
 

 

 –ג לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 6החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בסעיף 
אישר דירקטוריון החברה את אימוץ מלוא ההקלות  2020בדצמבר  28. ביום 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט

הפנימית ודוח רואה חשבון על הבקרה הפנימית; )ב( המפורטות להלן: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה 
; )ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות 20%-העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

 ; )ד( דיווח לפי מתכונת חצי שנתית.40%-מהותיות לדוחות ביניים ל
 

ודאות בכל הקשור עדר היה ועל רקע החברה הינה חברה העוסקת במחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות 
עלולה  והמשך פיתוח מוצרים חדשים ו/או משלימים  להצלחת החדרת מוצרי החברה לשווקי היעד הרלוונטיים

מעבר  שקיע משאבים נוספיםהחברה תידרש להיתכן כי השקעת החברה בפיתוח ושיווק לרדת לטימיון. כמו כן, 
ליצירת תזרים ו להשלמת פיתוח מוצריה  ו/או החדרת מוצריה לשווקי היעד ו/או  לסכום שגויס על פי תשקיף זה 

 מזומנים חיובי ממכירת מוצריה. 
 

 תיגי בע"מ 
 )״החברה״(  

 הנפקה ראשונה לציבור  - תשקיף להשלמה 

 של 

, אשר יוצעו לציבור ("המניות המוצעותללא ערך נקוב של החברה )להלן: "מניות רגילות, רשומות על שם,  21,052,63
 על פי תשקיף זה.

 ושל       

 

( הניתנים למימוש למניות רגילות של "1להלן: "כתבי אופציה סדרה  )רשומים על שם    (1  סדרה)כתבי אופציה    789,474 

בכפוף )של החברה אחת ללא ערך נקוב גילה יהיה ניתן למימוש למניה ר ( 1סדרה )החברה, כך שכל כתב אופציה 

, בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל (לתשקיף 2.3.3.2 להתאמות כמפורט בסעיף 

יובהר כי, כתבי אופציה   (.להלן: "תום תקופת המימוש")  ולל()כ   2024במרץ   8ועד ליום    (להלן: "הבורסה")אביב בע"מ  

לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד,  (1סדרה )

ואולם, חל יום האקס של  (כל אחד מהאמורים יקרא להלן: "אירוע חברה")לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון 

יהיה ( 1סדרה )לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור. כל כתב אופציה  -וע חברה אירוע חברה לפני היום הקובע של איר

 בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף ) ש"ח 47.5ניתן למימוש תמורת תשלום במזומן לחברה של מחיר מימוש בסך של 

ימוש יפקע שלא ימומש עד לתום תקופת המ (1סדרה ), לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. כתב אופציה (לתשקיף 2.3.3.2

 .ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא

 ."( ניירות הערך המוצעים( המוצעים יקראו להלן: "1)המניות המוצעות וכתבי האופציה )סדרה 

 

"( והודעה תשקיף להשלמה" או "התשקיףהצעת ניירות הערך המוצעים תתבצע על פי תשקיף להשלמה זה )להלן: "

 2007 -ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"חמשלימה, מכח 

 ", בהתאמה(."תקנות הודעה משלימה-" וחוק ניירות ערך", "ההודעה המשלימה)להלן: "

 

תיים פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה תס

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם,  45ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או  75-לא יאוחר מ

ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף להשלמה תחל לא לפני פרסום ההודעה 

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

( 3א)1( עד  1א)1אף האמור, ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בסעיפים  

לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני 

 ד פרסום ההודעה המשלימה.ימי מסחר ממוע 2חלוף 

 

)בכפוף לאמור להלן( כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )אופן  ניירות הערך המוצעים מוצעים למשקיעים מוסדיים 

-" והמשקיעים המוסדיים, אשר מאוגדים בישראל ומחוצה לה )להלן: "2007-הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

יחידות  263,158-( לתקנות ההצעה, ב1א)1הצעה לא אחידה, בהתאם לסעיף ", בהתאמה(, בדרך של תקנות ההצעה"

 ובמחיר אחיד ליחידה, כשהרכבה ומחירה של כל יחידה הינם כדלקמן:



 

 

 מחיר הרכב היחידה

 ש"ח למניה 38 [ מניות רגילות במחיר 4]

 (  ללא תמורה.1כתבי אופציה )סדרה  3 

 סה"כ המחיר ליחידה

 ש"ח 152 

 ללא תמורה

 ש"ח 152  
 

 

והמחיר  (1 סדרה)ש"ח. השווי האמור של כל כתב אופציה  7.552 -הינו כ (1סדרה )השווי הכלכלי של כל כתב אופציה 

האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על נוסחת "בלאק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, 

ליחידה בו תוצענה   האחיד  לתשקיף. המחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על המחיר    2.2לפרטים ראו סעיף  

 ₪. 32.34 -היחידות בהנפקה הינו כ 

 

מניירות הערך המוצעים למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו  30%החברה תהיה רשאית להציע עד 

משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך המוצעים למשקיעים מוסדיים ובאותו 

חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות ות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי היום, והכמ

 לתשקיף. 2לפרק  2.5של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד. לפרטים ראו סעיף 

 

זה, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף 

שיהיו, בכמות ובתנאי ההצעה והמועד שבו תחל התקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה. בנוסף, תפרט החברה 

במסגרת ההודעה המשלימה את ההוצאות והעמלות בקשר עם פרסום התשקיף לרבות עלויות חיתום והפצה, ככל 

תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה את מועד פתיחת רשימת  החברהור, ככל שיתקיים מכרז לציבשתהיינה כאלה. 

החתימות במכרז לציבור ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז לציבור. עם פרסומה, תהפוך ההודעה המשלימה 

גם שלב שתבוצע  ככל לתשקיף.  2.12 לפרטים אודות ההודעה המשלימה ראה סעיף  .לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה

ההצעה האחידה לציבור ויתקיים מכרז בהתאם, החברה תפרסם, במסגרת ההודעה המשלימה, את מועד פתיחת 

 .רשימת החתימות ואת מועד סגירת רשימת החתימות במכרז

 

ביצוע הצעת ניירות ערך לפי תשקיף זה מותנה בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של 

המשלימה )ככל שיצוין בה מספר מזערי כאמור( וכן בהתקיימות דרישות הבורסה לניירות  יחידות שיצוין בהודעה

 לתשקיף. 2בפרק  2.9ערך בתל אביב )להלן: "הבורסה"(. לפרטים ראו סעיף 

*** 

( בחיתום, 25%()א( לתקנות ההצעה, ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה )לפחות 1)א()11בהתאם להוראות סעיף 

לחוק ניירות  1יו שירותי חיתום )א.ש.( בע"מ מיועדים לשמש כחתם מתמחר )כהגדרת מונח זה בסעיף כאשר רוסאר

"(. החתם המתמחר יחתום על ההודעה המשלימה, אשר מכוחה יוצעו ניירות ערך לציבור החתם המתמחרערך( )להלן: "

ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על התשקיף. פרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההודעה המשלימה. לפרטים ראו 

 לתשקיף. 2רק לפ 2.6סעיף 

*** 

 הצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה. 

למסחר ירשמו ( 1והמניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה לציבור על פי תשקיף זה ניירות הערך המוצעים  

בבורסה, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה לעניין הון עצמי, פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות ציבור, 

 לתשקיף.  2לפרק  2.9עיף ס ואשר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה, לפרטים רא

 

 היה ותבוטל ההנפקה של ניירות הערך המוצעים מסיבה כלשהי, ניירות הערך המוצעים לא יוקצו ולא יירשמו למסחר.
 

 לתשקיף.  4לפרטים אודות תנאי ניירות הערך המוצעים ראו פרק 

 וכן רישום למסחר

לתשקיף(  3.2.2)ראה סעיף מניות רגילות, ללא ערך נקוב, של החברה, המצויות בהונה המונפק של החברה  2,991,935

 סעיף טבלה באופציות לא רשומות )ראה מניות רגילות, ללא ערך נקוב, של החברה, שתנבענה ממימוש  166,753 ושל 



 

 

 לתשקיף(  3.7.1-3.7.2  פים)ראה סעיוהלוואות המירות    סכם הסייףה  תוקצנה מכח  ש(  מניות  179,213    לתשקיף( ושל  3.5

בהתאם להסכם הסייף וקצו יש (( 1)סדרה אופציות   134,410ושל טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר 

  שיוקצו לחתמים טרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר ,( 1אופציות )סדרה  59,027( ושל וההלוואות ההמירות

 .(1)סדרה וכן מניות שתבנענה ממימוש אופציות 

כאמור לעיל   (1ומניות שתנבענה ממימוש אופציות )סדרה    (1אופציות )סדרה    ,יצוין כי רישומן למסחר של מניות החברה

 לתשקיף. 2בפרק  2.9כפוף לדרישות הבורסה, כמפורט בסעיף 

 
 וכן תשקיף מדף

יכול ויוצעו, ביחד או לחוד, ניירות ערך של החברה, בהתאם להוראות אשר מכוחו  תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף,

א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, 23סעיף 

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות 

 רסה, כפי שיהיו באותה עת.הבו

מניות רגילות,  -יצוין כי מכח תשקיף מדף זה, החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים, בהתאם להוראות הדין 

, אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה 1מניות בכורה

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של כפי שתהיינה מעת לעת(, 

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות הרגילות כפי שתהיינה מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות  רגילות, 

ניירות ערך מסחריים וכל כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, 

 נייר ערך אחר שניתן יהיה להנפיק על פי הדין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי.

אישור הבורסה המתייחס לרישום למסחר של ניירות הערך כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו 

דמי בדיקה ודמי רישום של חברה חדשה וכן לעניין רישום למסחר של חברה חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום, 

 לעמידה בדרישת תקנות הבורסה וההנחיות על פיו לעניין מניות בכורה.

*** 

להערכת הנהלת החברה, גורמי הסיכון להם השפעה גדולה על עסקי התאגיד הם חדירה לשווקים וגיוס הון עתידי. 

לפרק    6.29ראו סעיף  ל החברה, להערכת הנהלת החברה, לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים על תחומי הפעילות ש

 תשומת הלב מופנית גם לאזהרה שבראש כריכה זו.  לתשקיף.    6

דולר ארה"ב,  4,290,000הומרו הלוואות בסך כולל של  2020לתשקיף במהלך חודש דצמבר  6.3.1כאמור בסעיף 

 19.77-זר לחברה מההקצאה המתוארת הוא  כהשווי הנג על ידי בעלי מניותיה כאשר שהועמדו לחברה במשך השנים

והגיוס  2לתשקיף( 3.9.2בסעיף המתואר  הסכם הסייףולפני בהנחת המרה של ההלוואות למניות  ) ארה"ב מיליון דולר

 .לפי הסכם זה

התקשרה החברה עם מספר בעלי מניות וכן עם  2021ובחודש ינואר  2020לתשקיף בחודש דצמבר  3.9.2בסעיף כאמור 

אשר במקרה של הנפקת החברה יומרו למניות  דולר,  1,700,000-סייף שלפיהם גייסה החברה סך של כ  םצד שלישי בהסכ

 100שווי חברה של  או במחיר למניה שמשקף לחברה ממחיר ההנפקה 20%הנחה של מחיר למניה שמשקף החברה ב

 .ה, הנמוך מביניהםנפקהמיליון ₪ לפני ה

 

ורישומן למסחר בבורסה תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו  הנפקה של מניות בכורה   1
 )ב( לחוק ניירות ערך. 46והוראות  כל דין לרבות סעיף 

יובהר כי למלווים על פי הסכמי ההלוואה הייתה אפשרות על פי תנאי ההלוואה להמיר את ההלוואות למניות בשווי נמוך יותר    2
₪(   20.93 -דולר ארה"ב )שבמועד ההמרה היו שווים ל 6.27דולר ארה"ב, למניה לעומת מחיר של  5.806אשר שיקף מחיר של 

כי קיים שוני בין המלווים השונים מבחינת מועדי העמדת ההלוואות כאשר חלק  למניה לפיו הומרו ההלוואות בפועל. יובהר 
מהמלווים העמידו את ההלוואות בתקופה של פחות משנתיים ממועד ההמרה וחלק נכבד מההלוואות הועמדו לפני תקופות  

מתוך רצון  לבין המלווים  במשא ומתן שנוהל בין החברה כאמור בסופו של דבר נקבע מחיר ההמרה (. 2016ארוכות יותר )משנת 
 .אין ללמוד ממחיר ההמרה בהכרח לגבי שווי החברה בהנפקה להגיע להנפקה כשאין יתרות הלוואות פתוחות. להערכת החברה,  



 

 

יירות הערך שלה למסחר, נ  עילית לאחר רישום-אביב טק-מהבורסה ייתכן שהחברה תיכלל במדד תלמסר לחברה  נכפי ש

אים, שהעיקריים שבהם הם כדלקמן: )א( שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של נבכפוף למספר ת

ת יום המסחר כאמור לא מיליון ש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות הציבור בתחיל 20ות החברה בבורסה יעמוד על נימ

ה נימיליון ש"ח; )ד( המחיר למ 100 -יות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מנ;ג( שווי השוק של מ 10%-יפחת מ

ה ניה ישראלית ואינה מניית החברה הינאגורות; )ה( מ 50 -על פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה לא יפחת מ

פקה ובהקיפה, ייתכן מצב בו תיכלל נה ההני החברה, במבנתחשב במאפייוספת. לפיכך, בהנ רשומה למסחר בבורסה

עילית, -אביב טק  -אים האמורים לעיל ותיכלל במדד תלנעילית. ככל ואם תעמוד החברה בת-אביב טק-החברה במדד תל

דד ת"א יותיו כלולות במניירות ערך )דוחות תאגיד שמנ ותניות בתקנותוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המ

ת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף נ,וכן הקלה ביחס למתכו 2016 –עילית(, תשע"ו -טק

-כללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תלנ הנכון למועד תשקיף זה החברה אינ יירות ערך. יובהר, כינ לב לחוק35

רטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם לאמץ אלו אים שפונעילית ואין כל ודאות כי תעמוד בת-ביב טקא

(. למען 2016  –תשע"ו   ,(עילית-יותיו כלולות במדד ת"א טקנדוחות תאגיד שמ) יירות ערךנ  ותניות בתקנומן ההקלות המ

שהחברה לא תעמוד בתנאים הנדרשים לצורך גם ככל  לא תתבטלההנפקה על פי תשקיף זה הסר ספק מובהר כי 

 הכללתה במדד טק עילית. 

*** 
 www.magna.isa.gov.ilעותק מתשקיף זה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: 

 . www.maya.tase.co.ilובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו: 

עותק מתשקיף זה והעתק מההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך 

 התשקיף.

, הפנו רואי החשבון 2019בדצמבר  31עם הדוחות הכספיים של החברה ליום  מבלי לסייג את חוות דעתם בקשר

 2019בדצמבר  31ב' לדוחות הכספיים של החברה ליום 1המבקרים של החברה את תשומת הלב לאמור בביאור 

 לתשקיף זה, לעניין ספיקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 9המצורפים כפרק 

 26.2.2021: תאריך התשקיף

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 כללי 1.1

כחברה פרטית מוגבלת במניות  2007באוקטובר  24החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום 

 ."(חוק החברות)להלן: " 1999-, התשנ"טלפי הוראות חוק החברות

 הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה. פי תשקיף זה  עלהמניות הצעת  

רשמנה למסחר ישל החברה תהרגילות  מניותיהעם השלמת ההצעה כאמור )ככל שתושלם(,  

 .(החברות בחוק)כהגדרתה  ציבורית החברתהפוך ל החברהו, בבורסה על פי תשקיף זה

חוק ניירות ערך והתקנות החברה תדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי 

  .שהותקנו מכוחו

 להשלמהעל פי התשקיף  ערךהניירות ת להצע היתרים ואישורים 1.2

פי דין להצעת   עלהדרושים    שיונותיאת כל ההיתרים, האישורים והר  הקיבל  החברה 1.2.1

 .תשקיףהולפרסום  , להנפקתםהז פי תשקיף ניירות הערך על

תשקיף משום אימות הפרטים האין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את  1.2.2

משום הבעת דעה על  בו המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם ואין

 .תשקיףה על פי יםוצעהמטיבם של ניירות הערך 

  מיום  יאוחר  לא  החברות  לרשם  ימסרו  לפרסומו  מההיתר  והעתק  תשקיף ה מ  עותק  1.2.3

 . התשקיף   תאריך   שלאחר   הראשון   העסקים 

)ראה  הקיימות בהון החברה המניותלפיו  העקרוני האישור אתהבורסה נתנה  1.2.4

שיוקצו מהמרת ההלוואות  (1)סדרה  המניות והאופציות, להלן( 3.1-3.2 פיםסעי

להלן(, המניות שתנבענה  3.7.2 -ו 3.7.1והסכם הסייף )ראה סעיפים  ההמירות

(  1להלן(,  אופציות )סדרה  3.5מהמרת אופציות לא רשומות למניות  )ראה סעיף 

( שיוקצו 1להלן(, מניות וכתבי אופציה )סדרה  2.6שיוקצו לחתמים )ראה סעיף 

)להלן (  למניות  1דרה  לציבור מכח תשקיף זה, מניות שתנבענה  מהמרת אופציות )ס

עומדות בתנאים הקבועים בתקנון "( ניירות הערך המבוקשים לאישור " –ביחד 

 ניירות הערך המבוקשים לאישורם למסחר של שוהבורסה וההנחיות על פיו. הרי

  לתשקיף. 2.9.3מותנה בהתקיימות התנאים המפורטים בסעיף 

כאמור אינו מהווה אישור מתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשלמה זה  

על פיו. רישומם המבוקשים לאישור  לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך 

להשלמה יהיה התשקיף  פי    עלהמבוקשים לאישור  למסחר בבורסה של ניירות הערך  

כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומם למסחר על פי הודעה משלימה שתפרסם על 

 ירות ערך ותקנות הודעה משלימה.בהתאם להוראות חוק ני החברהידי 

על פי המבוקשים לאישור  אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך 

התשקיף להשלמה יינתן )ככל שיינתן( טרם פרסומה של ההודעה המשלימה ביחס 

 להנפקה מכוח תשקיף להשלמה זה.

למסחר אין במתן האישור העקרוני האמור משום התחייבות למתן אישור לרישום  

פי הודעה משלימה. על -על להשלמהניירות הערך המוצעים על פי התשקיף של 

קשה לרישום ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף להשלמה  על פי באישור ה

 : מבוא1פרק 
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פי שיהיו הודעה משלימה יחולו הוראות תקנות הבורסה וההנחיות מכוחו, כ

 בתוקף בעת הבקשה לרישום למסחר.

אין לראות באישור העקרוני האמור של הבורסה לתשקיף משום אישור לפרטים  1.2.5

המובאים בתשקיף, למהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על 

 החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים או על המחיר בו הם מוצעים.

להירשם למסחר בהתאם לכללי הרישום התקפים לחברות מחקר בכוונת החברה  1.2.6

ופיתוח. נכון לתאריך התשקיף, מתקיימים לגבי החברה התנאים הקבועים בתקנון 

הבורסה והנחיותיה לעניין עיסוקה בתחום המחקה ופיתוח והשקעה של החברה 

   ניירות הערך של למסחר םרישומ מיליון ש"ח. 3במחקר ובפיתוח בסך של 

בדבר לרבות מותנה בקיום דרישות תקנון והנחיות הבורסה, קשים לאישור המבו

 חזקותמזערי של הושיעור  שווי ,במניות החברהשל החזקות הציבור  מזערי פיזור

במניות החברה ובהון עצמי מינימלי כנדרש מחברה חדשה מסוגה של  ציבורה

 2בפרק  2.9 ףבסעיהחברה בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו כמפורט 

  לתשקיף.

 מדף תשקיףפרסום ל ואישורים היתרים 1.3

א לחוק ניירות ערך, והצעת ניירות 32תשקיף זה הינו תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף   1.3.1

ערך על פיו תיעשה על פי דוחות הצעת מדף אשר יפורסמו בהתאם לחוק ניירות ערך 

תקנות )להלן: " 2005-ותקנות ניירת ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

 "(, בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.הצעת מדף

 דין פי על הדרושים והרישיונות האישורים, ההיתרים כלהחברה קיבלה את  1.3.2

 . "(תשקיף המדףמדף זה )להלן: " תשקיף לפרסום

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף משום אימות הפרטים  1.3.3

אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי המובאים בו או 

 .המדף על החברה או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף

, רגילות מניות שללמסחר  לרישוםהמתייחס  העקרוני אישורה את נתנה הבורסה 1.3.4

)לרבות בדרך של הרחבת סדרות  להמרה ניתנות שאינן חוב אגרות, 1בכורה מניות

 הניתנות חוב אגרות, קיימות של אגרות חוב של החברה כפי שתהיינה מעת לעת(

החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב  למניות להמרה

 הניתנים אופציה כתבי, הניתנות להמרה למניות רגילות כפי שתהיינה מעת לעת(

 ניתנות  שאינן  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  תביכ,  רגילות  למניות  למימוש

למניות  להמרה הניתנות חוב לאגרות למימוש הניתנים אופציה כתבי, להמרה

 מכוח  דין  פי  על  להנפיק  יהיה  שניתן  אחר  ערך  נייר  וכל  מסחריים  ערך  ניירות,  החברה

אשר יוצעו על פי "(, הערך ניירות)להלן ביחד: " הרלוונטי במועד מדף תשקיף

 . מדף באמצעות דוחות הצעת מדףהתשקיף 

 

וההנחיות על פיו   הנפקה של מניות בכורה ורישומן למסחר בבורסה תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה     1
 )ב( לחוק ניירות ערך. 46והוראות כל דין לרבות סעיף 
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 בתשקיף המובאים לפרטים אישורלראות באישור העקרוני של הבורסה  אין 1.3.5

 על או החברה על דעה הבעת משום בו ואין לשלמותם או למהימנותם אוהמדף 

ו באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו יוצעו עשיוצ הערך ניירות של טיבם

 פי דוחות הצעת המדף.על 

 ניירות של למסחר לרישום אישור מהווה אינושל הבורסה  עקרוניה אישורה מתן 1.3.6

 למסחר והרישום, באמצעות דוחות הצעת מדף שיוצעו על פי תשקיף המדף הערך

 לרישוםלבקשה  הבורסה אישור לקבלת כפוף יהיה האמורים הערך ניירות של

 ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעת דוח פי על למסחר הערך ניירות

 .מדף הצעת תקנותלו

 לרישום אישור למתן התחייבות משום הבורסהשל  עקרוניה אישורה במתן אין 1.3.7

 לרישום בקשה אישור על. מדף הצעת דוח פי עלשיוצעו  הערך ניירותלמסחר של 

 וההנחיות הבורסה תקנון הוראות יחולו מדף הצעת דוח פי על למסחר ערך ניירות

 הצעת  דוח  פי  על  הערך  ניירות  לרישום  הבקשה  הגשת  בעת  בתוקף  שיהיו  כפי  פיו  על

 .המדף

 היתרים ואישורים לחברת מחקר ופיתוח 1.4

רשות החדשנות לפיו השקיעה החברה, , קיבלה החברה את אישור 2021בפברואר  16 ביום

ליון ש"ח במחקר ובפיתוח. מי 3סך העולה על  1.7.2017-30.6.2020במהלך התקופה שבין 

עוסקת החברה ומתכוונת להמשיך לעסוק בו, בתקופה שלאחר  ובהתחום העיקרי  בנוסף, 

רישומה למסחר, הינו פיתוח הטכנולוגיה הייחודית של החברה למערכות לייצור ואגירה של 

 לתשקיף. 6אנרגיית חום לשימושים תעשייתיים ומסחריים, כמפורט בפרק 

 להלן. 1.6אודות דרישות הון עצמי מינימלי ראו סעיף לפירוט 

 הון החברה 1.5

, התשקיף לתאריךשל החברה  הרשום, המונפק והנפרע  הון המניות אודות   לפרטים 1.5.1

 .3לפרק  3.1 ראו סעיף

  :)באלפי ש"ח( 2020ביוני  30 ליוםנכון של החברה ההון העצמי  1.5.2

 23 הון מניות 

 24,242 קרנות הון

מעסקאות עם קרנות הון 

 בעלי מניות
201 

 (43,589) יתרת הפסד

 (19,123) סה"כ

 הון עצמי מינימלי לצורך רישום לבורסה 1.6

מותנה, בין היתר, בכך שההון העצמי  הנרשמים למסחר הרישום למסחר של ניירות הערך 

מיליון ש"ח. ההון העצמי  8של החברה, לאחר הרישום למסחר בבורסה, לא יפחת מסך של 
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הנוכחי של החברה צפוי לגדול כתוצאה מייחוס תמורת ההנפקה )בניכוי הוצאות ההנפקה(, 

שלא יפחת   ויעמוד על סכוםוכן מהשקעות הון שנעשו בחברה לאחר מועד הדוחות הכספיים  

. מיד לאחר השלמת ההנפקה להלן  2.9.3מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו גם סעיף    8מסך של  

על פי התשקיף להשלמה, החברה תדווח על עמידתה בדרישת ההון העצמי המינימלי לצורך 

 רישום לבורסה, וכן תפרט את ההון העצמי כאמור.

 עילית -מדד טק 1.7

 עילית לאחר רישום-אביב טק-והחברה תיכלל במדד תלמסר לחברה מהבורסה, ייתכן  נכפי ש

ם כדלקמן: )א( שווי נאים, שהעיקריים שבהם היניירות הערך שלה למסחר, בכפוף למספר תנ

מיליון   20ות החברה בבורסה יעמוד על  ניהחזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מ

ג( ) ;10% -כאמור לא יפחת מש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר 

מיליון ש"ח; )ד(  100 -יות החברה במועד הרישום למסחר לא יפחת מנשווי השוק של מ

ית נאגורות; )ה( מ  50  -יה על פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה לא יפחת מנהמחיר למ

וספת. לפיכך, בהתחשב נה רשומה למסחר בבורסה ניה ישראלית ואינה מנהחברה הי

אביב -פקה ובהיקפה, ייתכן מצב בו תיכלל החברה במדד תלנה ההנהחברה, במב ניבמאפיי

, עילית  -אביב טק-אים האמורים לעיל ותיכלל במדד תלנעילית. ככל שתעמוד החברה בת  -טק

יירות ערך )דוחות תאגיד נ ותנויות בתקנתוכל החברה לבחור ולאמץ את ההקלות המ

"(, כולן עילית-ות טקנתקלהלן: ") 2016 –תשע"ו  (יליתע-יותיו כלולות במדד ת"א טקנשמ

 :או חלקן, כמפורט להלן

ות ל"תאגיד קטן" אף אם לא נתניה מהקלות הנהחברה תה, הקלותהבתקופת  1.7.1

יירות ערך )דוחות נ ותנג' לתק5ח זה בסעיף נתחשב תאגיד קטן, כהגדרת מו

  "(.ות הדוחותנתק" - להלן) 1970  –תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

הלים על הבקרה נבתקופת ההקלות, החברה תהיה פטורה מלצרף הצהרת מ 1.7.2

 .ות הדוחותנב)ד( לתק9ימית, כמפורט בסעיף נהפ

ים החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות ניבתקופת הקלות, ביחס לדוחות רבעו 1.7.3

ות הדוחות; נא לתק39ה  נבעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקויים  נשי

א 44 -ו 44סי של חברה כלולה, כאמור בסעיפים ננם ומידע פיינימלצרף דוחות בי

ות נלתק 48ה נ, כאמור בתקניות הדוחות; וכן מלצרף דוח דירקטוריון רבעונלתק

י ניינההתפתחויות העיקריות במצב עהדוחות. החברה תצרף דוח אשר יפרט את 

 .הנת הדיווח האחרונם ובתקופה המצטברת מתום שיניהחברה בתקופת הבי

יירות נאם וככל ש –יירות ערך נ לב)ד( לחוק35כמו כן ובהתאם להוראות סעיף  1.7.4

יירות נ לב לחוק35הערך של החברה ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 

יירות הערך שלה, כאמור נ את הסכמת מחזיקיערך, לא תידרש החברה לקבל 

 3ת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה'ניירות ערך על מנ לב)ג( לחוק35בסעיף 

יירות הערך של החברה ירשמו למסחר שנ יירות ערך. יובהר, כי אם וככלנ לחוק

ה ולא תידרש לקבל את הסכמת נבבורסה בחו"ל כאמור לעיל, החברה לא תפ

 לחוק 3ת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה'נהערך שלה על מ יירותנ מחזיקי

כללת ו/או קיבלה נ הנכון למועד תשקיף זה החברה אינ יובהר, כי. יירות הערךנ
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אים נעילית ואין כל ודאות כי תעמוד בת-אביב טק-הודעה כי תיכלל במדד תל

קלות שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם לאמץ אלו מן הה

עילית למעט ההקלות החלות על החברה עקב -ות טקנויות לעיל ו/או בתקנהמ

 .היותה תאגיד קטן ואשר אומצו על ידי דירקטוריון החברה כמפורט בתשקיף זה

למען הסר ספק מובהר כי ההנפקה על פי תשקיף זה לא תתבטל גם ככל שהחברה 

 .לא תעמוד בתנאים הנדרשים לצורך הכללתה במדד טק עילית
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 של החברה  הערך ניירות .2.1

 .פי תשקיף זה והודעה משלימה נשוא תשקיף זה תתבצע עללציבור ניירות הערך  הצעת

. אחידהלא  הצעה  בדרך של    יוצעופי תשקיף זה למשקיעים מוסדיים  -ניירות הערך המוצעים על

התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה, אשר במסגרתה יושלמו הפרטים  םלאחר פרסו

החסרים בתשקיף ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף. הודעה משלימה תפורסם 

ההודעה המשלימה תפורסם ו/או שככל  .  2021  מרץב  30  חר מיוםערך לא יאויוהמכרז הציבורי י

דרש החברה להגיש בקשה לתיקון יהמכרז יערך במועדים מאוחרים למועד האמור לעיל, ת

 תשקיף טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה. 

שירותי חיתום רוסאריו  ידי  -על  ,, בחיתוםתובטח, במלואה או בחלקהתשקיף זה  פי  -ההצעה על

( לתקנות ההצעה. החתם 1)א()11בהתאם לתקנה  ״(החתם המתמחר)להלן: ״ "מבע)א.ש.( 

התשקיף.  המתמחר יחתום על ההודעה המשלימה ויראו בחתימתו כאמור כחתימתו על

במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא 

 2.6בסעיף וריכוז. לפרטים נוספים ראו עמלת חיתום, עמלת הפצה תנאי הסכם החיתום, רק, 

 .להלן בפרק זה

, ההוראות הנכללות בפרק זה מתבססות, בין היתר, על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה

 ככל, כנוסחן במועד פרסום התשקיף. ("הוראות הבורסהלהלן: ")תקנון והנחיות הבורסה 

פי   על הצעת ניירות הערך על  ויחול: )א(  בורסה לאחר פרסום התשקיףיחול שינוי בהוראות הש

יפורטו )ב( -ו ;ההודעה המשלימה, הוראות הבורסה כפי שהיו במועד ההודעה המשלימה

לגבי ניירות (במסגרת ההודעה המשלימה, השינוי בהוראות הבורסה הרלוונטיות לפרק ההצעה  

 .בתשקיףלעומת הוראות הבורסה שנכללו  (הערך המוצעים

 המוצעים  ניירות הערך .2.2

 ירות הערך המוצעים לציבורנ .2.2.1

המניות ניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה )להלן: "מ 1,052,632

 "(, אשר יוצעו לציבור על פי תשקיף זה.המוצעות

( "1כתבי אופציה סדרה להלן: ")רשומים על שם  (1 סדרה)כתבי אופציה  789,474

יהיה ניתן   (  1סדרה  )הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כך שכל כתב אופציה  

בכפוף להתאמות כמפורט )של החברה אחת ללא ערך נקוב למימוש למניה רגילה 

, בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם למסחר בבורסה (לתשקיף 2.3.3.2 בסעיף 

להלן: )  ולל()כ    2024במרץ    8ועד ליום    ("הבורסהלהלן: ")לניירות ערך בתל אביב בע"מ  

לא יהיו ניתנים למימוש  (1סדרה )יובהר כי, כתבי אופציה  (."תום תקופת המימוש"

ת דיבידנד, לאיחוד ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוק

 ("אירוע חברהכל אחד מהאמורים יקרא להלן: ")הון, לפיצול הון או להפחתת הון 

לא יבוצע  -ואולם, חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה 

יהיה ניתן למימוש תמורת ( 1סדרה )מימוש ביום האקס כאמור. כל כתב אופציה 

בכפוף להתאמות כמפורט )  ש"ח  47.5חיר מימוש בסך של  תשלום במזומן לחברה של מ

שלא   (1סדרה  ), לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. כתב אופציה  (לתשקיף  2.3.3.2  בסעיף  

 לציבור פרטי הצעת ניירות הערך: 2פרק 
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ימומש עד לתום תקופת המימוש יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או 

 .תביעה שהיא

 

ניירות הערך ראו להלן: "( המוצעים יק1)המניות המוצעות וכתבי האופציה )סדרה 

 "(.המוצעים

 ים מוסדייםעהצעה לא  אחידה למשקי -אופן ההצעה למשקיעים המוסדיים   .2.2.2

על פי תשקיף זה, מוצעים על ידי החברה בדרך של הצעה לא  ניירות הערך המוצעים

 ההצעה, כפי שיפורט להלן. לתקנות (1)א()11אחידה, כאמור בסעיף 

יחידות, בהצעה לא אחידה ובמחיר   263,158  -ניירות הערך יוצעו לניצעים המוסדיים ב

 הרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן:, כשאחיד ליחידה

 מחיר הרכב היחידה

 מניהש"ח ל 38 במחיר  מניות רגילות של החברה 4

 ללא תמורה (1כתבי אופציה )סדרה  3 

 ש"ח 152  הסה"כ מחיר ליחיד

 

ש"ח, ללא כל  152כל היחידות תימכרנה לניצעים המוסדיים במחיר ליחידה של 

 הנחה או הטבה )ובכפוף לשינויים שיפורטו בהודעה המשלימה, ככל שיהיו(.

ליחידה בו האחיד המחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על המחיר ה

 ₪. 32.347  -תוצענה היחידות בהנפקה הינו כ  

ש"ח. השווי האמור של כל  7.552 -הינו כ (1סדרה )השווי הכלכלי של כל כתב אופציה 

והמחיר האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על נוסחת "בלאק  (1 סדרה)כתב אופציה 

כאשר מניות  אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה,

(, כאשר סטיית התקן השבועית של ענף 1מונפקות ביחד עם כתבי אופציה )סדרה 

)שיעור   -  0.1%-ושיעור ההיוון השנתי הינו  1  7.26  ינה %ה  קלינטק    -טכנולוגיה  -הייטק

  . 2היוון שלילי(

 

בכל עת לפני   (חלקה או כולה)לבטל את הצעת ניירות הערך המוצעים    תרשאיהחברה  

י שתהיה למזמינים כל מבל ההנפקהקבלת כספי ההנפקה מאת המזמינים אצל רכז 

 ות שהתקבלו כבטלות.טענה בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנ

 הצעה אחידה לציבור  -אופן ההצעה לציבור   .2.2.3

ההצעה לציבור תתבצע, ככל שתתבצע, במסגרת ההודעה המשלימה לתשקיף זה, 

בדרך של הצעה אחידה ובמחיר אחיד ליחידה, שהינו אותו המחיר ליחידה בהצעה לא 

 לתשקיף זה. 4לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות המוצעות ראו פרק  אחידה.

לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה. במסגרת ההודעה 

 

 הבורסה.של  2021מתוך מדריך נתוני סחירות לחודש ינואר   1
 .2021 פברוארב 1יום בעל בסיס מקדמי היוון שפרסמה הבורסה   2
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קיום המשלימה, יושלמו או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות חיתום, 

ירות הערך התחייבות משקיעים מוסדיים, שינויים, ככל שיהיו, בכמות ובתנאי ני

 המוצעים וכיוצ"ב.

בכל עת לפני   (חלקה או כולה)לבטל את הצעת ניירות הערך המוצעים    תרשאיהחברה  

י שתהיה למזמינים כל מבל ההנפקהקבלת כספי ההנפקה מאת המזמינים אצל רכז 

 טענה בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שהתקבלו כבטלות.

 המוצעיםתנאי ניירות הערך  .2.3

 תנאי המניות המוצעות .2.3.1

 (1, המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה המניות המוצעות

, המניות שתנבענה ממימוש הסכם הלוואה והסכם המוצעים על פי תשקיף זה

( שהוקצו לפי הסכם ההלוואה והסכם 1וכן ממימוש האופציות )סדרה הסייף 

להלן( המניות שתנבענה ממימוש אופציות )לא  3.7.2 –ו  3.7.1)סעיפים הסייף 

להלן( ומניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה )סדרה  3.5רשומות( )ראה סעיף 

בהון החברה,   הקיימותת  הינן שוות זכויות למניות הרגילו  ( שיוקצו לחתמים    1

ותזכינה את בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה, ובכל 

חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך 

 התשקיף.

 לתשקיף. 4לתיאור הזכויות הנלוות למניות החברה ראו פרק 

 ( המוצעים1תנאי כתבי האופציה )סדרה  .2.3.2

( "1כתבי אופציה סדרה להלן: ")שומים על שם ר (1 סדרה)כתבי אופציה 

 ( 1סדרה )הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, כך שכל כתב אופציה 

בכפוף )של החברה אחת ללא ערך נקוב יהיה ניתן למימוש למניה רגילה 

, בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם (להלן 2.3.3.2להתאמות כמפורט בסעיף 

 8 ועד ליום  ("הבורסהלהלן: ")למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ 

יובהר כי, כתבי אופציה  (."תום תקופת המימושלהלן: ") ולל()כ 2024במרץ 

לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה  (1סדרה )

ת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון בדרך של זכויות, לחלוק

ואולם, חל יום האקס של  ("אירוע חברהכל אחד מהאמורים יקרא להלן: ")

לא יבוצע מימוש ביום האקס  -אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה 

יהיה ניתן למימוש תמורת תשלום במזומן ( 1סדרה )כאמור. כל כתב אופציה 

בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף ) ש"ח 47.5חיר מימוש בסך של לחברה של מ

שלא  (1סדרה ), לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. כתב אופציה (להלן 2.3.3.2

ימומש עד לתום תקופת המימוש יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות 

 .או תביעה שהיא

ות זכויות לכל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, תהיינה שו

דבר ועניין, למניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד 

תשקיף זה ובכלל זה, יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד 

הקובע את הזכות לקבלה הינו מועד הקצאתן או מאוחר יותר. לפרטים אודות 
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 .לתשקיף זה 4, ראו פרק  הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה

 

כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים תרשמנה במרשם בעלי 

  .המניות של החברה על שם החברה לרישומים

 

למסחר ועד לתום תקופת המימוש   (  1סדרה  )החל ממועד רישומם של כתבי האופציה   .2.3.3

 :הוראות הבאותבגינם, תחולנה בגין כתבי האופציה המוצעים שטרם מומשו 

 הגדרות .2.3.3.1

לא צמוד לבסיס הצמדה (, 1)סדרה  ש״ח לכל כתב אופציה    47.5–״  מחיר מימוש״ (א)

 .כלשהו

כל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר של כתבי  -" תקופת המימוש" (ב)

שלא  (1 סדרה). כתב אופציה תום תקופת המימושלועד ( 1)סדרה האופציה 

ימומש עד לתום תקופת המימוש לא יזכה את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, 

 לא יקנה לו זכות כלשהי, ויהיה בטל ומבוטל לאחר התאריך האמור. 

 אירוע חברהלא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע ל( 1)סדרה כתבי אופציה 

לא  -אירוע חברה ואולם, חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של 

 .יבוצע מימוש ביום האקס כאמור

 .כתבי האופציה סחירים וניתנים להעברה -" העברה" (ג)

 התאמות.  .2.3.3.2

 התאמה עקב חלוקת מניות הטבה  (א)

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה, תישמרנה זכויות המחזיקים 

כתב  כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק (1סדרה )בכתבי אופציה 

אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג 

שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב 

האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה 

י סעיף קטן לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפ

ויחולו הוראות סעיף )זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת 

. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה (שקיףלת   2.5.5

יותאם רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך 

כולל הנפקות )ות כלשהן  של זכויות, כאמור להלן, אך לא במקרה של הנפקות אחר

שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי  ן(. לבעלי עניי

על יחס המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס 

 ."הטבה

  התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות (ב)

ת לרכישת ניירות ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויו

יותאם  (1 סדרה)ערך כלשהם, מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי אופציה 
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למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה 

בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה״אקס״ לבין שער הבסיס של המניה 

שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי  .״אקס זכויות״

המניות "אקס  על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה

 .זכויות

 התאמה בגין חלוקת דיבידנד  (ג)

ככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות לבעלי מניות 

היום להלן: ״)רגילות של החברה, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו 

אזי,  (1סדרה )יקדם למועד המימוש של כתבי אופציה  )״הקובע לקבלת דיבידנד

פל ביחס שבין שער הבסיס ״אקס דיבידנד״ לבין שער הנעילה מחיר המימוש יוכ

של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה״אקס דיבידנד״. החברה 

תודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו 

 .תיסחרנה המניות ״אקס דיבידנד״. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי

 וש של כתבי האופציה המוצעים הודעת מימ .2.3.3.3

יהיו זכאים בתקופת  (1 סדרה)הרשומים של כתבי האופציה  הבעלים  .2.3.3.3.1

המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות 

המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש 

אשר ירצה   (  1סדרה  ))א( כל מחזיק בכתב אופציה   :וזאת בתנאים הבאים

לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש מכוח כתבי האופציה 

באמצעות  ,המוצעים שבבעלותו, יעשה זאת, במהלך תקופת המימוש

"הודעת )הבנקים או חברי הבורסה האחרים, על ידי מתן הודעת מימוש 

ימוש תוגש לחברה, )ב( הודעת המ ., באופן המתואר להלן(המימוש"

במישרין במשרדה הרשום או באמצעות הבנק או חבר הבורסה האחר, 

עד תום תקופת המימוש על גבי טופס, כפי שייקבע על ידי החברה, בצירוף 

אליהם מתייחסת הבקשה   (  1סדרה  )מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה  

אופציה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב 

שמימושו מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב אופציה יהיה 

)ג(  .זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים לעיל

תאריך המימוש יחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה במקרה של 

ובמקרה של מסירת הודעה באמצעות חברי הבורסה,  , מחזיק במישרין

מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב  היום בו קיבלה

להלן: )האופציה, הממלאת אחר כל התנאים המפורטים בתשקיף זה 

על מבקש המימוש יהיה לחתום, בכל עת שידרש לכך   (.״תאריך המימוש״

על ידי החברה, על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין 

)ד( לדירקטוריון החברה  . שלשם הקצאת מניות המימו  ,ותקנון החברה

הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש 

ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש. לא תינתן 
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)ה( לא מילא המבקש אחר כל התנאים  .זכות לממש חלקי כתב אופציה

ון על למימוש כתבי האופציה המוצעים במלואם, והדבר אינו ניתן לתיק

ידי מי שיתמנה ע"י הדירקטורים כאמור לעיל, אזי תיחשב הודעת 

המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה המוצעים והכספים 

שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך שני ימי עסקים מעת 

)ו( הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול  .שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה

ן זכות למימוש חלקי של כתבי האופציה המוצעים, או לשינוי. לא תינת

אך מכתבי ההקצאה בגין כתבי האופציה המוצעים יהיו ניתנים להעברה, 

לפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או 

לויתור ומסירתו, בצירוף מכתבי ההקצאה לחברה, ובכפוף לתקנון 

ם כל ההוצאות, המיסים וההיטלים הבורסה וההנחיות על פיו ולתשלו

)ז( חל מועד תום תקופת מימוש של כתבי  .הכרוכים בכך על ידי המבקש

האופציה המוצעים ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר 

 .הבא מיד אחריו

חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי  .2.3.3.3.2

 :האופציה המוצעים נקבע כדלקמן

יק בכתבי האופציה המוצעים באמצעות בנקים וחברי בורסה כל המחז

ייתן הודעת מימוש באמצעותם. חוקי העזר  (להלן: "המורשים"(אחרים 

 :בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן

במשרדי חבר הבורסה,  12:00הודעת מימוש שתתקבל עד שעה  (1

בר על ידי החבר באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה המוצעים, תוע

ביום המסחר הבא  12:00למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 

 .אחריו

 עד קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש (2

תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית   12:00

 12:00ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא יאוחר משעה  

 .ה לה ההודעה כאמורביום המסחר הבא לאחר שנמסר

 לעיל עד (2קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק ) (3

תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש   12:00 שעה

ביום המסחר  12:00למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעה 

 .הבא אחריו

לעיל שתתקבל  (3) ס"ק  עד( 1) כל הודעה מאלה המנויות בס"ק  (4

ה מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה לאחר השע

 .יום המסחר הבא אחריוב 12:00

למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום  (5

תקופת המימוש אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי 

מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד 
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באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש מימוש יבוצע  12:00השעה 

בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש 

 .את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו

למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה  (6

המוצעים יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום 

 .בפועלהמימוש 

 הקצאה ותעודות .2.3.3.4

ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, החברה תקצה  (2)לא יאוחר משני   .2.3.3.4.1

למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על 

שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות 

המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות 

  .רשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכןהמימוש תי

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי  .2.3.3.4.2

האופציה המוצעים, תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה 

לרישומים, וכתבי האופציה אשר מומשו יחשבו למבוטלים החל מתאריך 

 .ההקצאה של מניות המימוש

זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי המבקש לא יהיה  .2.3.3.4.3

מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך 

ימים מהמועד שהתהוותה כמות מתקבלת על  ( 30)תקופה של שלושים 

. התמורה (ככל שתתהווה)הדעת של מניות למכירה בבורסה כאמור 

לאחר  ,ות תהא תמורה נטושתשולם לכל אחד מהזכאים בגין אותן מני

ניכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו. התמורה 

ימים מתאריך המכירה. לא יישלח   (7)כאמור תשולם לזכאים תוך שבעה  

ש״ח, ויהיה ניתן לקבל סכומים  50מ -לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך 

ום אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיא

מראש. זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור 

  .חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה(12)בתוך שנים עשר 

 עברה ופיצול של כתבי האופציה המוצעים ה  .2.3.3.5

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה המוצעים ניתנים להעברה ולוויתור  .2.3.3.5.1

יתור מתאים. שטר ההעברה יהא ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה או ו

. שטר העברה (בשינויים המחויבים)במתכונת דומה לשטר העברת מניות  

כאמור, ימסר לרישום במשרד הרשום של החברה יחד עם מכתב 

ההקצאה וכן בצירוף כל ההוצאות הכרוכות בהעברה, כולל סכום הדרוש 

  .לשם תשלום כל מס והיטל אחר, באם יהיו כאלה

החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי   .2.3.3.5.2

האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא 

ימים בכל  ( 30 )להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על שלושים 

הוראות תקנון החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן  .שנה
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ים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של והסבתן, יחולו בשינוי

דירקטוריון החברה רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו  .כתבי האופציה

בדבר בעלות המעביר ועל זכותו להעביר את כתב האופציה, ובהיעדר 

 .הוכחה כאמור, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברה כאמור

כתבי הקצאה, כל מכתב הקצאת כתבי האופציה ניתן לפיצול למספר מ .2.3.3.5.3

אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי 

האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש וכן שכל מכתב 

הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול  .יתייחס לכתבי אופציה שלמים בלבד

בצרוף מכתב  ,חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס  .מבוקשההקצאה שפיצולו 

 יחולו על מבקש הפיצול ,בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאל ה

 פקיעת כתבי האופציה המוצעים   .2.3.3.6

שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות  ( 1סדרה )כתב אופציה  .2.3.3.6.1

 .המימוש ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי

מומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, אשר לא י  (  1סדרה  )כתב אופציה   .2.3.3.6.2

שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו 

במסלקת הבורסה, עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע 

  .בתאריך האמור

 הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה המוצעים בתקופת המימוש  .2.3.3.7

על פי תנאי תשקיף   (  1סדרה  )האופציה    כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי

זה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת 

  :מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות

החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת  .2.3.3.7.1

זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה המוצעים, ובמקרה הצורך תגרום 

 .להגדלת ההון הרשום שלה

אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן  .2.3.3.7.2

יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש  ,בחלוקת משנה

שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה המוצעים, לפי העניין לאחר פעולה 

כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה המוצעים לא יוכל לקבל חלק 

ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון 

החברה ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו 

החברה תימנע מחלוקת מניות  .הוראות תשקיף זה בשינויים המחויבים

 אג' 30 -הנמוך מהטבה שעלולה להביא להקצאת מניות מימוש במחיר 

  .הגבוה מביניהן למניה או ערכה הנקוב, לפי

 2.2.3.2לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף ( 1)תוך יום עסקים אחד  .2.3.3.7.3

לעיל, תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר זכותם של מחזיקי כתבי 

האופציה המוצעים לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר 
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אחד  ( 1סדרה ("תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה  -המימוש" ו

  .תבאותה ע

בנוסף לכך, לא יאוחר משלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה  .2.3.3.7.4

שבועות לפני תום תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום 

  .תקופת מימוש כתבי האופציה המוצעים

בדיווח המיידי יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת  .2.3.3.7.5

מועד זה יהיו כתבי  המימוש של כתבי האופציה המוצעים וכי לאחר

האופציה המוצעים בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת תקופת 

המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש תפרסם 

החברה דיווח מיידי בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש 

הנוספת. הכל בהתאם לתנאי שינוי זכויות בכתבי האופציה כמפורט 

החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת להלן.  2.3.2.8בסעיף  

דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר 

והתאריך  ,התאריך הקובע של הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה

מי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או י (6)הקובע יהיה לא פחות משישה 

 .ההכרזה כאמור

על פירוק מרצון, תפרסם החברה דיווח מיידי  במקרה של קבלת החלטה .2.3.3.7.6

בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן. כל בעל 

חודשים מתאריך ההודעה, ( 3)תוך שלושה  ,כתב אופציה יהיה רשאי

להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה 

היה בעל כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. במקרה זה י

כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל 

מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה 

  .לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש

שינוי זכויות כתבי האופציה המוצעים ואסיפות מחזיקי כתבי האופציה  .2.3.3.8

 המוצעים 

באישור מוקדם של אסיפת מחזקי ( 1)סדרה בי האופציה על פי תנאי כת .2.3.3.8.1

מהמצביעים  75%כתבי אופציה בהחלטה מיוחדת שתתקבל ברוב של 

יכולה  (,1סדרה )באסיפה כללית נפרדת של מחזיקי כתבי האופציה 

בקשר לכל זכות  ( 1סדרה (החברה להתפשר עם מחזיקי כתבי האופציה 

שינוי או הסדר של זכויותיהם או תביעה שיש להם או לבצע כל תיקון, 

 (.1סדרה )או של תנאי כתבי האופציה 

פי תקנון והנחיות הבורסה, לא ניתן לשנות את -למרות האמור לעיל, על  .2.3.3.8.2

תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי 

זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת  ,ההצמדה והתאמות להטבה

מוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה המימוש, מחיר המי

לחוק  350המוצעים במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 
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  .החברות

בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את  .2.3.3.8.3

מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של 

מתחייבות מההליך החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות ה

 (30)כאמור, האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת משלושים 

אגורות או ערכן הנקוב של מניות המימוש, לפי הגבוה, הכל בהתאם 

 .ובכפוף להנחיות הבורסה והרשות, כפי שתהיינה בתוקף באותה העת

 -״ משמעו לעניין זה הליך הפיצולבהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, ״

הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה 

בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה 

חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם 

בתנאי   -בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל  

בהתאם  .נאים שווים לבעלי המניות של החברהשהליך הפיצול נעשה בת

הליך שבו  -לתקנון ולהנחיות הבורסה, ״הליך מיזוג״ משמעו לעניין זה 

כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה 

רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות 

בתנאי שניירות  -והכל שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת 

ימחקו מהרישום  ,הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור

למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של 

 .החברה

כל הוראות תקנון החברה, כפי שיאושר מעת לעת, בנוגע לאסיפות   .2.3.3.8.4

הצבעה,   הכלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות

תחולנה בשינויים המחויבים לפי העניין, על אסיפות כלליות של בעלי 

  .כתבי האופציה המוצעים

בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה המוצעים יהיה לכל  .2.3.3.8.5

מחזיק בכתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. 

תהייה  (1 רהסד)הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה 

 .במניין קולות

 פנקס בעלי כתבי האופציה המוצעים  .2.3.3.9

החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי 

החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו  .האופציה המוצעים

 .יום בכל שנה 30העברות בתקופות שלא תעלינה על 

 ישום ר .2.3.3.10

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס, 

והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת 

ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר 
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לכתב  לכתב אופציה, החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי

האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין 

  .החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה

 יורשים  .2.3.3.11

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או 

להם זכות בכתבי האנשים שיש  -כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון 

האופציה המוצעים בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה 

שנפטר, יהיו היחידים שבהם החברה תכיר בתור מחזיקי כל זכות בכתב 

האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב 

זכות  החברה תכיר אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי ,האופציה

כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב 

אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה, תהיה לו 

הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם 

תנאי כתבי בפעם, להירשם כמחזיק כתב אופציה או בכפיפות לתנאים אלה ול

 .האופציה, להעביר את כתב האופציה

 הודעות .2.3.3.12

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מעת החברה למחזיקי כתבי 

האופציה המוצעים תינתן על ידי הודעה שתפורסם באמצעות דיווח מיידי של 

 ה.החבר

 

  ע"ש החברה לרישומים של  ירשמו לעיל  םכהגדרת ניירות הערך המבוקשים לאישור   כל 

 "(. החברה לרישומים" –)להלן מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ 

 

 מתלים להשלמת ההצעה על פי התשקיף תנאים .2.4

 מותניםהשלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה 

ות שיצוין בהודעה בכך שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחיד

. לפרטים ראו הבורסה דרישות  וכן בקיום  מספר מזערי כאמור(בה המשלימה )ככל שיצוין 

 .להלן 2.9.4-ו 2.9.3פים סעי

 הצעה לא אחידה –למשקיעים מוסדיים  ההצעהתיאור  .2.5

 כללי .2.5.1

, כאמור, במסגרת מכרז בהצעה לא למשקיעים מוסדיים המוצעים יוצעוניירות הערך 

( לתקנות ההצעה. כל 1)א()11יחידות, באופן המפורט בתקנה  263,158 -אחידה, ב

 מכילה מספר שווה של מניות מוצעות. יחידה

ניירות כלל  מ  25%הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום של לפחות   לפי תקנות ההצעה,

והניצעים בהצעה לא אחידה  ,ת(ויחיד 65,790)דהיינו  המוצעים לפי התשקיףהערך 

מן ההנפקה למי   30%רשאית למכור עד  תהיה  יהיו משקיעים מוסדיים, ואולם החברה  
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שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה 

צעה לא אחידה ובאותו יום, אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים בה

והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של 

אשר כל משקיע יוכל , כהזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי

 -להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל 

 . מתוך כלל ההנפקה 30%יימנו אותם 

 הגשת בקשות .2.5.2

להגשת בקשות בהצעה הלא אחידה על פי תשקיף זה, תפורטנה במסגרת  התקופות

 ההודעה המשלימה.

 התחייבות מוקדמת .2.5.3

( ממשקיעים Book Buildingך קבלת הזמנות )והל הלינובר למועד פרסום תשקיף זה,  ע

מוסדיים באמצעות החתם המתמחר, במטרה לקבל מהם הזמנות לרכישת ניירות 

הערך המוצעים. כל הזמנות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה 

ידי החתמים, -אליהם על שלחנשלחתמים ולחברה על גבי טפסי הזמנה בנוסח 

ר היחידות המבוקש ותנקובנה במחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה ובמספ

לרכישה. ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי 

חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות 

הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה 

ב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקו

בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהיינה בלתי חוזרות. כל 

בקשה תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו 

בנק  לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה 

פי תנאי התשקיף -"( את המחיר המלא, עלרכז ההנפקהלן: "לה)מזרחי טפחות בע"מ 

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

 לבקשתו. התשקיף וההודעה המשלימה

עוד התחייב החתם המתמחר, כי ככל שיידרש לממש את ההתחייבות החיתומית על 

שו ניירות הערך המוצעים בחיתום, כך שלאחר , ויירכ(ככל שייחתם)פי הסכם החיתום  

מימוש ההתחייבות החיתומית יהפוך החתם המתמחר לבעל ענין בחברה, ובעקבות 

זאת יפחת שווי ו/ או שיעור החזקות הציבור מהנדרש לצורך רישום ניירות הערך 

להלן, יפקיד החתם המתמחר את ניירות   2.9המוצעים למסחר בבורסה כאמור בסעיף  

חסרים להשלמת שווי ו/או שיעור החזקות הציבור במניות כנדרש, בידי נאמן הערך ה

שהוא חבר בורסה, ויורה לו, באופן בלתי חוזר, למכור, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא 

מגבלת שער, את ניירות הערך הנ"ל בתוך תקופה של שלושה חודשים ממועד הרישום 

תימכר בתקופה של חודש ממועד למסחר, כאשר לפחות שליש מכמות ניירות הערך 

הרישום למסחר. עוד התחייב החתם המתמחר כי ניירות הערך שיועברו לנאמן כאמור 

יופקדו בידי נאמן אשר יפעל למכור את כל ניירות הערך שהועברו כאמור, במרוכז 

 (.ראטה -מכירה פרו) ובאופן שוויוני
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 הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים .2.5.4

המוצעות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע לפי שיקול דעתם של היחידות  הקצאת 

לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל  ,ההקצאהבמסגרת החתם המתמחר והחברה. 

בין שנמכרו לו על ידי חתם )  המשקיעים המוסדיים המנויים בקבוצתו של חתם להצעה

או  ,וצת מפיץאו בקב (אחרידי חתם או מפיץ -המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על

שנמכרה בהצעה. היה   היחידותמכמות    5%על    ,שהשקעותיהם מנוהלות על ידי קבוצתו

שווי הנכסים המנוהלים עבור הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת 

 10%מיליארד ש"ח, לא תעלה הכמות שתוקצה להם על  10-בוה מר גהחתם כאמו

 ןכהגדרתלפי העניין, קבוצת חתם" או "קבוצת מפיץ", " .המוצעות היחידות כמות מ

תימכרנה למשקיעים המוסדיים  המוצעותמניות המובהר כי כל ה. בתקנות ההצע

הלן: ליחידה שהינו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה )לבמחיר אחיד 

"(, ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי המחיר האחיד"

 שמפורטות בפרק זה ו/או כפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה.

 הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור .2.5.5

מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד  30%רשאית למכור עד  תהיהחברה ה

כל מזמין יוכל להגיש  ,למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידהשהמכירה 

הזמנה אחת בלבד, במחיר האחיד ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם 

בהודעה המשלימה. הכמות שתוקצה לכל משקיע תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו 

בידי  מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל. סך כל ניירות הערך המוזמנים

כאשר שווי ניירות הערך ( 1) מזמין אחד לא יעלה על השיעורים הקבועים להלן:

 15% –מיליון שקלים חדשים  100-המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ

כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים (  2)מהכמות המוצעת;  

אם בהקצאת ניירות   .מהכמות המוצעת  25%  –מיליון שקלים חדשים ומעלה    100הינו  

וצרו שברי יחידות הם יעוגלו ככל הניתן ליחידה יוהערך במכרז לציבור כאמור לעיל י

השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו מהעיגול כאמור ירכשו על ידי 

 ליחידה שנקבע. במחיר החתם המתמחר

 חיתום והפצה .2.6

תהא רשאית להתקשר עם חתם או עם מספר חתמים לצורך בכפוף להוראות כל דין, החברה 

הבטחת ההצעה על פי תשקיף זה בחיתום, ולשלם עמלות חיתום ותשלומים אחרים. עיקרי 

, העמלות השונות ההצעההסכם החיתום, לרבות שמות החתמים, שיעור השתתפותם בהבטחת  

ההודעה המשלימה. וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים, ככל שיהיו, יפורטו במסגרת 

מניירות  25%יובהר, כי הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה חייבת בחיתום לרכישת לפחות 

. נכון למועד התשקיף, אין כל ודאות יחידות( 65,790 )דהיינו  הערך המוצעים על פי תשקיף זה

 כי הסכם חיתום כאמור ייחתם וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום, מלא או חלקי.

בכל מקרה בו תהיינה קיימות התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו המפורטים בתשקיף זה, 

יינתן גילוי, במסגרת ההודעה המשלימה, בדבר זהותם ואודות עמלות ההפצה שהם אמורים 

לקבל, עמידתם בתנאי כשירות וכן פירוט בדבר הקשר ביניהם לבין משקיעים מסווגים ובינם 

 עניין בה, ככל שקיים. לבין החברה ו/או בעלי
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התקשרה החברה עם רוסאריו שירותי חיתום )א.ש.( בע"מ ואמ די פרימיום  13.12.2020ביום 

, הפצה וניהול הנפקה 3"( בהסכם למתן שירותי חיתוםמנהלי ההנפקההנפקות בע"מ )יחד, "

בהנפקת ראשונה של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב  , לפי הצורך,כמנהלים ראשיים

  "(.הנפקה פרטית"בסעיף זה, )4 (Pre IPO"( ובהנפקה פרטית מקדימה )IPO"בסעיף זה, )

 4%עמלות בשיעור של  למנהלים הראשייםבהתאם להסכם זה התחייבה החברה לשלם 

ו מבעלי מניות קיימים של , למעט מסכומים שגויסIPO-מהסכומים שיגויסו בהנפקה פרטית וב

יהיו זכאים לאופציות לרכישת מניות רגילות של החברה  המנהלים הראשייםהחברה. כמו כן 

. תנאי האופציות האמורות יהיו IPO-מהמניות שינפקו בהנפקה הפרטית וב 4%בשיעור של 

 ירמחשל  םאז בתנאייונפקו ואם לא , אם יונפקו, IPO-שווים לתנאי האופציות שיונפקו ב

 ביותר  הטובים  לה  הנלוות  והזכויות  החברה  מניית  למחיר  השווים  למניה  הנלוות  וזכויות  למניה

 .IPO-נכון למועד השלמת ה

מיליון ₪ וכן סך  100-ככל ושווי החברה כפי שישתקף בהנפקה הפרטית יהיה שווה או גבוה מ

המתוארות לעיל  תמיליון ₪, העמלו 33-יהיה שווה או גבוה מ IPO-הגיוס בהנפקה הפרטית וב

אופציות )סדרה  59,027במקרה כאמור יוקצו לחתמים  )באופציות(. 5%-)בכסף( ו 5%-יגדלו ל

1)5 . 

 נותני שירותים נוספים .2.7

במסגרת ההודעה המשלימה יינתן גילוי אודות זהות נותני השירותים הנוספים )לפי העניין( 

, תפקידם והעמלה ו/או השכר להם הם זכאים, וכן גילוי לגבי ניגוד ענייני בגין ההנפקה

 פוטנציאלי, ככל שיהיה.

 מכתבי הקצאה ותעודות .2.8

 .ההודעה המשלימההוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין ובכללי הבורסה במועד פרסום 

למבקשים את ניירות הערך התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה החברה  

חידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין ניירות הערך יהכלולים ב

, על ידי הרכז ההנפקה  המוצעים לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון רכז

כי התקיימו דרישות הבורסה ההנפקה לחברה, ובלבד שההקצאה לא תיעשה בטרם נוכח רכז 

 להלן. 2.9לואן, כאמור בסעיף במ

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים, טרם הועברה 

החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שינויים בהון לחברה מלוא תמורת ההנפקה, תדווח 

המונפק, בו מצוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי 

החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון, בו  רכז ההנפקה בעבור החברה או בידי

תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות 

 

"(, והינם רוסאריובלבד )" רוסאריו שירותי חיתום )א.ש.( בע"משירותי החיתום, אם יינתנו, יינתנו על ידי   3
 שתערוך רוסאריו לחברה.  לקבלת היתר מרשות ניירות ערך לפרסום התשקיף ולתוצאות בדיקת נאותות  כפופים

 .הלןל 3.7.2בפועל מדובר בהסכם הסייף המפורט בסעיף   4
כמות האופציות המחושבת הינה הכמות המקסימלית של האופציות אותן התחייבה החברה להקצות   5

במקרה של שינוי בכמויות ההנפקה כפי שמפורט בתשקיף. בהתקשרותה עם החתמים בהתחשב בהרכב 
במסגרת ההודעה המשלימה החברה תעדכן את מספר האופציות שיוקצו כאמור. האופציות לחתמים יוקצו 

 לאחר השלמת המכרז לציבור ולפני ובכפוף לרישום ניירות הערך למסחר.
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 .הערך המוצעים, לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה

המניות המוצעות על פי  ,הבורסה, כל המניות הקיימות בהון החברה בהוראותבהתאם לאמור 

במרשם בעלי המניות  ירשמו לעיל  םכהגדרתוניירות הערך המבוקשים לאישור   קיף זה תש

 על שם החברה לרישומים.

להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים ,בכפוף למילוי כתב העברה, ניירות הערך ניתנים  

ל , לחברה, ובכפוף לתשלום כאו מכתבי הקצאה פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות

 ההוצאות, המיסים וההיטלים הכרוכים בכך על ידי המבקש.

 רישום למסחר בבורסה .2.9

ניירות הערך המבוקשים  הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף, המאשר כי  .2.9.1

עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה לעיל(  1)כהגדרתם בפרק לאישור 

 .ובהנחיות על פיו

ל פי עוהנחיות לתקנון הבורסה ת פרק ו' החברה הינה חברת מו"פ בהתאם להוראו .2.9.2

 3והציגה אישור רשות החדשנות לפיו השקיעה סך של   תקנון הבורסה להחלק השני  

  מיליון ₪ לפחות במחקר ופיתוח בתקופה הרלבנטית.

ההודעה המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר  םטרם פרסו

 .ניירות הערך המבוקשים לאישור את

יינתן כאמור  המבוקשים לאישור    אישור הבורסה לרישום למסחר בה של ניירות הערך  

 . טרם פרסומה של ההודעה המשלימה

ימי עסקים לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר,   2תוך  

, בכפוף לאמור אישור מבוקשים לפי אישור הבורסה כאמור, את ניירות הערך ה-על

 .להלן 2.9.4-ו 2.9.3בסעיפים 

, המבוקשים לאישור    ניירות הערך על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של .2.9.3

לאחר וההון העצמי של מותנה בכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה 

הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של 

 .לפי חלופה ד' )חברת מו"פ( החברה הנרשמת בבורסה

למועד התשקיף, רישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה מותנה בכך ששוויי 

מיליון ש"ח  16-החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

מיליון ש"ח(  16-)ושווי החזקות הציבור הנובע מהנפקת המניות המוצעות לא יפחת מ

 10%ציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר יעמוד על וששיעור החזקות ה

לפחות )או שיעור נמוך יותר, כתלות בשווי החזקות הציבור בפועל במועד השלמת 

(. כמו כן, הרישום למסחר מותנה בכך שההון  העצמי כללי הבורסהההנפקה בהתאם ל

 ש"ח.יליון  מ  8למסחר, הינו מעל    הרישום, לאחר  כללי הבורסהשל החברה, כהגדרתו ב

כמו כן, בהתאם להוראות הבורסה, מותנה רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים  .2.9.4

בקיום פיזור מזערי כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות יהיה 

 ש"ח לפחות. 16,000מחזיקים, ששווי ההחזקה של כל אחד מהם  35לפחות 

קותיו עולה על שווי החזקה מזערי מחזיק אחד ששווי החז –" מחזיקבסעיף זה "

למחזיק הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף 

 עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
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לעיל, תבוטל  2.9.4-ו 2.9.3ים פלא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעי .2.9.5

בבורסה, ההצעה, ניירות הערך המוצעים לא יימכרו, לא יוקצו ולא יירשמו למסחר 

 .םולא ייגבו כספים מהמזמיני

לרשות ולבורסה  מידיעל כך בדוח  החברההתבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח  .2.9.6

)בהתאם למועדים הקבועים בדין( ותפרסם הודעה הנדון בשני עיתונים יומיים בעלי 

 תפוצה רבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

 מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף תהימנעו .2.10

החברה והדירקטורים בחברה מתחייבים בחתימתם על התשקיף )והחתם המתמחר, אם 

 וככל שיהיה, על פי ההודעה המשלימה, יתחייב בחתימתו על ההודעה המשלימה(:

ע מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות ערך, הימנל .2.10.1

על הערך מנע מהענקת זכות לרוכשי ניירות ימתחייבים להו בור,הפצתם ופיזורם בצי

 , למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיףההודעה המשלימהפי 

 .ובהודעה המשלימה

עתם ערך הסדרים בניגוד לאמור ימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו שלפי מיטב ידילה .2.10.2

 לעיל. 2.10.1בסעיף 

להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר להצעת ניירות  .2.10.3

המוצעים על פי התשקיף, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות  הערך

 לעיל. 2.10.12.10.2כאמור בסעיף 

לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהצעה זו לציבור, ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג כי   .2.10.4

 בהתאם להוראות סעיף זה.

 הימנעות מדילול הון .2.11

ה שתחל בתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות הערך המוצעים, לא פבתקו

, אשר וההודעה המשלימה להוציא המכירה לציבור לפי התשקיףתעשה החברה כל פעולה, 

 יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות פרטי תשקיף.

  ההודעה המשלימה .2.12

לחוק  ( 2) (1)א16לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף 

מו ו/או יעודכנו כל ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושל

ככל שיהיו, בכמות ותנאי ההצעה.  ,הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים

בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, 

  :הנתונים כדלקמן

 אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המבוקשים לרישום .2.12.1

, המועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם (כל שיערך)כז לציבור המכר מועד .2.12.2

  .הציבור ופרטי רכז ההנפקה

 .פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז והפצה .2.12.3

בשיעור  (ככל שיהיו)פי התשקיף -שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על .2.12.4

לעיל, בהתאמה,  2.2ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף מהכמות  20%שלא יעלה על 
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מן  30%-ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא תשונה ביותר מ

המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר 

  .העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

יל יתאפשר, ובלבד שלא ישונה אף לע 2.12.4שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף    .2.12.5

מן הכמות ומן  50%-אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ

לעיל לפי העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר  2.2המחיר שצוינו בסעיף 

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף וכן  50%-מ

תקופה להגשת )לתקנות ניירות ערך    (3())ב2מנות תחל לפי תקנה  שהתקופה להגשת הז

הכמות והמחיר העדכניים  .( 2005 -הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף תשס"ו

  .יפורטו בהודעה המשלימה

כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים, כאמור  .2.12.6

ניירות הערך וייעודה והתקופה להגשת בקשות לרכישת יל, לרבות הוצאות, תמורת  לע

ברה מתחייבת לעדכן האם בוצעה התקשרות עם הח .ידי הציבור-ניירות הערך על

 .עושה השוק ויפורטו תנאי ההתקשרות עמו

פי  -פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על  .2.12.7

ומתוכן   -שעות    7, תסתיים לא לפני תום  ידי הציבור-על ,התשקיף וההודעה המשלימה

ימים   75-ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ  -שעות מסחר לפחות    5חמש  

ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי   45-מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ

 .המוקדם

ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ״א ותופץ באופן ובמקומות  .2.12.8

שבהם פורסם התשקיף. עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד 

מהתשקיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה 

 .המשלימה

 .ם עם החתם המתמחר במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתו .2.12.9

 החשבון המיוחד .2.13

סמוך לפני תחילת המכירה של ניירות הערך על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה, יפתח רכז 

החשבון " –שבון נאמנות מיוחד נושא פירות על שם החברה )להלן  חההנפקה בתאגיד בנקאי  

טי החשבון ( את פרלעיל 2.8"( וימסור לניצעים שהצעתם התקבלה )כאמור בסעיף המיוחד

ביום . המיוחד.  החשבון המיוחד ישמש לכספים שיתקבלו ממזמיני ניירות הערך המוצעים

בצהריים, יעבירו הניצעים  12:00המסחר הראשון שלאחר פרסום ההודעה המשלימה, עד 

שהזמנתם נענתה לרכז ההנפקה את התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות לגביהן 

ופקדו על ידי רכז ההנפקה בחשבון המיוחד.  החברה תראה בהעברת נענו , והכספים כאמור י

תמורת ההנפקה לחשבון המיוחד כקבלת תמורת ההנפקה בידי החברה. החשבון המיוחד 

לחוק   28ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות סעיף  

ידי -מו בגין ההזמנות אשר נענו על ניירות ערך. בחשבון המיוחד יופקדו הכספים  שישול

החברה, במלואן או בחלקן. כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה 

רכז ההנפקה  בפקדונות נזילים שאינם צמודים, נושאי ריבית על בסיס יומי, ככל שיתאפשר.
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ר היום בו הראשון שלאח בצהריים ביום המסחר  12:00יעביר לחברה , לא יאוחר מהשעה 

בחשבון המיוחד בצירוף   התקבלו כספי ההצעה בחשבון המיוחד, את יתרת הכספים שיוותרו  

הפירות אשר נצברו בגינם וזאת כנגד העברת ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים וזיכוי 

 על פי הוראות רכז ההנפקה. -חברה הבורסה  

 הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף .2.14

 מהווה גם תשקיף מדף.תשקיף זה  .2.14.1

על פי תשקיף המדף, יכול שיוצעו לציבור סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות  .2.14.2

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, אגרות חוב  ,מניות רגילות של החברה –הדין 

הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, 

וש לאגרות חוב או לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות כתבי אופציה הניתנים למימ

ל נייר ערך אחר שניתן יהיה כוכן  6מניות בכורה ,החברה, ניירות ערך מסחריים

 להנפיקו על פי דין מכח תשקיף מדף במועד הרלוונטי.

לחוק א 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף תיעשה בהתאם להוראות סעיף  .2.14.3

דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים  ניירות ערך, באמצעות

לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם 

 להוראות כל דין ובהתאם לכללי הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

  מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף .2.15

ל המשקיע לשקול את השלכות המס כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, ע

הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי 

ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה ו/או תיאור ממצה של 

הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בתשקיף, ואינן באות במקום ייעוץ משפטי 

ועי בנדון, שאותו יש לקבל בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע. בנוסף, ומקצ

הוראות הדין המתוארות בתשקיף הינן למועד התשקיף ועשויות להשתנות עד למועד 

 הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה.

פי תשקיף להשלמה זה -המוצעים לציבור על הערךחלים על ניירות  ,לפי הדין הקיים כיום

 הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.15.1

להלן: ) 1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 91בהתאם לסעיף 

ידי יחיד תושב ישראל, חייב -"(, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך עלהפקודה"

לפקודה, אך בשיעור שלא  121במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

(, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר 25%יעלה על עשרים וחמישה אחוזים )

 בסולם הכנסתו החייבת. 

ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה -רך עלזאת, למעט לגבי מכירת ניירות ע

( 10%בעשרה אחוזים )  7קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר,  -

 

בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה  הנפקה של מניות בכורה ורישומן למסחר בבורסה תבוצע         6
 )ב( לחוק ניירות ערך.46וההנחיות על פיו והוראות כל דין לרבות סעיף 
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במועד מכירת  -בחברה  8אמצעי השליטהסוג כלשהו של לפחות באחד או יותר מ

ר, ( החודשים שקדמו למכירה כאמו12עשר )-ניירות הערך או במועד כלשהו בשנים

אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים 

(. על אף האמור לעיל, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי 30%אחוזים )

הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 

ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית (, עד קביעת הוראות 30%שלושים אחוזים )

א)ב( לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול 101( או 9א)א()101לפי סעיפים 

לגבי יחיד שההכנסה בידו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק", בהתאם 

 לפקודה.  121( לפקודה, שאז יחול שיעור מס שולי כקבוע בסעיף 1)2להוראות סעיף 

ני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חבר ב

 (.2021בשנת  23%החברות )

( 2)9הפטורים ממס לפי סעיף נוספים קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים 

בכפוף להמצאת , לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור

 . י הוראות הפקודהאישור מתאים מראש ועל פ

על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על 

הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", אלא 

אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה 

 לפקודה. 121ף במס בשיעור המרבי הקבוע בסעי

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו 

וכל ריאלי )  כנגד רווח הוןתחילה  היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו  

שקל חדש של היתרה יקוזז כנגד שלושה וחצי שקלים חדשים של סכום אינפלציוני 

וכן, כנגד  לפקודה, 92פי העקרונות הקבועים בסעיף על  ושבח מקרקעין, (חייב

דיבידנדים ששולמו בגין המניות המוצעות או בגין ריבית ודיבידנד בשל ניירות ערך 

אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור 

וע , ולא עלה על שיעור המס הקב)א( לפקודה126בסעיף  מס חברות לגבי חברה

 (.25%שיעור מס של  2021בשנת ג)ב( לפקודה לגבי יחיד )125-( ו1ב)125בסעיפים 

שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס הפסד שמקורו ניירות הערך המוצעים 

מסויימת, יקוזז כנגד ריווח הון בלבד בשנות המס הבאות בזו אחר זו לאחר השנה 

דוח לשנת המס שבה היה ההפסד,  שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה

 לפקודה. 132-ו 131כאמור בסעיפים 

בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר 

להלן: ) 2002-ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשע"א

מס במקור ממכירת "(, בעת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי התקנות ניכוי רווח ההון"

ניירות "להלן: ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )

"(, יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים

סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, 

בהתאם לסעיף, פקיד השומה  ר המועד האמור.בין טרם יצירת ההפסד ובין לאח
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בשל הפסדים מניירות ערך שנוצרו אצל מנהל תיק ניירות ערך רשאי להתיר קיזוז 

אחר, כאמור בתקנה זו, אם הועבר תיק ניירות ערך מאותו מנהל למנהל אחר, 

 בתנאים שיקבע.

נייר ערך )ד( לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת  3-)א( ו2לסעיפים    בהתאם

)להלן:  2002-הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

, שהומר למניהבכתב אופציה  השמקור מניה"(, במכירת תקנות חישוב רווח הון"

את המחיר המקורי של כתב האופציה ויראו כהוצאות השבחה   יראו כמחיר המקורי

במכירת מניה שמקורה בכתב  כמו כן,את התשלום ששולם בעד מימושו למנייה. 

 אופציה שמומש למניה, יראו את יום הרכישה כיום הרכישה של כתב האופציה.

ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד -במכירת מניה עלג לפקודה, 94לפי סעיף 

ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך עשרים 

( החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס 24וארבעה )

( או יותר, אך לא יותר 15%עשר אחוזים )-ששולם מחוץ לישראל( בשיעור של חמישה

 מסכום ההפסד.

ן הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההו

בהתאם לתקנות ניכוי רווח ההון, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( 

המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה 

( מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס חברות 25%אחוזים )

( מרווח ההון הראלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, כפוף 2021בשנת  23%)

לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי 

כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות -המנכה במקור לבצע. כמו

מצאת אישור כאמור , בכפוף להוגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין

. אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, לפטור כנדרש

)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה 91יחולו הוראות סעיף 

 ידי המוכר בגין מכירה כאמור.-על

 פי תשקיף להשלמה זה יימחקו ממסחר בבורסה,-ככל שניירות הערך המוצעים על

שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים 

( מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי 30%)

 מס במקור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס במקור(. 

ד כספי המשלם למוכר הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוס

שהנו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ 

( 3( ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש )14עשר )-למוסד הכספי בתוך ארבעה

על היותו תושב חוץ  2402שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 

 ועל זכאותו לפטור.

ושב חוץ )יחיד וחברה( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך ככלל, ת

הנסחרים בבורסה, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל. האמור לעיל לא 

יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל, בהתאם לקבוע בסעיף 

ת המס )אם א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, יחולו הוראות אמנ68

כן, לא -. כמו, ככל שרלוונטיקיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ
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ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים -ינוכה מס במקור על

 מסוימים.

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה .2.15.2

במס בידי יחידים תושבי ישראל  דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל

(, למעט לגבי יחיד שהינו בעל 2021בשנת    25%בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים )  -

( 12עשר )-מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים

בשנת  30%החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה שלושים אחוזים )

לא תיכלל י חברות תושבות ישראל, ככלל, פטור ממס הכנסה )(. דיבידנד ביד2021

הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות שהופקו או שנצמחו 

אדם אחר החייב במס חברות וכן -בני-בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר

, אשר במקרה כזה שיעור המס לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד

 ינו שיעור מס חברות(. ה

 –שיעור המס לגבי בעל מניות תושב חוץ  )יחיד או חברה(  שאינו בעל מניות מהותי 

(,  ולגבי תושב חוץ שהנו בעל מניות 25%יהיה בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים )

( החודשים 12עשר )-מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים

(, כפוף לאמנות המס עליהן חתמה 30%בשיעור של שלושים אחוזים ) -שקדמו לו 

מדינת ישראל עם מדינת תושבתו של תושב החוץ ככל שרלוונטי; ובידי קרן נאמנות 

שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה   בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד  -חייבת  

אמנות פטורה וכן . קרן נמ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת

( לפקודה, יהיו פטורים 2)9קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  

 . ובהתאם להוראות פקודת מס הכנסהממס בגין דיבידנד כאמור 

פקודה, כאשר חברה מחלקת דיבידנד שמקורו ברווחי ל 1א100סעיף בהתאם ל

חלקת הדיבידנד בשל שערוך, ככלל, עשוי לחול מס רווח הון במישור החברה מ

 מימוש רעיוני של סכום השערוך שחולק כדיבידנד.

בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, 

קיימת חובה לנכות מס במקור בעת חלוקת "(,  תקנות הניכוי"להלן:  )  2005-התשס"ו

 דיבידנד למחזיקי המניות. 

על דיבידנד ליחיד  9המס שיש לנכות במקור שיעורככלל, בהתאם לתקנות הניכוי, 

, לרבות בחלוקה לבעל הרשומות למסחר בבורסה ולתושב חוץ בגין מניות החברה

ואשר מניותיו רשומות ומוחזקות  10מניות כאמור שהנו בעל מניות מהותי בחברה

(. לגבי 2021בשנת    25%בחברת רישומים, יהיה בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים )

יחיד או תושב חוץ שהנו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן 

מוחזקות בחברת הרישומים, ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור 

(. לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי המס 2021בשנת  30%בשיעור של שלושים אחוזים )

במקור יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס שנכרתה בין מדינת התושבות 

 

ישראל שמניותיו רשומות , ניכוי המס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב 2013בינואר  1החל מיום   9
 .למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי

 ( החודשים שקדמו לתשלום.12עשר )-במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשנים  10
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, בכפוף להמצאת אישור מראש מרשות המסים של החברה לבין מדינת תושבותו

כן, ככל -. כמולניכוי מס במקור בשיעור מופחת בהתאם לאמנה, ככל שרלוונטי

פי השיעור -פי דין, ינוכה מס במקור על-יעור מס מוגבל עלשלגבי הדיבידנד נקבע ש

 שנקבע גם אם בעל המניות הינו חבר בני אדם תושב ישראל.

ניכוי המס במקור מדיבידנד כאמור, ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו 

רשומות למסחר בבורסה בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות 

 .מוסד כספי

 גבוהות הכנסותעל מס  .2.15.3

על  2021ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 121בהתאם לסעיף 

מתואם מידי שנה(, יהא חייב במס על חלק זה סכום , 2021לשנת ש"ח ) 647,641

(. 3%מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של שלושה אחוזים )

ל רווחי הון מניירות ערך, למעט על מרכיב רווח הוראות סעיף זה חלות, בין היתר, ע

 .ב122, בכפוף להוראות סעיף  ההון האינפלציוני, ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות

ידי מומחים, בשים  - התיאור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על 

פי תשקיף זה,  - ש ניירות ערך על לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכו 

לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו  

 הייחודיות של המשקיע ושל נייר הערך המוצע. 
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 המניות של החברה נכון למועד התשקיףהון  3.1

 הוא כדלקמן:של החברה  , המונפק והנפרעלמועד התשקיף, הון המניות הרשום

 נפרעו מונפקהון  רשוםהון  סוג המניות

הון מונפק 

ונפרע בדילול 

בהנחת  מלא

המרה של 

אופציות לא 

)לפני רשומות 

המרת הלוואת 

 2020דצמבר 

וסייף וללא 

אופציות 

 1לחתמים(

הון מונפק ונפרע 

)לאחר  בדילול מלא

המרת הלוואת 

וסייף   2020דצמבר 

אופציות וכולל 

ואופציות  לחתמים

 2(לא רשומות

מניות רגילות ללא 

 ערך נקוב

20,000,000 2,991,935 3,158,688 3,531,338   

 החברה בשלוש השנים האחרונותבהון שחלו השינויים  3.2

 הון רשום  3.2.1

חברה, ה נה הרשום שלהשנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהו בשלוש

 למעט כמפורט להלן:

מהות  תאריך
 השינוי

 כמות מניות רגילות
 0.01שערכן הנקוב 

 )מצטבר( ש"ח

כמות מניות 
 3רגילות א'
 )מצטבר(

כמות מניות 
רגילות ללא ערך 

 )מצטבר( נקוב

סה"כ הון 
 רשום בש"ח

 )מצטבר(

 100,000 - 2,000,000 8,000,000 2017בינואר  1יתרה ליום 

25 
בפברואר 

2021 

 איחוד הון
וביטול ערך 

 נקוב
- - 10,000,000  

25 
 בפברואר 

2021 

 הגדלת הון
- - 10,000,000  

  20,000,000  - - התשקיףלמועד  סה"כ

 

. לא נכללו בחישוב להלן( 3.5עיף האופציות של החברה )ראו סכתבי האופציה שהוקצו תחת תכנית  166,753בהנחה שימומשו   1
לא נכללו   ואשר טרם הוקצו,להלן  3.5של תוכנית האופציות המפורטת בסעיף  מאגראופציות אשר מצויות ב 165,684סך של 

 134,410-והסכם הסייף של מנורה ושל בעלי מניות בחברה ו 2020הלוואת דצמבר שתונפקנה כתוצאה מהמרת  מניות 179,213
)ר' לעניין     הסכם הסייף  2020הלוואת דצמבר  ונפקו בהתאם לשה   (1אופציות )סדרה  מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה( ממימוש  

  2.6בסעיף    ר' פירוט)אופציות החתמים  מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה( ממימוש    59,027  , לא נכללולהלן(  3.7זה פירוט בסעיף  
המניות   כמות; ( המוצעות לפי תשקיף זה 1האופציות )סדרה מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה( ממימוש  נכללולא ו (לעיל

 רכשתשבהנחה  והסכם הסייף וכן כמות האופציות שיונפקו לחתמים נרשמו    2020והאופציות שיונפקו בהתאם להלוואת דצמבר  
 .כל כמות יחידות המוצעת בהנפקה 

להלן( וכן יומרו הלוואת   3.5עיף האופציות של החברה )ראו סכתבי האופציה שהוקצו תחת תכנית  166,753בהנחה שימומשו   2
מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה(   134,410-מניות ול 179,213 -והסכם הסייף של מנורה ושל בעלי מניות בחברה ל 2020דצמבר 

להלן( וכן   3.7)ר' לעניין זה פירוט בסעיף  ולהסכם הסייף 2020הלוואת דצמבר תאם שהונפקו בה  (1אופציות )סדרה ממימוש 
אופציות אשר מצויות   165,684סך של . לא נכללו בחישוב (לעיל 2.6בסעיף  ר' פירוט ) מניות  59,027 - יומרו אופציות החתמים ל

מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה( ממימוש    נכללוולא  ואשר טרם הוקצו  להלן    3.5של תוכנית האופציות המפורטת בסעיף    מאגרב
כמות המניות והאופציות שיונפקו בהתאם להלוואת דצמבר והסכם הסייף וכן  ; ( המוצעות לפי תשקיף זה 1האופציות )סדרה 

 .כל כמות יחידות המוצעת בהנפקה  רכשתשבהנחה כמות האופציות שיונפקו לחתמים נרשמו 
 ש"ח.  0.01מניות שערכן הנקוב   3

 : הון החברה והמחזיקים בו3פרק 
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 הון מונפק 3.2.2

החברה, נה המונפק של  בשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חלו שינויים בהו

 למעט כמפורט להלן:

 

מהות  תאריך
 השינוי

 כמות מניות רגילות
 0.01שערכן הנקוב 

 )מצטבר( ש"ח

כמות מניות 
 4רגילות א'
 )מצטבר(

כמות מניות 
רגילות ללא ערך 

 )מצטבר( נקוב

סה"כ הון 
 בש"ח מונפק

 )מצטבר(

 2017בינואר  1יתרה ליום 
1,000,000 

 

1,236,700 - 12,367 

ינואר 
2017 

מימוש כתבי 
 האופצי

1,048,850 1,236,700 - 22,855.5 

דצמבר 
2020 

מימוש כתבי 
 אופציה

1,057,390 

 

1,236,700 - 22,940.9 

דצמבר 
2020 

המרת 
הלוואות 

 5המירות

1,057,390 1,934,545 - 29,919.35 

  פברואר
2021 

 איחוד הון
וביטול ערך 

 נקוב
- - 2,991,935 - 

 - - - - התשקיףלמועד  סה"כ

 

  

 

 ש"ח.  0.01מניות שערכן הנקוב   4
דולר ארה"ב, שהועמדו לחברה במשך השנים, כנגד הקצאה   4,290,000הומרו הלוואות בסך כולל של    2020במהלך חודש דצמבר    5

  .מניות בהון החברה  697,845של 
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 התשקיף למועד סמוך חזקות בעלי ענייןה 3.3

אודות ניירות ערך של החברה המוחזקים על   , למיטב ידיעת החברה ומנהליה,להלן פרטים

 ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה ו/או קיימים בהונה המונפק והנפרע של החברה

 :סמוך למועד התשקיף

 

להלן(. הנחת הדילול לא   3.5עיף כתבי האופציה שהוקצו תחת תכנית האופציות של החברה )ראו ס 166,753בהנחה שימומשו   6
-והסכם הסייף של מנורה ושל בעלי מניות בחברה ו 2020הלוואת דצמבר שתונפקנה כתוצאה מהמרת  מניות 179,213כוללת 

   הסכם הסייף 2020הלוואת דצמבר פקו בהתאם לשהונ (1אופציות )סדרה מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה( ממימוש  134,410
  ר' פירוט )אופציות החתמים  מניות שתונפקנה )ככל שתונפקנה( ממימוש    59,027  ,  לא כוללת  להלן(  3.7)ר' לעניין זה פירוט בסעיף  

להלן  3.5של תוכנית האופציות המפורטת בסעיף מאגר אופציות אשר מצויות ב  165,684סך של לא כוללת  ,(לעיל 2.6בסעיף 
  .( המוצעות לפי תשקיף זה 1האופציות )סדרה  ת את ולא כולל ואשר טרם הוקצו

צבי קליר הוא בנו של מר שמעון קליר הנשוי לחגית קליר. צבי הוא אחיהם של נירי קליר, אודי קליר ונועם קליר.    מנכ"ל החברה.  7
 להלן. 3.8.2המניות והאופציות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף  

המניות והאופציות    . בעלה של חגית קליר ואביהם של צבי קליר, נירי קליר, אודי קליר ונועם קליר.יו"ר וסמנכ"ל פיתוח בחברה        8
 להלן. 3.8.2שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף  

 להלן. 3.8.2המניות שברשותה יהיו חסומות לפי סעיף   .של שמעון קליר אשתו   9
 להלן. 3.8.2המניות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף   בנו של שמעו קליר ואחיו של מר צבי קליר.  10
 להלן. 3.8.2המניות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף   בנו של שמעו קליר ואחיו של מר צבי קליר.  11
 להלן. 3.8.2המניות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף   בנו של שמעו קליר ואחיו של מר צבי קליר.  12
המניות  שברשותה יהיו חסומות לפי   התשקיף, החברה נשלטת ע"י הגב' אנדראה דינה פסלר.למיטב ידיעת החברה, נכון למועד   13

 להלן. 3.8.2סעיף  

שם  

 המחזיק 

 6בדילול מלא סמוך למועד התשקיף 

כמות  

מניות  

 רגילות

כמות  

כתבי 

אופציה 

לא 

 סחירים

שיעור 

הון  ב

המונפק  

והנפרע 

זכויות  וב

 ההצבעה

 כמות מניות 

כמות  

מניות  

שתונפק  

 כתוצאה

ממימוש  

כתבי 

אופציה 

לא 

,  סחירים

ככל 

 שימומשו 

סה"כ  

מניות  

בדילול 

 מלא 

הון  בשיעור 

המונפק  

והנפרע 

זכויות  בו

  ההצבעה

בהנחת  

 דילול מלא 

 12.88% 406,946 50,000 356,946 11.3% 50,000 356,946 7צבי קליר

שמעון  

 8קליר
194,637 - 6.5% 194,637 - 194,637 6.16% 

חגית  

 9קליר
143,868 - 4.8% 143,868 - 143,868 4.55% 

נירי  

 10קליר
143,868 - 4.8% 143,868 - 143,868 4.55% 

  אודי קליר

11 
143,868 - 4.8% 143,868 - 143,868 4.55% 

  נועם קליר
12 

143,868 - 4.8% 143,868 - 143,868 4.55% 

VLCTM 

13ltd. 
713,629 - 23.85% 713,629 - 713,629 22.6% 
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להלן פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, אודות החזקות במניות וניירות ערך המירים של 

מלאה להצעה לציבור   פי תשקיף זה ובהנחה של היענות  -לאחר השלמת ההנפקה עלסמוך  החברה,  

 לפי הודעה משלימה שתפרסם החברה 

 

14JJRF 178,462 - 5.96% 178,462 - 178,462 5.65% 

יעקב אבן  

 15עזרא
156,821 - 5.24% 156,821 - 156,821 4.96% 

משה בן  

 16  ישי
- 44,161 - - 44,161 44,161 1.4% 

דורון 

 17יסעור
- 22,080 - - 22,080 22,080 0.7% 

עובדים 

 18נוספים 
- 8,000 - - 8,000 8,000 0.25% 

יועצים  

ונותני  

 19שירותים 

8,540 42,512 0.28% 8,540 42,512 51,052 1.6% 

מחזיקים  

אחרים  

שאינם  

בעלי 

 20עניין 

807,428 - 26.98% 807,428 - 807,428 25.56% 

 100% 3,158,688 166,753 2,991,935 100% 166,753 2,991,935 סה"כ

 21סמוך לאחר השלמת רישום למסחר

שם  

 המחזיק 

כמות  

מניות  

 רגילות

כמות  

מניות  

שיונפקו  

מהסכם  

 הסייף 

מות  כ

מניות  

שתונפקנה  

כתבי  מ

אופציה לא 

 סחירים

כל ככל  ש

כתבי 

האופציה 

  מומשוי

 במלואן

 

 

כמות 

מניות  

שתונפקנה  

מכתבי 

אופציה 

  סחירים

ככל שכל 

כתבי 

האופציה 

ימומשו  

 22במלואן

סה"כ  

)ללא  מניות 

 דילול(

סה"כ  

מניות  

בדילול 

 23מלא 

שיעור 

הון  ב

המונפק  

והנפרע 

זכויות  וב

 ההצבעה

הון  בשיעור 

המונפק  

והנפרע 

זכויות  בו

  ההצבעה

בהנחת דילול  

 מלא 

צבי 

 24קליר
356,946 

- 
50,000 - 356,946 406,946 8.45% 7.57% 
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המניות שברשותה יהיו חסומות לפי     ע"י ה"ה קובי ויהודית ריכטר למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, החברה נשלטת   14
 להלן. 3.8.3סעיף  

הוקצו לו בתקופה   מניות  5,386. מתוך המניות המוחזקות על ידו,  מועד פרסום התשקיףפני  שימש כדירקטור בחברה עד סמוך ל     15
החודשים שקדמו   12תקופת )" החודשים שקדמו למועד הגשת בקשת החברה לבורסה לרישום ניירות ערך למסחר 12של 

 החודשים שקדמו לבקשה. 12מניות הוקצו לו לפני תקופת  151,436 -להלן, ו 3.8.3"( ויהיו חסומות לפי סעיף  לבקשה
בינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד אינו ולא יהפך להיות בעל עניין מכח אחזקותיו גם   מכירות בחברה.סמנכ"ל   16

 בהנחת מימוש האופציות המוחזקות על ידו. 
אינו ולא יהפך להיות בעל עניין מכח אחזקותיו גם   סמנכ"ל כספים בחברה. בינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד.  17

 ת מימוש האופציות המוחזקות על ידו. בהנח 
(, יואב ארגוב  2,000לעובדים חגית אביטל משה )האופציות הוקצו  בין העובדים לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד.   18

ת  העובדים הנ"ל אינם ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכח אחזקותיהם גם בהנחת מימוש האופציו (. 2,000( ונועם יעקובי )4,000)
 המוחזקות על ידם. 

 החודשים שקדמו לבקשה.  12החודשים שקדמו לבקשה. האופציות הוקצו לפני תקופת  12המניות הוקצו בתקופת   19
ומניות   החודשים שקדמו לבקשה  12ת בתקופ מתוכם 12 -ל ו או יוקצוהוקצמניות  211,021 ם המוחזקות על ידהמניות מתוך   20

החודשים   12לפני תקופת  הםהוקצו לוניירות ערך המירים אחרים מניות  596,407 - , ולהלן 3.8.23אלה יהיו חסומות לפי סעיף 
 . שקדמו לבקשה 

 .כל כמות יחידות המוצעת בהנפקה  רכשתשבהנחה   21
  הסכם הסייף וההסכם עם החתמים ,שהוקצו מכח הסכמי ההלוואות ההמירותכתבי האופציה הסחירים הינם כתבי אופציה     22

 ( המוצעות לפי תשקיף זה. 1והאופציות )סדרה 
להלן( וכן יומרו   3.5עיף כתבי האופציה שהוקצו תחת תכנית האופציות של החברה )ראו ס 166,753בהנחה שימומשו למניות   23

מניות שיונפקו )ככל  134,410-מניות ול 179,213 -ל והסכם הסייף של מנורה ושל בעלי מניות בחברה  2020הלוואת דצמבר 
וכן יומרו אופציות  להלן(  3.7שהונפקו בהתאם להסכם הסייף )ר' לעניין זה פירוט בסעיף  (1אופציות )סדרה שיונפקו( ממימוש 

 789,474 -ל לפי תשקיף זה  ( המוצעות1האופציות )סדרה וכן יומרו  לעיל( 2.6)המפורטות בסעיף  מניות 59,027 -ל החתמים
   .מניות 

צבי קליר הוא בנו של מר שמעון קליר הנשוי לחגית קליר. צבי הוא אחיהם של נירי קליר, אודי קליר ונועם קליר.    מנכ"ל החברה.  24
 להלן.  3.8.2המניות והאופציות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף  

המניות והאופציות    . בעלה של חגית קליר ואביהם של צבי קליר, נירי קליר, אודי קליר ונועם קליר.יו"ר וסמנכ"ל פיתוח בחברה       25
 להלן. 3.8.2שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף  

 להלן. 3.8.2המניות שברשותה יהיו חסומות לפי סעיף   .של שמעון קליר אשתו   26
 להלן. 3.8.2המניות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף   בנו של שמעו קליר ואחיו של מר צבי קליר.  27
 להלן. 3.8.2המניות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף   בנו של שמעו קליר ואחיו של מר צבי קליר.  28
 להלן. 3.8.2המניות שברשותו יהיו חסומות לפי סעיף   בנו של שמעו קליר ואחיו של מר צבי קליר.  29
המניות  שברשותה יהיו חסומות לפי   למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, החברה נשלטת ע"י הגב' אנדראה דינה פסלר.  30

 להלן. 3.8.2סעיף  
המניות שברשותו יהיו חסומות לפי    למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, החברה נשלטת ע"י ה"ה קובי ויהודית ריכטר   31

 .להלן 3.8.3סעיף  

 

שמעון  

 25קליר
194,637 

8,912 
- 6,684 203,549 210,233 4.82% 3.91% 

חגית  

 26קליר
143,868 

- 
- - 

143,868 

 
143,868 3.41% 2.68% 

נירי  

 27קליר
143,868 

6,579 
- 4,934 150,447 155,381 3.56% 2.89% 

אודי  

 28  קליר
143,868 

- 
- - 

143,868 

 
143,868 3.41% 2.68% 

נועם  

 29  קליר
143,868 

- 
- - 

143,868 

 
143,868 3.41% 2.68% 

VLCTM 

30.ltd 
713,629 

- 
- - 

713,629 

 
713,629 16.9% 13.28% 

31JJRF 178,462 26,706 - 20,030 205,168 225,198 4.86% 4.19% 
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הוקצו לו בתקופה של    מניות  55,38שימש כדירקטור בחברה עד סמוך למועד פרסום התשקיף. מתוך המניות המוחזקות על ידו,       32
  "( החודשים שקדמו לבקשה  12תקופת  החודשים שקדמו למועד הגשת בקשת החברה לבורסה לרישום ניירות ערך למסחר )"  12

 החודשים שקדמו לבקשה.  12מניות הוקצו לו לפני תקופת   151,436 - , ולהלן 3.8.3ויהיו חסומות לפי סעיף  
בחברה.בינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד. אינו ולא יהפך להיות בעל עניין מכח אחזקותיו גם  סמנכ"ל מכירות   33

 . בהנחת מימוש האופציות המוחזקות על ידו
אינו ולא יהפך להיות בעל עניין מכח אחזקותיו גם   סמנכ"ל כספים בחברה. בינו לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד.  34

 האופציות המוחזקות על ידו.  בהנחת מימוש 
(, יואב ארגוב  2,000לעובדים חגית אביטל משה )האופציות הוקצו  בין העובדים לבין החברה מתקיימים יחסי עובד ומעביד.   35

העובדים הנ"ל אינם ולא יהפכו להיות בעלי עניין מכח אחזקותיהם גם בהנחת מימוש האופציות   (. 2,000( ונועם יעקובי )4,000)
 קות על ידם. המוחז

ומניות   החודשים שקדמו לבקשה  12ת בתקופ מתוכם 12 -ל ו או יוקצוהוקצמניות  ,037348, םהמוחזקות על ידהמניות מתוך   36
 . החודשים שקדמו לבקשה  12לפני תקופת  הםהוקצו ל מניות 596,377, ולהלן 3.8.23אלה יהיו חסומות לפי סעיף  

 .יחידות המוצעת בהנפקה ה כל כמות  רכשתש כמות האופציות נרשמה תחת הנחה   37
 בהנחה שמי מבעלי העניין הנוכחיים לא משתתף בהנפקה.  38

יעקב  

אבן  

 32עזרא

156,821 

- 

- - 
156,821 

 
156,821 3.71% 2.92% 

משה בן  

 33  ישי
- 

- 
44,161 - - 44,161 - 0.82% 

דורון 

 34יסעור
- 

- 
22,080 - - 22,080 - 0.41% 

עובדים 

נוספים 
35 

- 

- 

8,000 - - 8,000 - 0.15% 

יועצים 

ונותני 

 שירותים 

8,540 
- 

42,512 - 
8,540 

 
51,052 0.2% 0.95% 

מחזיקים  

אחרים  

שאינם  

בעלי  

   36עניין

807,428 137,016 - 102,762 944,444 1,047,206 22.36% 19.49% 

חתמים 
37 

- 
- - 

 
59,027 - 59,027 - 1.1% 

 1,052,632 38ציבור
- 

- 
789,474 

 
1,052,632 1,842,106 24.92% 34.28% 

 100% 100% 5,373,444 4,223,780 982,911 166,753 179,213 4,044,567 סה"כ
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 הסכם בעלי מניות של קבוצת קליר 3.4

אודי קליר, נירי קליר ונועם  צבי קליר, חגית קליר, שמעון קליר,התקשרו  31.10.2010ביום 

לחודש ינואר,  27בהסכם בעלי מניות ביחס לחברה, שתוקן ביום  "(קבוצת קלירקליר )יחד, "

 כמפורט להלן. שעיקריו 2021

קליר יבקש למכור או להעביר את מניותיו בחברה, כולן או חלקן,   קבוצתככל שמי מ 3.4.1

ת סירוב ראשונה לגבי המניות המוצעות למכירה קליר יש זכו קבוצת חבריליתר 

כאמור, למעט במקרה שהמכירה או ההעברה היא לנעבר מותר ))א( נעבר מותר על 

פי דין; )ב( בן/בת זוג, ילד/ה או נאמן של אותו בן משפחת קליר שמבקש למכור או 

להעביר מניות; )ג( תאגיד שמוחזק במלואו על ידי אותו בן משפחת קליר שמבקש 

 .(מכור או להעביר מניותל

קליר יצביעו באסיפת בעלי המניות של החברה יחד, בהתאם להחלטת  חברי קבוצת 3.4.2

רוב מביניהם )מחושב לפי כמות המניות היחסית של כל אחד מהם מתוך סך המניות 

קליר( ומייפים את כוחו של צבי קליר להצביע בשמם באסיפות בעלי חברי קבוצת  של  

 מניות של החברה.

, לא יהיה אדם אשר יחזיק מחצית או יותר מזכויות במועד התשקיףב ידיעת החברה, למיט

ההצבעה באסיפה הכללית של החברה, או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון החברה, 

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף   .או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה

)למעט אין כל הסכם בכתב או בע"פ, בין בעלי מניות בחברה בקשר להחזקתם במניות החברה  

ולפיכך במועד התשקיף אין בעל שליטה בחברה לפי  הסכם בעלי המניות של קבוצת קליר(

 .חוק ניירות ערך

 39כתבי אופציה )לא סחירים( 3.5

ימת תכנית אופציות לא סחירות לעובדים, נושאי משרה לחברה קילמועד התשקיף,  3.5.1

, 2010בדצמבר  10ויועצים של החברה, שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

שנים נוספות כך תשהיה  10 -ל 1.3.2020והוארכה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

 "(.תכנית האופציות)להלן: " 2030בדצמבר,  12בתוקף עד 

 332,437 אופציות למימוש של עד 332,437 תניתן להקצוופציות, תכנית האעל פי 

 28מניות רגילות וביום  220,000אושרה התכנית עם  2010מניות רגילות )בשנת 

הקצתה שמתוכם  (,דירקטוריון החברה החליט על הגדלת המאגר 2020בדצמבר 

 במועדים שונים,, "(ניצעים)להלן: " נושאי משרה ויועצים בחברה החברה לעובדים,

ללא תמורה, כתבי אופציה של החברה, הניתנים למימוש כמפורט בטבלה שלהלן, 

הוקצו לעובדים לגביהם  74,241)ומתוכם  מניות רגילות של החברה 166,753לעד 

מכח החזקתם בחברה  לי ענייןאינם ולא יהיו בעשמתקיימים יחסי עובד מעביד ו

 

 אופציות לעובדים ונותני שירותים.  166,753ון למועד התשקיף, בסה"כ הוקצו נכ  39
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כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה באופן ש( בהנחת מימוש מלוא האופציות

  :40אחת של החברה )כפוף להתאמות כמפורט להלן בסעיף זה(

 

תאריך 

 41הקצאה
 מסלול

כמות אופציות 

למועד 

 התשקיף

תקופת ותנאי 

 הבשלה

 מחיר מימוש

)למניה רגילה 

 אחת(

תאריך 

 42פקיעה

בינואר  12

2011 
 כולן הובשלו 5,816 )ט(3

דולר  0.82

 ארה"ב
 2021ביוני  30

 כולן הובשלו 51,241 )ב( 102 2011במרץ  8
דולר  0.20

 ארה"ב

בדצמבר  31

2025 

 כולן הובשלו 3,416 )ט(3 2011במרץ  8
דולר  0.20

 ארה"ב

בדצמבר  31

2025 

באוגוסט  1

2011 
 כולן הובשלו 22,080 )ב( 102

דולר  0.20

 ארה"ב

בדצמבר  31

 ההענקה2025

בנובמבר  1

2011 
 כולן הובשלו 10,200 )ט(3

דולר  0.20

 ארה"ב

בדצמבר  31

2025 

בפברואר  25

2016 
 כולן הובשלו 6,000 זר

דולר  5.806

 ארה"ב

בפברואר  25

2026 

בדצמבר  28

2020 
 50,000 )ט(3

הובשלו;  3,125

יתרת 

האופציות 

 15-יובשלו ב

חלקים שווים 

בתחילת כל 

 15רבעון במשך 

הרבעונים 

הקלנדריים 

הבאים 

)הראשון ביום 

1.4.2021  

והאחרון ביום 

1.10.2024)   

 ש"ח 20.93
בדצמבר  28

2030 

 

מובהר בזאת כי אופציות הקיימות במאגר ואשר טרם הוקצו בפועל תהיינה כפופות במועד הקצאתן לכל האישורים הנדרשים      40
 לפי דין וכן לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש אותן אופציות. 

ועד מועד התשקיף   2020ביוני  30ובדים לאחר יום לפי הערכת החברה, סך השווי ההוגן התיאורטי של האופציות שהוקצו לע  41
אלפי ש"ח )לא מבוקר( אשר יוכרו כהוצאה בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה של האופציות, מתוכה סך של   579-הינו כ

 .2020אלפי ש"ח )לא מבוקר( יוכר כהוצאה בחציון השני לשנת  40-כ
ובהתאם אלה יהיו  2011ת המס על הארכת תוקף האופציות שהוקצו בשנת החברה דיווחה לנאמן תכנית האופציות ורשויו   42

 .2025בדצמבר  31ליום בתוקף עד 
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בדצמבר  28

2020 
 18,000 )ב( 102

הובשלו;  1,125

יתרת 

האופציות 

 15-יובשלו ב

חלקים שווים 

בתחילת כל 

 15רבעון במשך 

הרבעונים 

הקלנדריים 

הבאים 

)הראשון ביום 

1.4.2021  

והאחרון ביום 

1.10.2024)   

 ש"ח 20.93
בדצמבר  28

2030 

 להלן עיקרי תכניות האופציות: 3.5.2

, הקצאת אופציות החברה ואישור דירקטוריון על פי תכנית האופציות (א)

( לפקודת 9)32)שאינם בעלי שליטה כהגדרתם בסעיף  ונושאי משרהלעובדים 

 102תיעשה על פי סעיף תושבי ישראל  "((הפקודהמס הכנסה ]נוסח חדש[ )"

דירקטוריון החברה מוסמך מעת   .במסלול רווח הוןבאמצעות נאמן,  לפקודה,  

לעת להגדיל את כמות המניות הרגילות של החברה המיועדות לטובת הקצאת 

 . (האופציות מאגר)משמע הגדלה של  תכנית האופציותאופציות תחת 

ינו בקיימים תהינו עובד של החברה ומ)ש במקרה בו תפקע זכאות של ניצע (ב)

ואינו ולא יהיה בעל עניין בהנחת מימוש מלא  לבין החברה יחסי עובד מעביד

לכתבי אופציה שהוענקו לו לפי התכנית, כולם או  (של האופציות שברשותו

כתוצאה מאי הבשלתם ובין אם כתוצאה מעילה אחרת  חלקם, בין אם

המפורטת בתכנית, בהסכם ההענקה או בהסכם העסקתו, למעט אם פקעה 

הזכאות כתוצאה ממימוש כתבי האופציה, יוחזרו כתבי האופציה האמורים 

למאגר כתבי האופציה של החברה, אשר ממנו תהא רשאית החברה להקצות 

 74,241האמור יחול על רק על  .כניתכתבי אופציה בהתאם להוראות הת

לבין  םינבקיימים תשל החברה ומ יםעובד םהינאופציות שהוקצו לניצעים ש

ואינם ולא יהיו בעלי עניין בהנחת מימוש מלא של  החברה יחסי עובד מעביד

אופציות שהוקצו לניצעים  92,512האופציות שברשותו. האמור לא יחול על 

שאין בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד או שהם בעלי שליטה )כהגדרת 

 לפקודה(. (9)32סעיף המונח לצורך 

כתבי האופציה שהוקצו על פי התכנית לא יירשמו למסחר בבורסה או בכל  (ג)

בורסה אחרת. במסגרת אישור הבורסה לרישום ניירות הערך של החברה על 

אישורה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש  יתןנף, יפי התשק

)כמפורט לעיל אישור הבורסה אינו   כתבי האופציה שהוקצו במסגרת התכנית

מניות המימוש אשר (. ואשר טרם הוקצו מאגרמתייחס למניות המצויות ב

תנבענה ממימוש כתבי האופציה תהיינה שוות בזכויותיהן למניות הרגילות 
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ות בהונה המונפק והנפרע, ותזכינה את בעליהן להשתתף של החברה, הקיימ

מניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר בבמלוא הדיבידנדים במזומנים או 

כל  התאריך הקובע את הזכות לקבלתן הינו בתאריך המימוש או לאחריו.

תהא כפופה לקבלת של אופציות בהתאם לתכנית האופציות הקצאה עתידית 

סחר של מניות שתנבענה ממימוש האופציות, אישור הבורסה לרישום למ

 .בכפוף לעמידתה בתנאים הקבועים בתקנון ובהנחיות הבורסה באותו מועד

כתבי האופציה יוקצו ללא תמורה, על שם נאמן, עבור הניצע, ויירשמו בפנקסי  (ד)

החברה על שם הנאמן, אשר ישמש כנאמן של הניצעים, הכל כמפורט בכתב 

לבין הנאמן. יום אישור הקצאת האופציות על  הנאמנות שנחתם בין החברה

 ידי הדירקטוריון ייחשב כיום הקצאת כתבי האופציה לנאמן עבור הניצעים.

שאינה  , מסיבה כלשהיה או התקשרות עם ניצעסיום העסקבכל מקרה של  (ה)

, יפקעו כתבי האופציה שהוקצו לניצע אשר מהווה "עילה" )כהגדרתה להלן(

יום ההעסקה או ההתקשרות כאמור )להלן: "לא הבשילו עד ליום סיום 

ימוש תוך מ"(. כתבי האופציה שהבשילו עד ליום הסיום יהיו ניתנים להסיום

נקה של ע, אלא אם נקבע אחרת בהסכם הה43( חודשים מיום הסיום6שישה )

כתבי האופציות שאושר על ידי הדירקטוריון, אך בכל מקרה, לא יאוחר 

 אופציה לפי הסכם ההענקה.מהמועד האחרון למימוש כתבי ה

 על אף האמור לעיל, תחולנה ההוראות להלן: (ו)

עקב פטירה  תו או סיום התקשרות עם ניצעבמקרה של סיום העסק .1

סיום ( זה: "1)חו"ח(, נכות לצמיתות או פרישה )להלן בסעיף )

"(, לאחר שהתגבשה זכאות הניצע למימוש כתבי האופציה ההעסקה

שהוענקו לו, כולם או חלקם, יהיה הניצע ו/או יורשיו, לפי העניין, זכאים 

לממש את כתבי האופציות שהוענקו לניצע אשר מועד ההבשלה שלהם 

זה  1ל לפני יום סיום ההעסקה. מימוש כתבי האופציה כאמור בס"ק ח

קשור איתה עובד החברה או יהיה על פי תנאי התכנית, כאילו הניצע 

לפי העניין, במועד המימוש, בכפוף לכך שהמימוש  בהסכם התקשרות,

חודשים מיום סיום   12( חלוף  iבנסיבות כאמור ייעשה עד למוקדם מבין )

 ( תום תקופת המימוש המקורית של כתבי האופציה.iiההעסקה; או )

במקרה של סיום העסקת עובד עקב פיטורים, התפטרות או סיום  .2

, לא יהיה הניצע רשאי לממש את כתבי האופציה הניצע התקשרות עם

 אשר מועד ההבשלה שלהם חל לאחר יום סיום העסקתו.

ה למרות האמור לעיל, אם פוטר ניצע או הסתיימה העסקתו כתוצא .3

( כל כתבי האופציה שטרם מומשו יפקעו iמעילה )כהגדרתה להלן(: )

( ii)-מיידית, ולניצע לא תהא כל זכות בקשר עם כתבי אופציה אלו; ו

כתוצאה  לניצע זה כל המניות שהוקצוהחברה תהיה זכאית לרכוש את 

 נומינלי, בכפוף לדין.ה ןבמחירממימוש כתבי אופציה 

 

 לדירקטוריון החברה יש סמכות להאריך את התקופה. 43
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( הרשעה בעבירה שיש עמה קלון או שיש כל אחת מהבאים: )א  –"  עילה"

לה השפעה על החברה; )ב( כל כשלון מהותי הנובע מרשלנות רבתי או 

מזדון של עובד החברה או תאגיד קשור, למלא הוראות סבירות של 

הממונים )כמפורט בתכנית(, הקשורות לעסקי החברה או תאגיד קשור 

ה או גניבה של כסף ושהיה ניתן לביצוע כדין על ידי הניצע; )ג( מעיל

של חובת זהירות או נאמנות מהחברה או תאגיד קשור; )ד(  כל הפרה של  

של הניצע כלפי החברה; ובכלל זאת עסקה עצמית בניירות ערך, גילוי 

אסור של מידע סודי של החברה או בקשר אליה, או התקשרות בעסקים 

עולה )ה( כל פ-המתחרים עם עסקי החברה או עם עסקי תאגיד קשור; ו

)מלבד פעולה שנעשתה בתום לב( שנקבע לגביה, באופן סביר, על ידי 

 דירקטוריון החברה, שהיא מזיקה לחברה באופן מהותי.

שנערכו עם כל אחד   ההענקה  מימחיר המימוש של כתבי האופציה נקבע בהסכ (ז)

. לפירוט מחירי המימוש של כתבי האופציה שהוקצו לניצעים, מהניצעים

 לעיל. 3.5.1למועד התשקיף, ראו טבלה בסעיף 

על פי התכנית יהיו כפופים להתאמות שהוקצו ויוקצו כתבי האופציה  (ח)

כתבי האופציה שיוקצו בעתיד מכח התוכנית  להלן. 3.6סעיף המפורטות ב

בהתאם הנחיות הבורסה לרבות בכפוף למחיר מזערי.תקנון ותהיינה כפופות ל

אצל נאמן תכנית  יםכתבי האופציות מופקדלתכנית האופציות, כל עוד 

האופציות בהתאם לתנאי התכנית, בעלי האופציות אינם רשאים להעבירן, 

להקצות אותן או לשעבד אותן, למעט במקרה של הורשה על פי דין או בכל 

 מקרה אחר שנדרש לעשות כן על פי דין.

 (רשומים )הלא התאמות לכתבי האופציה 3.6

ים להלן, בתקופה שבין מועד הקצאת כתבי האופציה עם קרות האירועים המתואר 3.6.1

 לבין מועד מימושן, יערכו התאמות בזכויות הניצע, כמפורט להלן:

אם, בכל זמן שהוא, יוחלט על, פיצול מניות, איחוד מניות או  - שינויים בהון (א)

או אירוע דומה, אזי מספר  (recapitalizationהחלפתן, ארגון ההון מחדש )

המניות הכפופות לתכנית או שהתקבלו כתוצאה ממימוש כתבי אופציה 

שהוענקו במסגרת התכנית, סוגן ומחיר המימוש של כל אחת מהן יותאמו על 

מור על מספר יחסי של מניות מבלי שיידרש לשנות את מחיר המימוש מנת לש

הכולל, ובלבד שמחיר המימוש לא יפחת מערכה הנקוב של מניה אליה ימומשו 

 .כתבי האופציה

תחלק החברה מניות הטבה, תשמרנה זכויות המחזיקים  -מניות הטבה  (ב)

זכאי  באופציות כך שמספר המניות הנובעות מהמרה שמחזיק אופציות יהיה

להן עם מימושם יגדל או יקטן במספר המניות מאותו סוג שמחזיק האופציות 

 .היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את האופציה

 הצעת זכויות למניות קיימות לא תקנה זכות להתאמה.  -הצעת זכויות   (ג)
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מעבר לאירועים שצוינו במפורש לעיל, הנפקה של מניות החברה מכל סוג 

לא ישפיעו ולא   ניירות ערך המירים למניות החברה מכל סוג שהוא,שהוא, או  

יגררו התאמה של מספר המניות אליהן ימומש כתב אופציה או של מחיר 

 המימוש.

חלוקת דיבידנד )למעט דיבידנד שיחולק במניות( לא תקנה התאמה   –דיבידנד   (ד)

 כלשהי.   

 הוראות נוספות  3.6.2

 ביןמרצון ובין  במקרה של פירוק או חיסול החברה )  -  פירוק או חיסול החברה   (א)

, הדירקטוריון יודיע על כך לניצעים, "(האירועשלא מרצון( )להלן בסעיף זה: "

ימים, בהתאם   10לו וטרם מומשו תוך  ואלו יוכלו לממש את האופציות שהובש

ימים זו, כל האופציות הנותרות שלא  10להוראות התכנית. אחרי תקופה בת 

  .מומשו יפקעו מיידית

 - מיזוג, רכישה, מכירת מניות ונכסים (ב)

כל כתב אופציה שטרם   להלן(, חהמונשינוי שליטה )כהגדרת  במקרה של   .1

שינוי השליטה כאמור,  שיווצרו עקבלכתב אופציה למניות  ומרמומש י

ובהתאם יבוצעו שינויים בכמות מניות המימוש כך שלא לפי העניין, 

 ייפגעו זכויותיו של הניצע.

כל אחד מהאירועים לעניין התאמות לזכויות הניצע,  –" שינוי שליטה"

 הבאים:

(i)  השלמה של מכירה או דיספוזיציה של כל או חלק מהותי מנכסי

 החברה;

(ii)   איחוד של החברה עם תאגיד אחר, למעט מיזוג השלמה של מיזוג או

או איחוד שהתוצאה שלו הוא שבעלי זכויות ההצבעה בחברה מיד 

מזכויות ההצבעה בחברה או  50%לפני כן ימשיכו לייצג לפחות 

 בתאגיד שנותר לאחר מיזוג או איחוד כאמור.

לעיל,  1במקרה בו לא יתאפשר, מסיבות שונות, לבצע את האמור בס"ק  .2

ה אציהיו ניתנים לה ההבשלה המפורטים בהסכמי ההענקה מועדי

)בהתאם להסכם ההענקה של הניצע או להחלטה אחרת של דירקטוריון 

עם ויהיו ניתנים למימוש  , כך שכתבי האופציות יבשילו במלואם  החברה(

 ניצעיםיודיע לכאמור, הדירקטוריון במקרה של האצה שינוי השליטה. 

)לרבות אלה ש את האופציות שהובשלו יוכלו לממ הניצעים, ועל כך

ימים, בהתאם  10וטרם מומשו תוך שהובשלו עקב האצה כאמור( 

ימים זו, כל האופציות הנותרות  10להוראות התכנית. אחרי תקופה בת 

 שלא מומשו יפקעו מיידית.

אם עקב  כאילו מומשו,למטרות ס"ק )ג( זה, כתבי האופציה ייחשבו  .3

הניתנת זכות לרכוש או לקבל, עבור כל מניה  שליטה קיבל הניצע  השינוי  

מיד לפני שינוי השליטה, את התמורה  במסגרת כתב האופציה למימוש
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שינוי השליטה עם תקבל תניירות ערך או רכוש אחר( ש, )כמניה, מזומן

על ידי בעלי מניות עבור כל מניה המוחזקת ביום קרות שינוי השליטה 

סוג אם קיבלו את  התמורה,סוג בחירה של  ה)ואם למחזיקים הוצע

תמורה שהתקבלה במקרה בו הובלבד ש; (התמורה שנבחר על ידם

, מניות של החברהמורכבת רק מ איננהכאמור באירוע שינוי השליטה 

בת שלה, הדירקטוריון יכול, בכפוף להסכמת חברה אם או החברה ה

, לספק לכל ניצע מניות של החברה הנותרת לאחר שינו השליטה החברה

בתמורה  ,אם או חברה בת שלההחברה ה, הנותרת לאחר שינו השליטה

 השווה לשווי השוק שהתקבל על ידי המחזיקים באירוע שינוי השליטה.

כתבי האופציה יחולו גם חוקי העזר של מסלקת הבורסה לעניין מימוש  .4

 לעיל.לתשקיף זה  2.3.3.4 -ו 2.3.3.3.2כאמור בסעיפים 

  הלוואות המירות למניות 3.7

, הועמדו על ידי בעלי מניות של החברה הלוואות המירות 2020במהלך חודש דצמבר  3.7.1

כאשר בהתאם לתנאי הסכם דולר ארה"ב,  480,352למניות החברה, בסך של 

ההלוואה ההמירה שנחתם באותו המועד ההלוואות שהועמדו יומרו אוטומטית 

האחיד מחיר המ 20%למניות החברה, ככל שהחברה תונפק לציבור, בהנחה של 

כאשר תקרת המחיר למניה תשקף למניה שישולם במסגרת הנפקת החברה לציבור 

בין  "(.2020הלוואת דצמבר )"החברה  לפני הנפקתמיליון דולר  35שווי חברה של 

לחברה הסכומים שהועמדו לבין החברה הוסכם כי  2020המלווים בהלוואת דצמבר 

  .להלן3.7.2בסעיף  כמתוארהסייף  הסכםבתנאי  יהיו 2020הלוואת דצמבר במסגרת 

התקשרה החברה עם חברת מנורה מבטחים אנרגיה בע"מ  2021בחודש ינואר  3.7.2

 1,000,000לחברה סך של  מנורה    בירההע  לפיו  "(סייף הסכם  )"  על הסכם  "(  מנורה)"

להשלמת ההנפקה  וףדולר ארה"ב אשר יומר למניות החברה באופן אוטמטי בכפ

הנחה מחיר למניה שמשקף בהמרת הסכום למניות תעשה בסמוך לפני השלמתה. ו

או במחיר   האחיד למניה שישולם במסגרת הנפקת החברה לציבורמחיר  העל    20%של  

 ך, הנמולפני הנפקת החברה מיליון ₪ 100שווי חברה של למניה שמשקף לחברה 

ידי החברה מצגים מקובלים לרבות ביחס במסגרת ההסכם ניתנו על  44.מביניהם

 לנכונות דוחותיה הכספיים.

דולר   220,000סך של  ם הסייף הצטרפו ארבעה גופים נוספים שהעבירו לחברה  כלהס

 . 45ארה"ב בהתאם לתנאי הסכם הסייף

 

חודשים ממועד הסכם הסייף, למנורה תהא   24יצוין כי על פי תנאי הסכם הסייף, ככל שלא תושלם הנפקה של החברה בתוך   44
 100הנחה על שווי חברה של  20%הזכות להמיר את הכל סכומים ששולמו לחברה במסגרת הסכם הסייף באותו שיעור הנחה )

על סבב גיוס פרטי בחברה ככל שיהיה. כמו כן, בתום תקופה כאמור לחברה יש זכות )אך   25%מיליון ₪( או בשיעור הנחה של 
 לצדדים שלישיים את הסכומים ששולמו לחברה במסגרת הסכם הסייף. לא חובה( להביא את הסכם הסייף לסיומו ולהשיב 

  , אשר הוחלו עליו תנאי הסכם הסייף 2020והסכם הלוואה המירה מחודש דצמבר  17.1.2021פי הסכם סייף מיום -על, בנוסף    45

ופן אוטומטי בכפוף  , אשר יומר למניות החברה באארה"ב אלפי דולר 1,700 -, הועמד לחברה מימון בסך כולל של כהאמור

על המחיר האחיד   20%להשלמת ההנפקה ובסמוך לפני השלמתה. המרת הסכום למניות תעשה במחיר למניה שמשקף הנחה של  
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בנוסף להמרת ההלוואות למניות יוקצו למלווים טרם הרישום למסחר אופציות 

 לן. לה שלהב( כמפורט בט1)סדרה 

בהתאם להלוואת ואופציות להלן פרטי בעלי המניות והגופים שלהם יוקצו מניות 

  והסכם הסייף: 2020דצמבר 

שתונפקנה  תכמות מניו שם בעל המניה

מהמרת הלוואת דצמבר 

 והסכם הסייף 2020

אופציות )סדרה כמות  

שתונפקנה  (1

מהמרת הלוואת 

והסכם  2020דצמבר 

 הסייף

 6,684 8,912 שמעון קליר

 4,934 6,579 נירי קליר

 1,229 1,638 יאיר רוטלוי

 2,003 2,671 רות חשין

 1,603 2,137 מוח אחזקות בע"מ

JJRF 26,706 20,030 

 1,001 1,335 מעוז אריאל בע"מ

 1,001 1,335 מעוז ציפורה בע"מ

מנורה מבטחים אנרגיה 

 בע"מ
104,836 

78,627 

 3,932 5,242 רדנד השקעות בע"מ

 3,932 5,242 ליאור פלג

 4,717 6,290 רון ניב

קריספין, רובינשטיין, 

 בלכר ושות'
6,290 

4,717 

 

מיליון ש"ח לפני הנפקת   100למניה שישולם במסגרת הנפקת החברה לציבור או במחיר למניה שמשקף לחברה שווי חברה של 

 החברה, הנמוך מביניהם. 

האמורים  , ההסכמים והמדיניות החשבונאית אשר החברה תיישם בגין התחייבות זאת  החשבונאות המקובלים לפי כללי 

תשוערך לשווי ההוגן   הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח והפסד ובהתאם התחייבות זאת  , עד להמרתם, כהתחייבות פיננסית  ישתקפו 

להכיר בהוצאות מימון נוספות, במחצית  צפויה החברה כך, . כתוצאה מגזר משווי החברה בהנפקה , כפי שייבמועד ההמרה 

. סכום זה מתבסס על הערכת החברה בלבד, אינו סקור ואינו מבוקר,  אלפי ש"ח  1,689 -בסכום של כ , 2021הראשונה של שנת 

 .2021ביוני  30ועשוי להשתנות לאחר השלמת העריכה והסקירה של הדוחות הכספיים ליום 

,  ההמרה של הסכם הסייףף הפער בין מחיר וק ישומושפע בעיקר מ פעמי, אינו כרוך בתזרים מזומניםיודגש כי הרישום הינו חד 

 . לבין המחיר בו תוצענה מניות החברה לציבור מכח תשקיף זה 
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 134,410 179,213 סה"כ

 

 החברה לא תקצה מניות ואופציות נוספת לפי הסכמי הסייף מעבר למתואר לעיל.

 2.6שיוקצו לחתמים במקרה של הנפקת החברה ראה סעיף    (1)סדרה    לעניין אופציות 3.7.3

 לעיל.

 חסימת ניירות ערך 3.8

 הגדרות 3.8.1

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת  -" בעל עניין"

 מניות אשר בהנחה שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל עניין.

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

עשר חודשים -מניות שהוקצו או נרכשו מבעל עניין, בתקופה שתחילתה שניים .א

 לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה  .ב

עד הרישום עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במו-שנים

 למסחר.

ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר,  .ג

 ולא מומשו לפני הרישום למסחר.

 למעט:

 פי תשקיף.-מניות שהוצעו לציבור על .א

עשר חודשים לפני הגשת -מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים .ב

למסחר, בגין מניות שהוקצו  םהבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישו

 לפני התקופה האמורה

קבלתה  או לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות –" פעולה" או "עסקה"

אף אם מועד מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל 

מניות חסומות או הסכם אחר שנכרת, בין בכתב ובין בעל פה, בתקופת החסימה של 

ות הערך מושא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במניות חסומות להפעיל נייר

 את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מניות בדרך הקבועה בהסכם.

 לרבות נייר ערך המיר. –" מניה"

, למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד מועד הרישום למסחרב  הבעלי העניין בחבר  על 3.8.2

-פי תשקיף זה )על-ת שיוצאו במסגרת הצעה לציבור עלכאמור כתוצאה מרכישת מניו

 פיו תירשם החברה לראשונה למסחר(, יחולו כללי החסימה הבאים:
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בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל  (א)

עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר 

   "(.המניות החסומות)להלן: "

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש  (ב)

השמונה עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פועלה 

מכמות המניות החסומות מדי   2.5%במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על  

חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס  חודש.

 צטבר.מ

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר, לא תהיה עוד  (ג)

 מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

על אף האמור לעיל ה"ה שמעון קליר וצבי קליר הסכימו באופן וולנטרי כי  (ד)

שניים עשר חודשים  –תקופת החסימה הקבועה בסעיף )א( לעיל תוארך ל 

ם ומכאן שבסעיף )ב( לעיל ירשם לגביהם החודש במקום שלושה חודשי

עשר במקום החודש הרביעי. לא יחול לגביהם שינוי כלשהו בהקשר  שלושהה

לס"ק )ג( לעיל כך שלאחר שמונה עשר חודשים לא תחול לגביהם מגבלה 

 כלשהי.

-ו על אף האמור לעיל ה"ה חגית קליר, נירי קליר, אודי קליר, נועם קליר (ה)

VLTCM   הסכימו באופן וולנטרי כי תקופת החסימה הקבועה בסעיף )א( לעיל

חודשים במקום שלושה חודשים ומכאן שבסעיף )ב( לעיל  שישה –תוארך ל 

במקום החודש הרביעי. לא יחול לגביהם שינוי  שביעיירשם לגביהם החודש ה

כלשהו בהקשר לס"ק )ג( לעיל כך שלאחר שמונה עשר חודשים לא תחול 

  מגבלה כלשהי.לגביהם 

ה' תובטח באמצעות הפקדת המניות בידי  -החסימה הוולנטרית שבס"ק ד' ו (ו)

 הנאמן. 

ועל  מחזיק במניות בחברה חדשה, שאינו בעל עניין במועד הרישום למסחר על 3.8.3

מחזיק במניות נהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה 

חברה לראשונה למסחר, יחולו תנאי פי תשקיף זה, לפיו נרשמת ה-לציבור על

 החסימה הבאים:

בשלושת החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה  (א)

)להלן:  שהוקצו לפני הרישום למסחר המחזיק כל עסקה או פעולה במניות

 46"(.המניות החסומות"

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש  (ב)

לבצע כל  מחזיק במניות החסומותלאחר מועד הרישום, רשאי ש התשיעי

מכמות  12.5%עסקה או פועלה במניות החסומות בשיעור שאינו עולה על 

 

46  JJRF ששה( חודשים וסעיף קטן )ב( להלן ישונה בהתאם ובכל מקרה לא תהיה מעבר   6 -הסכימו כי תקופת החסימה תוארך ל(
 )תשעה( חודשים.  9 -ל
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חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו  המניות החסומות מדי חודש.

 ייעשה על בסיס מצטבר.

יעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר, לא תהיה עוד מנ תשעהבתום  (ג)

 לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל ענין, לעיל  3.8.3-ו 3.8.2האמור בסעיפים 

 47כהגדרתו בהנחיות הבורסה.

 ולותביצוע עסקאות או פע 3.8.4

לעיל, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות  3.8.2למרות האמור בסעיף 

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן:

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות. (א)

ממועד הרישום למסחר, ניתן להעביר מניות  החל מתום ששה חודשים (ב)

חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות 

 זה. 3.6שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה כאמור בסעיף 

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות  (ג)

שוק בהתאם לאמור בחלק  וזאת לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית

 השלישי לתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו.

ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק  (ד)

זה,  3.6לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה כאמור בסעיף 

 שנקבעה בהנחיות הבורסה.

חסומות לתאגיד בבעלותו ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות  (ה)

המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות  המלאה או לתאגיד

יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד 

 זה.  3.8 הרישום למסחר, כאמור בסעיף

 ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בהתקיים התנאים הבאים: (ו)

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות  (1)

ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות -המוחזקות על

ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות -החסומות או על

 החסומות.

יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא  ושייחסמהמניות  (2)

העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהם תנאי 

החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה כאמור 

 זה לעיל, למשך תקופת החסימה שנותרה. 3.6בסעיף 

 

פי החלק השני לתקנון הבורסה, "עובד שהינו בעל עניין" לעניין סעיף זה, הינו עובד שהינו בעל עניין בחברה -בהתאם להנחיות על 47
או שיהיה לבעל עניין בחברה מכח החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה שיממש את כל  מכח החזקת מניות 

 ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים למסחר בבורסה, המוחזקים על ידו, לרבות אלו שיוקצו לו בהנפקה לעובדים. 
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תאגיד בבעלותו  נחסמו ניירות ערך כאמור בסעיפים )ה( או )ו( לעיל על ידי (ז)

המלאה של המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור 

 עד לתום תקופת החסימה.

 לעניין סעיף קטן זה:

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לא. –" מחזיק במניות חסומות"

 בין במישרין ובין בעקיפין. – בבעלותו המלאה"או " מלוא הבעלות""

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות  (ח)

לשם השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקנות 

, לתקופה של עד 2007-לציבור(, התשס"ז רךניירות ערך )אופן הצעת ניירות ע

 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף. 30

לעיל לא יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה  3.6.3-ו 3.6.2הוראות סעיפים  3.8.5

לציבור על פי תשקיף זה, לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר, ונרכשו לפני הרישום 

 למסחר.

 הוראות כלליות 3.8.6

ה למסחר בבורסה, יופקדו המניות החסומות בידי לפני רישום מניות החבר (א)

במשך תקופת  (48"הנאמן)להלן: "איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ 

החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החברה   החסימה, באופן שהמניות

לרישומים תוחזקנה אצל חבר בורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן, כאשר 

 פיקדון.רק לנאמן תהיה זכות חתימה ב

החסמו מניות על פי ההוראות דלעיל, תחול החסימה על מניות הטבה שיחולקו  (ב)

 בגין המניות החסומות ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

נחסמו מניות על פי ההוראות דלעיל והוצעו בגין המניות החסומות מניות  (ג)

פי אחת -בדרך של זכויות בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על

 דרכים שלהלן:ה

בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל  הזכויותימכור בבורסה את  (1)

ירה ירכוש ניירות ערך זהים למניות החסומות, ועליהם יחולו כמהמ

 הוראות החסימה החלות על המניות החסומות המוחזקות בידיו.

 ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. (2)

-הזכויות, למעט אותה כמות של מניות שוויה עלעל המניות שתנבענה מניצול 

פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות יחולו הוראות 

 החסימה עחלות על הנמיות החסומות המוחזקות בידו.

 

הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר בורסה הוא פי החלק השני לתקנון הבורסה, "נאמן" לעניין סעיף זה -בהתאם להנחיות על  48
החברה האם שלה או חברה אחות שלה; א עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי  

לחוק השקעות משותפות בנאמנות,   9חשבון; חברה אשר אושרה על ידי יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף 
( לכללי מס הכנסה )הקלות מס  1)א()3פי סעיף -או חברה אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על 1994-נ"דהתש

. ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמן לאחר פרסום התשקיף, בתפרסם על כך 2003- בהקצאת מניות לעובידם(, התשס"ג
בתנאים האמורים לעיל. הנאמן שנבחר על ידי החברה הינו הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמן החדש, ובלבד שהוא עומד 

 שהינה חברת בת של חבר בורסה.   איסופ שירותי ניהול ונאמנות בע"מ 



  19 -ג 

 

 

הוראות פרק זה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על  (ד)

ועל ניירות הערך הנובעים מהם. תקופת זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך  

 החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

להלן פירוט ניירות הערך אשר, נכון למועד התשקיף, תחול עליהם חסימה  (ה)

  לעיל: 3.6.3-ו 3.6.2כמפורט בסעיפים 

 כמות מניות שם המחזיק
כמות אופציות 

 )לא רשומות(

ות כמות אופצי

 רשומות
 הסעיף

 3.8.2   50,000 356,946 צבי קליר

 3.8.2 6,684  203,549 שמעון קליר

 3.8.2   143,868 חגית קליר

 3.8.2 4,934  150,447 נירי קליר

 3.8.2   143,868 אודי קליר

 3.8.2   143,868 נועם קליר

VLCTM  713,629   3.8.2 

JJRF 205,168  20,030 3.8.3 

 3.8.3   5,386 אבן עזראיעקב 

יועצים ונותני 

 שירותים 
8,540 42,512 

 
3.8.3 

מחזיקים אחרים 

 שאינם בעלי עניין
348,037  

102,762 
3.8.3 

 3.8.3 59,027   חתמים 

  193,437 92,512 2,423,306 סה"כ
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בכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית כתוצאה מהצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ולפני 

רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ייכנס לתוקפו, באופן אוטומטי, תקנון התאגדות חדש לחברה )אשר 

החברה שבתוקף במועד פרסום התשקיף(. נוסח תקנון החברה החדש כאמור מצורף יחליף את תקנון 

 כנספח לפרק זה )להלן: "התקנון" או "התקנון החדש"(.

 יובהר, כי תיאור הוראות התקנון שבפרק זה הוא בהתאם לנוסח התקנון החדש.

 1הזכויות הנלוות למניות החברה 4.1

החברה, ראו התקנון בנוסחו המצורף כנספח  להוראות התקנון בדבר הזכויות הנלוות למניות 4.1.1

 לפרק זה.

  , ללא ערך נקוב.מניות רגילות רשומות על שםמורכב משל החברה  הרשוםהון המניות  4.1.2

הינן שוות זכויות לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה שדרישות התשלום המניות הרגילות כל  4.1.3

לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה, בגינה נפרעו במלואן, תקנה  

הזכות לקבלת מניות הטבה ולהשתתפות   ,שתחלק החברה  דיבידנדיםלרבות הזכות להשתתף ב

באסיפות כמו כן, תקנה את הזכות להשתתף ולהצביע    .החברה בעת פירוקנכסי  עודף    בחלוקת

 .בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו ,הכלליות של החברה

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים  4.1.4

 ובדרך שייקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

הוראות התקנון המשקפות את עיקרי הזכויות הנלוות למניות הרגילות של להלן ריכוז  4.1.5

 החברה:

 סעיפי התקנון ההוראות

 7 הזכויות הצמודות למניות החברה

 9-11 שינוי זכויות של מניות החברה

 16-18 שינוי ההון

 43-54 העברת מניות החברה

 62-70 אסיפות כלליות של בעלי המניות

 71-80 מניותהצבעת בעלי 

 82-92 מינוי דירקטורים

 124-131 חלוקת דיבידנד ומניות הטבה

 

כל המניות הקיימות בהון החברה וניירות הערך המוצעים תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על שם חברה   1
המניות שנבענה   .לחוק ניירות ערך    46. הוראות התקנון החברה תהיינה כפופות לסעיף  לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה

רשומים וכל המניות בהון המוצא של החברה הינן ותהיינה נפרעות א ל( ומכתבי הפצה 1ממימוש כתבי האופציה )סדרה 
 והוראותיה  כפי שיהיו מעת לעת.  במלואן. חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוקי העזר של מסלקת הבורסה

 : הזכויות הנלוות למניות החברה4פרק 
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 132 2ניירות ערך הניתנים לפדיון

 135 זכויות בפירוק החברה

 

 הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון 4.2

)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי 26להלן פירוט ההסדרים לפי הוראות חוק החברות המצוינים בתקנה 

נקבעו הסדרים ש, שנקבעו בתקנון, ככל 1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –התשקיף וטיוטת תשקיף 

  כאמור:

 לחוק החברות( 20לתקנון: שינוי תקנון )סעיף  59ף סעי 4.2.1

החברה רשאית לשנות את התקנון בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל של בעלי המניות "

המשתתפים בהצבעה באסיפה הכללית של החברה, למעט בסעיפי התקנון בהם צוין במפורש 

ה הוראה אחרת. החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי תקנון החברה, המשנ

מהוראות התקנון, תיחשב כהחלטה לשינוי תקנון החברה, אף אם הדבר לא צוין במפורש 

בהחלטה. היו מניות החברה מחולקות לסוגים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכויותיו של 

 "סוג מניות ללא אישור אסיפת אותו סוג.

 לחוק החברות( 22לתקנון: הגבלת אפשרות שינוי התקנון )סעיף  60 סעיף 4.2.2

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם "

 "נתקבלה על כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

 לחוק החברות( 50לתקנון: נטילת סמכויות )סעיף   63סעיף  4.2.3

סיפה הכללית רשאית בהחלטה שנתקבלה ברוב רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים "הא

להצביע ואשר הצביעו בעצמם או באמצעות שלוח ליטול על עצמה סמכויות הנתונות 

לדירקטוריון או לגוף אחר של החברה וכן להעביר לדירקטוריון סמכויות הניתנות למנהל 

 וים."הכללי, הכל לעניין מסוים או לפרק זמן מס

 לחוק החברות( 59לתקנון: מינוי דירקטורים )סעיף  90-ו 78 ,86 פיםסעי 4.2.4

האסיפה הכללית של החברה רשאית, בכל עת, ברוב רגיל, לפטר מי מהדירקטורים, למנות   .86"

דירקטורים אחרים ו/או נוספים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם, למנות דירקטור חליף למי 

הדירקטוריון, וכן להפקיע ו/או להשעות כל מינוי כאמור ו/או להתנותו בתנאים, מבין חברי 

 "והכל בכפוף ובהתאם להוראות החוק ותקנון החברה.

כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי הדירקטוריון  .87"

נוספים למעט  לעיל, הדירקטוריון רשאי ברוב רגיל, למנות דירקטורים 82 האמור בסעיף

דירקטורים חיצוניים כחברי הדירקטוריון ובלבד שמספר חברי הדירקטורים לאחר המינוי לא 

לעיל. תקפם של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד   82  יעלה על המספר המקסימלי האמור בסעיף

תום האסיפה השנתית הבאה. דירקטורים אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה 

 "פי דין.  -אלא אם כן כהונתם הופסקה על הכללית,

 

ב לחוק ניירות ערך תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות אחד בלבד, המקנה 46על פי סעיף    2
זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק מניות בכורה, ובלבד שחלפה 

  סחר.שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למ
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אם התפנתה משרתו של דירקטור, יהיו חברי הדירקטוריון הממשיכים לכהן, רשאים . 90"

לפעול בכל ענין, כל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע בתקנון החברה. פחת מספרם 

פה כללית של מתחת למינימום האמור, יהיו הנותרים רשאים לפעול אך ורק כדי לזמן אסי

 ."החברה.

 לחוק החברות( 81: אסיפה כללית, יושב ראש האסיפה )סעיף לתקנון 66-ו 65פים סעי 4.2.5

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא  .65"

תתקבל אלא אם יהיה נוכח המנין החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. 

ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות -מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת מזכויות  25%-המחזיקים ב

 האסיפה.

אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת האסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה 

האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו המקום, או למועד אחר כפי 

אים לקבל הודעה על שהדירקטוריון יקבע בהודעה שתימסר לכל בעלי המניות שהיו זכ

האסיפה. אם באסיפה שנדחתה כאמור לעיל לא יימצא מנין חוקי כעבור חצי שעה מן המועד 

הקבוע באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא באסיפה הנדחית יעמדו 

לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה המקורית. על אף האמור לעיל, אם 

לחוק החברות, תתקיים  64או  63פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים -יפה עלכונסה האס

האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך כינוס אסיפה 

 "לחוק החברות. 63כאמור בסעיף 

כיושב ראש האסיפה יכהן יו"ר הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה  .66"

בהעדר יו"ר כאמור או אם ומי שנועד לשמש כיושב ראש האסיפה לא הופיע לאסיפה תוך  זו.

דקות מן השעה הקבועה לאסיפה, או לא רצה לכהן כיו"ר האסיפה, יבחרו בעלי המניות  15

הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, אחד מהם שיהיה יושב ראש לאותה אסיפה. 

י סיומה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מקרבם עזב יושב הראש את האסיפה לפנ

 "לכהן כיושב ראש להמשך האסיפה.

 לחוק החברות( 107לתקנון: קבלת החלטות בדירקטוריון )סעיף  101-ו 100 סעיפים 4.2.6

כל החלטה תתקבל בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים של החברה  .100"

 "שר לכל דירקטור קול אחד.הנוכחים והמצביעים באותה עת, כא

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא דירקטור  .101"

 "אחר, לא יהיה קול נוסף ומכריע.

 לחוק החברות( 222לתקנון: מינוי וכהונה של דירקטורים )סעיף  89-ו 48 פיםסעי 4.2.7

הדירקטורים יבחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה   .84"

וכל עוד לא כונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות 

 "תקנון החברה.

יה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אחד או יותר תפקע מאל רכהונתו של דירקטו .89"

 מהמקרים הבאים:

 לחוק החברות; 228בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  א.
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החליט על פירוקו מרצון או   -במותו, או אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד    ב.

 ניתן לגביו צו פירוק;

 "נעשה בלתי שפוי או הוכרז כפסול דין; ג.

 

 לחוק החברות( 259לתקנון: פטור נושא משרה )סעיף  136ף עיס 4.2.8

בכפוף להוראות כל דין, רשאית החברה לפטור, מראש, נושא משרה בה מאחריותו, כולה  .136 "

או מקצתה, בשל נזק שנגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, או בשל כל הפרה אחרת 

 "בגינה.שהחוק מתיר לחברה לפטור את נושא המשרה 

 



 

 

 

 1999-חוק החברות, התשנ"ט
 חברה מוגבלת במניות

 
 תקנון 

 של
 בע"מ  תיגי

Ltd igiT 
 

 הקדמה 

בתקנון זה יהיו למונחים הבאים המשמעויות כפי שרשום בצידם, מלבד אם הקשר הדברים מחייב  .1
   אחרת:

 .תיגי בע"מ "החברה"

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1999 - חוק החברות, התשנ"ט "החוק" או "חוק החברות"

 תקנות שהותקנו ו/או תותקנה על פי חוק החברות. "התקנות"

 , כפי שיתוקן מעת לעת.1968 - חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 .עת ההמשרד הרשום של החברה שבאות "המשרד"

 תקנון התאגדות זה, כפי שיתוקן ויהיה בתוקף מעת לעת. "התקנון"

 מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לחוק. "מרשם בעלי המניות"

לרבות מניות, אגרות חוב, שטרי הון, תעודות, אופציות ומסמכים  "ניירות ערך"
 אחרים המקנים זכות לאחד מהנ"ל.

לרבות חברה, אגודה שיתופית או כל חבר בני אדם  אחר, בין שהם  "אדם"
 מאוגדים. םמאוגדים ובין שאינ

 .תקנון מזמן לזמןהר כדין על פי שנבח החברה דירקטוריון "הדירקטוריון"  

 באותו זמן. ןתקנון ומכההחבר הדירקטוריון שנבחר על פי  "דירקטור" או "מנהל" 

כתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום, בדואר אלקטרוני,  "בכתב"
 הניתן לקריאה.במברק, בפקסימיליה או בכל אופן אחר 

 1962-כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות תשכ"ב "פסול דין" 
שנה, חולה רוח ופושט  18על תיקוניו, לרבות קטין שלא מלאו לו 

 רגל שלא ניתן לגביו צו שחרור.

 .לחוק החברות 177או  176כמשמעו בסעיף  "בעל מניה"

קולות הנוכחים והמצביעים באותה החלטה שנתקבלה ברוב  "החלטה רגילה"
 הצבעה.

רוב קולות של בעלי המניות הנוכחים  –לגבי אסיפה כללית  "רוב רגיל"
והמצביעים באסיפה הכללית; לגבי ישיבת דירקטוריון או ועדת 

רוב של חברי הדירקטוריון הנוכחים והמצביעים  –דירקטוריון 
 , לפי העניין.בישיבת הדירקטוריון או בישיבת ועדת הדירקטוריון

 למנין הלוח הגרגוריאני. "שנה" או "חודש"

 
כל האמור בתקנון בלשון יחיד, אף ברבים במשמע, וכן להיפך וכל האמור במין זכר, אף במין נקבה 
במשמע; והוא כשאין בתקנון הוראה מפורשת אחרת ואין בגוף הענין, או בהקשר הדברים, דבר שאינו 

 מתיישב עם משמעות זו. 

למונחים ולביטויים בתקנון אותה בכפוף לאמור לעיל, ומלבד אם נוסח הכתב מצריך פירוש אחר תהא  
 משמעות שיש להם בחוק החברות.

 נוחות בלבד, לא יחשבו כחלק מהתקנון ולא ישמשו לפירוש הוראותיו.  יהכותרות בתקנון נועדו לצורכ
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 שם החברה 

 בע"מ תיגיבעברית:  .2

 .Tigi Ltdאנגלית: ב 

 מטרות החברה 

 .פי כל דין-עללעסוק בכל עיסוק חוקי ובכל פעילות המותרת  .3

 תרומות

החברה תהא רשאית לתרום מעת לעת סכום סביר למטרות ראויות אף אם התמורה אינה במסגרת  .4
הדירקטוריון יהא מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את  .להשאת רווחי החברהשיקולים עסקיים 

 סכומי התרומות, את המטרות שלשמן יבוצעו, את זהות מקבלי התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך.

 מניות הון ה

 מניות רגילות רשומות על שם, ללא ערך נקוב. 20,000,000 -מורכב מ החברהשל הרשום הון המניות  .5
 .ןתקנולו הונה הרשום בהתאם להוראות חוק החברותהחברה רשאית לשנות את 

 תקנון, יחולק למניות רגילות בלבד. ההון המניות של החברה, אלא אם יוחלט אחרת בהתאם להוראות   .6

כל מניה תקנה לבעליה את מלוא הזכויות המוקנות בדרך כלל לבעל מניות בחברה, לרבות הזכות  .7
רכוש החברה בעת פירוק, השתתפות באסיפות  קבלת עודף ,שתחלק החברה דיבידנדיםלהשתתף ב

 הכלליות של החברה והצבעה בכל עניין שהאסיפה הכללית מוסמכת להחליט בו.

 הגבלת האחריות

החברה תהא מוגבלת לסכום המלא אותו נדרשו לשלם לחברה בעד  לחובותאחריות בעלי המניות  .8
 המניות ואשר טרם שולם על ידיהם. 

 שינוי זכויות 

יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות, רשאית החברה, מלבד אם תנאי  ,בכל עת שהיא ,אם .9
לתקן,  גיל,רההנפקה של אותו סוג מניות קובעים אחרת, על פי החלטה של האסיפה הכללית ברוב 

לשנות, לבטל, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, ההגבלות וההוראות 
הקשורות באותו סוג, ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה בכתב של כל בעלי המניות שהונפקו מאותו הסוג 

וראות סעיף , והכול בכפוף להבאסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוגרגיל  או שהדבר אושר ברוב  
ב לחוק ניירות ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג 46

  ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.46יצוין, כי הוראות סעיף  .  מניות אחד

, על כל אסיפה כללית של בעלי המחויביםבשינויים בדבר אסיפות כלליות תחולנה,  ןתקנוההוראות  .10
 סוג כלשהו ממניות החברה.

הזכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות שהוצאו  .11
בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תיחשבנה כאילו שונו ע"י יצירתן או הנפקתן של 

 ן, מלבד אם מותנה אחרת בתנאי ההנפקה של אותן מניות.מניות נוספות בדרגה שווה עמה

   הנפקת ניירות ערך

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש למניות, עד גבול  .12
הון המניות הרשום של החברה; לענין זה יראו ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו 

ומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יוכל הדירקטוריון להקצותן או הומרו או מ
להעניק זכויות ברירה לרכישתן או להקנותן בדרך אחרת לאותם האנשים ובאותם במועדים, 

 המחירים והתנאים כפי שימצא לנכון.

תקנון ומבלי לפגוע בזכויות מיוחדות המוקנות לבעלי מניות ההחברה רשאית, בכפוף להוראות כל דין ו .13
קיימים, להנפיק מניות מההון הרשום של החברה בזכות קדימה או בזכות נדחית, בזכות פדיון או בכל 
זכות מיוחדת אחרת בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, זכויות בפירוק או בקשר עם עניינים 

 רה מפעם לפעם.אחרים, הכל כפי שתקבע החב

אם בכל עת שהיא יהיה הון המניות של החברה מחולק לסוגים שונים של מניות אזי בכל מקרה של  .14
הצעת זכויות לבעלי המניות, יהא הדירקטוריון רשאי להחליט אם המניות המוצעות תהיינה מסוג 
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כאי להשתתף אחד לכל בעלי המניות או שלכל בעל מניות תוצענה מניות מאותו הסוג שבגינו הוא ז
 בהצעת הזכויות.

בכל מקרה של הצעת זכויות לבעלי המניות יהא הדירקטוריון רשאי להחליט כראות עיניו בכל הבעיות  
 והקשיים העלולים להתעורר בקשר לשברי זכויות. 

עורים, אזי ישולם כל יבש  ,אם על פי תנאי הקצאת מניה כל שהיא, יהא תשלום המניה, כולה או חלקה .15
לחברה בזמן פירעונו על ידי האדם אשר הוא הבעל הרשום של המניות באותה עת, או על  עור כזהיש

  ידי אפוטרופסיו.

 1הגדלת ההון ושינויו

שתתקבל ברוב כללית  האסיפה  ה  שלעל פי החלטה  בכפוף להוראות כל דין,  החברה רשאית מזמן לזמן,   .16
מניות חדשות, בין אם ניירות ערך חדשים לרבות להגדיל את הון מניותיה הרשום על ידי יצירת רגיל, 

כל המניות שהוחלט על הוצאתן הוצאו עד לאותו זמן ובין אם לאו. הגדלת ההון תהיה בסכום כזה 
תונפקנה באותם הסייגים והתנאים ובאותן הזכויות וההגבלות, ככל אשר תורה שותחולק למניות 

ב לחוק ניירות 46והכול בכפוף להוראות סעיף טה באסיפה כללית כאמור על יצירת המניות, ההחל
יצוין,   .ערך, הקובע כי בהון החברה שמניותיה נרשמות לראשונה למסחר בבורסה יהיה סוג מניות אחד

  ב לחוק ניירות ערך יחולו כל עוד מניות החברה רשומות למסחר.46כי הוראות סעיף 

נתונות המניות החדשות  תהיינההגדלת הון המניות,  המאשרת אתאלא אם נאמר אחרת בהחלטה  .17
דרישות התשלום, זכות הקצאה, שינוי זכויות, סילוק  ,שבתקנון בדבר הוצאה הוראותהאותן ל

 .הוראות אחרות החלות על המניות מאותו סוג בהון המניות המקוריהשעבוד, חילוט, העברה, מסירה ו

 כללית רשאית החברה:הבאסיפה  רגילעל פי החלטה שנתקבלה ברוב בכפוף להוראות חוק החברות,  .18

 ;ןחלק , כולו אולאחד את הון מניותיה .א

 לחלק את מניותיה, כולן או חלקן, חלוקת משנה. .ב

 להפחית את הונה של החברה וכן כל חשבון של פרמיות שנתקבלו על מניות. .ג

, ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות רשום שטרם הוקצהמניות הון לבטל  .ד
 .מותנית, להקצות את המניות

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי 
 לכך. בקשרשהתעורר 

   תעודות מניה

תעודת מניה אחת בגין  , ללא תשלום,רשום במרשם בעלי המניות זכאי לקבל מהחברההכל בעל מניה  .19
אחר שישלם את הסכום אשר לאם הדירקטוריון יאשר זאת )שמו, או על כל המניות הרשומות 

 .שמועל מספר תעודות מניה בגין המניות הרשומות הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן( 

ופרטים אחרים שיידרשו על פי חוק החברות. תציין את מספר המניות שבגינן היא הוצאה    התעודת מני .20
כל עוד לא נקבע אחרת בחוק או בתקנות, נוסח תעודת המניה, צורתה, אופן עריכתה והדפוס שלה 

או דירקטור   תוצא בחותמת החברה ובחתימתם של שני דירקטוריםייקבעו על ידי הדירקטוריון, והיא  
 , או של מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון.כיר החברהאחד ומז

החברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או ביחסי נאמנות או בזכות  .21
ראויה, עתידה או חלקית במניה, או בטובת הנאה של שבר מניה, או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא 
בזכות המוחלטת על המניה בשלמותה וכשהיא נתונה לבעל המניה הרשום במרשם בעלי המניות, אלא 

 אחרת. המור ןתקנוהכן  אם

תוציא אדם או יותר, -הרשומה בשמותיהם של שני בניהמצויה בבעלות משותפת או מניה במקרה של  .22
לידי אותו אדם ששמו מופיע החברה תעודת מניה אחת לכל הבעלים במשותף של המניה ותמסור אותה  

חשב כמסירה לכל מסירה כאמור תי ראשון במרשם בעלי המניות מבין שמות הבעלים המשותפים.
 הבעלים במשותף של המניה.

והדבר הוכח להנחת דעתו של הדירקטוריון, או תושחת, , תושמד אם תעודת מניה תתקלקל, תאבד .23
שייקבע על ידי הדירקטוריון על פי רשאית החברה להוציא תעודה אחרת במקומה, תמורת תשלום, 

 יון כמספקת.שתראה לדירקטורערבות לנזקים, שיקול דעתו ולאחר שניתנה 

 
הבורסה, כל המניות הקיימות בהון החברה וכל המניות החדשות שתנפיק החברה תירשמנה על שם החברה   פי תקנון-על  1

  לרישומים )כל עוד מניות החברה או ניירות ערך הניתנים להמרה או למימוש במניות החברה רשומות למסחר בבורסה(.
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   דרישות תשלום

כל ביחס ללהגיש דרישות תשלום לבעלי המניות  לפי שיקול דעתו רשאי מזמן לזמןיהא הדירקטוריון  .24
, ואשר בתנאי ההקצאה שלהן הסכומים שטרם נפרעו עבור המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות

ם הדרישה שהוגשה לו באופן, לשלם לחברה את סכוחייב . כל בעל מניה לא נקבעו מועדים לתשלומם
בזמן ובמקום כפי שנקבעו על ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על ידי חלוקת התשלום 

, ויראו את דרישת התשלום כאילו נערכה בתאריך בו התקבלה החלטת הדירקטוריון עוריםילש
 שהסמיכה את עריכתה.

מועד יום לפחות, שבה יצוין שיעור התשלום,  14מוקדמת של תיעשה בהודעה כל דרישת תשלום  .25
התשלום ומקומו. לפני זמן הפרעון של דרישת תשלום כזו יוכל הדירקטוריון על ידי הודעה בכתב לבעלי 

 המניות, לבטל את הדרישה או לדחות את זמן פרעונה.

ם ודרישות התשלום עורי התשלויבעלים משותפים במניה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום כל ש .26
 המגיעים בגין מניה כזו.

עורי יאם על פי תנאי ההנפקה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או ש .27
תשלום במועדים קבועים, בין אם התשלום נעשה על חשבון הון המניה או בצורת פרמיה, אזי ישולם 

כדין על ידי הדירקטוריון על פי דרישת תשלום  כל סכום כזה או שעור כזה כאילו היה נדרש תשלומו
עליה ניתנה הודעה כדין, וכל ההוראות בתקנון בדבר דרישות תשלום תחולנה על סכום או שעור 

 תשלום כזה.

להלן, אם לא סולק סכום או שעור המגיע על פי דרישת תשלום  42עד    31בסעיפים  מבלי לפגוע באמור   .28
האדם, שהינו באותה עת בעל המניה שלגביה הוגשה   או המגיע על חשבון מניה עד ליום פרעונו, יהיה על

לפי השיעור המירבי התשלום, לשלם ריבית על הסכום הנ"ל    עורידרישת התשלום או אשר עליה מגיע ש
המקובל אותה עת במערכת הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר חריגות או לפי שיעור נמוך יותר כפי 

. אולם רשאי בפועל לתשלומוהיום שנקבע לתשלום ועד למן , שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמן
 .האו מקצת הלהדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כו

אם ימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניה הרוצה לשלם מראש כספים המגיעים בגין  .29
המניות המוחזקות על ידו ואשר תשלומם טרם נדרש או שזמן פרעונם טרם הגיע, במלואם או בחלקם, 

בית עד יהם, רורשאי הדירקטוריון לשלם לו על הכספים ששולמו מראש כאמור לעיל, או על חלק מ
עור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון ובעל המניה. יהמועד בו היו הכספים צריכים להיפרע בש

נו, להחזיר את הסכום ששולם מראש כאמור, והדירקטוריון רשאי בכל עת, כל עוד לא הגיע זמן פרע
 כולו או חלקו.

אלא אם כן פרע את כל דרישות בעל מניה לא יהיה זכאי לדיבידנד או לכל זכויות אחרות כבעל מניה,  .30
 התשלום שנדרש להן, בצרוף ריבית והוצאות )אם יהיו כאלה(.

   חילוט ושעבוד

עור תשלום עד ליום שנקבע לתשלומו, רשאי יאם לא שילם בעל מניה איזו דרישת תשלום או איזה ש .31
עור התשלום י, כל עוד נשארים דרישת התשלום או שלאחר המועד לתשלוםהדירקטוריון בכל עת 

ממנו לשלמם בצרוף הריבית שהצטברה הדורשת בלתי מסולקים, למסור הודעה לאותו בעל המניה 
 וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

אחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר בהם יש ליום  14ההודעה תנקוב ביום, שיהיה לפחות  .32
. כמו כן תציין כאמור לעילרוף הריבית וההוצאות יל, בצלשלם את דרישת התשלום או השעור הנ"

המניות  תהיינהכי במקרה של אי תשלום עד לתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה,  ,ההודעה
 .צפויות לחילוט אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע שעור התשלום

רקטוריון על פי החלטה בנדון אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כאמור לעיל, רשאי הדי .33
לעיל. חילוט כזה יכלול גם את כל  31לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור בסעיף 

הדיבידנדים, מניות הטבה וטובות הנאה אחרות שהוכרזו ביחס למניות המחולטות ואשר לא שולמו 
ניות העלולות או לא חולקו בפועל לפני החילוט. הדירקטוריון רשאי לקבל ויתור ממחזיק מניות על מ

 להיות מחולטות.

נה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי ייתרו עליה כאמור לעיל תחשב לקניוכל מניה שחולטה או שו .34
בכל למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר על פי שיקול דעתו.  ,ןתקנוהבכפוף להוראות 

, כאמור בסעיף זה, תיחשב באופן אחרה תתה מחדש או העבראה, הקצתרילמכעת, מהחילוט ועד 
 לחוק החברות. 308המניה למניה רדומה כמשמעותה בסעיף 
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הדירקטוריון יהא רשאי בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה  .35
 שחולטה כנ"ל, לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

ולטו כאמור יחדל להיות בעל מניה של המניות המחולטות, אולם למרות זאת כל בעל מניה שמניותיו ח .36
יהא חייב לשלם מיד לחברה את כל דרישות התשלום, שעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים 
על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף ריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד 

המירבי המקובל אותה עת במערכת הבנקאית בישראל לגבי משיכות יתר עור  יבש,  בפועל  יום התשלום
. אולם אחריותו של בעל המניה עור נמוך יותר כפי שיקבע הדירקטוריון מזמן לזמןיחריגות או לפי ש

 תחדל לאחר שהחברה תקבל את כל הסכומים שהיה חייב לשלם לחברה בגין המניות.

תשלום כל סכום שלפי תנאי הוצאת -תחולנה גם על מקרים של אי  תקנון בדבר חילוט מניותההוראות   .37
המניות או לפי תנאי הקצאת המניות מגיע זמן פירעונו במועד הקבוע, כאילו היה סכום זה עומד 

 להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה כחוק.

המניות שלא נפרעו במלואן  על כלבדרגה ועכבון ראשון ועליון לחברה תהא זכות שעבוד ראשון  .38
הרשומות בשמו של כל בעל מניה )בין לבדו ובין במשותף עם אחרים( וכן על התמורה ממכירתן 
להבטחת חובותיו, התחייבויותיו וחיוביו, מכל מין וסוג שהוא, של אותו בעל מניה כלפי החברה, בין 

לוקם או לקיומם  ובין שטרם לבדו או במשותף עם אנשים אחרים, בין שהגיע המועד לתשלומם, לסי
הגיע. שעבוד זה יחול גם על כל הדיבידנדים וטובות הנאה  אחרות אשר יוכרזו מזמן לזמן ביחס למניות 

 אלו.

הכפופות לאותו שעבוד ו/או עכבון לצורך מימוש השעבוד יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות   .39
הגיע מועד פרעונם של החובות, אלא אם    ,ר כל מניהבאופן שייראה לו לפי שיקול דעתו. אולם אין למכו

נמסרה הודעה בכתב לבעל או מועד מילוין של ההתחייבויות והחיובים כאמור לעיל, ואלא אם כן 
המניה, לנאמנו, לכונס נכסיו, ליורשיו, למבצעי צוואתו או למנהלי עזבונו בדבר כוונת החברה למכרן, 

לאחר מתן  ימים 7התחייבויות והחיובים האמורים תוך אם הוא או הם לא ישלמו את החובות, ה
 .כאמור, וחלפה תקופה זוהודעה 

, לאחר ניכוי כל הוצאות המכירה, תשמש לסילוקם כאמור לעילהתמורה הנקיה מכל מכירת מניות  .40
התחייבויותיו וחיוביו של בעל מניה כזה )לרבות אלה שמועד סילוקם ומילוי אחר כל של כל חובותיו, 

מם טרם הגיע(. עלתה התמורה הנקיה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה או קיו
התחייב בעל המניות, יהיה זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן בעבורן, אם היתה כזו, 
ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה התחייב בעל המניות, 

 ההוצאות שנלוו למכירה.בתוספת הריבית ו

תוך שימוש בסמכויות שניתנו לעיל, ו/או עכבון  במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם מימוש שעבוד   .41
ששמו של ולגרום לכך מניה שנמכרה ה תשטר העברעל יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום 

הקונה לא יהא חייב לדאוג לתקינות וכבעל המניה שנמכרה,  הקונה יירשם במרשם בעלי המניות
ביחס למניות אלה, לא   רשםמההליכים או לשימוש בכספי הרכישה, ולאחר ששמו של הקונה יירשם ב

יהא אדם כלשהו רשאי לערער על תקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על ידי המכר תהא בדמי 
 נזק ונגד החברה בלבד.

על ידי דירקטור שמניה חולטה, ויתרו עליה או נמכרה ע"י החברה לשם מימוש שעבוד,   הצהרה חתומה .42
 תהווה ראיה חלוטה בדבר העובדות שצוינו בהצהרה כנגד כל אדם הטוען לזכויות כלשהן בגין המניה.

 אין בחילוט המניה כדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי החייב.

 2העברת מניות ומסירתן 

החברה ניתנות להעברה. לא תירשם העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם מניות של  .43
ידי החברה לרישומים או אליה, אלא אם הוגש לחברה כתב -בעל מניות רשום, לרבות העברה על

ידי דירקטוריון -"(, והכול אם לא נקבע אחרת עלכתב העברההעברה של המניות חתום במקור )להלן: "
 החברה. 

, ככל האפשר בקירוב לנוסח זהאו בכתב בנוסח המובא בתקנון יערך לגבי מניה כלשהי העברה  כתב .44
. כל כתב העברה יתייחס לסוג שתאושר ע"י הדירקטוריוןאו בכל צורה אחרת מקובל ורגיל בנוסח או 

 וזה הנוסח:אחד של מניות, אלא אם כן הדירקטוריון יסכים אחרת. 
 

 
ברה רשומות על שם החברה לרישומים והעברת למסחר בבורסה, תהיינה מניות החכל עוד מניות החברה יהיו רשומות    2

עד  31כמו כן כל אותו זמן הוראות  .להלן 54עד  43המניות תיעשה באמצעות החברה לרישומים ולא כאמור בסעיפים 
 לא יחולו. 42סעיף 
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"המעביר"( תמורת הסך של    :____________ )להלן___-אני/אנו החתום מטה, מ
-ידי ________________ מ-__________ ש"ח, ששולם לי על

"הנעבר"( מעביר בזה לנעבר ______ מניות   -_________________ )הנקרא להלן  
של  (__________ עד _________ )ועד בכלל(-הממוספרות מ) רגילות של החברה

ע"מ, להיות בידי הנעבר, מבצעי צוואתו, מנהלי חברת  _______________ ב
עזבונו ומקבלי ההעברה ממנו על פי כל התנאים לפיהם החזקתי אני באותן מניות 

 בסמוך לפני חתימת כתב זה.
 

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

 
 דש __________ שנת _____ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחו

 
 

                                         
 נעבר         מעביר     

 
                                          

 עד לחתימה        עד לחתימה   
 

לא יהא תוקף להעברת מניות בלתי נפרעות במלואן, או מניות שיש לחברה עכבון או שעבוד עליהן,  .45
ידי הדירקטוריון הרשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט ומבלי לתת נימוקים לכך, -אלא אם כן אושרה על

 לסרב לרשום העברה כזו. 

יו המניות שבהון החברה, תקנון או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יההבכפוף להוראות  .46
שתמורתן שולמה במלואה לחברה, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון, למעט מניות 
שהתמורה בגינן לא שולמה לחברה במלואה, לגביהן הדירקטוריון רשאי לסרב להעברת מניות כאמור 

קף ובאופן שיקבע וכן רשאי הדירקטוריון להתנות העברת מניות כאמור בהתחייבות הנעבר, בהי
הדירקטוריון, לפרוע את התחייבויות המעביר בגין המניות או את ההתחייבויות בגינן יש לחברה עכבון 

 או שעבוד במניות.

רשם במרשם של יהמעביר יוסיף להיחשב כבעל המניות המועברות, עד אשר שמו של מקבל ההעברה י .47
 בעלי המניות של החברה.

כתב העברה יוגש למשרד הרשום של החברה לשם רישום בצירוף התעודות בהן רשומות המניות, אותן  .48
עומדים להעביר )אם הוצאו( וכל הוכחות אחרות אשר החברה תדרוש בדבר זכות הקנין של המעביר 

 במניות או זכותו להעבירן. 

אוחז בתעודת המניה, לא  בעל מניות במשותף עם אחרים המבקש להעביר את זכותו במניה אך אינו .49
יהיה חייב לצרף את תעודת המניה לכתב ההעברה ובלבד שבכתב ההעברה יצוין, כי המעביר אינו אוחז 
בתעודת המניה בגין המניה שזכותו בה מועברת וכי המניה המועברת מוחזקת בשותף עם אחרים, 

 בצירוף פרטיהם.

ידי -סכום שייקבע מידי פעם בפעם עלהחברה תהיה זכאית לגבות אגרה עבור רישום ההעברה, ב .50
 הדירקטוריון.

עם פטירתו של מחזיק במניות של החברה, תכיר החברה באפוטרופסים או מנהלי העיזבון, מבצעי  .51
הצוואה, ובאין כאלה יורשיו החוקיים של בעל המניות, כבעלי הזכות היחידים למניות של בעל המניות 

 הדירקטוריון. וזאת לאחר שתוכח הזכאות לכך, כפי שיקבע

במקרה שבעל מניות שנפטר החזיק במניות בשותפות עם אחרים, תכיר החברה בנותר בחיים כבעל  .52
מניות לגבי המניות האמורות, אלא אם כן הודיעו כל השותפים במניה בכתב לחברה בטרם נפטר אחד 

של בעל משותף  מהם על רצונם שהוראות סעיף זה לא יחולו, אולם לא יהא בכך כדי לפטור את עזבונו
 במניה מחובה כלשהי שהיה חב בה הבעלים המשותף במניה אלמלא נפטר.

אדם הרוכש זכות למניות עקב היותו אפוטרופוס, מנהל עזבון, יורשו של בעל מניות, כונס נכסים,  .53
מפרק או נאמן בפשיטת רגל של בעל מניות או לפי הוראות דין אחרת, רשאי, לכשיביא הוכחות על 

שהדירקטוריון ידרוש, להירשם כבעל המניות או להעבירן לאדם אחר, בכפוף להוראות  זכותו כפי
 התקנון ביחס להעברה.
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אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה מהעברתה מכח הדין, יהיה זכאי לדיבידנד ולזכויות האחרות בגין  .54
בקשר המניה וכן יהיה רשאי לקבל ולתת קבלות עבור דיבידנד או תשלומים אחרים המשתלמים 

למניה, אך לא יהא זכאי לקבל הודעות בקשר לאסיפות הכלליות של החברה )ככל שקיימת זכות 
כאמור(, ולהשתתף או להצביע בהן בקשר לאותה מניה או להשתמש בזכות כלשהי, אשר מקנה המניה, 

 פרט לאמור לעיל, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות. 

 3שטרי מניה 

 ה ששולמה במלואה, להוציא שטר מניה או להמיר תעודת מניה בשטר מניה.החברה רשאית ביחס למני .55

 .שטר מניה מעניק למחזיק בו את הזכות למניות הכלולות בשטר המניה .56

מחזיק בשטר מניה אשר ימסור את השטר לחברה לשם ביטולו ואשר ישלם את הסכום שיקבע  .57
בעלי המניות לגבי המניות הכלולות במרשם ירשם ששמו יהא זכאי הדירקטוריון מדי פעם בפעם, 

 בשטר המניה.

במשרד או בכל מקום אחר שיקבע לשם כך על שטר המניה המחזיק בשטר מניה רשאי להפקיד את  .58
שאר מופקד כנ"ל, שטר המניה יימים מיום ההפקדה ואילך, וכל עוד שבעה ידי הדירקטוריון, וכעבור 

בהתאם ובכפוף להוראות החוק  החברה כינוס אסיפה כללית שללדרוש תהיה למפקיד הזכות 
להשתתף באסיפה כללית של החברה, להצביע בה ולהשתמש בשאר הזכויות הניתנות לבעל  ,תקנוןהו

מניות בכל אסיפה כללית המתכנסת כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים הרשום של 
 המופקד.המניה המניות הכלולות בשטר 

בכתב ומראש שבעה ימים רק אדם אחד יוכר בתור מפקיד של שטר מניה מסוים. על פי הודעה של 
 שהפקיד.המניה מאת המפקיד, תחזיר לו החברה את שטר 

תהיינה לא כל עוד לא הופקד שטר מניה כאמור, בהם הותנה במפורש אחרת,  ןחוץ מהמקרים בתקנו
, תקנוןה, כפוף להוראות  תהיינה לו מכל יתר הבחינות, אולם  ו הזכויות המפורטות בסעיף זהמחזיק בל

בשטר במניות הכלולות המחזיק הזכויות כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות בתור יתר כל 
 .המניה

 שינוי תקנון

רוב רגיל של בעלי המניות המשתתפים בהחלטה שנתקבלה בן תקנוההחברה רשאית לשנות את  .59
צוין במפורש אחרת. החלטה  םבה , למעט בסעיפי התקנוןהחברהאסיפה הכללית של בהצבעה ב

תקנון, המשנה הוראה מהוראות התקנון, תיחשב השנתקבלה באסיפה הכללית ברוב הדרוש לשינוי 
מניות החברה מחולקות  היו תקנון, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.הכהחלטה לשינוי 

 יותיו של סוג מניות ללא אישור אסיפת אותו סוג. ים, לא ייעשה שינוי בתקנון שיפגע בזכולסוג

החברה רשאית להגביל בחוזה את סמכותה לשנות את התקנון או הוראה מהוראותיו, אם נתקבלה על  .60
 כך החלטה באסיפה הכללית, ברוב הדרוש לשינוי הוראות התקנון.

ל השינוי או ממועד בכפוף להוראות חוק החברות, תוקף השינויים בתקנון, יהא מעת קבלת ההחלטה ע .61
 מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

 האסיפה הכללית 

   סמכויות האסיפה הכללית

 נים האלה יתקבלו באסיפה הכללית:יהחלטות החברה בעני .62

 לחוק. 20שינויים בתקנון כאמור בסעיף  .א

 )א( לחוק.52הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף  .ב

החברה, תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים מינוי רואה חשבון מבקר של   .ג
 לחוק. 167עד  154

 לחוק. 239מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף  .ד

עד  268 -ו 255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  .ה
 לחוק. 275

 
 לא יחולו. 55-58 סעיפיםרשומות למסחר בבורסה, הוראות תהיינה כל עוד מניות החברה    3
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לחוק, וכן שינויים  287 - ו 286ראות סעיפים הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להו .ו
 לעיל. 16-18בהון המניות של החברה כאמור בסעיפים 

 )א( לחוק.320מיזוג כאמור בסעיף  .ז

 , באסיפה הכללית.ןתקנוהכל החלטה שיש לקבלה, על פי  .ח

 אסיפות כלליות 

רגיל מקולות בעלי המניות הרשאים להצביע ואשר האסיפה הכללית רשאית בהחלטה שנתקבלה ברוב   .63
ליטול על עצמה סמכויות הנתונות לדירקטוריון או לגוף אחר של  הצביעו בעצמם או באמצעות שלוח

עניין מסוים או לפרק זמן לתנות למנהל הכללי, הכל יהחברה וכן להעביר לדירקטוריון סמכויות הנ
 מסוים.

  אלאלבעלי המניות הרשומים במרשם בעלי המניות,  הודעה על אסיפה כלליתהחברה לא תמסור  .64
החברות. תוכן ההודעה ואופן פרסומה יהיה בהתאם להוראות כל  )ב( לחוק69סעיף ל כקבוע בהתאם

 דין החל על החברה באותה שעה.

אין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם יהיה נוכח מנין חוקי וכל החלטה לא תתקבל אלא אם  .65
יתהווה בשעה החוקי בעת פתיחת האסיפה או בעת שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי    יהיה נוכח המנין

מזכויות  25%-ידי בא כוחם, שני בעלי מניות לפחות המחזיקים ב-שיהיו נוכחים, בעצמם או על
 ההצבעה בחברה בתוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה.

האסיפה אסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה התחילת שעה מן המועד שנקבע לה תחצימאם כעבור 
כפי שהדירקטוריון יקבע בהודעה   למועד אחר  מקום, אוהלאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו  

באסיפה שנדחתה כאמור לעיל   אם  זכאים לקבל הודעה על האסיפה.יו  הששתימסר לכל בעלי המניות  
באסיפה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר  כעבור חצי שעה מן המועד הקבועמנין חוקי לא יימצא 

ת יעמדו לדיון אך ורק נושאים שנכללו בסדר היום של האסיפה יבאסיפה הנדח .משתתפים שהוא
או  63פי דרישת בעלי מניות כאמור בסעיפים -על אף האמור לעיל, אם כונסה האסיפה עלהמקורית. 

חות בעלי מניות במספר הדרוש לצורך לחוק החברות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפ  64
 לחוק החברות. 63כינוס אסיפה כאמור בסעיף 

הדירקטוריון או אדם אחר שמינה הדירקטוריון למטרה זו. בהעדר  יו"רכיושב ראש האסיפה יכהן  .66
דקות מן השעה  15ומי שנועד לשמש כיושב ראש האסיפה לא הופיע לאסיפה תוך  יו"ר כאמור או אם
ם או מ, בעצאסיפה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפהלכהן כיו"ר האו לא רצה    הקבועה לאסיפה,

אחד מהם שיהיה יושב ראש לאותה אסיפה. עזב יושב הראש את האסיפה לפני  ,באמצעות שלוח
 סיומה, יבחרו בעלי המניות הנוכחים באסיפה אחד מקרבם לכהן כיושב ראש להמשך האסיפה. 

 ה קול נוסף או מכריע.ליו"ר אסיפה כללית לא יהי .67

ין קולות. ההצבעה לפי מנין קולות תיערך באותו יהחלטות באסיפה הכללית תתקבלנה בהצבעה במנ .68
 .האסיפה יורה שיו"ר אופן, באותו הזמן ובאותו המקום כפי 

החלטות האסיפה תתקבלנה ברוב רגיל של הנוכחים והזכאים להצביע באסיפה, אלא אם כן נקבע רוב  .69
 .או בתקנוןאחר בדין 

והערה שנרשמה  ,בין פה אחד ובין ברוב מסוים ,האסיפה כי החלטה נתקבלה או נדחתה יו"רהכרזת  .70
 ראיה לכאורה לאמור בה.תהיה  ידי יו"ר האסיפה-בפרוטוקול האסיפה שנחתם עלבענין זה 

 הצבעת בעלי מניות 

עלותו, אלא אם כן נקבע באסיפות כלליות יהא לכל בעל מניה הזכאי להצביע קול אחד לכל מניה שבב .71
 .אחרת בזכויות ובתנאים הנלווים למניות החברה

תאגיד שהינו בעל מניות של החברה רשאי להסמיך את מי שימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה  .72
 של החברה וזה יוכל לפעול כבעל מניות לכל דבר וענין.

מופיע ראשון במרשם בעלי תתקבל דעתו של הבעלים ששמו  -במקרה של בעלים משותפים למניה  .73
כוחו, ולא תתקבל דעתם של יתר בעלי המניות -המניות, הניתנת על ידו באופן אישי או על ידי בא

 המשותפים.

בעל מניות שהוכרז פסול דין מכל סיבה שהיא או שהינו קטין, רשאי להצביע באמצעות אפוטרופסיו  .74
ידי בית משפט, וכל אפוטרופוס או -לאו כל אדם אחר הממלא תפקיד של אפוטרופוס כזה שנתמנה ע

 ידי בא כח, או ככל שיורה בית המשפט. -אדם אחר כאמור רשאי להצביע על
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ידי בא כוחו -בעל מניות יהא זכאי להשתתף באסיפות כלליות של החברה ולהצביע בהן, בעצמו או על .75
-רה של תאגיד עללחוק החברות וכפוף להוראותיו, ובמק  87-89או באמצעות כתב הצבעה לפי סעיפים  

 .די אדם שהורשה לכך כאמור לעילי

כוחו שהוסמכו לכך בכתב או -ייחתם על ידי הממנה או על ידי באיו יהיה בכתב כח-כל כתב מינוי לבא .76
הכוח באותה הדרך בה חותם התאגיד על מסמכים המחייבים  ייחתם יפוי אם הממנה הוא תאגיד

אותו, ויצורף אליו אישור עו"ד בדבר סמכות החותמים לחייב את התאגיד. החברה רשאית לוותר על 
הדרישה לאישור עו"ד כאמור אם שוכנעה באופן אחר כי החותמים הינם מוסמכים לחייב את התאגיד. 

ידי הדירקטוריון לא -החברה או בכל מקום אחר שייקבע על כל כתב מינוי יופקד במשרד הרשום של
שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית בה מתכוון מיופה הכח להצביע על יסוד  24-פחות מ

 .אותו יפוי כח

בעל מניות לא יוכל להצביע באסיפה כללית אלא אם פרע את דרישות התשלום ואת כל הכספים  .77
 ין מניותיו.המגיעים ממנו באותו מועד בג

כל כתב מינוי לבא כח, בין אם בשביל אסיפה שתצוין במיוחד או אחרת, יהיה עד כמה שהנסיבות  .78
 תרשינה, בצורה המפורטת בתקנון או בכל צורה מקובלת אחרת שתבוא עליו הסכמת הדירקטוריון. 

או ביטול  או הכרזתו כפסול דין הממנה ו שלכח שנתמנה כדין תהיה בת תוקף חרף מות-הצבעת בא .79
אלא אם כן הודעה בכתב על  לפי העניין, או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, כתב המינוי

באסיפה   יו"ר האסיפה לפני ההצבעה  ל ידיאו ע  י החברההפטירה, הביטול או ההעברה נתקבלה במשרד
 .כללית

פי שיקול דעתו של מינוי מיופה כח כאמור לעיל יכול שייעשה לגבי המניות כולן או מקצתן, הכל ל .80
 מייפה הכח.

   אסיפות סוג

יחולו, בשינויים המחויבים, גם על אסיפות סוג, אם לחברה יהיו מניות בתקנון ההוראות המפורטות  .81
 מסוגים שונים.

 הדירקטוריון

 מינוי, כהונה ושכר של דירקטורים

 ולא יעלה על שנים עשר.  מארבעהיפחת  לאמספר הדירקטורים המכהנים בחברה  .82

. מינוי בכפוף להוראות חוק החברות שני דירקטורים חיצונייםלפחות יכהנו בדירקטוריון  .83
 יהיו בהתאם להוראות חוק החברותוסיומה, שכרם וכיוצ"ב  הדירקטורים החיצוניים, תקופת כהונתם  

 . והתקנות

בחרו מדי אסיפה שנתית ויכהנו במשרתם עד תום האסיפה השנתית הבאה וכל עוד לא יהדירקטורים י .84
 תקנון.הכונסה אסיפה שנתית, אלא אם כן תתפנה משרתם קודם לכן בהתאם להוראות 

תחל במועד מינויו, אלא אם כן נקבע במועד מינויו   לעיל  84בסעיף  כהונתו של דירקטור שמונה כאמור   .85
כי המינוי יכנס לתוקף במועד מאוחר יותר. במקרה כזה, יצוין בהחלטה תאריך המדויק בו ייכנס 

 המינוי לתוקף.

לפטר מי מהדירקטורים, למנות דירקטורים   , ברוב רגיל,בכל עת  רשאית,  האסיפה הכללית של החברה .86
למנות דירקטור חליף למי מבין חברי  ,למנות אחרים במקומםו אחרים ו/או נוספים, לפטרם

הדירקטוריון, וכן להפקיע ו/או להשעות כל מינוי כאמור ו/או להתנותו בתנאים, והכל בכפוף ובהתאם 
 .תקנוןהלהוראות החוק ו

 82הדירקטוריון האמור בסעיף כל עוד פחת מספר חברי הדירקטוריון מהמספר המקסימלי של חברי  .87
כחברי  טורים חיצונייםלמעט דירק דירקטורים נוספים רשאי ברוב רגיל, למנות לעיל, הדירקטוריון

לא יעלה על המספר המקסימלי האמור   המינוילאחר    וןהדירקטוריון ובלבד שמספר חברי הדירקטורי
דירקטורים  .של מינויים על פי סעיף זה יהיה עד תום האסיפה השנתית הבאה לעיל. תקפם 82בסעיף 

 פי דין.  -אלה יועמדו לבחירה מחדש ברוב רגיל באסיפה הכללית, אלא אם כן כהונתם הופסקה על

 .מחדש  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות   .88

לא ימונה ולא יכהן  .שימלא את מקומו רה רשאי למנות דירקטור חליףכל דירקטור בחב .א
 .הוראות חוק החברות פי-עלחליף כדירקטור חליף מי שאינו כשיר לכהן כדירקטור 

 .תהיינה כל הזכויות והסמכויות שיש לדירקטור שהוא משמש כחליפודירקטור חליף ל .ב
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ניתן לביטול בכל זמן על ידי הממנה. מינוי וביטול מינוי של של דירקטור חליף כל מינוי  .ג
מסר לחברה יהחתומה על ידי הממנה, אשר העתק ממנה ידירקטור חליף ייעשו בהודעה בכתב 

ן, בה אמור הדירקטור החליף יבמשרד קודם למועד הישיבה, או הישיבה הראשונה, לפי העני
ו אות יף יפקע אם חדל הדירקטור שמינה. מינויו של דירקטור חללמלא את מקום הדירקטור

 .לכהן במשרתו מכל סיבה שהיא

של הדירקטוריון או של ועדת ישיבה דירקטור חליף לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל  .ד
אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו. כל דירקטור וכל דירקטור חליף  וןדירקטורי

ועדת של או  וןשל הדירקטוריישיבה יח בכל רשאים להיות נוכחים ולהצביע על ידי של
שבה הם עצמם רשאים להצביע, בתנאי ששליח כזה יתמנה בכתב בחתימת ידו של   וןדירקטורי

אחדות. שליח שיתמנה ישיבות אחת או ישיבה ממנהו. מינוי כזה יכול להיות כללי או לצורך 
קטוריון או של ועדת של הדירישיבה באופן כזה לא יהא זכאי להצביע במקום ממנהו בכל 

אשר הדירקטור שמינה אותו נוכח בה בעצמו, או שהינו מיוצג בה על ידי הדירקטור   וןדירקטורי
החליף שמינה בעצמו או )במקרה של שליח שנתמנה על ידי דירקטור חליף( אשר בה נוכח 
הדירקטור החליף שעל ידו נתמנה, או אשר הדירקטור שעל ידו נתמנה אותו דירקטור חליף 

 .נוכח בה

חליף, ובכל  בשינויים המחויבים על דירקטור נהחולתעל דירקטור,  ותשחל תקנוןהוראות ה .ה
 .מקום שכתוב חבר דירקטוריון, יחשב גם דירקטור חליף

  ד או יותר מהמקרים כהונתו של דירקטור תפקע מאליה לפני תום התקופה לה התמנה בקרות אח .89
 :הבאים

 ;לחוק החברות 228בקרות אחד או יותר מהמקרים הקבועים בסעיף  .א

לגביו צו  החליט על פירוקו מרצון או ניתן -מותו, או אם הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד ב .ב
 פירוק;

 הוכרז כפסול דין;נעשה בלתי שפוי או  .ג

רשאים לפעול בכל ענין, ממשיכים לכהן,  יהיו חברי הדירקטוריון ה  ,דירקטורשל    והתפנתה משרתאם   .90
. פחת מספרם מתחת למינימום האמור, יהיו ןבתקנוכל עוד לא פחת מספרם מהמינימום שנקבע 

 .אך ורק כדי לזמן אסיפה כללית של החברה רשאים לפעולהנותרים 

שהחברה  דירקטור לא יהיה פסול בגלל משרתו מלהחזיק במשרה אחרת בחברה או בכל חברה אחרת .91
היא בעלת מניות בה או שיש לו בה טובת הנאה אחרת, או לערוך חוזה עם החברה בין כמוכר ובין 
כקונה או באופן אחר. כן לא יעורער כל חוזה שהוא שנעשה על ידי החברה או בשמה, אשר בו תהיה 

תן דין לחבר הדירקטוריון טובת הנאה באיזו דרך שהיא, וכן לא יהיה חבר הדירקטוריון חייב במ
וחשבון לחברה על איזה רווח שהוא הנובע ממשרה כאמור, או שבא כתוצאה מחוזה כאמור מסיבה זו 
בלבד שהוא מכהן כחבר הדירקטוריון או מסיבת יחסי הנאמנות שנוצרו על ידי כך, ובלבד שמילא את 

 .שאין להתנות עליהןהוראות כל דין כל ההוראות והתנאים על פי 

 ן שלא ניתן להתנות עליהן, יחולו על חברי הדירקטוריון ההוראות הבאות:בכפוף להוראות כל די .92

בגין נסיעות ושאר הוצאות   והחזר הוצאותרשאי לקבל שכר   החברי הדירקטוריון יהיכל אחד מ .א
 הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר בדירקטוריון.

אם חבר דירקטוריון, לאחר שיסכים, ייקרא למילוי תפקידים או שירותים מיוחדים למטרות  .ב
. השיעור, האופן והתנאים שבהם ישולמו נוסף החברה, תהיה רשאית החברה לשלם לו שכר

ם כאמור לחברי הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון ובכפוף למילוי תנאים שנקבעו תשלומי
 .לכך בחוק החברות ושאין להתנות עליהם

גמול והוצאות לדירקטורים החיצוניים ישולמו בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול  .ג
והכול בכפוף לכל  ,ןתקנות שיבואו במקומ, או כל 2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 דין. 

 כינוס ישיבות הדירקטוריון ואופן ניהולן

, ובלבד לנכוןהדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה ויסדיר פעולותיו ודיוניו כפי שימצא  .93
 שיתכנס לפחות אחת לשלושה חדשים.

הדירקטוריון, לסיים את כהונתו בכפוף להוראות הדין, הדירקטוריון רשאי לבחור אחד מחבריו כיו"ר   .94
כיו"ר ולמנות יו"ר אחר תחתיו. בכפוף להוראות הדין, מינוי יו"ר הדירקטוריון יכול שיהיה דרך קבע 

 או לצורך ישיבה פלונית.
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יו"ר הדירקטוריון רשאי בכל עת לכנס ישיבה של הדירקטוריון, ויהא חייב לכנסה במקרים האמורים  .95
 .להוראות אותו סעיף לחוק החברות בהתאם 98בסעיף 

ראש בכל ישיבה של הדירקטוריון.  וישמש כיושביו"ר הדירקטוריון ינהל את ישיבות הדירקטוריון  .96
ימלא את מקומו הדירקטור שמונה למלא את מקומו של יו"ר מהישיבה, הדירקטוריון נעדר יו"ר 

 .הישיבה יו"ריבחרו חברי הדירקטוריון אחד מביניהם לשמש כהדירקטוריון, ובהעדרו של זה 

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול נושאים שקבע  .97
לחוק החברות וכל נושא   98יו"ר הדירקטוריון, נושאים שבעטיים כונסה ישיבת הדירקטוריון לפי סעיף  

ירקטוריון, זמן סביר שדירקטור או המנהל הכללי ביקש מיושב ראש הדירקטוריון לכלול בישיבת הד
לא מונה יו"ר דירקטוריון לחברה, יקבע סדר היום של ישיבות  בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון.

 .ידי הדירקטורים, בהתאם לאמור לעיל-הדירקטוריון על

פה בשיחה טלפונית או בכתב או במברק או בפקסימיליה או -תינתן בעלהודעה על ישיבת דירקטוריון  .98
לפני שעות    12ולכל דירקטור חליף )אם יש( לפחות  תימסר לכל חברי הדירקטוריון  ו בדואר אלקטרוני,

לפי מענו של הדירקטור שנמסר מראש לחברה, אלא יום לפני הישיבה  14-ולא יותר ממועד הישיבה 
תכלול את מועד הישיבה, מקום כינוסה ופירוט ההודעה    אם כן הסכימו אחרת כל חברי הדירקטוריון.

 .הנושאים שעל סדר היום סביר של כל

המכהנים אותה עת, הנוכחים   ין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריוןיהמנ .99
ן החוקי הדרוש בישיבות הדירקטוריון, ילצורך קביעת המני  .בין בעצמם ובין באמצעות דירקטור חליף

ותה עת, אותם דירקטורים שמנועים ן חברי הדירקטוריון המכהנים איין מניילקחו בחשבון לענילא י
פי דין מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון הרלבנטית והמניין החוקי יהיה רוב חברי הדירקטוריון -על

שאינם מנועים מלהשתתף בישיבת הדירקטוריון האמורה. ככל שיהיו מספר נושאים על סדר יומה של 
אחד מנושאים אלו בנפרד, ככל שהדבר  אותה ישיבת דירקטוריון, יוכל להיקבע מניין חוקי לצורך כל

ין חוקי תהיינה לה כל הסמכויות והכוחות הנתונים יכל ישיבה של הדירקטוריון שנכח בה מניידרש. 
 .באותו זמן בידי הדירקטוריון

של החברה הנוכחים והמצביעים   בדירקטוריון אם הצביעו בעדה רוב הדירקטורים  כל החלטה תתקבל .100
 .קטור קול אחד, כאשר לכל דירבאותה עת

ליו"ר ישיבה של הדירקטוריון, בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון ובין אם הוא דירקטור אחר, לא יהיה  .101
 .קול נוסף ומכריע

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים  .102
 .המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים  .103
ן שהובא להחלטה, הסכימו לכך. במקרה כאמור ההחלטות שתתקבלנה ילהשתתף בדיון ולהצביע בעני

 .תשתקפנה בפרוטוקול בכתב אשר ייחתם בידי יו"ר הדירקטוריון

 סמכויות הדירקטוריון

תהא מסורה לדירקטוריון הרשאי להפעיל את כל הכוחות ולבצע את כל הפעולות נהלת עניני החברה  ה .104
או  קנוןתהקנון או על פי דין, מוסמכת להפעילם ולבצעם, ואשר תהוהדברים אשר החברה, על פי 

הוראת חוק אינם מורים או מחייבים כי יופעלו או יבוצעו על ידי החברה באסיפה כללית; אך כוחו זה 
תקנון ולכל הוראה או החלטה שהחברה קבעה או , לוק החברותחכפוף להוראות  של הדירקטוריון

ואולם, הוראה או החלטה כאמור . קנוןתהקיבלה באסיפה כללית, כל עוד שאינן בלתי מתיישבות עם 
לא תפסולנה את תקפו של מעשה קודם שנעשה על ידי הדירקטוריון או בעקבות הוראותיו, ואשר היה 

 .אותה הוראה או נתקבלה אותה החלטהתקף אלמלא נקבעה 

הדירקטוריון יהא מוסמך מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, ללוות כל סכום כסף או סכומי כסף לצרכי  .105
 רעונם.יהחברה ולהבטיח את פ

דירקטוריון יהא רשאי להשיג כל סכום או סכומים כאמור או להבטיח את החזרתם באותו אופן ה
ובאותם מועדים, קביעות ותנאים כפי שימצא לנכון מכל הבחינות, ובמיוחד על ידי הוצאת שטרי 

או ניתנות לפדיון, או כל משכנתאות, שעבודים או בטוחות אחרות על  מודותצהתחייבות, אגרות חוב 
ש החברה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין בעתיד, לרבות הון מניות שטרם נדרש אותה עת והון רכו

 מניות שנדרש אך טרם נפרע.

 וועדות דירקטוריון 

להקים ועדות המורכבות  בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, רשאי הדירקטוריון .106
סמכויותיו, להן מלהאציל ו פי שימצא לנכון( כ"ועדת דירקטוריוןמדירקטור או דירקטורים )להלן: "
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הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות זו.  כולן או מקצתן.
תמלא אחר כל ההוראות  ,בהשתמשה בסמכויות שהדירקטוריון האציל לה ,ועדת הדירקטוריון

שצמצום או ביטול סמכויות על ידי הדירקטוריון יקבעו על ידי הדירקטוריון, בתנאי יוהתנאים כפי ש
לא יבטלו את תקפו של מעשה שנעשה קודם לכן על ידי ועדת הדירקטוריון או בהתאם להוראותיה 

 .ואשר היה בר תוקף חוקי אלמלא שונו או בוטלו סמכויות ועדת הדירקטוריון על ידי הדירקטוריון

הוראות ות חוק החברות ובשינויים המחויבים, על עבודת ועדת דירקטוריון יחולו, בכפוף להורא .107
 .החברההוראות דירקטוריון ו ןתקנוה

כל פעולה בתום לב של הדירקטוריון, או של ועדת הדירקטוריון, או של כל אדם הפועל כדירקטור, גם  .108
אם יתגלה לאחר מכן כי היה פגם כלשהו במינוי דירקטורים אלה, או חברי ועדת הדירקטוריון או אדם 

 התהי -ל כאמור, כולם או מקצתם, או שכולם או אחדים מהם היו פסולים מלכהן בתפקידם הפוע
 כאילו נתמנה כל אדם כזה כדין והיה כשיר לכהן כדירקטור או כחבר ועדת הדירקטוריון. התקפ

במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב, וכל עוד הינה כזו, יכהן בכל ועדת דירקטוריון, הרשאית  .109
 .מכות מסמכויותיו של הדירקטוריון, לפחות דירקטור חיצוני אחדלהפעיל ס

ועדת הדירקטוריון ימנה מבין חבריו במקרה בו החברה תהיה חברת אגרות חוב, וכל עוד הינה כזו,  .110
 .בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה הסמכויות והתפקידים הקבועים בחוק החברותביקורת 

 מנהל כללי ונושאי משרה

. למנהל/ים הכללי/ים תהיינה הסמכויות בהתאם חברהיותר לאו  אחד  הדירקטוריון ימנה מנהל כללי   .111
את  לפטריהא רשאי הדירקטוריון  .בכפוף להוראות חוק החברותלתנאי התקשרותו/ם עם החברה, 

, בכפוף בכל עת כפי שימצא לנכון ,ולמנות אחר או אחרים במקומו או במקומםהמנהל/ים הכללי/ים 
 .נאי התקשרותו/ם עם החברהלת

יקבע מדי פעם בפעם על ידי ישכרו של המנהל הכללי בכפוף לכל דין שלא ניתן להתנות עליו,  .112
הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת משכורת קבועה או עמלה על דיבידנד, רווחים או מחזור הכספים 

ידי השתתפות ברווחים כאלה, או של החברה או של כל חברה אחרת אשר בה מעוניינת החברה, או על  
באחד או יותר מהאופנים האלה או בכל צורה אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו 

 .עדיבלה

 מנהל כללי אינו חייב להיות דירקטור או בעל מניה בחברה. .113

המנהל הכללי ימנה את נושאי המשרה אשר תחתיו בחברה, וכן יהא רשאי לפטרם ולמנות אחר  .114
 קבע אחרת ע"י הדירקטוריון.יתיהם, אלא אם יתח

   ועדת ביקורת

בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה הסמכויות ועדת ביקורת הדירקטוריון ימנה מבין חבריו  .115
 והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

 ועדת תגמול 

הסמכויות הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת תגמול בהתאם לאמור בחוק החברות, ויהיו לה  .116
 והתפקידים הקבועים בחוק החברות.

   מבקר פנימי

הממונה הארגוני על המבקר  הדירקטוריון ימנה מבקר פנימי לחברה בהתאם להוראות חוק החברות. .117
 הפנימי יהיה יו"ר הדירקטוריון.

או תקופתית, הצעה לתוכנית עבודה שנתית ועדת הביקורת המבקר הפנימי יגיש לאישור  .118
הדירקטוריון רשאי להסמיך את ועדת הביקורת לדון   והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים הנראים לו.

 בתוכנית ולאשרה.

 רואה חשבון מבקר 

על האסיפה הכללית תמנה רואה חשבון מבקר באסיפה שנתית. האסיפה הכללית רשאית בהחלטתה  .119
שמש בתפקידו עד שלא תעלה על שלוש שנים. רואה החשבון המבקר ילתקופה מינוי כאמור למנותו 

 האסיפה בה מונה, אלא אם כן מונה לתקופה ארוכה יותר כאמור לעיל.   תום האסיפה השנתית שלאחר

הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר לפני תום התקופה שנקבעה האסיפה  .120
 לכהונתו, בהתאם להוראות חוק החברות.
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שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים שאינם פעולת  .121
 . הדירקטוריוןביקורת ייקבע בידי 

בכפוף להוראות וונתו ושכרו יהיו בהתאם לקבוע בתקנון , הפסקת כהרואה חשבון מבקרמינויו של  .122
יהיו בהתאם להוראות  אחריותוו חובותיו, סמכויותיוחוק החברות. תפקידי רואה החשבון המבקר, 

 חוק החברות.

 ספרי חשבונות 

החברה תנהל ספרי חשבונות ותערוך דוחות כספיים בהתאם להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך  .123
 והוראות כל דין אחר החל עליה.

 בעלי המניות  מימרש

לחוק  128שיש לנהלו על פי סעיף  החברה תנהל מרשם בעלי מניות ומרשם בעלי מניות מהותיים .124
חוק ל 138סעיף נוסף בהתאם להוראות המרשם תנהל את ה, ולפי החלטת הדירקטוריון החברות

 החברות.

 חלוקה, חלוקת דיבידנד ומניות הטבה 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון החברה להחליט על חלוקת דיבידנד, מניות הטבה  .125
או כל חלוקה אחרת, ועל כל העניינים הקשורים בכך לרבות שיעורם, המועד הקובע לזכאותם, מועד 

 תשלומם ואופן תשלומם. 

זכות הנאה אחרת בגין  בית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא על דיבידנד או כליהחברה לא תשלם ר .126
 מניותיה.

מספר המניות לדיבידנד ומניות הטבה ישולמו או יחולקו, לפי הענין, לבעלי המניות באופן יחסי  .127
 .בלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליהןמהרשומות על שמם 

קבע אחרת בתנאי הנפקתן של מניות או של ניירות ערך הניתנים להמרה במניות, או יכל עוד לא י .128
ים זכות לרכישת מניות, מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במועד כלשהו תזכינה את מחזיקיהן המקנ

להשתתף במלוא הדיבידנדים ובכל חלוקה אחרת אשר המועד הקובע את הזכות לקבלתם הינו 
התאריך שבו המניות האמורות נפרעות במלואן או זוכו כנפרעות במלואן, לפי הענין או לאחר תאריך 

 זה. 

לסדר כל , יוכל הדירקטוריון לעניין חלוקת דיבידנד או מניות הטבהמתן תוקף לכל החלטה,  לשם .129
בגין שברי מניה, לקבוע תעודות    להוציא  ובפרטלהתעורר ביחס לחלוקה כפי שימצא לנכון,    קושי היכול

ששברים או שברים בסכום הנמוך מסכום מסויים שייקבע לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכותם של 
לקבוע לצורך  עלי המניות או ששברי מניות יימכרו והתמורה )נטו( ממכירתם תשולם לזכאים להם,ב

על יסוד הערך בעלי מניות יעשה לילהחליט שתשלום במזומן והחלוקה את ערכו של כל נכס מסוים 
לקחו בחשבון, כדי לתאם את הזכויות של יש"ח לא י 1 -שיקבע כנ"ל, או שחלקים אשר ערכם פחות מ

ל הצדדים, והוא יכול להפקיד כל מזומנים כאלה או נכסים מסוימים בידי נאמנים עבור אנשים כ
במקום שיהיה דרוש הדבר,  ., כפי שהדירקטוריון ימצא לנכוןלמניות הטבההזכאים לדיבידנד או 

והדירקטוריון יוכל למנות אדם שיחתום על  לחוק החברות, 291בהתאם לסעיף  ראויסודר מסמך כי
 , ומינוי זה יהיה בעל תוקף.מניות הטבהכזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד או לחוזה 

שבעל   םסכומיאותם  כל  זכויות הנאה אחרות, את  הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד, הענקה או   .130
מניה, שבגינה משתלם הדיבידנד או שבגינה ניתנות זכויות ההנאה האחרות, חייב לחברה, בגין אותה 

 .4מניה, בין שהגיע זמן תשלומם ובין שטרם הגיע

מניות, כל אחד מהם רשאי לתת קבלה בעלת להיו מספר אנשים רשומים כבעלים משותפים למניה או   .131
 .בגין המניה או המניות כאמור  תנוינש  , מניה או כספים אחרים או זכויות הנאהתוקף בעד כל דיבידנד

פי דין בכל הנוגע -כדי לגרוע מסמכות על  לעיל  125  -131באמור בסעיפים  למען הסר ספק, מובהר כי אין   .132
 לחלוקת דיבידנד ו/או מניות הטבה ו/או כל חלוקה אחרת. 

 5פדיוןבני  ניירות ערך 

 
 למסחר בבורסה לא יחול האמור בסעיף זה.כל עוד מניות החברה רשומות   4
, כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה הון המניות 1968-ב לחוק ניירות ערך, תשכ"ח46בכפוף להוראות סעיף   5

אין באמור למנוע הנפקת מניות בכורה ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו  שלה חברה יכלול סוג מניות אחד.
 למסחר.
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להנפיק ניירות ערך הניתנים , החברות בכפוף להוראות חוקכפי שתחליט מעת לעת, ו, רשאיתהחברה  .133
הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד  ."(ניירות ערך בני פדיון)להלן: " לפדיון

של החברה ו/או  זכות השתתפות ברווחיםאו /להם מתכונותיהן של מניות, לרבות זכויות הצבעה ו
הצמודות למניות החברה. החברה זכות לדיבידנד או מניות הטבה ו/או זכויות אחרות או נוספות 

רשאית לפדות ניירות ערך בני פדיון בסכום, במועדים, בצורה ומתוך המקורות שיקבעו בהחלטת 
 הדירקטוריון על הנפקת ניירות ערך בני פדיון, והכל בכפוף להוראות כל דין.

   החותמת וסמכות החתימה

 חותמת כזו תשמר במשמרת בטוחה.ידאג שכל ו, של החברהחותמת את הקבע י הדירקטוריון .134

הדירקטוריון רשאי להסמיך כל אדם, בין לבדו ובין יחד עם אדם אחר, אף אם אינו דירקטור בחברה,  .135
לפעול ולחתום בשם החברה. פעולותיו וחתימתו של כל אדם כזה תחייבנה את החברה, כל עוד הוא 

 פעל וחתם בגדר סמכותו, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 בפירוק  זכויות

יחולקו הנכסים העודפים של החברה לאחר סילוק כל התחייבויותיה בין בעלי המניות, בפירוק החברה   .136
, יחסית לסכומים שנפרעו או שנחשבים )אם יש כאלו( בכפיפות לזכויות מיוחדות של מחזיקי מניות

 כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של המניות ביום תחילת הפירוק.

   וביטוחפטור, שיפוי 

, נושא משרה בה מאחריותו, כולה או ובדיעבד , רשאית החברה לפטור, מראשכל דיןבכפוף להוראות  .137
, או בשל כל הפרה אחרת שהחוק מתיר עקב הפרת חובת הזהירות כלפיהשנגרם לה  מקצתה, בשל נזק  

 .לחברה לפטור את נושא המשרה בגינה

נושא משרה בה בשל חבות או  בדיעבדמראש ו לשפות תהיה רשאית , החברהכל דיןבכפוף להוראות  .138
 :עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בכל אחד מאלה או שהוציא הוצאה שהוטלה עליו

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או  .א
 .פסק בורר שאושר בידי בית משפט

סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הוצאות התדיינות  .ב
הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב 
אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת 

ת כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספי
"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה  -מחשבה פלילית; בפסקה זו

 .א( לחוק החברות1)א()260"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" כמשמעם בסעיף  -פלילית" ו

יא נושא המשרה או חויב בהן הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצ .ג
בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי 

 .שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

הוצאות שהוציא ()א( לחוק ניירות ערך או בשל 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .ד
לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות  1או ט' 4, ח'3נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

 רות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.התדיינות סבי

לחוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח   1בעניינו לפי פרק ז'  שהתנהל  הליך  עם  בקשר  שהוציא  הוצאות .ה
 ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות לרבות, אליו בקשראו /ו"( הכלכלית התחרות חוק)" 1988 –

 ;דין עורך טרחת שכר זה

 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר על פי כל דין לשפות נושא משרה. .ו

כל דין, החברה תהיה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בכל אחד בכפוף להוראות   .139
 "(:יבות לשיפויהתחימאלה )להלן: "

לעיל, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון   .א138כמפורט בסעיף   .א
צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה 

התחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושב
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או 

 אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין;

 לעיל. .ו138עד  .ב138כמפורט בסעיפים  .ב
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אחריותו של נושא משרה בה, בשל , רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח כל דיןבכפוף להוראות  .140
 חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

 .ירות כלפי החברה או כלפי אדם אחרהפרת חובת זה (א)

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר  (ב)
 .הפעולה לא תפגע בטובת החברהלהניח ש

 .חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר (ג)

()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  (ד)
לחוק ניירות ערך, לרבות הוצאות  1או ט' 4, ח'3נושא המשרה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

 התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

 לרבות,  אליו  בקשרלחוק התחרות הכלכלית ו/או    1הוצאות שהוציא בקשר עם הליך לפי פרק ז' (ה)
 .דין עורך טרחת שכר זה ובכלל, סבירות התדיינות הוצאות

כל מקרה אחר שבגינו ניתן יהיה על פי כל דין לבטח את אחריותו של נושא משרה במועד  (ו)
 ההחלטה.

אופן שהוא את לעיל לא נועדו להגביל והן לא יפורשו כמגבילות באיזה  140עד  137סעיפים הוראות  .141
החברה בקשר להשגת ביטוח ו/או בקשר למתן פטור או שיפוי בקשר לכל אדם שאיננו נושא משרה 
לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור, כל עובד, סוכן, יועץ או קבלן של החברה שאיננו נושא משרה; 

 במידה שביטוח, פטור ו/או שיפוי כאמור איננו אסור במפורש על פי הדין.  ו/או בקשר לכל נושא משרה

 6הודעות

בעל מניה בחברה, המופיע במרשם בעלי החברה לכל  ידי  -הודעה או כל מסמך אחר יכולים להימסר על .142
רשום הממוען לבעל בדואר  הודעהה ידי משלוח-או על ידי מסירה אישית-עלהמניות של החברה, 

ידו -אם אין מען רשום כזה, לפי המען שנמסר על או מענו הרשום במרשם בעלי המניות,המניה לפי 
לחברה לשם משלוח הודעות אליו או באמצעות פרסום הודעה שתפורסם בעיתון יומי אחד לפחות 

-המתפרסם בישראל והנפוץ בשפה העברית. תאריך הפרסום ייחשב לתאריך בו נתקבלה ההודעה על
  לא אם כן צוין בתקנון במפורש אחרת.ידי בעלי המניות, א

אשר כתובתו הרשומה נמצאת מחוץ לישראל רשאי, מזמן לזמן, להודיע בכתב לחברה על בעל מניה  .143
מרשם בעלי המניות. לא יהיה בעל מניה כתובת בישראל, ואותה כתובת תחשב ככתובתו הרשומה ב

 זכאי לקבל הודעה במענו הרשום הנמצא מחוץ לישראל.

, בתחומי ישראלכתובת רשומה בישראל ולא המציא לחברה כתובת למתן הודעות  העל מניאם אין לב .144
 תחשב כאילו ניתנה לו כראוי.במשרד שתופקד הרי הודעה המופנית אליו 

 ן, תימסרנה לאותו אדם ששמו רשום ראשובהן מחזיקים אנשים במשותףכל ההודעות לגבי מניות,  .145
ודעה מספקת לכל בעלי ההודעה שניתנה כאמור תשמש ולגבי אותן מניות במרשם בעלי המניות 

 המניות המשותפים כאמור.   

בזמן בו היה מכתב רגיל נמסר בדרך כל הודעה אשר נשלחה באמצעות הדואר תחשב כאילו נמסרה  .146
י להוכיח שהמכתב, המעטפה או העטיפה שהכילה את דכדי להוכיח מסירה כזו  הרגילה על ידי הדואר.  

את הכתובת של הנמען ונמסר למשרד הדואר. תעודה בכתב חתומה על ידי המזכיר   ההודעה נשא כראוי
או המנהל או פקיד אחר של החברה שהמכתב המכיל את ההודעה נשא את הכתובת ונמסר לדואר 

חזקה חלוטה למסירה. כל הודעה שנשלחה באמצעות הפקסימיליה תחשב כאילו כאמור, תשמש 
 ביום העסקים הבא לאחריו. –ם לא נשלחה ביום עסקים נמסרה ביום העסקים בו נשלחה, וא

נעשה אדם זכאי למניה כל שהיא מכח החוק, העברה או באופן אחר כלשהו, יהיה קשור בכל הודעה  .147
, לאדם ממנו נובעת זכותו במרשם בעלי המניותבגין מניה כזו, שנמסרה כראוי לפני ששמו נרשם 

 למניה.

, ןבעל מניות או הושארו בכתובתו הרשומה בהתאם לתקנוכל הודעה או מסמך שנשלחו בדואר אל  .148
יראום  - לא אוואין נפקא מינה אם ידעה החברה על פטירתו  -הרי למרות שאותו בעל מניות נפטר 

בין אם היו מוחזקות על ידי אותו   על שמו  רשומותהמניות  הכאילו נמסרו לתעודתם כהלכה ביחס לכל  
אחרים,  עד אשר אדם אחר ירשם במקומו בתורת בעל או  אנשיםבנפרד או במשותף עם  הבעל מני

 
, קובעות כללים בדבר 2000-תקנות החברות )הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית(, התש"ס   6

מתן ההודעה ותוכנה של ההודעה על אסיפה כללית בחברה ציבורית. במקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין 
 הוראות בחוק החברות ותקנותיו.הוראות קוגנטיות של חוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחו, תגברנה ה
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כמסירה מספיקה של ההודעה או המסמך לנציגו האישי,   תיחשב,הבעל המשותף בהן, ומסירה כאמור  
 נים במשותף אתו באותן המניות.יולכל האנשים, אם יהיו, המעוני

הודעה כזו על ידי בעל מניות אי משלוח של הודעה לבעל מניות על אסיפה, מבלי משים, או אי קבלה של   .149
 לא תפגע בתוקפה של כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו.
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 התמורה הצפויה מההנפקה  5.1

התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו הצפויה 

למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי . נכון מההנפקה, יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם החברה

 .למפיציםהתקשרות והתמורה 

יחד עם זאת, תמורת ההנפקה ברוטו, בהתבסס על הכמות המקסימלית המוצעת, כמפורט בתשקיף, 

ככל שתמומשנה במלואן האופציות המוקצות לפי תשקיף   אלפי ש"ח.  40,000    - עשויה לעמוד על סך של כ

 אלפי ₪. 37,500 -יתוסף לסכום האמור סך של כזה 

   ייעוד תמורת ההנפקה 5.2

של האסטרטגיות ר, יעשה שימוש בתמורת ההנפקה לצורך מימון תכניותיה הית בין, התשקיף למועד

 .לתשקיף  6בפרק 6.25 סעיףבכפי שהן מתוארות החברה 

החדירה שלה לשווקי היעד שלה ברחבי העולם, תוך הגדלת   החברה מתעתדת לפעול על מנת להרחיב את

ההשקעה בפיתוח עסקי, שיווק ומכירות וכן העמדת משאבי הנדסה כדי לתמוך בהגדלת עסקיה ותמיכה  

לפי תכניתה של החברה היא מתעתדת   ותפיה העסקיים בשווקים אלה.שבפרויקטים אצל לקוחותיה וב

. 2022בשנת  ארה"בדולר  יליונימ 2-וכ 2021ומים אלה בשנת בתח ארה"בדולר  יליונימ 1.1-להוציא כ

, בין היתר ,מגבלות שונות הנובעות, על פי דםהא סכומים אלו עשויים להשתנות על פי קצב גיוס כח 

 ממשבר הקורונה ובהתאם להחלטות הנהלת החברה כפי שתתקבלנה מעת לעת.

שמש לקידום עיסוקיה ובין היתר יתכן התמורה תשמש גם לצורך הגדלת בסיס ההון של החברה אשר י

שישמש בעתיד למימון חלקה של החברה בפרויקטים למכירת חום מאנרגיה מתחדשת כשירות ללקוחות 

 אין בידי החברה בשלב זה נתונים בדבר הסכומים שיושקעו בערוץ זה. תעשייתיים או מסחריים. 

לתשקיף וכן  6לפרק  6.9בסעיף  התמורה תשמש גם להמשך המחקר והפיתוח שהחברה עורכת כמפורט

 יליוןמ 1-ה כי תשקיע ככהחברה מערי או לרכיבי מערכות חום.\לצורך שדרוג קו הרכבות לקולטי שמש ו

. סכומים אלו עשויים להשתנות 2022בשנת  ארה"בדולר  יליוןמ 1.2-וכ 2021-בתחום זה ב  ארה"בדולר 

הקורונה ולפי החלטות ההנהלה מעת   ממשברהיתר  על פי קצב גיוס כח אדם ומגבלות שונות הנובעות בין  

 לעת. 

החברה למימון מיועדת לשמש את  ,שלעיל ההשקעותביצוע לאחר  ,הכספים שיוותרו בידי החברה יתרת

 פעילותה העסקית, על פי החלטות הנהלת החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.

שהחברה תציע בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה, באמצעות דוחות הצעת מדף, תשמש  ככל

התמורה שתתקבל בידי החברה למטרות שונות, כפי שתחליט החברה מעת לעת ו/או כפי שיפורט בדוחות 

 הצעת המדף האמורים. 

 חיתום 5.3

)החתם שירתי חיתום )א.ש.( בע"מ ידי רוסאריו -ההצעה על פי תשקיף זה תובטח בחלקה בחיתום על

מה, אשר יחתם המתמחר על הודעה משלההמתמחר(, בהתאם לתקנות הודעה משלימה. בהתאם, יחתום  

תשקיף. המכח תשקיף להשלמה זה ויראו בחתימתו כאמור חתימה על  לציבור מכחה יוצעו ניירות ערך

 יעוד תמורת ההנפקה: 5פרק 
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גרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא, חיתום, במס

 .לתשקיף 2פרק ל 2.12עמלת הפצה, ריכוז וייעוץ. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 מינימלי סכום  5.4

  .פי התשקיףלא נקבע סכום מינימלי  לתמורת ההנפקה כתנאי להנפקת ניירות הערך המוצעים על 
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –חלק ראשון 

   פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 6.1

כחברה פרטית מוגבלת במניות,  2007באוקטובר  24התאגדה בישראל ביום החברה  6.1.1

החברה הוקמה ע"י מר שמעון קליר, על בסיס  .1999-על פי חוק החברות, התשנ"ט

ספקת אפתרונות ליצירת ופיתוח לצורך ה עתירת אנרגיית חום שפותח בתעשייידע 

 אנרגיית חום בעיקר בדרך של אנרגיה מתחדשת.

החברה עוסקת בפיתוח, תכנון, ייצור, שיווק והתקנה של מערכות לייצור ואגירה של  6.1.2

 ,בין היתר  ,מבוססות  אלה מסחריים. מערכותחום לשימושים תעשייתיים ואנרגיית  

, תוך השגת . זאתמאפשרות הפקה יעילה של חוםועל רכיבי אנרגיה מתחדשת 

בעיקר באמצעות שריפת שנעשית לעומת הפקת החום הנהוגה כיום כלכלי חיסכון 

 . )נפט, גז וכיוצא בזה דלקים מבוססי מאובנים אורגניים( דלק פוסילי

כאמור הינו פרי פיתוח חדשני בפעילותה חרותי של החברה  חלק מרכזי מהיתרון הת 6.1.3

, המאפשר לקרינה , של קולטי שמש עם בידוד שקוףוייחודי שנעשה על ידי החברה

מאפשר נצילות   חום. חידוש זהשל אנרגיית איבוד  ןלחדור לקולט ובו בזמן מקטי

-60של  בטמפרטורות יעד  בחימום  שמעניקה יתרון משמעותי    ,גבוהה של קולטי שמש

לצרכים במזג אויר קר. בכך הקולט והמערכות מתאימים ו יוססעלות צלמ 95

בניגוד לרוב קולטי השמש האחרים הקיימים   , וזאתלדרישות של צרכני חום גדוליםו

מתפקדים פחות טוב בטמפרטורות היעד כאמור  למיטב ידיעת החברה ש כיוםבשוק 

נוספים )לפרטים  צרכני חום גדוליםולכן אינם עונים על צרכים ודרישות של 

כמו . להלן( 6.13 -ו 6.8.1 פיםראה סעיוהשוואה לקולטים אחרים הקיימים בשוק 

להערכת החברה קולט השמש שפותח על ידה עדיף על  מעבר לנצילות הגבוהה,  ,כן

חים וקולטי ואקום( בפרמטרים וקולטי השמש הקיימים כיום בשוק )קולטים שט

 6.13)לפירוט נוסף ראה סעיף    וכד'  ארוךצפוי  אורך חיים    גבוהה,  נוספים כגון אמינות

של החברה    יםפטנטים שבבעלות החברה שנועדו להגן על הפיתוחלפרטים על להלן(.  

 .להלן 6.17ראה סעיף  

מיליון  40 -כסך כולל של ב כספים במועדים שוניםבחברה  ומאז הקמתה, הושקע 6.1.4

 . ליברמןו ריכטר, רוטלויחשין, קליר,  משפחותבין המשקיעים בחברה נמנים  .1ש"ח

בתחומי קולטי השמש עם  יםבפיתוחמאז הקמתה  החברה עסקה במהלך השנים 6.1.5

ואף התנסתה במכירת קולטים ופתרונות הן למגורים בארצות קרות    הבידוד השקוף

החברה  החליטה עם התקדמות הפיתוח והן לשימושים תעשייתיים ומסחריים. 

שם נדרש חום בטמפרטורות גבוהות  ים ותעשייתייםמסחרי יםשימושב להתמקד

ה בא לידי ביטוי ר של החב פתרוןהוהיתרון התחרותי של  ה יותריותר ובכמות גדול

  .בצורה מובהקת יותר

 
להלן, כל ההלוואות   6.3.4 -ו 6.3.2כמחצית הסכום ניתן כהלוואות המירות למניות. למעט כמפורט בסעיפים   1

  6.3.1)לפרטים נוספים ראה סעיף  2020בחודש דצמבר ההמירות הומרו למניות כאשר ההמרה האחרונה בוצעה 

 להלן(. 

 החברהיאור עסקי : ת6פרק 
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מערכות בישראל לגופים מסחריים גדולים באספקת  החלה    החברה   2015החל משנת   6.1.6

ועד היום התקינה  , בתי אבות ובסיסי צבא מפעל מזון, גדוליקב ביניהם נמנים 

מערכות  6, 2017מערכות בשנת  4 ןמתוכ בישראל ובעולם מערכות 30 -כ בהצלחה

מערכות אלו נמכרו  .2020מערכות בשנת  2-, ו2019מערכות בשנת  2, 2018בשנת 

תוך והקטנת עלויות למידת הצרכים , בישראל מתוך התמקדות בייצוב הטכנולוגיה

( מצריכת  80%-)ועד לכ 50%מספקות לפחות רוב המערכות קרבה לצוות ההנדסה. 

ממשיך ככל שנדרש,  ,יתרת החימום. יך במודל של חימום מקדיםהחום של התהל

 .וכד' להתבצע בד"כ בשריפה של דלק פוסילי

 - לשווקים גלובלייםהדרגתית  , החלה החברה לפתח תכנית לחדירה2019בשנת  6.1.7

, "(שווקי היעד)"  הולנד, אוסטרליה יפן וארצות הברית  ינםשווקי היעד הראשונים ה

במסגרת התכנית, . לתכניתכאשר הפרויקטים של החברה בישראל משמשים כעוגן 

לצד   ,בכוונת החברה לחדור לשווקים חדשים ולהגדיל מכירותיה בפריסה ממוקדת

היכולת להתמודד עם כמות לרבות  ,  scalability)בהוזלת עלויות ובמדרגיות )  השקעה

ראש ובראשונה בתעשיות מזון . בכוונת החברה להתמקד ב הזמנותגדלה והולכת של  

בשימושים  -מוצרי חלב ייצור ותעשיות כמו וחקלאות )לדוגמה יקבים, רפתות, 

סטור(, ולצד זאת במבנים מסחריים יופ חימום מקדים לקיטורו שטיפותדוגמת 

ת כלים גדולות, ועבור מקלחות, שטיפ  -  צבאובסיסי  בתי אבות, בתי חולים לדוגמה  )

  (.כביסה וכד'

החברה ממשיכה בימים אלה בפיתוחים נוספים בקשר למערכות חום, בין היתר,  6.1.8

פיתוחים  שיפשטו ויוזילו באופן משמעותי את תהליכי התכנון וההתקנה של מערכות 

החום. כמו כן שוקלת החברה לנסות ליישם בעתיד מודל שלפיו התקנת מערכות 

רכישת הלקוח ישלם על או במימון חיצוני ו\החום תעשה על חשבונה של החברה ו

שהיו לו  האנרגיה לעומת עלויותללקוח במחיר נמוך אנרגיה שהמערכת תספק, ה

 6.8.3 -ו 6.7.6)לפרטים נוספים ביחס למודל זה ר' סעיפים  בשימוש בדלק פוסלי

יום לשווק ולמכור מערכות חום הכוללות, בין יובהר כי החברה מסוגלת גם כ. להלן(

שגם  היתר, קולטי שמש עם בידוד שקוף גם ללא השלמת הפיתוחים האמורים )כפי

פר אספקטים של סוהפיתוחים האמורים נועדו לבצע שדרוג במנעשה על ידה( 

עלויות צפויות ומועדי סיום  ,לעניין הפיתוחים הנוספים .הלןלהמערכות כמפורט 

 .הלןל 6.9.1הפיתוח ראה סעיף  

בעלת אישור רשות החדשנות  חשב באופיה של החברה כחברת מו"פ  יובהר כי בהת 6.1.9

הצלחת החדרת מוצרי החברה לשווקי היעד  מידת  ועל רקע היעדר הוודאות באשר ל

עלולה השקעת  ו/או להמשך פיתוח של מוצרים חדשים ו/או משלימים  הרלוונטיים  

החברה תידרש  יתכן כי מוצריה לרדת לטמיון. כמו כן, ושיווק החברה בפיתוח 

עד ליצירת תזרים מעבר לסכום שגויס על פי תשקיף זה  להשקיע משאבים נוספים  

    .ויתכן וידרש גיוס נוסף מזומנים חיובי ממכירת מוצריה
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 תחום הפעילות של החברה  6.2

מערכות חום מסחריות ותעשייתיות הינו תחום הפעילות של החברה נכון למועד התשקיף, 

 .אשר בהן מרכיבי אנרגיה מתחדשת

פתרונות ואינטגרציה של מכירה  ,, שיווקייצור, תכנון, התקנה ,תחום זה כולל פיתוח

, אגירתה ואספקתה קליטת אנרגיית השמשסביבתיים וחסכוניים לייחודיים, הנדסיים 

המערכת  , רכיבי  המקרים  במרבית  .ובעולם  בארץ  ,החום התעשייתי והמסחרישוק  ב  לצרכנים

מחליפי   משאבות,או קונבנציונליים, \ו בעלי בידוד שקוףשמש  קולטי ,בין היתר ,יםכולל

שילוב עם פתרונות חום חלופיים ולעיתים קרובות גם  ,בידודו תחום, רגשים ובקרה וכן צנר

  .וכד'מבערים   ,כמו משאבות חוםשאינן באנרגיה מתחדשת 

 ועסקאות במניותיו  התאגידהשקעות בהון  6.3

 למעט כמפורט להלן: ,השקעות בהון החברה בשנתיים שקדמו למועד התשקיףלא היו 

ר דול 4,290,000בסך כולל של  המירות הלוואותהומרו  2020 במהלך חודש דצמבר 6.3.1

מניות בהון  697,845כנגד הקצאה של  ,שהועמדו לחברה במשך השניםארה"ב, 

ולפני המרת   ממניות החברה לפני ההנפקה על פי תשקיף זה  23.32%המהוות  החברה  

במועד  הנגזר לחברה    החברה  שווי  .להלן  6.3.4-ו  6.3.2הסכומים המפורטים בסעיפים  

  - הלוואות שהומרו כאמור( הוא כאחרי הכסף )היינו כולל את ה  ההקצאה המתוארת

  23מיליון דולר ארה"ב. 18.75

, הועמדו על ידי בעלי מניות החברה הלוואות נוספות, 2020במהלך חודש דצמבר  6.3.2

כאשר בהתאם לתנאי הסכם דולר ארה"ב,    480,352המירות למניות החברה, בסך של  

 אוטומטית יומרוההלוואה ההמירה שנחתם באותו המועד ההלוואות שהועמדו 

ממחיר מניה שתונפק   20%בהנחה של    ,ככל שהחברה תונפק לציבור,  למניות החברה

מיליון   35המחיר למניה תשקף שווי חברה של  לציבור על פי תשקיף זה, כאשר תקרת  

עם משקיעים חיצוניים  SAFEחברה בהסכם מסוג בחודש ינואר התקשרה ה. דולר

"( והחברה ובעלי המניות הסכימו כי הסכומים שהועמדו בדצמבר  הסכם הסייף)"

כהלוואה המירה כאמור ייחשבו כאילו הועמדו בתנאי הסכם הסייף )להרחבה   2020

 .(לעיל 3.7.2 –ו  3.7.1 ר'  סעיפיםבעניין זה 

תחת תכנית האופציות של  2010שהוענקו לו בשנת יועץ של החברה מימש אופציות  6.3.3

דולר  0.2מניות רגילות של החברה בתמורה למחיר מימוש של  8,540החברה, ורכש 

 .ארה"ב למניה

 
בהנחת השווי הנגזר לחברה כאמור במועד ההקצאה אחרי הכסף )היינו כולל את ההלוואות שהומרו כאמור(    2

 מיליון דולר ארה"ב. 19.77- הוא  כ דילול מלא
ת על פי תנאי ההלוואה להמיר את ההלוואות למניות  יובהר כי למלווים על פי הסכמי ההלוואה הייתה אפשרו  3

דולר ארה"ב )שבמועד    6.27דולר ארה"ב, למניה לעומת מחיר של    5.806בשווי נמוך יותר אשר שיקף מחיר של  

₪( למניה לפיו הומרו ההלוואות בפועל. יובהר כי קיים שוני בין המלווים השונים    20.93  -ההמרה היו שווים ל

דת ההלוואות כאשר חלק מהמלווים העמידו את ההלוואות בתקופה של פחות משנתיים מבחינת מועדי העמ

(. בסופו של דבר נקבע  2016ממועד ההמרה וחלק נכבד מההלוואות הועמדו לפני תקופות ארוכות יותר )משנת  

 מחיר ההמרה כאמור במשא ומתן שנוהל בין החברה לבין המלווים מתוך רצון להגיע להנפקה כשאין יתרות 

  הלוואות פתוחות. להערכת החברה, אין ללמוד ממחיר ההמרה בהכרח לגבי שווי החברה בהנפקה.
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מבטחים  שהועמדו לחברה על ידי בעלי מניות בחברה ועל ידי מנורה לעניין סכומים  6.3.4

מועד ההנפקה ואשר יומרו למניות בבמסגרת הסכם הסייף  ריםואח אנרגיה בע"מ

 .לעיל 3.7.2 –ו  3.7.1 פיםראה סעי

 חלוקת דיבידנדים 6.4

, לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי תשקיף זהמיום הקמתה ועד למועד פרסום  6.4.1

 .יתרת רווחים הניתנים לחלוקהלחברה אין , 2020ביוני  30. נכון ליום מניותיה

 לחברה אין מדיניות דיבידנד. 6.4.2
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 אחרמידע  –חלק שני 

   מידע כספי לגבי תחום הפעילות של התאגיד 6.5

 

חודשים  6לתקופה בת 

שהסתיימה ביום  

30.6.2020 

 שנת 

2019 
 2018שנת 

 775 682 1,435 הכנסות 

 ( 542) ( 545) ( 1,170) עלויות משתנות

 ( 4,914) ( 4,667) ( 1,860) עלויות קבועות 

 ( 5,456) ( 5,212) ( 3,030) סה"כ עלויות 

 רווח )הפסד( 

 מפעולות רגילות* 
(1,595 ) (4,530 ) (4,681 ) 

 2,087 2,397 2,326 סך נכסים 

 ( 13,687) ( 19,156) ( 21,449) סך התחייבויות 

להסברים אודות הנתונים הכספיים האמורים לעיל, ראו דוח הדירקטוריון של  6.5.1

  "(.דוח הדירקטוריוןזה )" לתשקיףהחברה, המצורף 

פרויקט אחד שביצעה וסיימה  מסירת השלימה החברה 2020בחציון השני של  6.5.2

 .סמוך למועד התשקיףב להתבצע אשר מסירתו צפויה  התקנה של פרויקט נוסף

בעלות הקמת הפרויקטים הנ"ל לא נרשמו שינויים מהותיים לעומת האומדנים 

הקודמים. גידול שחל בדרישות הפרויקטים, הוביל לגידול כולל בהכנסות 

- גדלו בסה"כ בהאמורים מפרויקטים אלה, כך שההכנסות הצפויות מהפרויקטים 

 ₪4אלפי  ,4712 -₪ )מתוכם סך של כאלפי  4,536-ש"ח והגיעו בסה"כ ל לףא 651

. הוצאות החברה  (2020עתיד להיות מוכר בדוחות החברה בגין החציון השני של שנת  

 2020השוטפות נשמרו כפי שהיו במחצית הראשונה של 

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  6.6

   מגמת מעבר לאנרגיה מתחדשת 6.6.1

ותרומתה של האנרגיה כיום הולכת ומתגברת המודעות לחשיבותה  •

 -  )אנרגיה שמקורה בתהליכים מתמשכים בטבע, ואינה מתכלה המתחדשת

ות או מקומיות ימגמות עולמ , למשל(.םיפוסילי לעומת שימוש בדלקים

שלצידן הגברת המודעות לנושאים סביבתיים עשויות להעלות את 

המוטיבציה של מקבלי החלטות בארגונים להפנות משאבים לפרויקטים 

יתוח פתרון סביבתי לפ ,חברהים כמו שמציעה הרוקים", ביניהם פרויקט"י

 . חום תעשייתי ומסחרי -וחסכוני לשוק האנרגיה הגדול בעולם 

החל   –  5כמחצית מהשימוש הסופי של אנרגיה בעולם הינו למטרות חום •

, דרך חימום מבנים והמשך בחום לשימושים למגוריםממים חמים סניטרים  

פרוץ משבר הקורונה )כהגדרתו להלן(,   לפנייתיים מגוונים.  מסחריים ותעשי

. דלק פוסילי לשימוש סופי שהינו חוםב בשנה טריליון דולר  2-הושקעו כ

 
 ועשוי להשתנות לאחר הביקורת.  מסוקרנתון זה אינו מבוקר או   4
 .IRENA ((International Renewable Energy Agency -נתוני הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה   5
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כיום חלקה של האנרגיה המתחדשת בתעשיית החום היא נמוכה ביותר. רוב  

החום נצרך בטמפרטורות יעד גבוהות יותר, ובתנאי אקלים קרים יותר 

לפי עובדים בנצילות מספקת. קונבנציונליים י שמש מאלה שבהם קולט

מהשימוש הסופי של אנרגיה בעולם הינו לשימושים  32%-כ IRENAנתוני 

הינו  30%מהאנרגיה בתעשייה הינה לחום. מזה  74%-תעשייתיים. כ

. התעשיות העיקריות לזיוסצעלות מ 150לטמפרטורה המוגדרת נמוכה עד 

המשתמשות בחום בטמפרטורות נמוכות כוללות בין היתר מזון ומשקאות, 

 וטקסטיל. כימיקלים, מכונאות, כריה

עושה שימוש באנרגיה מתחדשת, ומספק ה  ,כמו זה של החברהלפיכך, פתרון  

שריפה אספקת אנרגיית חום באמצעות  חום בתחומים אלה במחיר הנמוך מ

 .עשוי לשקף לחברה הזדמנות, של דלק פוסילי

 שינויים במחירי הדלק הפוסילי  6.6.2

. בהתאם, עליית מחירי כיום, אנרגיית חום מופקת בעיקר על ידי שריפת דלק פוסילי

הדלק הפוסילי תגביר את האטרקטיביות של ייצור חום בדרכים אחרות בכלל  

מאחר שמדובר בגורם שהשפעתו  - , ולהפךבפרט החברהשל באמצעות הפתרון ו

משמעותית על כדאיות המעבר ממערכות חום מבוססות דלק פוסילי למערכות חום 

ית במחירי הדלק הפוסילי עשויה באמצעות אנרגיות מתחדשות, ירידה משמעות

של התקשרות בפרויקטים לחימום באמצעות אנרגיה בהיבט העלות  לפגוע בכדאיות  

  .מתחדשת

 מדיניות סביבתית  6.6.3

החלטות גופים ממשלתיים ורשויות שונות, עשויות להשפיע על  כמו גםחקיקה, 

ככל  ייצור חום בעזרת אנרגיה מתחדשת. ל םכדאיות ההתקשרות בפרויקטי

חוקים המקדמים תקינה ירוקה בהם  החלטות או ייחקקו  שתתקבלנה בשווקי היעד  

עשויים בנושאי הפקת אנרגיית חום )למשל, תקינה לגבי רמות זיהום מותרות(, 

בפרויקטים לחימום באמצעות אנרגיה מתחדשת פים להיות מחוייבים להתקשר גו

  .םתשתפר כדאיותו/או 

 renewable energy creditsעליה במחירי   \ סובסידיות 6.6.4

מערכות המפחיתות פליטות גזי לסובסידיות מגוונות לטכנולוגיות או ניתנות בעולם 

תכנית להפחתת פליטות גזי חממה המציעה קיימת  ,למשל ,בישראלחממה. 

ארגונים או מפעלים אשר מתקינים  מהשקעה של 20%בסך השתתפות מדינה 

אם מדובר   40%-כותמיכה זו עשויה להגיע גם ל ,פליטות ותמערכות המפחית

בטכנולוגיה ישראלית חדשנית )כפי שהוכרה הטכנולוגיה של החברה( עד לשלוש 

מערכות חום מאנרגיה מתחדשת זוכות   ,. בארה"ברהעבור כל חב  מערכות ראשונות

ובחלק מהמדינות  מההשקעהעשרות אחוזים  של בסך  תמיכה פדרליתללהחזרים ו

.  בהשתתפות בהשקעה או בהחזרי מססובסידיות נוספות דוגמת קליפורניה ל

של  לזכות במימון בגובה ה בגרמניה תעשייה המתקינה פתרונות חום סולארי יכול

מנגנון של סובסידיות לתמיכה באנרגיה  מסוים. מערכת ד לגודל ע 50% - עד כ

ככל להניח שניתן  .אוסטרליהמתחדשת נפוץ גם במקומות אחרים בעולם, דוגמת 
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מגמה של רגולציה עשויה להתחזק כם פריז שממשל ביידן יחזיר את ארה"ב להס

  סביבתית ותמיכת ממשלות מסביב לעולם.

הפחתה בפליטות גזי המתמחרת ומשלמת בגין בעולם מתקיימת פעילות פיננסית 

החברה   ,חממה. ככל שפעילות זו תגבר וככל שהשווי של הפחתת פליטות כזו תעלה

 .renewable energy creditsצפויה להנות ממכירה של 

 משבר הקורונה  6.6.5

והוכרז כמצב חירום בריאותי עולמי,   2019משבר הקורונה שהחל בסוף שנת   •

חריג בקנה מידה עולמי. משבר הקורונה משפיע בצורה נרחבת    אירועמהווה  

על שווקים ממגזרים שונים ובאיזורים גיאוגרפיים שונים, באופן שלא ניתן 

ובפרט לא ניתן לצפות את מועד סיומו ומידת השפעתו על  –לצפותו 

 השווקים הפוטנציאליים.

בתחילת המשבר    - לגבי הפרויקטים הקיימים של החברה המצויים בביצוע  •

שימשו את החברה  שהוזמנו מחו"ל ואשר  ברכיבים שונים  בקבלת  היה עיכוב  

להתקנת מוצריה. עיכובים אלו הסתיימו והחברה השלימה את הפרויקטים 

ה גם בהשלמת  במועדם. נכון למועד התשקיף החברה אינה רואה בעי

עם פרוץ מגפת הקורונה השביתה  . הפרויקטים המצויים כיום בביצוע

הואיל והיה מצוי בידיה מלאי מספיק של והחברה את קו ההרכבות שלה 

ספקת כעת קולטים מתוך המלאי שברשותה. החלטה מ היאקולטים 

 להפעיל את קו הייצור תגרור תקופת התארגנות בת מספר שבועות. 

   -יותר בטווח הארוך  •

השפעת משבר הקורונה על לקוחות הקצה של  מפעלים   (א)

תעשייתיים ומסחריים עשויה לגרום לצמצום הביקושים 

והשימוש באנרגיית החום בקרב לקוחותיה הפוטנציאליים של 

 החברה.  

קיים חשש לגבי עיכוב בקצב חדירה לשווקים חדשים בעת  (ב)

יות שמתקיימות מגבלות נסיעה לשווקי היעד ומציאת שותפו

 ולקוחות חדשים. 

בשלב זה, אין בידי החברה להעריך את משך המשבר, עוצמתו ואת  (ג)

. העתידיות מלוא השלכותיו על פעילות החברה ותוצאותיה

 עשוילהערכת החברה, במידה שהמשבר יחריף, המגזר התעשייתי  

לצרוך פחות אנרגיית חום, בין היתר עקב ירידה בפעילות 

מחירי גז ונפט נמוכים כתוצאה  . ירידתהמסחרית והתעשייתית

להגדלת הכדאיות ליצור אנרגיית חום עלולים להוביל מהמשבר 

 6.6.2)ר' גם סעיף  פתרונות החברה פני -באמצעות דלק פוסילי על

ם היא מתמקדת, עם זאת החברה מעריכה כי המגזרים בה  6(.לעיל

 
6  IRENA - arket updateRenewable energy m - Outlook for 2020 and 2021 
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ביניהם מפעלי מזון וחקלאות, אינם צפויים לסבול מירידה  

 . בביקושיםמשמעותית 

)ב( לדוחות הכספיים של 1ראו גם ביאור  משבר הקורונהלעניין  (ד)

 ברה. הח

מובהר בזאת כי הערכות החברה כאמור לעיל מהוות מידע צופה פני  

,  הסיכויים לסיומוועתיד הואיל ובשלב זה משך הימשכותו של המשבר  

עקב פיתוח חיסונים אינם ידועים וכפועל יוצא מכך גם עוצמת  לרבות, 

בפרט לגבי המגזרים והמיקום  ,המשבר והשפעתה אינם ידועים

 מתכוונת החברה להתמקד.   והגיאוגרפי שב
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 תיאור פעילות התאגיד –חלק שלישי 

 מידע כללי על תחום הפעילות  6.7

 מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו  6.7.1

צריכה ביתית לקולטי שמש לחימום מים המותקנים בעולם משמשים לרוב  •

זו  לש שהינה באותו סדר גודלומייצרים בסה"כ כמות אנרגיה משמעותית 

שוק עם זאת, . בייצור חשמל וולטאים המותקנים-המיוצרת בקולטים פוטו

באמצעות  ייםומסחר יתייםתעשישימושים חימום המים לאספקת החום ו

 סולאריים הינו שוק בתחילת דרכו.-קולטי שמש תרמו

לשימושים כבר שנים רבות ניתן לספק מים חמים לצרכנים פרטיים  •

 . עם זאת, צרכני חום גדוליםסולאריים-ם תרמובעזרת קולטיסניטרים 

הנדרשים למערכות הפועלות בטמפרטורות גבוהות יותר ולהם דרישות 

ממשיכים להשתמש בשריפה   ,יה והאינטגרציהמורכבות יותר בתחום האנרג

של דלק פוסילי כמקור כמעט בלעדי של אנרגיית חום. היות שקולטי שמש 

מתאימים בעיקר לטמפרטורות של ביתי  לחימום מים  הקיימים היום בשוק 

הם אינם מתאימים   ,במזג אויר חםבעיקר  ( ועלות צלסיוסמ  40-50מקלחת )

שטוחים וגם גם קולטי שמש . קרלשימושים תעשייתיים או לאקלים 

נצילות וכדאיות שילוב של קולטים בטכנולוגית ואקום אינם מראים 

  כלכלית מספקת ברוב המקרים בתנאים אלה.

ביחס לטכנולוגיות בתחום, מאחר ש תהחברה היא חדשניהטכנולוגיה של  •

  סולאריים של החברה -הקולטים התרמו חימום מים באמצעות ,קיימות

- ו ;מבחינת שטח הגג הנדרש ; )ב( חסכוניתכלכליחסכוני מבחינה  )א(הוא 

קטין בגלל התאמת הטכנולוגיה לצרכים תעשייתיים יש לו פוטנציאל לה)ג( 

בתחום  -פוסילים את הזיהום הנפלט לסביבה כתוצאה משימוש בדלקים 

חברות   כמה עשרות .ה מתחדשתאשר אין בו כיום כמעט שימוש באנרגי

 של אנרגיה תרמיתכי הן מתכננות לספק פתרונות עד כה הודיעו בעולם 

 פרוייקטים אלה מבוססים על .באמצעות קולטי שמש לצרכנים גדולים

אף כי לעיתים נעשה שימוש )ללא בידוד שקוף(  קולטים בטכנולוגיה המוכרת  

 יותר.  בקולטים גדולים

 תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות מגבלות, חקיקה,  6.7.2

 אישורים רגולטוריים בארץ •

עבור מבני מגורים קיימת בישראל רגולציה המחייבת התקנת קולטי שמש 

כאמור החברה אינה מייעדת בשלב זה את מוצריה לבתי  לחימום מים. 

 .ולשימוש ביתי מגורים

של נדרש אישור לא עבור מפעלי תעשייה ומבנים מסחריים נכון להיום, 

  מסוג המערכות של החברה  לצורך התקנת מערכות חום רשות ממשלתית

  .מחייבת בענייןספציפית ואין רגולציה 
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גדול )למשל  מקלחותמספר פרויקטים שמטרתם לספק מים חמים לעבור 

משרד הבריאות של , הלקוח נדרש לקבל אישור בבתי מלון, בתי אבות וכד'(

  ייעוץ בנושא. ותיההחברה מספקת ללקוח ך,וככל שיש צורלתכנית, 

 אישורים רגולטוריים בחו"ל •

למצב   המצב דומה, בשווקי היעדהחברה שערכה מקדמיות  מבדיקות

להתקנת ים ימשמעותנוספים לא נדרשים אישורים רגולטוריים , ובישראל

 .קולטי שמש לחימום מים

 במאפייני הלקוחות התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ושינויים  6.7.3

שיפור במודעות הסביבתית לכיוון הפחתת  בארץ ובעולםצפוי להערכת החברה, 

פליטות. שיפור זה, לצד השקעה נרחבת יותר של ממשלות בתשתיות, ובפרט 

 . להגדיל את הביקוש לפתרון של החברה עשויבתשתיות אנרגיה מתחדשת, 

 מהותית על תחום הפעילות שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע  6.7.4

בשנים האחרונות חל שיפור ביעילות של משאבות חום  –משאבות חום  •

שהיא   מערכות החוםמשאבות חום בלעיתים  לחימום מים. החברה משלבת  

מתקינה. השילוב בין משאבות חום המשתמשות בחשמל ביעילות גבוהה  

פתרון יעיל  מספק ,לבין קולטי שמש יעילים שהאנרגיה שלהם מהשמש

משתמשים רבים. כיום משאבות החום יעילות  עבורהחום ומאוזן של צרכי 

לכן המיקוד  .מעלות צלסיוס 65עד יעד של לטמפרטורות בעיקר וכלכליות 

 החברה המיועדות ליתן מענה למתקני במערכותמשאבות חום בשילוב הינו 

. בשימושים או כביסה בהיקפים משמעותיים )כגון בבסיסי צבא(מקלחות 

יעד גבוהות יותר פתרון זה אינו התעשייתיים שבהם טמפרטורות 

לשלבן  ותשקולהחברה בוחנת התפתחויות בתחום זה  .דיו אטרקטיבי

 ד.בעתינוספים בפרוייקטים 

של תחום האנרגיה   תםכיום, לצד צמיח –שינויים טכנולוגיים אחרים  •

, מושקעים מאמצים רבים על לשימוש בה הירוקה והמודעות הסביבתית

מנת לפתח וליצור חידושים טכנולוגיים בכל הקשור לייצור אנרגיה 

בשנים האחרונות התמקד מאמץ זה באנרגיה חשמלית ירוקה . מתחדשת

שיאפשרו ללקוחות תעשייתיים חסכון  שיפורים טכנולוגייםולא בחום. 

אספקת ו יאפשר ואגירת חום ובכלל זאתבכל הקשור לחימום מים כלכלי 

להרחבת  נדרשות לאורך זמן באופן יציב עשויים לתרום  המים בטמפרטורות  

מנגד, גם התפתחויות טכנולוגיות שונות בשימוש בדלק  תחום הפעילות.

חימום מים, אשר עשויות להביא להוזלת  אספקת חום ופוסילי לצורך 

ע עלויות השימוש בו ו/או לשיפור התוצאות של השימוש בו, עלולות להשפי

  .על קצב הצמיחה של השימוש באנרגיות מתחדשות לצורך חימום מים

להערכת החברה הופעה של מתחרים נוספים בתחום מערכת קולטי שמש  •

את  ר ילהגבלפתרונות בתחום ויתי עשויה להגביר את המודעות לחום תעשי

 הביקוש למוצרים והשירותים המסופקים על ידי החברה. 
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 ום הפעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים בתח 6.7.5

ככל שניתן יהיה לייצר חום ולמנוע אובדן חום באופן  –יעילות טכנולוגית  •

וחסכוני יותר, הדבר יתבטא בחסכון בעלויות ויקנה לשחקנים בשוק יעיל 

 כלכליים וטכנולוגיים כאחד, על פני מתחריהם  –יתרונות משמעותיים 

. להתייחסות ובפרט על פני האלטרנטיבה של חימום מים בעזרת דלק פוסילי

 לעיל. 6.0.06.7.1  ף, ראו סעיהחברהפרטנית לטכנולוגיה החדשנית של 

 לשווקיםעל מנת לחדור  –שיתופי פעולה ויכולת חדירה לשווקים חדשים  •

, נדרשות חברות ליכולת ומערך שיווק יליבהן נעשה היום שימוש בדלק פוס

תופי ותכניות חדירה לשווקים חדשים. לצורך כך נדרשים, בין היתר, שי

מקומיים ובינלאומיים במגוון רחב של תחומים, בין תאגידים פעולה עם 

 .ואחזקתןשיווק המערכות, לייצורן מימון, היתר בכל הקשור ל

עם הגברת המודעות ליתרונותיה הסביבתיים   –סובסידיות ועידוד ממשלתי   •

והכלכליים של אנרגיה ירוקה, ממשלות וגורמים ממשלתיים אחרים 

בחירה באנרגיה המעודדות מעניקים, לעיתים, סובסידיות והקלות שונות 

, או לחלופין מחייבים שימוש בהיקף מתחדשת על פני אלטרנטיבות אחרות

זה, בין אם מועבר ללקוחות הקצה  . סיוע מסוג  מסוים של אנרגיה מתחדשת

או לחברות המפיקות את אנרגיית החום, מסייע להצלחת השחקנים 

 , אך אינו מהווה תנאי הכרחי להצלחת פעילות החברה. בתחום

לים בתחום אספקת החום ללקוחות תעשייתיים גדוידע וניסיון    -ידע וניסיון   •

לות של פיתוח הם הכרחיים לצורך השתלבות של חברה כשחקן בתחום הפעי

ואספקת טכנולוגיית לחימום מים ללקוחות תעשייתיים ומסחריים 

, ובכל הקשור  הנדסית באמצעות אנרגיה מתחדשת. מדובר בתחום מורכב

 אספקתבנצילות קולטי השמש בעיית  ,מסחריים ותעשייתייםללקוחות 

היוותה חסם מפני כניסה של אנרגיה  הנדרשות לצרכנים אלה טמפרטורות 

 לתחום במשך שנים רבות.ירוקה 

פיתוח פעילות של מכירת אנרגיית חום, חלף מכירת  –מקורות למימון  •

המערכות עצמן, מחייב גיוס מקורות למימון ההשקעה בהקמת המערכות.  

ככל שיהיה מדובר בלקוחות גדולים יותר הזקוקים למערכות שעלותן 

של מקורות  גבוהה, וככל שמהלך כאמור יצלח, יש צורך בגיוס גדול יותר

מימון לטווח זמנים המתאים לתקופות החזר ההשקעה החזויות. העדר 

 מקורות מימון כאמור עלול להוות חסם להתפתחות ערוץ שיווק זה. 

מאחר שחלק ניכר ממערכות   – האפשרות לתחזוקה שוטפת, ניטור ובקרה  •

החימום נמצאות בחוץ, הן חשופות לפגעי הזמן והאקלים. תקלות טכניות 

בתקינות המערכות ובכך באופן ישיר פוגעות ווצר לעיתים ישעלולות לה

 לשרידות ועקיף ברווחי החברות בתחום. לכן, ישנה חשיבות מהותית 

 ולתיקונה המהיר. לזיהוי מוקדם ככל האפשר של תקלה  המערכות,    ואמינות

לגבי חברות שמפתחות מוצרים ופתרונות חדשים  –הגנה על קניין רוחני  •

 נדרשת היכולת להגן על אותם פיתוחים באמצעות רישום פטנטים.  
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 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  6.7.6

 מחסומי כניסה

גדולות, חום יה של מערכות תכנון, אופטימיזציה, אספקה ואינטגרצ -ידע  •

תעשייתיות ומסחריות דורש ידע רב שאינו מצוי בדרך כלל אצל יצרני 

המתמקדים בדרך כלל במים חמים ים יקונבנציונלומתקיני קולטי שמש 

 סניטריים למגורים.

על מנת לשווק את מוצרי החברה   –שיווקית  -מסחרית קיום פלטפורמה  •

שיווקית, אם מסחרית חברה להקים פלטפורמה הברחבי העולם, נדרשת 

 בעצמה ואם באמצעות שיתוף פעולה עם חברות מקומיות.

כאמור לעיל, יכולותיה של חברה ליצור   –שיתופי פעולה בשווקי היעד  •

ווקי שיתופי פעולה וקשרים עם גורמים מקומיים שיסייעו לה בחדירה לש

 היעד וביצירת נפח פעילות מהווה חסם כניסה לשחקנים בתחום.

לחברה טכנולוגיה חדשנית וייחודית המוגנת בפטנטים,  – קניין רוחני  •

המהווים נכסים משמעותיים ויתרון תחרותי בתחום. לשחקן אשר יהיה 

 מעוניין להתחרות בחברה, הגנה זו מהווה חסם כניסה משמעותי.

החברה מתכננת לפעול בעתיד במודל עיסקי של –מימון  מודל עיסקי ויכולת   •

תידרש לגישה מכירת אנרגיה. ככל שהחברה תהפוך לשחקן בתחום היא 

חברה  , ככל שתהפוך ללמקורות מימון לפרויקטים. מעמדה של החברה

 צפוי לסייע לה במימון בתנאים נוחים יותר. ,ציבורית

 יציאהמחסומי 

הסכמיהן של חברות עם לקוחות, ספקים ו/או  -  עלות יציאה מהסכמים •

עשויים לכלול סעיפים המקשים ו/או מטילים בתחום הפעילות מלווים 

ככל שהחברה תתחיל בעתיד  . עלויות כלכליות במקרה של סיומם בטרם עת

מודל של מכירת אנרגיה יתכן קושי בסיום מוקדם של פרוייקטים בלפעול 

 אלו לפני החזרת ההשקעה.

 ם למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם תחליפי 6.7.7

שמקורה אנרגיית חום כיום, לקוחות תעשייתיים ומסחריים משתמשים ב •

, שהחברות המספקות אותם מהוות מתחרות שריפה של דלק וגזבבעיקר 

מאחר שלאורך זמן, העלויות הכרוכות  . עיקריות של החברה בארץ ובעולם

אחר שקיימות לשימוש בו השלכות בשימוש בדלק פוסילי גבוהות יותר ומ

מתחדשות ירוקות וסביבתיות, ניתן לראות מגמת מעבר לשימוש באנרגיות 

 2020ירידה במחירי הדלק הפוסילי שנצפתה בשנת  ה  עם זאת,  לצרכים אלו.

 עשויה להאט תהליך זה.

המתאימות למקלחות בסדר גודל מסחרי )כגון בתי מלון, בתי לטמפרטורות   •

הרווחות  גם על ידי שימוש במשאבות חוםבאופן כלכלי ניתן להגיע אבות( 

  גם משאבות חום. לעיתיםמשלבת במערכותיה החברה  .כיום

ת וליקולטי שמש מסוגים אחרים ברובם אינם מהווים תחרות, מאחר שהנצ •

 ושי הלקוחות המסחריים והתעשייתיים.אינה מספקת לצורך שימ הםשל
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עם זאת, בעולם, ישנם פרויקטים שעוסקים גם הם בחימום מים בהיקפים 

)לפרטים נוספים ראו סעיף  סולאריים-גדולים באמצעות קולטי שמש תרמו

 .לעיל( 6.7.1

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  6.7.8

אספקת חום כמקור למקולטי שמש קיים מעט שימוש באנרגיה מתחדשת  בחו"ל,

בין היתר עבור )מאד , בעיקר בפרויקטים גדולים לצרכני חום גדולים חימום מיםו

להתחרות ברה איננה מתכוונת בשלב זה הח .(םייעירונבפרוייקטים חימום ומכרות 

בשוק המערכות הגדולות מאד ותתמקד ביתרונות תחרותיים שיש לה ואשר היא 

להתקין  כולת בי ובין היתרעד גדולות מוסיפה לפתח בתחום של מערכות בינוניות 

יובהר כי מערכות גדולות   ענן מתקדמים.ולספק שירותי  מערכות באופן מודולרי

או חימום עירוני בהם ישנה גם תחרות גדולים פעלי תעשייה מאד המתאימות למ

יש יתרון בהקמת תחנת חשמל מקומית  לקוחגנרציה )כלומר ל-אפשרית מול קו

מייצרת גם חום בתהליך ייצור החשמל( אין לחברה יתרון יחסי מספיק. ואשר 

 קולטיםדלן עד אלפי מ"ר בודדים של והחברה מתכננת לפעול במערכות אשר ג

 .להלן( 6.26)לפרטים נוספים ראה יעדים ואסטרטגיה של החברה בסעיף 

 מוצרים ושירותים  6.8

 המוצרים והשירותים העיקריים של תחום הפעילות   6.8.1

תעשייתיות פיתוח, הקמה ותפעול של מערכות  תכנון,החברה פועלת ב •

מוצר הדגל של החברה הוא קולט שמש חום.  ואגירתלייצור  ומסחריות

שפותח בעזרת טכנולוגיה חדשנית, למטרות חום תעשייתי ומסחרי, 

נצילות ומאפשר, בעזרת שימוש בבידוד שקוף מיוחד שפותח בחברה, 

הפחתת השימוש והתלות בדלקים לצרכי חימום לשעשוייה להוביל  משופרת  

ת והפחתת פליטות כל זאת, תוך שימוש באנרגיה מתחדש  תעשייתי ומסחרי.

 גזי חממה לאוויר.

 ים קולטקולט שמש העושה שימוש בבידוד שקוף עבור החברה פיתחה  •

טכנולוגיה זו  .Honeycomb Transparent Insulationים, סולארי-תרמו

מפחיתה  פורצת דרך, בכך שהיא מאפשרת לקרינה לחדור פנימה ובו בזמן 

תית בתחום הקולטים איבוד חום, ומשמשת בין היתר פתרון לבעיה מהו

איבודי חום משמעותיים בצד הפונה לשמש, אשר אינו  –סולאריים -התרמו

מבודד, בעיקר כאשר נדרשות טמפרטורות גבוהות או כאשר הטמפרטורה  

תאימים סולאריים של החברה מ-החיצונית נמוכה. בכך, הקולטים התרמו

ורך נמוך  צוומסחריים כאחד, ולהם נצילות גבוהה לשימושים תעשייתיים 

בתחזוקה שוטפת. הטכנולוגיה שפיתחה החברה היא מתקדמת ויעילה 

מעלות צלזיוס. ביכולתן של  95-ל 65לשימושי חום עבור טמפרטורות שבין 

מערכות חום המבוססות על הקולטים של החברה להוות תחליף לשימוש 

בדלקים פוסיליים בכל הקשור לייצור חום תעשייתי ומסחרי, בהחזר  

  צר.השקעה ק

 Solarאירופאית )לתקינה ה בהתאם וי תקןוקיבלו תקולטי החברה  •

Keymarkה( ו( אמריקאיתSRCC.)  החברה זכתה בפרסי תעשיית קולטי
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 Global-ו InterSolar Awardהם יהשמש והאנרגיה המתחדשת ובינ

Cleantech 100.   

מאבדים חום כאשר  ,הקיימים כיוםהאחרים השטוחים קולטי השמש  •

טמפרטורה ניכר  הפרש טמפרטורת הסביבה היא נמוכה ובמקרים בהם יש 

  היות בין הקולט לבין הסביבה, בעת חימום המים לטמפרטורה גבוהה. 

מרבית הפסדי האנרגיה מתרחשים בגין היעדר בידוד תרמי בצד של ש

  פיתחה  , החברה)איבודי הסעה וקרינה חוזרת( הקולט הפונה לשמש

לוגיה לקולטי שמש, הנעזרת בבידוד שקוף בצד הפונה לשמש, ומקטינה טכנו

  כאשר הקולט פועל בהפרש טמפרטורה גבוה מהסביבה.איבודי אנרגיה 

ייחודי מכוורת  מבוסס על מבנה    ,יזם החברהשל    והבידוד השקוף, פרי פיתוח •

לקרינת השמש לעבור  מאפשר . מבנה זהשקופה הדומה ליערת דבש

ובכך הוא , יר בעמודונים בניצב לזכוכיתואו החזקתתוך  בשקיפות גבוהה

)סחרור אויר בין משטח חם  את איבודי החום הקשורים בהסעה מקטין

. כמו כן, חומר הבידוד השקוף פחות שקוף לאורכי הגל של למשטח קר(

 . קרינה חוזרת וכך מופחתים גם איבודי קרינה

. מנגנון זה הקולט של עת התחממות יתרמנגנון למני החברהפיתחה  ,בנוסף •

מגן על הקולטים והמערכת סביבם )מיכלים, משאבות, צנרת וכד'( מפני 

  . המערכתיפתרון ה מפשט מאד את כך מונע תקלות וב ו ,התחממות יתר

פתרון לאחת הבעיות המרכזיות של מערכים גדולים מהווה  פיתוח ייחודי זה  

 ריים.אסול-של קולטי שמש תרמו

מול הסביבה. מנגנון ה"נשימה"   "נושם"הינו אטום ואינו  החברה  הקולט של   •

ויר העודף  והא לחץהמשותף לכל קולטי השמש השטוחים מיועד לשחרור 

הקולט של כאמור, הנוצר כאשר האויר מתחמם ומתפשט בתוך הקולט. 

מעין ריאה פנימית ומכיל בעל נפח משתנה הוא אך  ,הינו אטוםהחברה 

של לחות, אבק וערפיח המקצרים את אורך  מחדירה מנע המאפשרת להי

 . יםיהשטוחים הקונבנציונלהחיים היעיל של הקולטים 

קולט השמש של החברה הוא בעל נצילות גבוהה במיוחד וצפוי לאורך חיים 

קולט השמש של החברה מוכיח יתרונות טכניים וכלכליים גם אל מול   גבוה.

פע משילוב של ביצועים, עלות קולטים ממשפחת קולטי הואקום, המוש

 ואורך חיים.

החברה מאפשרת ויכולת מדרגיות  וממשיכה לפתח המערכת שפיתחה  •

 .לטובת התרחבות והפצת המערכת ללקוחות תעשייתיים ומסחריים בעולם

באמצעות הפיכת חלק ניכר מהתכנון לכמעט אוטומטי בעזרת כלי 

 .ושירותי "ענן"  רייםקונפיגורציה שהחברה מפתחת וכן מרכזי מערכת מודול

)למשל מהיום ללילה, או אנרגיה שנצברת בסוף  אגירה של אנרגיית חום  •

מרוב הפרוייקטים ואיננה הינה חלק  השבוע ותגיע לשימוש בתחילת השבוע(  

של אנרגיה   אגירהידע וטכנולוגיה בתחום לחברה עומדת בפני עצמה. 

היכולת למשוך   –. במאגרי חום גדולים נדרש פתרון לשיכוב חום תרמית
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מהמאגר חום בטמפרטורה הגבוהה מהטמפרטורה הממוצעת של המאגר  

ומניעת סחרור בתוך המאגר בין טמפרטורות שונות. מטרה זו מושגת בין 

היתר על ידי שימוש במספר מיכלי אגירה והעברת החום המיוצר בקולטים 

מנגנונים רה המתאימה או ל"גובה" הנכון במיכל וכן למיכל בעל הטמפרטו

הסחרור הנובע אפילו מהזרמת המים עצמה לתוך   לשמירת השיכוב והפחתת

המאגר. החברה מתקינה פתרונות בתחום זה שחלקם מבוססי בקרה  

 דינמיקה. -וחלקם מבוססי תרמו

על בהכרח החברה אינה מסתמכת  ,כי בתכנון המערכת הנדרשת ,יובהר

חום בודד או על טכנולוגיה אחת לצרכי אספקת החום ובוחרת את מקור 

החברה יכולה להתקין גם   ,כך  הפתרון שיהיה המתאים ביותר לכל פרוייקט.

קולטים וגם  ות חום נוספיםכמקוראו מבערים במערכותיה משאבות חום 

בנוסף קיימת אפשרות לנצל  רגילים לייצור של חום בטמפרטורות נמוכות.

מערכות קירור   ומסוג זה גם חום שיורי למשל מקומפרסורים א  בפרוייקטים

  לעניין השימוש במערכות חום.להלן  6.13 -ו לעיל  6.7.4.1ראה לעיל סעיף  -

כיום, בפרוייקטים אופייניים, עלות המערכת )כולל הקולטים, מיכלים, 

דולר אמריקני אולם מספר זה נע   650-ושאר המרכיבים( למ"ר קולט הינה כ 

ווח רחב כתלות בין היתר בצרכי הלקוח הספציפיים, בדרך ההטמעה  בט

 ובעלות מקורות חום נוספים שהחברה מתקינה בכל פרווייקט. 

להלן פרטים אודות פרויקטים המצויים בביצוע על ידי החברה נכון ליום  6.8.2

30.6.2020:  

 30/06/2020 תאריך הדוח

 שטרם הסתיימו גילוי טבלאי אודות פרויקטים מהותיים מאד 

 נוה צדק  מגורי חיילים -חצור  שם הפרויקט 

 ישראל ישראל מיקום הפרויקט

אספקת מים  -אנרגיה  סוג הפרויקט

 חמים

אספקת מים  -אנרגיה 

 חמים

 Turn-Key Turn-Key מנגנון העבודה 

 2019אוקטובר  2019אוקטובר  מועד התחלה 

מועד סיום חזוי )או מועד 

 סיום בפועל(

 2021פברואר  2020דצמבר 

אפשרות לביטול/הפסקת 

פרויקט על ידי מזמין 

 העבודה ומנגנון פיצוי

המזמין יכול להפסיק 

את העבודה ולשלם 

עבור הביצוע עד מועד  

המזמין יכול להפסיק 

את העבודה ולשלם 

עבור הביצוע עד מועד  
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ההפסקה. אין פיצוי 

 נוסף.

ההפסקה. אין פיצוי 

 נוסף.

קביעת שיעור אופן 

 ההשלמה

 אבני דרך ביצועיות אבני דרך ביצועיות

אפיון איכותי של שיעור 

הרווחיות הגולמית 

 בפרויקט

 ממוצע ממוצע

סך ההפסד המצטבר  

 שהוכר 

0 0 

שינויים מהותיים שחלו 

בשיעור הרווחיות 

 כתוצאה משינוי אומדן

 אין אין

      

 25% 75% שיעור השלמה

כולל אומדן הכנסות 

 )אלפי ש"ח(

                                             

1,152  

                                        

2,382  

הכנסות מצטברות 

 שהוכרו )אלפי ש"ח(

                                                

864  

                                           

596  

ת צפויות )אלפי הכנסו

 ש"ח(

                                                

288  

                                        

1,786  

תקבולים )מקדמות( 

מצטברים שהתקבלו 

 )אלפי ש"ח(

                                             

1,058  

                                        

1,570  

 גילוי טבלאי אודות תקבולים שטרם נתקבלו 

תקבולים שאינם  פרויקט 

 בפיגור 

 תקבולים בפיגור 

 - - חצור 

 - 80 נוה צדק 

 - 80 סה"כ
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 שינויים מהותיים צפויים 6.8.3

  מתכננת מכירת מערכות, של  םהם פרויקטיכעת החברה, שעיקר הפרויקטים שלה 

מתן שירותי מכירת חום. במסגרת שירות זה, מודל עיסקי של בחינת שילובו של 

שלם מדי תקופה בעבור  ימהחברה את החום שמפיקה המערכת ו יקנההלקוח 

להבדיל מתשלום חד בהנחה לעומת שימוש בדלק פוסילי, לו,  האנרגיה שסופקה

בראיית החברה, מכירת שירותי חום כדאית פעמי בעבור המערכת והתקנתה. 

לאורך זמן והחזר השקעה תוך זמן   יציבהלה הכנסה  תספקלחברה משום שהיא 

אנרגיה מחיר  בעבור הקצר יחסית, בעוד שהיא כדאית ללקוח מאחר שהוא משלם 

 .ואינו נדרש להשקעה ראשונית ,דלק פוסילישימוש בהאלטרנטיבה של מנמוך יותר 

החברה בחנה בעבר אפשרויות ליישום מודל זה ואולם החסם המשמעותי היה קושי 

 יחייב זה מודל יישוםבמציאת גורם מממן לפרוייקטים בתנאים משתלמים. לפיכך, 

ואשר להערכתה קיימים  הראשונית להשקעה מימון פתרונות גם ליישם החברה את

הערכת החברה לעניין אפשרות קבלת מימון הינה   .כיום תנאים נוחים יותר לקבלתה

תלויה בגורמים שלישים ואינה ההינה הערכה בלבד של החברה  ומידע צופה פני עתיד  

 .נסמכת על קבלת הצעות מימון בפועל מגופים פיננסים

  מוצרים חדשים 6.9

 בטווח הקצר  –פיתוח  תכנית 6.9.1

החברה שוקדת על המשך פיתוח הפתרון המערכתי ועל קלות התכנון,  ור,כאמ

ההטמעה, ההתקנה, השליטה מרחוק במערכות והאופטימיזציה שלהן כמו גם 

 :להלן פירוט הנושאים המפותחיםהחיוב בגין אנרגיה. 

פיתוח כלי קונפיגורציה אוטומטי אשר יפיק המלצה לתצורת מערכת חימום  •

תרמית אופטימלית ללקוח. כלי הקונפיגורציה יקבל כקלט תשובות משאלון 

הלקוח ויפיק  שלמקוון בנוגע לתרחישי השימוש והקונפיגורציה הפיזית 

 . סכמה להרכבת מערכת

ים הכוללים ידולרפיתוח מרכזי מערכות מו -מרכזי מערכות מודולריים  •

את המשאבות, מחליפי החום, רגשים ובקרה. מרכזי המערכות בעיקר 

תוך מודולרית  הרכבהיאפשרו בכך )א( יישלחו ללקוח יחד עם הקולטים ו

עלויות יוזילו את )ב( מתכננים והמתקינים, הנדרשת מההפחתת המיומנות 

 יפחיתו את פוטנציאל התקלות.)ג( -וההתקנה 

אלגוריתמיקה לאופטימיזציה שרת בסיס נתונים,  -בענן שידרוג שירותים  •

לסוגי  dashboard, ממשק תשלום, וממשקי משתמש של תפוקת המערכת

 משתמשים שונים.

המתוארת להלן צפוייה להגיע לבשלות ולמוצרים ברי הפיתוח תכנית  •

₪   'מ  3.5-של כנוספת  חודש ובהשקעה    18-אספקה בתוך פרק זמן צפוי של כ

חלק מהפיתוח  ת מוערכת עד כה של כחמש מאות אלפי ש"ח.בנוסף לעלו

 יתבצע אצל קבלני משנה. 
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ללקוחותיה גם יובהר כי המוצרים פרי פיתוח החברה נמכרים ומסופקים  •

ואין תלות בהצלחת הפיתוח כדי למכור  ללא מוצרי הפיתוח המפורטים לעיל  

 מערכות חום מסחריות ותעשייתיות בשווקי היעד של החברה. 

 , צופה פני עתיד. אין כל וודאות  לעיל הינו מידע 6.9.1ף המובא בסעי  מידעהר כי מובה

ו/או  ,  עשה בעלויות כדאיותי אכן יצליח ו/או י  ,עשהיככל שי האמור,  הפיתוח  כי    ,בשלב זה

   הואיל וישנה כברת דרך עד להשלמת הפיתוח.בתוך פרק הזמן ו/או העלויות שננקבו 

 הארוך בטווח  –תכנית פיתוח  6.9.2

בפיתוחים נוספים המבוססים הרחוק יותר בעתיד ונת החברה להמשיך ולעסוק ובכ

, חלקם נבדקו ובגין חלקם  "הבידוד השקוף" ,על טכנולוגית הבסיס של החברה

תוך פיתוחים אלה מאפשרים גישה למגוון שווקים נוספים  .רשמה החברה פטנטים

 שוק.אל מול האלטרנטיבות הקיימות כעת ב הצגת יתרונות

פתרון זה לאגירת אנרגיה תרמית יעיל ביותר לפרקי זמן   – בריכות סולריות  •

שדות המערכות מבוססי את ביצועי  ישלים ויחזק ,ארוכים ובעלות נמוכה

 . מתאים למערכות גדולות ביותר. הקולטים

על קירות וגג  אנרגיה מאופסי אנרגיה המייצרות ואוגרותמבנים למעטפות  •

 חימום ואוורור.   –, הכנסת תאורה טבעית למבנה, וניהול האקלים  המבנה  

מובהר כי עד למועד התשקיף הושקעו עליות שאינן מהותיות בפיתוחים האמורים  

 בעתיד הקרוב.  הללונת החברה לעסוק בפיתוחים ווכי בשלב זה אין בכו

צופה פני עתיד. אין כל וודאות בשלב    דעהינו מי  לעיל  6.9.2ף  המובא בסעי   מידעהמובהר כי  

אכן   ,עשהי ככל שיהאמור, הפיתוח וכן כי  זה כי החברה אכן תעסוק בפיתוחים האמורים

, הואיל  למבנה הפעילות של החברה םיצליח ו/או יעשה בעלויות כדאיות ו/או יתאי

ון והפיתוח נמצא בשלבים ראשוניים בלבד. כמו כן, לצורך מימוש הפיתוח יידרש מימ

 .  , אשר אין ודאות כי יגויסמשמעותי נוסף

 לקוחות 6.10

, שעם חברות וארגונים מהמגזר המסחרי תעשייתי םככלל, לקוחותיה של החברה ה 6.10.1

 )ולא הסכמים נמשכים לתקופות ארוכות( רובם היא מתקשרת על בסיס פרויקטלי

של החברה  מההכנסות    הרוב המכריע. כיום,  חום  לאספקתמקימה עבורם מערכות    –

החברה מתעתדת לפעול כדי להרחיב את פעילותה מול , וישראלייםמקורו בלקוחות 

 .מוקדם ככל הניתן לקוחות מחו"ל

בכוונת החברה לפתח את שווקי היעד שלה לארצות נוספות ולהגדיל באופן משמעותי  6.10.2

כך שנכון למועד התשקיף הכנסות החברה ולקוחותיה   את מספר לקוחותיה

  מים אינם מהותיים בהסתכלות ובחינה לטווח הארוך יותר.יהקי

הגיעו  2020החברה בשנת  הכנסותיה שלמרבית , נכון למועד התשקיף יצוין כי 

, ואולם לאור העובדה שמדובר הוא משרד הבטחוןלקוח הקצה  שבהן  מהתקשרויות  

ית וכן לאור היקף הפעילות של החברה שעשוי לגדול באופן בהתקשרות פרוייקטל

   .ניכר אין לחברה תלות בלקוח האמור
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 שיווק והפצה  6.11

בשווקים  באמצעות צוות החברה. את שירותיה ומוצריה בעצמה , החברה משווקת בישראל

 מקומיים ואינטגרטורים ברה לשתף פעולה עם סוכניםחברחבי העולם, בכוונת ה ,אחרים

כאמור  ואינטגרטוריםסוכנים )נכון למועד התשקיף אין התקשרויות על בסיס בלעדיות עם 

לפרטים נוספים אודות אסטרטגיית השיווק . ולאור תכניות החברה אין תלות במי מאלה(

  להלן. 6.25ראו סעיף בחו"ל וההפצה של החברה  

    צבר הזמנות 6.12

והחברה טרם התחילה בתוכנית השיווק למוצריה בחו"ל נכון לתאריך התשקיף אין הואיל 

הצפויים ₪ מיליון  1.5-ככולל של פרויקטים בביצוע בסך לחברה צבר הזמנות )למעט 

 .(2021 שנתלהסתיים ב

 תחרות  6.13

אלפי יצרנים של קולטי שמש לחימום מים. מאידך, המוצרים הקיימים  פועלים כיוםבעולם 

למטרות בדרך כלל  והנצילות שלהם אינה מספקת    זה לזה מבחינה טכניתים מאוד  בשוק דומ

 .  של החברה הנדרשות על ידי הלקוחות בשווקי היעד

קולטי השמש הקיימים כיום מתחלקים לשתי משפחות טכנולוגיות עיקריות: קולטים 

  שטוחים וקולטי ואקום. 

 

ובאירופה, הינם עמידים ובעלי אורך חיים ארוך קולטים שטוחים הינם הסוג הנפוץ בישראל  

אינם מבודדים כמעט בצד הפונה לשמש וככאלה אינם  הם ועלותם נמוכה יחסית למ"ר אך

אינם מתאימים הם יעילים בעבודה בהפרש טמפרטורות גבוה מהסביבה. בגלל מגבלה זו 

ת מאלה  לעבודה במזג אויר קר וכן אינם מתאימים לאספקת חום בטמפרטורות גבוהו

שנדרשות למקלחת. לפיכך אין הם מתאימים לשימושים בטמפרטורות גבוהות יותר כפי 

מ"צ. קולטים שטוחים נושמים עם הסביבה  70-90-שצריך למשל בשימושים תעשייתיים ב

הנכנסים לקולט ומכסים  –וככאלה הם רגישים להימצאות אבק, לחות, מלח או ערפיח 

 שחורה ומובילים לירידה בביצועים לאורך חיי הקולט.משטחים כמו הזכוכית או הפלטה ה

 

דקים וארוכים אשר בתוכם פלטה שחורה  תקולטי ואקום מבוססים על צינורות זכוכי

מהחיסרון של   פחות  . קולטים אלה סובליםheat pipeוהטובים בהם משתמשים בטכנולוגיית  

סיע חום וחלקם עובדים איבוד אנרגיה בתנאי הפרש טמפרטורה גבוה כיוון שואקום אינו מ

בנצילות גבוהה גם בתנאים אלה. עם זאת, הקולטים הטובים מסוג זה, שמתאימים גם 

לטמפרטורות גבוהות משל מקלחת, הינם יקרים יחסית והיות שקשה להחזיק ואקום בתוך  

של אורך חייהם האפקטיבי כל דבר לתקופה ארוכה הרי שאורך החיים שלהם קצר יותר. 

שנה בקולטים שטוחים  20-30שנים לעומת  10-15-כוערך, בתעשייה, בקולטי ואקום מ

מאידך, קולטי   במעגל סגור ולכן לא נסתמים באבנית.  פועליםכאשר שניהם    –  הטובמאיכות  

.מנקים אותםבעת שאו    פחות עמידים ועלולים להישבר בקלות למשל כאשר יורד ברד  ואקום

  

בתנאי העבודה בהם היא  קולטים הללו תיגי מראה נצילות עדיפה על שתי משפחות ה

שמירה על עמידות גבוהה. בו בזמן   תוך  -  מ"צ  95-ל  65ין  טווח חימום שבבעיקר ב  –מתמקדת  

שקולטים שטוחים למרות עמידותם אינם מתאימים לשימושי מזג אויר קר ולא 
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לטמפרטורות גבוהות, קולטי ואקום טובים הינם יקרים יותר ובעלי אורך חיים קצר יותר  

שאינו קיים בקולטים   , דברולכן הם נופלים מתיגי בסגמנטים אלה. תיגי פיתחה קולט אטום

מנגנון  החברה  בנוסף פיתחה    .רגיש לירידת ביצועים בתנאי אבק או לחות  ואינאשר  שטוחים ו

למניעת התחממות יתר ברמת הקולט אשר מונע נזק לרכיבי המערכת ולקולטים בתנאים 

קולטי הואקום הטובים והינו קריטי לשימושים תעשייתיים. המיוצר בהם אין שימוש בחום 

בעבודה בטמפרטורות    החברהות גבוהה יותר אף מהקולטים של  ביותר עשויים להראות יעיל

מ"צ( במקרים רבים יש  120רמת טמפרטורה גבוהה )למשל, מעל ב , אולםשמעל לרתיחה

, כדי למנוע פגיעה ברכיבי המערכתצורך לתת מענה לבעיית התחממות יתר ברמת המערכת 

נה מכוונת לשימושים אינ החברה ואולם מענה כאמור כרוך בהוצאות כספיות נוספות.

ובכל מקרה בקולטים של החברה מופעל בטמפרטורות אלה מנגנון   הדורשים טמפרטורה כזו

 .  למניעת התחממות יתר ולפיכך אין צורך לדאוג לפתרון גם ברמת המערכת

יש להבהיר כי קולט הבידוד השקוף יוצר יתרון בנצילות כפונקציה של הפרש טמפרטורה בין 

בשילוב של כך ששל הקולט לבין טמפרטורת הסביבה ושל הקרינה טמפרטורת העבודה 

-90טמפרטורת עבודה בקצה תחום היעד )למשל    ,מ"צ(  0טמפרטורת חוץ נמוכה מאד )למשל  

מ"צ( ורמת קרינה נמוכה יתכן כי הנצילות תשתווה או אף לעיתים תרד מתחת לביצועים  95

יות שהחימום מתרחש בטווח רחב של ה  ,של קולטי ואקום הטובים והיקרים ביותר. עם זאת

צפוי לספק  החברה טמפרטורות יעד וסביבה לאורך השנה ובמגוון רמות קרינה הקולט של 

יותר אנרגיה מאשר קולטים אלה ובנוסף הוא נהנה מאורך חיים צפוי גבוה יותר ומחיר נמוך 

 יותר.

עם זאת, הטכנולוגיה הקיימת בקולטים הקיימים הינה ותיקה ויציבה ומיוצרת בייצור  

אך ישנו פוטנציאל שיפור נוסף  הקולטים שלה את וממשיכה לשפר המוני. תיגי שיפרה

 ל שהייצור יגדל.   שיתממש ככ

להלן טבלת השוואה בין תיגי לבין קולטי שמש אחרים מובילים, קולטים שטוחים וקולטי 

 ואקום:

 

 מוביל קולט ואקום  מוביל קולט שטוח  TIGIקולט  

 +  - +  מ"צ  95עד   65- יעילות גבוהה בחימום ל

 - +  +  7אורך חיים צפוי גבוה 

 - +  +  8קולט  עלות נמוכה למ"ר

 +  - +  יעילות גבוהה בטמפרטורת סביבה נמוכה 

 +  - +  מניעת נזקי אבק ולחות 

 - - +  ברמת הקולטמניעת התחממות 

 

מובהר בזאת כי האמור לעיל הינו הערכה של החברה בלבד. אין באפשרות החברה לדעת אילו 

הינה על  קולטים יפותחו בעתיד ואילו פיתוחים מתוכננים בחברות אחרות. הערכת החברה 

   בסיס היכרותה המעמיקה עם השוק כפי שהוא כיום.

 

 
 לרבות עמידות בפני פגעי טבע.  7
 מחיר הקולט למ"ר של החברה זול מקולטי ואקום מובילים ויקר מקולטים שטוחים מובילים.   8
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לספק פתרונות חום  תםכווניצרני קולטי שמש וחברות בעולם הודיעו על כמה עשרות של 

  רובן עד כה המערכות שסופקו  .סולריים לצרכני חום גדולים-באמצעות קולטי שמש תרמו

חלקו . (district heating) חימום עירוניפרויקטים גדולים מאוד, בעיקר למכרות ועבור ל

בהסתפקות בטמפרטורה  בדרך כלל האחר של המערכות בפרוייקטים קטנים יותר ו

שמספקים קולטים "רגילים" במודל של חימום מקדים. מטרת החברה להתמקד  

ביכולת התכנון והאינטגרציה  בקולטים היעילים, עזר יולהעד גדול בפרוייקטים בגודל בינוני 

מכירת חום של עתידי רותי ענן ובמודל עיסקי ימספקת ומפתחת וכן ביתרון שבש שהיא

שהינו משמעותי ברוב פיתוחי החברה הובילו ליתרון  כדי ליצור יתרון והובלה בשוק.  ואגירתו  

בתחומים של נצילות בהפרש טמפרטורה גבוה  תחריה יצרני קולטי השמש ממול המקרים 

ארוך בעיקר בהקשר לחדירת אבק ולחות, ובמניעת  ובמזג אויר קר, באורך חיים צפוי

ולידע שברשותה,  , לקולטים שפיתחהבהתחשב בניסיון שיש לחברההתחממות יתר. 

ברה  עם זאת, אין ביכולתה של הח בתחום. טכנולוגי מובילהיא מהווה שחקן ולתפישתה, 

. בין החברות התהוותבשלב זה להעריך את חלקה בשוק מאחר שמדובר בשוק שעודנו בשלבי  

 SavoSolarהפעילות בתחום הפרויקטים הגדולים של קולטי שמש לחום, ניתן למנות את 

, הפעילה בעיקר בסקנדינביה ובגרמניה ומספקת בין היתר מערכות חימום עירוניות גדולות

GreenOneTech   יצרן הקולטים הגדול באירופה המספק בעיקר קולטים במודל שלOEM   אך

הפעילה בעיקר בסין ובגרמניה  Ritter XL-ות חימום עירוני בקולטים שטוחים גם מערכו

 .ומספקת פתרונות מבוססי קולטי ואקום

 

כאמור, הנצילות גבוהה יותר בטמפרטורות היעד   – הקולט ברמת  תיגי  של  יתרונותיה

)לעומת שטוחים וואקום( ואורך חיים צפוי גבוה יותר )בעיקר לעומת ואקום( תוך שילוב עם 

עלות מ"ר קולט עדיפה )בעיקר מול ואקום, תיגי יקר יותר מול קולטים שטוחים( מובילה 

ם בתחום מניעת התחממות לעלות אטרקטיבית יותר לקווט"ש לאורך חיי המערכות. פיתוחי

יתר וחדשנות בתחום הקולט האטום וניהול הנשימה והלחות צפויים להאריך את אורך 

החיים היעיל של הקולטים בירידה מינימלית בביצועים לאורך חיי המערכת ומוגנים 

בפטנטים כך שהם משפרים את ביצועי המערכות תוך שהם מעמידים חסמי כניסה בפני 

 המתחרים. 

יזם תיגי מגיע מתעשייה עתירת חום ולתיגי הבנה   – המערכת ברמת תיגי של תיהיתרונו

טובה של צרכני חום גדולים וצרכיהם. לחברה היכרות וניסיון כספק מערכות חום בתכנון, 

 –אופטימיזציה, והטמעת הפרוייקטים לתוך קוי ייצור וחום של משתמשים גדולים 

מסחריים ותעשייתיים. היות שהקולטים הרגילים מתאימים בעיקר למערכות למקלחות 

במגורים, ידע בתכנון והתקנה של מערכות גדולות איננו קיים בד"כ אצל שחקני קולטי שמש 

לחימום מים. לעומת זאת לחברה יש ידע ייחודי ויתרון בתכנון ואינטגרציה של מערכות חום 

טי השמש שלה והיא פועלת לתכנן ולספק את הפתרון המתאים גדולות לא רק בהקשר קול

ביותר ללקוח כולל באינטגרציה של קולטים סולאריים בעלי או ללא בידוד שקוף, מקורות 

חום אחרים כגון משאבות חום או מבערים, ומוצרים נוספים הכוללים מיכלי אגירה, 

באגירת חום שבד"כ אינו נדרש   משאבות, מחליפי חום, צנרת, רגשים ובקרה. לתיגי ידע נוסף

עבור מערכות   scalability-במערכות למגורים ולכן אינו נפוץ ומהווה יתרון. תיגי עוסקת ב

המהווים יתרון בפריסה עתידית מהירה תוך מתן שירות  –חום גדולות ובשירותים בענן 
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צרכנים ברמה גבוהה הנדרשת על ידי צרכני אנרגיית חום גדולים. השילוב של המערכות ל

 שלעיסקי  למודלהגדולים ומערך השרותים בענן )שחלקו עדיין בתהליך פיתוח( מתאים 

שאינו נפוץ בסגמנטים האחרים. מודל זה ככל   (Energy as a Service)  חום  אנרגיית  מכירת

שהחברה תציע אותו ללקוחותיה בעתיד מהווה יתרון פוטנציאלי המתאפשר מתוך שילוב 

 .להיתרונות שצויינו לעי

מול משאבות חום. אלה הם מוצרים לחימום בטכנולוגיה    תיגי מתמודדת בחלק משווקי היעד

מ"צ  70-המשתמשת בחשמל בנצילות גבוהה. כיום רוב משאבות החום הינן יעילות עד כ

תועלת טובה בטמפרטורות  \ומתאימות לחימום למקלחות גדולות אך אינן עובדות בעלות

ת משאבות חום בחלק מהפרוייקטים ורואה במשאבות מוצר גבוהות יותר. תיגי עצמה משלב

משלים אך בחלק מהמקרים גם תחרות. קולטי שמש המשולבים במערכת שיש בה משאבות 

  חום יכולים לשפר את ביצועי משאבות החום והחברה פועלת למציאת שותפויות בתחום זה.

גיית חום מתחדש. יחד עם מסה )גזם וכד'( נחשבת לעיתים גם היא כמקור אנר-שריפה של ביו

-העובדה כי מקור האנרגיה אינו משריפת דלק פוסילי, לעיתים קרובות מאד שריפה של ביו

 מסה פולטת גזי חממה רבים ונחשבת מזהמת מאד.

כיום, ברוב המקרים התחרות של תיגי הינה מול ייצור חום בשריפה של דלק פוסילי. בתחרות 

ל של חימום מקדים בקולטי שמש והמשך חימום זו תיגי הראתה במקרים רבים כי מוד

בשריפה של דלק פוסילי, ככל שנדרש, מאפשר החזר השקעה קצר )השקעה בקולטים 

המוחזרת מחיסכון בדלק פוסילי נצרך(. חימום מקדים מוביל למצב אשר אין בן מחסור  

 שניומצד  בחום בשום תנאי מזג אויר )כי אין תלות בקולטים, תמיד אפשר לשרוף דלק(

 לאפשרות של חיסכון תוך השגת יעדים סביבתיים. 

 עונתיות  6.14

כיום אין שוני בהכנסות החברה בעונות השנה השונות. בעתיד, עשויות להיות השלכות לעונות 

 השנה, אולם אלו תלויות במיקומים בהם יותקנו מערכות החום.

 כושר ייצור  6.15

בעל   ששכרהבמפעל הרכבה  בישראלהחברה מתכננת ומזמינה חלקי קולט ומרכיבה אותם 

 השביתההקורונה עם פרוץ מגפת  .כושר ייצור המתאים לשנתיים הקרובות לכל הפחות

החלטה להפעיל את קו  ומספקת כעת מוצרים מתוך המלאי. החברה את קו ההרכבות שלה

  את קו ההרכבות  לשדרג בכוונת החברה הייצור תגרור תקופת התארגנות בת מספר שבועות. 

של ההרכבות . קו 2021מחצית הראשונה של מהלך הב מתאים יותר לצרכיהוך אותו ולהפ

 ,בקרבת השוקעתידי צפוי החברה משמש בין היתר לפיתוח תהליך הרכבת הקולטים. ייצור 

יאפשר להערכת החברה הוזלה משמעותית  ,כבות של החברהאצל קבלני משנה או בקו הר

החברה ידע רב בייצור מתועש והיא פועלת לצוות של הקולטים וכן הוזלה בעלויות משלוח. 

כן ו  הקולטים ושאר רכיבי המערכותהוזלת להוביל לעל מנת  הנדסת ערךלקיים תהליך של 

העברת קווי ההרכבה לייצור בעולם לפי החברה תתכנן תהליך ל .תהליך ההתקנהשל יעילות 

 הצורך. 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  6.16

 לדוחות הכספיים. 8לפרטים נוספים ראו ביאור 
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 נכסים לא מוחשיים   6.17

אשר מגנים  פטנטיםפורטפוליו נרחב של לשוק קולטי השמש, לחברה  ייחודיבאופן  6.17.1

מהווים על פיתוחיה של החברה ועל הטכנולוגיה הקשורה אליהם. פטנטים אלו 

 חסם כניסה למי שמעוניין להתחרות בה. כמו גם  נכסים משמעותיים ויתרון תחרותי,  

מטרת ההגנה על נכסי קניינה הרוחני של החברה בפטנטים הוא לאפשר לחברה  

חמש פטנטים )ב 46 הרשמה החבר ף, למנוע העתקה של מוצריה. נכון למועד התשקי

כולל בארה"ב, מדינות שונות באירופה,  משפחות( במדינות שונות ברחבי העולם

הנושאים המוגנים במשפחות פטנטים אלה  .אוסטרליה, קוריאה, סין, יפן והודו

 לחותהקולט ומניעת נזקי  נוגעים למניעת התחממות יתר, פיזור חום בקרינה, איטום  

רוב הפטנטים של החברה הוגשו . בקולט אוגרמערכת חסכון אנרגטי ו אבקו

נים נוספות ש 12-עוד כהינם בתוקף לפטנטים אלה , כלומר 2010-2014לראשונה בין 

 .בממוצע

בנושאים  עוסקות( להלן 6.17.4 שבסעיףטבלה ב)ראה פירוט משפחות הפטנטים  6.17.2

 :הבאים

בעל העברה ו בתחום קרינת השמש שקוףקולט תרמו סולארי הכולל אלמנט  •

משתנה מחוץ  בנפחעם אלמנט  התרמי. הקולט אטום IR-ה נמוכה בתחום

 למעטפת הקולט.

למניעת  הכולל אמצעי להגבלת טמפרטורהעם בידוד שקוף  קולט תרמו סולארי   •

 .חוםנזק 

 ,המבודד מהסביבה כשאינו פעיל ,(OPDהגנה מפני התחממות יתר ) התקן •

 ההתקןמיושם ללא תלות בצנרת סיחרור המים של קולט תרמו סולארי. ו

ללא נזק חום    מאפשר הפעלת קולט תרמו סולארי בטמפרטורות פנימיות גבוהות

  .וללא איבודי אנרגיה

עם בידוד שקוף להגבלת הטמפרטורה הפנימית של קולט תרמו סולארי  התקן •

המעודדת   תספקטרליעקומת בליעה ציפוי עם בוסס על פלטה שחורה בעלת המ

  .הפסדי קרינה החל מאורך גל קריטי

    תרמו סולארי עם מערכת בקרה משולבת. וגראקולט  •

הפטנטים אינם מגינים יודגש כי ייצור בידוד שקוף כשלעצמו מהווה חסם גבוה.  6.17.3

באופן ישיר על השימוש או על הפיזיקה של בידוד שקוף אך החברה מעריכה כי  

 בתחומי מניעת התחממות יתר ואיטום הקולטים הינםהפטנטים הקיימים שלה 

למרות שאין כאמור פטנט ישיר   ש בתוכו בידוד שקוף  יבניית קולט שך  צורחיוניים ל

הידע המערכתי של החברה וידע נוסף אשר בכוונה אינו מוגן  לגבי הבידוד השקוף.

  בפטנטים כדי שלא יחשף מהווים חסם כניסה נוסף.

הערכת החברה כאמור כי הפטנטים שבבעלותה חיוניים לצורך קולט בעל בידוד  

שקוף הינה מידע צופה פני עתיד ומבוסס על הידע הרחב הקיים כיום על ידי אנשי 

החברה בתחום קולטי השמש. הערכת החברה עלולה שלא להתממש הואיל ויכול 

אשר "יעקפו" את  וקיימים כבר כיום ו/או יפותחו בעתיד טכנולוגיות אחרות 

הטכנולוגיות של החברה המוגנות בפטנטים ו/או יפותח קולט בעל בידוד שקוף  
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בטכנולוגיה  אשר לא תדרוש שימוש גם בטכונולוגיות שפותחו על ידי החברה  ואשר 

 מוגנות בפטנטים.  

להלן פרטים אודות הפטנטים הרשומים המהותיים של החברה נכון למועד  6.17.4

   התשקיף:

 
 .EPOמדינות  5 –ואיטליה  פטנט נרשם באנגליה, הולנד, גרמניה, צרפת 9

 

  מועד הפטנט  תיאור הפטנט  כותרת מדינה ' מס
 הקדימות

 שנה
 פקיעה

PCT Publication No. 

1-5 
European  

Patent 
*Office9 

SOLAR 
THERMAL 
COLLECTING 
SYSTEM 

A solar energy 
module for 

converting solar 
radiation to 

thermal energy. 
The module 
includes a 
thermally 
insulating 
element 

transmissive to 
solar radiation 
and having low 

transmissivity to 
thermal infra-red 

radiation, an 
absorbing 

element, a sealed 
enclosure, and a  
variable portion 
in the envelope 

of the sealed 
enclosure  . 

18.1.2009 2030 

PCT/IB20
10/050212 

EP2387694B1 
 

6 Japan 

SOLAR 
THERMAL 
COLLECTING 
SYSTEM 

18.1.2009 2030 

PCT/IB20
10/050212 

JP5798928B2 
 

7 China 

SOLAR 
THERMAL 
COLLECTING 
SYSTEM 

18.1.2009 2030 

PCT/IB20
10/050212 

CN102203521B 
 

8 
South  
Korea 

SOLAR 
THERMAL 
COLLECTING 
SYSTEM 

18.1.2009 2030 

PCT/IB20
10/050212 

KR101653016B1 
 

9 
United 

States of 
America 

SOLAR 
THERMAL 
COLLECTING 
SYSTEM 

18.1.2009 2030 

PCT/IB20
10/050212 

US10036575B2 
 

10 Japan 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

Insulated solar 
panels provide a 

solar thermal 
collector with 

means for 
limiting 

stagnation 
temperatures and 

preventing  
damage 

including: 
temperature 
limiting is 

provided by the 
insulated solar  
panel, isolating 

internal 
components from 
the environment, 

using passive  
closed systems 

within the sealed 
solar thermal 

collector . 

18.1.2010 2031 

/IB20PCT
11/050208 

 

JP5794581B2 
 

11 South  
Korea 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

18.1.2010 2031 

PCT/IB20
11/050208 

 

KR101910201B1 
 

12 Australia 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

18.1.2010 2031 

PCT/IB20
11/050208 

 

AU2011206309B2 
 

13 
United 

States of 
America 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

18.1.2010 2031 

PCT/IB20
11/050208 

 

US8857426B2 
 

14 
United 

States of 
America 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 

18.1.2011 ;
18.1.2010 

2031 
PCT/IB20
11/050208 

 

US9335068B2 
 

https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=8393f2cc-9351-4076-84ac-1dfee5a3a80e
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=35db76d8-239d-4508-927d-ca78b7badea5
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=2882e715-0d71-467e-86c5-f997c445d97c
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c16894f0-ad79-42fc-85e8-694e0ab271f4
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=79d74dc6-7db6-4b3f-a959-b7a16149084c
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c3845afe-a2eb-4367-9fad-7f58a07b31d8
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=871c4f11-00f5-4b14-a0c3-1b91e293ca74
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=12d2c1fc-e2b8-479c-8249-1e65be9ac010
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=967b8c90-da95-43bc-ac61-a28af75d6ca6
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=fe1cc4bc-9f88-4aab-a036-797188568ae6
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 (. intention to allowממתין לרישום )בסטטוס   10
 EPOמדינות  7 –בלגיה, לוקסמבורג, הולנד ושוויץ אנגליה, צרפת, גרמניה, פטנט נרשם ב   11

LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

15 India 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

18.1.2010 2031 

PCT/IB20
11/050208 

 

IN352450B 
 

16 China 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

18.1.2010 2031 

PCT/IB20
11/050208 

 

CN103097830B 
 

17 EPO 

SYSTEM AND 
METHOD FOR 
TEMPERATURE 
LIMITING IN A 
SEALED SOLAR 
ENERGY 
COLLECTOR 

18.1.2010 2031 

PCT/IB20
11/050208 

 

-10 

18 China 

OVERHEAT 
PROTECTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTOR 

An overheat 
protection device 

(OPD) is 
implemented 

independently of 
the circulating 

system of a solar 
thermal collector 
and isolated from 
the environment. 

The system 
facilitates 

operation of a 
solar thermal 
collector at 

elevated internal 
temperatures 

(versus reducing 
or ceasing 

operation above a 
critical 

temperature). 
OPD includes a  
heat pipe filled 

with at least two 
fluids .  

15.2.2011  ;
19.6.2011 2032 

PCT/IB20
12/050559 

 

CN103459938B 
 

19 South  
Korea 

OVERHEAT 
PROTECTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTOR 

15.2.2011  ;
19.6.2011 2032 

PCT/IB20
12/050559 

 

KR101921352B1 
 

20-
26 

European  
Patent 
Office11 

OVERHEAT 
PROTECTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTOR 

15.2.2011  ;
19.6.2011 2032 

PCT/IB20
12/050559 

 

EP2676080B1 
 

27 Japan 

OVERHEAT 
PROTECTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTOR 

15.2.2011  ;
19.6.2011 2032 

PCT/IB20
12/050559 

 

JP6164740B2 
 

28 
United 

States of 
America 

OVERHEAT 
PROTECTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTOR 

15.2.2011  ;
19.6.2011 2032 

PCT/IB20
12/050559 

 

US9377216B2 
 

29 India 

OVERHEAT 
PROTECTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTOR 

15.2.2011  ;
19.6.2011 2032 

PCT/IB20
12/050559 

 

IN7539DELNP2013
A 
 

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=a7b6b86f-2e96-488a-9378-7841a0eb70ef
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=28c6f490-a621-4b56-9a10-3a26bf75ac32
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2011086534&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2011%2F050208%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=f0f227d6-6171-4488-96ac-b8bb3e0c60bc
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=e27e3f85-a2e8-4017-8e9e-f42a832dba43
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=f8009dee-0c7f-4976-bf36-72cc2bab3eea
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=6b2d6e5d-4a41-4b17-a250-3cabcd9c43c5
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=1353d13e-d721-4634-b865-8bc98611bb1d
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012110916&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2012%2F050559%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=689cff4a-b144-4dbd-8124-5dabc7de5764
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=689cff4a-b144-4dbd-8124-5dabc7de5764
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 EPOמדינות   5 –הולנד ואיטליה אנגליה, צרפת, גרמניה, פטנט נרשם ב   12
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30-
34 

European  
Patent 
Office12 

RADIATION 
BASED 
OVERHEAT 
PREVENTION 
MECHANISM FOR 
SOLAR THERMAL 
COLLECTORS 

A system for 
limiting the 

internal 
temperature of a 

solar thermal 
collector uses a 

spectrally 
selective 

absorber coating 
with a higher 

emissivity  
greater than 0.25 
in the infra-red 
(IR) spectrum 
above 2mum 

(micrometers) 
and/or a longer 
(higher) critical 

wavelength of at 
least 3mum, as 
compared to  
conventional 

spectrally 
selective 

absorber coatings 
with typical 

emissivity in the 
range of 0.05 to 
0.1 or a typical 

critical 
wavelength at 
around 2mum . 

1.9.2012 2033 
PCT/IB20
13/050183 

 

2826B1EP280 
 

35-
41 

European  
Patent 
Office13 

In-line heated solar 
thermal storage 
collector 

A system for 
solar assisted 
water heating 
provides hot 

water to a user at 
a lower cost, 

higher energy 
efficiency, and  
with a quicker 
response time 

than 
conventional 

systems, 
reducing energy 

losses, and 
improving user 
comfort. The 

basic architecture 
includes four 

main 
components: a 

solar collector, a 
heat exchanger, 
an in-line heater, 

and a control 
system . 

2.4.2013 2034 
PCT/IB20
14/060376 

 

EP2981766B1 
 

42 China 
In-line heated solar 
thermal storage 
collector 

2.4.2013 2034 
PCT/IB20
14/060376 

 

CN105102897B 
 

43 Japan 
In-line heated solar 
thermal storage 
collector 

2.4.2013 2034 
PCT/IB20
14/060376 

 

JP6544534B2 
 

44 Australia 
In-line heated solar 
thermal storage 
collector 

2.4.2013 2034 
PCT/IB20
14/060376 

 

AU2014246775B2 
 

45 Korea 

In-line heated solar 
thermal storage 
collector 2.4.2013 2034 

PCT/IB20
14/060376 

 

KR1020160003677A 
 

46 Russian  
Federation 

In-line heated solar 
thermal storage 
collector 2.4.2014 2034 

PCT/IB20
14/060376 

 

RU2668861C2 
 

47 
United 

States of 
America 

In-line heated solar 
thermal storage 
collector 

2.4.2014 2034 
PCT/IB20
14/060376 

 

US10253991B2 
 

http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013105032&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2013%2F050183%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013105032&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2013%2F050183%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=d0c04523-0148-40a1-bd45-53e46c0f7356
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=ce5d5acb-e437-4f44-a996-ea5fdbcabdff
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=ad2bb9cd-5707-4250-9edd-1e2bb91acde6
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=81e4ead6-a775-4e41-ba36-893bd1c990e3
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=98405268-cd8f-417f-84ce-6974237ad3b6
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=71831041-a7b3-4801-9203-a79ba3272e3f
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=c743de65-3293-4585-9333-5b43a6fb68b5
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014162274&recNum=1&office=&queryString=FP%3A%28PCT%2FIB2014%2F060376%29&prevFilter=&sortOption=Pub+Date+Desc&maxRec=1
https://analytics.patsnap.com/patent-view/abst?patentId=d744c674-55bb-484c-8e57-4182b2040995
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   הון אנושי 6.18

. הפיתוח אנשים  9-החברה מונה כמתאפיינת במודל ניהול שטוח. צוות  כיום, החברה   6.18.1

חלק מהצוות מועסק כיועצים ומיעוטם אינו   מבוצע באתר החברה על ידי מהנדסים.

 במשרה מלאה. עובד 

   להלן התפלגות מצבת כח האדם: 6.18.2

 
בסמוך לפרסום  

 תשקיף זה
 31.12.2018ליום  31.12.2019ליום 

 3 3 3 הנהלה 

 2 2 1 ייצור ותפעול 

 4 4 4 מחקר ופיתוח 

 1 1 1 שיווק ומכירות 

 10 10 9 סה"כ 

בחברה מועסקים אנשים בעלי ניסיון רב בהקמה וניהול חברות   –תיאור הצוות  6.18.3

תעשייתיות וחברות טכנולוגיה וכן בגיוסי הון, מכירה והנפקה של חברות. מנכ"ל  

החברה מר צבי קליר הינו מהנדס חשמל )טכניון( ובעל תואר שני במנהל עסקים 

(INSEAD בעבר .)כמנכ"ל של צבי כנשיא אראל תקשורת )נסחרה בנאסד"ק(, ו כיהן

3DV Systems   הוביל את מכירתה למיקרוסופט(. שמעון קליר המוביל את פיתוח(

מנכ"ל ארגמן תעשיות כיהן כהטכנולוגיה הינו מהנדס תעשייה וניהול )טכניון(. בעבר  

אביב(, יו"ר ומנכ"ל אראל אנרגיה, מנכ"ל אימארד )אותה מכר  -)נסחרה בתל

 לאורבוטק(.

ה בעלת סמכויות מחייבות כלשהן. המועצה הוקמה על  שאינ  ,לחברה מועצה מייעצת 6.18.4

בשאלות מפתח מבעלי ידע , מפעם לפעם, מנת לאפשר להנהלת החברה לקבל ייעוץ

 מועצהה עם חבריבצד המחקרי והעסקי.  –וניסיון בתחומי הפעילות של החברה 

גוף מחקר הנדסי   – Fraunhofer ISE- מראשי החוקרים ב נמנים פרופ' וורנר פלצר

 – SPF, ד"ר מתיאס רומל שעמד בראש ריתאאנרגיה סול ביל בגרמניה בתחוםהמו

הבדיקות והתקינה השוויצרי לקולטי שמש ודיויד ארפין, שהמציא  ,המחקרמכון 

 Solar City .14של   SolarLeaseאת 

בהתאם ליעדיה האסטרטגיים, בכוונת החברה לגייס עובדים נוספים לצורך  6.18.5

 הבינלאומי.התרחבות החברה אל השוק 

הבכירה בחברה, מועסקים   ההנהלהעובדי החברה, ובכלל זאת נושאי המשרה ועובדי   6.18.6

על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, בהתאם להחלטת הנהלת החברה. על פי 

הסכמי ההעסקה, זכאים העובדים, בין היתר, לתנאים סוציאליים בהתאם לדין 

ללים התחייבות בנוגע לשמירה על ולקבוע בהסכמים האישיים. הסכמי ההעסקה כו

 סודיות ואי תחרות.

 
  10לחברי הוועדה הוענקו כתבי אופציה בהתאם לתכנית האופציות שאושרה בדירקטוריון החברה ביום   14

 לתשקיף זה. 3בפרק  3.4, לפרטים נוספים אודות תכנית האופציות ראו סעיף  2010בדצמבר 



 28-ו
 

לחברה תלות מסוימת בנושאי המשרה הבכירים שלה )מנכ"ל, מוביל טכנולוגי  6.18.7

וסמנכ"ל מכירות(. עם זאת, החברה השקיעה מאמצים בהרחבת מאגר הידע של 

נושאי משרה אלו על מנת שלא תיווצר תלות באחד מהם בלבד. גיוס אנשי הצוות 

יוביל לפיזור והנחלת הידע אשר בידי נושאי משרה אלה לאנשי צוות הנוספים 

 אחרים בחברה. 

. הליועציהחברה ו תכנית אופציות לעובדי אישר דירקטוריון החברה 2010בשנת  6.18.8

לעובדים ויועצים של החברה אופציות למניות החברה  במסגרת התכנית, הוענקו 

למועד נכון  ,רה בדילול מלאמהון המניות המונפק והנפרע של החב 5.4%-המהוות כ

. האופציות שמומשו מוחזקות בידי הנאמן על תכנית האופציות של החברה  תשקיףה

 3.5לפרטים נוספים אודות תכנית האופציות ראו סעיף בהתאם לתכנית האופציות. 

 לתשקיף זה. 3בפרק 

 חומרי גלם וספקים 6.19

ספקי החברה הינם  .מערכת ורכיביהחברה רוכשת מספקים שונים חלקי קולטים  6.19.1

עם ספקים אלו אין לחברה חוזים חברות הממוקמות בישראל, באירופה ובסין. 

, וישנם מגוון ספקים מתבצעת על בסיס הזמנותהארוכי טווח, אלא התקשרות 

רות ברוב תנאי ההתקש .אלו בהזמנותשהחברה יכולה להתקשר איתם חלופיים 

, בעוד את היתרה (50%-25%) תשלום מראש של חלק מהעסקה יםההזמנות כולל

 .60 משלמת החברה בשוטף +

את הבידוד השקוף לקולטים של החברה, ובהתאם, באירופה    מייצרבלבד  ספק אחד   6.19.2

הבלעדיות מכסה לשוק קולטי השמש.  בלעדיותעל חוזה מול החברה הספק חתום 

)ואינה כוללת שימושים אחרים לטכנולוגיית הייצור( ומחריגה חמש רק קולטי שמש  

אף אחת    למיטב ידיעת החברה או היצרן,  חברות אשר היו לקוחות היצרן בעבר ואשר

קולט )למעט  מהן אינה מייצרת ואינה מפתחת נכון לרגע זה קולט בעל בידוד שקוף

מות ואינו בתחרות עם הכולל מיכל בתוכו ומיועד למגורים בעיקר בארצות ח -אוגר 

 ם. יובהר כי לחברה פטנטים רשומים אשר מעמידמוצרי ושווקי היעד של החברה(

חסמי כניסה אחרים בפני יצרני קולטים גם במקרה שישיגו גישה לבידוד שקוף. 

ספק זה מהווה, נכון להיום, את הספק היחיד שיש ברשותו את הידע רק הואיל ו

שיעלה צורך לעבור לספק חלופי, הדבר יהיה כרוך    כלכועל כן    ר הבידוד השקוף,ולייצ

. החברה ייצרה בעבר בידוד שקוף עם קבלני משנה אחרים. בהשקעת זמן ומשאבים

 ,וקולטיםהיות שמעבר לקבלן משנה חלופי עלול ליצור עיכוב באספקת בידוד שקוף 

  זה. בכוונת החברה להכשיר ספקים נוספים בתחום

 הון חוזר  6.20

 2,122בסך של  ,2020ביוני  30 ון החוזר, בהתאם לדוחותיה הכספיים ליוםהלחברה גירעון ב 

הנכסים השוטפים ות. מורכב מנכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפ, האלפי ש"ח

חייבים ויתרות חובה ומלאי. אלפי ש"ח וכללו בעיקר  2,245-הסתכמו בסך של כ 

זכאים ויתרות  אלפי ש"ח וכללו בעיקר 4,367-ההתחייבויות השוטפות הסתכמו בסך של כ

 60 שוטף + עד שלללקוחות  אשראי נותנת החברה  להיום נכון .זכות וספקים ונותני שירות

 . המקרים ברוב מספקיה דומה אשראי ומקבלת יום
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להערכת החברה, גיוס ההון לפי תשקיף זה וכן התחלת שיווק ומכירות בחו"ל עשויים לעזור 

 חוזר. לחברה לשפר את ההון ה

 מימון  6.21

מימנה החברה את פעילותה בעיקר  , 2020דצמבר ממועד הקמתה ועד לחודש  6.21.1

 הלוואות המירות למניות הון מניות ושל בדרך של של משקיעים פרטיים השקעות מ

  לעיל(. 6.3.1בסעיף   מתואר חלקןמחזיקי מניות ומלווים אחרים,  ידי)שניתנו על 

 סך מצטבר של  , במועדים שונים, גייסה החברהועד למועד התשקיף,  2011משנת  6.21.2

 מיליון ש"ח. 40-כ

לאורך השנים קיבלה החברה מימון לפיתוחים שונים ממשרד התשתיות, בנוסף,  6.21.3

 א16(, כמפורט בסעיף BIRDארה"ב ) –משרד הכלכלה והקרן הדו לאומית ישראל 

א לדוחות הכספיים של החברה  16ובסעיף  2019לדוחות הכספיים של החברה לשנת 

 .2020ביוני  30ליום 

 האפקטיבית שיעור הריבית הממוצעת והריבית  6.21.4

 בסכום לא מהותי. , נטלה החברה אשראי בנקאי התשקיףבתקופה אליה מתייחס 

 מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי  6.21.5

 בקבלת אשראימגבלות לא חלות על החברה 

 האשראי של התאגיד ותנאיהן  מסגרות 6.21.6

בריבית   ש"ח 100,000מסגרת האשראי של החברה נכון למועד התשקיף הינה בסך של  

להערכת  ש"ח. 200,000-על סך כ למוסד בנקאיבמועד התשקיף לחברה הלוואה  .שוק

לא יידרש בשנה הקרובה גיוס של בכפוף להשלמת הגיוס לפי תשקיף זה,  ,החברה

 לצורך מילוי יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקימקורות נוספים על תמורת ההנפקה  

   .השוטפיםהחברה 

 מיסוי 6.22

 לדוחות הכספיים. 12ראו ביאור 

 סיכונים סביבתיים 6.23

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף לא קיימים סיכונים סביבתיים אשר יש להם או 

צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה ולא הוראות דין בתחום זה אשר יש להן 

 השלכות מהותיות על החברה ופעילותה. 

נכון למועד התשקיף, החברה ונושאי המשרה בה אינם צד  מעבר לכך, למיטב ידיעת החברה, 

 להליך משפטי או מנהלי מהותי בקשר עם איכות הסביבה.

 החברה מגבלות ופיקוח על פעילות  6.24

מוצרי  . החברהספציפית שחלה על הפעילות של ישראלית אין חקיקה עת החברה ילמיטב יד

 ותחלשל מכון התקנים   קינההחברה עומדים בתקינה הנהוגה באירופה ובארה"ב. דרישות ת

  על התקנה של קולטי שמש למגורים בלבד.

 הסכמי שיתוף פעולה   6.25

כיום, אין לחברה הסכמי שיתוף פעולה מהותיים. בכל הנוגע לתכנון החברה בנוגע להסכמי  

 .להלן 6.26שיתוף פעולה עתידיים, ראו סעיף 
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   יעדים ואסטרטגיה עסקית 6.26

להתמקד בשווקים גיאוגרפיים ובמגזרים הינה העסקית של החברה  תכניתה 6.26.1

 רב.הזדמנות נרחבת ופוטנציאל עבור החברה  המייצגים 

, בין היתר, את תנאי הביא בחשבוןשווקי היעד )גיאוגרפיים ובחלוקה מגזרית(  ניתוח   6.26.2

האקלים הגיאוגרפיים, עלותם ונגישותם של מקורות חום אלטרנטיביים, דפוסי 

, גודל וטמפרטורת היעד הנדרשת באנרגיה לחימום מים לאורך השנההשימוש 

 כיתהלי, תמיכה ממשלתית, לנושאי סביבה הנדרש, מודעות ציבורית ותההתקנ

סקית  הע(, קלות התחזוקה, התאמה לתרבות  scalabilityקבלת ההחלטות, מדרגיות )

 והיכולת לממש פרויקטי תשתית.

 פילוח על בסיס משתמשי קצה 6.26.3

תתי שווקים: תחום המגורים,  3-מסורתי, שוק חימום המים מתחלק ל באופן

סולאריים נפוצים, כיום, כמעט -קולטים תרמו  התחום המסחרי והתחום התעשייתי.

סולארית הקיימת לצורך  -רים. הטכנולוגיה התרמו גואך ורק בשוק חימום המים למ

התעשייתיים חימום מים בשוק המגורים נעדרת כמעט לחלוטין מהמגזרים 

, בעוד בטמפרטורות הנדרשות מספקתפועלת בנצילות והמסחריים מאחר שאיננה 

 שהטכנולוגיה של החברה מתאימה לצרכי החימום של מגזרים אלו.

גדולים -בינונייםבעקבות הניתוח שביצעה, בחרה החברה להתמקד במשתמשי קצה 

 ובפרויקטים לטווח ארוך:

החקלאות ובמשתמשי קצה בתעשיית   מיקוד משמעותי במשתמשי קצה מתחום •

 סטור וייבוש.יהמזון, בעיקר למטרות שטיפה, פ

, הדחת  )בעיקר מקלחות גדולות יםמסחרילצרכים חימום מים במיקוד שניוני  •

 .ן ובסיסי צבאמלובתי  , ( עבור בתי אבות, בתי חוליםכלים, כביסה

 מיקוד גיאוגרפי  6.26.4

תנאי אקלים, עלות השימוש  בעקבות ניתוח שכלל, בין השאר, את השילוב בין

באלטרנטיבות, רגולציה וסובסידיות ממשלתיות, גודל ההזדמנות ומודעות ציבורית, 

 בחברה החברה להתמקד בשווקים הגיאוגרפיים הבאים:

. השוק בישראל מהווה שוק קיים, העמקת החדירה והמשך פיילוטים – ישראל •

 .והתנסותגם כר נרחב ללמידה 

, אוסטרליה  דוגמת  –שווקים נוספים שניתן לחדור אליהם בצורה מהירה יחסית   •

 הולנד, יפן וארה"ב.  

החברה   .סולאריים-היא השוק הגדול ביותר כיום עבור קולטים תרמו סין •

 ייםלאחר שתצבור ניסיון נרחב בשווקים גלובלרק מאמצים  בסיןתשקיע 

 שמעותי., או לאחר שיימצא שותף מקומי מאחרים

יארך זמן וידרוש השקעת משאבי שיווק, החברה צופה כי פיתוח שווקים חדשים 

עובדים,  2-3-המשאבים הינם בעיקר שכר עבודה של כפיתוח עסקי והנדסה. 

משוק אחד לכל  טיפול בלמעלהאך יתכן שוק חדש )כל הוצאות שיווק ונסיעות ל

כמו כן החברה צופה  צוות כזה עד להתמקדות ויצירת תמיכה ומשיכה בשוק היעד(.  

שלאחר השלמת ראל החל מהשנה  מחוץ ליש  כי תתחיל למכור מערכות בשווקי היעד
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)דוגמת אוסטרליה, יפן, . הכנסות משמעותיות שאינן מישראל הגיוס הציבורי

מהשנה השלישית כך שהכנסות מישראל  צפויות החלהולנד, ארה"ב, אך לא מסין( 

צפויות להוות את רוב הכנסות החברה במשך לפחות השנתיים הראשונות לאחר 

 ההנפקה. 

אספקת ואגירת חום לצרכני אנרגיה תרמית  מערכות למקולטי שמש  –המוצר  6.26.5

 גדולים

כיום מתמקדת היא  החברה, אספקת קולטימ הידע והניסיון שנצברועל בסיס 

אספקת מערכות בקנה מידה גדול .  לצרכנים גדולים  ים לאספקת חוםמלא  פתרונותב

ם בחברה,  מיהיכרות ומקצוענות בתכנון ואינטגרציה מערכתית אשר קיי תדורש

 את החברה בשוק יותר משתלם ופחות תחרותי.  יםמציבאת חסם הכניסה ו  יםמגדיל

ת  מערכ. אספקת ללקוחותיה פתרונות מלאיםמתן ב להתמקד בכוונת החברה 

 עם שירותי ענן מקוונים תאפשר לחברה להשיג מטרה זו.   מתקדמת וחדשנית

   המודל העסקי 6.26.6

בפני החברה עומדות הזדמנויות למימוש שני מודלים עסקיים באספקת מערכות 

שלמות. המודל הראשון הוא מכירת המערכת, והשני הוא מכירת אנרגיית חום. מודל 

בכל הקשור לחימום סולרי, בעוד שהוא  נפוץ כיוםמכירת אנרגיית החום איננו 

 שהוא מתחדשת, בעיקר מאחר ת חשמל אנרגי תמכירכל הקשור להמודל השולט ב

זהו איננו המצב בכל הקשור  בעוד שקצה גדולים ויציבים. הלקוחות  כאשרמשתלם 

 למערכות סולריות לשוק הביתי, המודל מתאים לחברה ולשווקי היעד שלה.

( החברה מציעה להעמיד בחצר הלקוח  Energy as a Serviceבמודל מכירת האנרגיה )

על חשבונה מערכת ולמכור את האנרגיה מסופקת ממנה ללקוח במחיר המבטא  

הנחה מוסכמת אל מול שריפת דלק פוסילי. הלקוח יהנה מחיסכון מהיום הראשון, 

 מתכוונתהפחתת פליטות ופתרון סביבתי עם יתרונות רגולטוריים ושיווקיים. תיגי 

עזר במימון חיצוני על מנת לממן את התקנת הפתרון ותוכל להנות מהכנסות על לה

פני תקופה ארוכה וריווחיות גבוהה יותר כתחליף לרווח גולמי חד פעמי. העלות 

  לתיגי במודל זה זהה כמעט למודל מכירת המערכת פרט לעלות המימון והחברה 

אטרקטיבית גם אם גבוהה  כי תוכל לבצע עסקאות מימון כאלה בריבית  מעריכה

 לפחות בפרוייקטים הראשונים.  PV-מהמקובל בעולם ה

מיד עם המייצר ללקוח תזרים חיובי  אספקת אנרגיית חום    מודל  החברה מאמינה כי

הינו מודל עסקי בעל סיכויי   ,השקעה ראשוניתמצדו  מבלי שתידרש    הפעלת המערכת

רוב נכון להיום,  .  כלכליים לשני הצדדיםהצלחה טובים, מאחר והוא מייצר יתרונות  

 5-ל 4החזר השקעה שבין בישראל מספקות ללקוחות החברה שהותקנו  המערכות

שנים )כלומר החיסכון בדלק פוסילי או בחשמל על פני תקופה זו מחזיר את ההשקעה 

מכך נגזר  .  חברהגלמי של  רווח    , ללא סובסידיות כלשהן, ללא מימון ולאחרבמערכת(

IRR מערכות אלו סופקו עד כה כאלטרנטיבה לגפ"מ, או יותר.  20%ויקטאלי של פר

ומעבר לשימוש נרחב במרכזי  ייצור הקולטים בקנה מידה גדול סולר וחשמל. 

הצעת מודל  וויאפשרהמערכת  מרכיבי עלותאת  צפויים להוזילמערכות מודולריים 

עד ואיזורים כולל מול גז טבעי במגוון רחב של לקוחות י ,אנרגיה כשירות

 .גיאוגרפיים
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 פרופיל השותפים העסקיים  6.26.7

עם ניסיון בתכנון,  בשווקי היעדשותפים טכניים  , בין היתר,החברה מעוניינת לאתר

הם יבינ, מסחריים ותעשייתייםהתקנה ואחזקה של פתרונות חימום לשימושים 

 – ותבינלאומי חברותנדסה. החברה תחפש שותפות עם יועצים, משווקים וחברות ה

מוניטין ועם גישה למספר  ותאו פתרונות בעל\ציוד ו ותקולטים או ספקי ותיצרני

. החברה תפעל לשווק את בשווקים השוניםמתקינים מקומיים לקוחות וגדול של 

 .חקלאיים, ארגוני קלינטק, סוכנויות ממשלתיות ארגונים –פתרונותיה באמצעות 

 ,החברה תפעל ליצור קשרים עם גופים פיננסייםלצורך מימון מערכות החום 

 .גלובלים או בשווקי היעד

על מנת להתקשר  יזום פיתוח עסקיתעסוק בהחברה  –  פיתוח שווקים חדשים 6.26.8

בהסכמים עם שותפים מקומיים לצורך התקנות ראשוניות. לאחר שייחתמו 

צוות  גוייסי, בשווקים אלו ניתהסכמים ראשוניים אלו ותתחיל פעילות ראשו

עם שותפים הקשרים  האמון על יצירתמצומצם על מנת לפתוח משרד מקומי, 

לספק  וכן כדיעילות, היקף השותפויות והפ תוהגדלבתחומים נוספים ולקוחות 

 של הפרויקטים.את הצלחתם לוודא על מנת טכניים  תמיכה והובלה בהיבטים

עם הזמן, בהתבסס על רמת הפעילות. במסגרת מאמצי השיווק   משרדים אלו יתרחבו

היזומים, החברה מתכננת להשתתף בכנסים ובתערוכות ולהציג בפני התעשייה, 

הגיאוגרפיים ובאיזורים  לטורים בשווקי היעד  ורגודעת קהל  ארגוני לקוחות, מובילי  

 .בהם מתמקדת הפעילות

 הנדסת ערך והוזלת עלויות  6.26.9

על ועלויות ההתקנה  עלויות ייצור הקולטים הקטנתאחד מיעדיה של החברה הינו 

מפעל אוטומטי במקום בו בייצור הקולטים . לשפר את עמדתה התחרותיתמנת 

. הפחתה זו אלומעותית את עלויות ייצור להפחית מש עשויעלויות הייצור נמוכות, 

תושג באמצעות הנדסת ערך, יעילות ואוטומציה, ייצור רכיבים מקומי במפעל, 

עלויות שינוע רכיבים העסקה נמוכות יותר ועלויות  ,רכישת כמויות גדולות יותר

נמוכות יותר. ככל שהכמויות אותן תידרש החברה לספק במדינת יעד יגדלו, עשויה 

היעד. הקטנת מהותית של עלות ייצור הקולט, באזור  החברה לבחור לייצר מקומית 

, תשפר את ההחזר באופן ניכר, המערכתהמייצגת חלק ניכר ומשמעותי מעלות 

  ל החברה.ותגביר את היכולת התחרותית ש

 ותהתמקדעל ידי , החדירה לשווקים בעולםבכוונת החברה לממש את תכנית  לסיכום,

ובעדיפות משנית באספקת מערכות חום שלמות, בתחילה בתעשיות החקלאית ותעשיות מזון  

, , יפן וארה"בבנלוקסארצות , בישראל, אוסטרליהמערכות עבור משתמשי חום מסחריים 

שותפים מקומיים וגלובליים, ספקי ציוד, יועצים ושותפים  תוך שיתוף פעולה הדוק עם

מודל אספקת אנרגיה. מימוש התכנית  לשלב גם הצעת ניסיון והשקעת מאמצים בפיננסיים 

הלקוחות והשותפויות הנכונות אלו שמטרתן מציאת ייעשה תוך פעילות בשווקים 

עסקי ובתמיכה  יוקמו משרדים מקומיים על מנת לעסוק בפיתוח ולאחריההמתאימים, 

טכנית. בשלבים מאוחרים יותר, תתמקד החברה בשווקי יעד גיאוגרפיים ומשתמשי קצה 

 נוספים.
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  6.27

החברה להגדיל את המטה בישראל, אשר יורכב מצוות של אנשי מקצוע ובעלי ניסיון בכוונת 

תפעול, המחקר והפיתוח, בתחומי הפיתוח העסקי, המכירות, השיווק, ההנדסה, הייצור, ה

על מנת לתמוך בהתפתחות לשווקים הגלובליים. בימים אלו, בוחנת  החברה העסקת מספר  

 חברי צוות פוטנציאליים.

משמעותיות עדיין בישראל ומכירות תתרכזנה המכירות בשנה הקרובה  ,להערכת החברה

לאחר גיוס הצוות, מציאת השותפים בשווקי היעד   בשווקים חדשים יחלו החל מהשנה השניה

חתימת הסכמי שיתוף פעולה  תשקוד החברה עלוהלקוחות הראשונים. בשנה הקרובה 

 .ואיתור לקוחות ראשונים בשווקים אלה בעולם ראשונים עם שותפים פוטנציאלים

 הליכים משפטיים  6.28

שהסתיימו בתקופת התשקיף אשר למועד התשקיף, אין הליכים משפטיים תלויים או 

 החברה היא צד להם.

 דיון בגורמי סיכון  6.29

   גורמי סיכון מאקרו 6.29.1

 קורונה ה משבר •

 לעיל . 6.6.5  ראה סעיף 

 שינויים בשערי חליפין •

חלק ניכר מחומרי הגלם של החברה נרכשים ממדינות שונות בחו"ל, 

אינן נעשות  אלוודולר(. מאחר שרכישות  יואן, אירובמטבע זר )בעיקר 

ת רכישה בעת  אלא במסגרת התקשרויו טווח במסגרת חוזים ארוכי 

הצורך, לחברה יש שליטה מסוימת על השפעת השינויים בשערי החליפין 

על פעילותה. עם זאת, לשינויים מהותיים אפשריים בשערי החליפין עדיין 

 החברה.  ווחיותרעשויה להיות השפעה על 

 שינויים בשערי הריבית •

לגופי מימון חיצוניים על מנת לממן פתרונות במודל  תפנהשהחברה  ככל

עיסקי של מכירת אנרגיה, תהיה לשינוי מהותי בשערי הריבית השפעה על 

או על בחירת התמהיל של השימוש \של פרוייקטים במודל זה ו הרווחיות

 .במודלים העיסקיים בהם תציע החברה פתרונות ללקוחותיה

 סיכונים ענפיים 6.29.2

 חירי הנפט והגז הטבעיבמ משמעותיתירידה  •

היא כיום ספקת אנרגיית חום אעיקר התחרות של החברה בכל הנוגע ל

באמצעות שריפת דלק פוסילי. ככל שמחירי הנפט והגז הטבעי ירדו, כך  

באמצעותם תהא כדאית יותר, ובכך עלולה לפגוע   האנרגיה ספקת א

   רה בטווח הזמן המדובר.באטרקטיביות של ההתקשרות עם החב

 פתרון טכנולוגי אחר לחום מאנרגיה מתחדשת או שאינו מאנרגיה מתחדשת  •
ככל שיחולו שינויים טכנולוגיים או אחרים שיאפשרו הפקת חום 

י אובדן חום והגעה ללקוחות גדולים בצורה מספקת, תוך שמירה מפנ
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הדבר  , במחיר זול משמעותית ליחידת חום מיוצר לטמפרטורות גבוהות,

 עלול לפגוע בהתקשרויות הפוטנציאליות של החברה. 

 מצב המשק בשווקי היעד •

מאחר שלקוחותיה של החברה הם לקוחות תעשייתיים ועסקיים, שינוי 

ילות, מצב מהותי במצב המשק בישראל ובמדינות היעד בעולם )צמצום פע

 להשפיע לרעה על פעילות החברה.  עלולשווקי הון, שינויי מדיניות( 

שינויים טכנולוגיים ותחרות בתחום אספקת החום באמצעות קולטים  •
 סולאריים לצרכנים גדולים-תרמו

על אף שהטכנולוגיה שברשות החברה הינה ייחודית , אין ודאות כי 

ה על פני מוצרים אחרים, לקוחות פוטנציאליים יעדיפו את מוצרי החבר

וייתכן כי יידרש זמן להטמעת הטכנולוגיה באופן מלא בשווקי היעד 

בנוסף, פיתוח טכנולוגי של אלטרנטיבות לחימום עלולות השונים. 

מספר להפחית את השימוש הפוטנציאלי במוצרי החברה. לצד זאת, 

ם פתרונות חו( הודיעו כי הן מתכננות לספק מה עשרותבעולם )כחברות 

הצלחה משמעותית של מי  .באמצעות קולטי שמש לצרכנים גדולים

על לרעה להשפיע  עלולהמחברות אלו בחדירה לשווקי היעד של החברה, 

  .בשווקים אלהיכולתה של החברה להתרחב 

 יים ברגולציהושינ •

ככל שבעתיד תוטל רגולציה על לקוחות היעד של החברה )מבנים 

למשל דרישות  –בהקשר של פעילות החברה  תעשייתיים ומסחריים(

מסוימות בקשר עם מקורות אנרגיה מתחדשת לייצור חום, ייתכן 

שהחברה תצטרך להתאים את מערכותיה ופעילותה לדרישות אלה, 

והדבר עלול לגרום לעיכובים ו/או לעלויות נוספות בכל הקשור לפעילותה 

 העסקית של החברה. 

 סיכונים ייחודיים לחברה  6.29.3

 לשווקים חדירה •

-חדירת טכנולוגיה חדשה לשווקים חדשים טומנת בחובה סיכונים ואי

תחום אספקת אנרגיית החום לשוק התעשייתי והמסחרי בפרט,  ודאות.

 סולארית נמצא בראשית דרכו.  -בעולם באמצעות אנרגיה תרמו

 ניםלספקים / קבתלות ב •

החברה. כיום, לחברה ספק יחיד המייצר את הבידוד השקוף לקולטים של  

כיום, ספק זה מהווה את הספק היחיד שיש ברשותו הכלים והידע ליצירת 

בעבר יוצר בידוד שקוף אצל קבלני משנה אחרים הבידוד השקוף. עם זאת,  

הכין אלטרנטיבה ללספקים נוספים על מנת  לפנות החברהוביכולתה של 

 הבידוד השקוף ולהקטין את תלותה בספק הנוכחי.  לייצור

 בנושאי משרהתלות  •

, מוביל לחברה תלות מסוימת בנושאי המשרה הבכירים שלה )מנכ"ל

הכלים שהחברה מפתחת מכוונים להקל על וסמנכ"ל מכירות(.  טכנולוגי
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תהליך התכנון וההטמעה של המערכות ויובילו להערכת החברה להפחתת  

אנשי הצוות הנוספים יוביל לפיזור  סיוהתלות בנושאי משרה אלה. ג

 והנחלת הידע אשר בידי נושאי משרה אלה לאנשי צוות אחרים בחברה. 

 טכנולוגיה והפרת פטנטידע, גניבת  •

, בתחום הפעילות מבוסס, בין היתר, על הידע יתרונה של החברה

, 6.7.5, בין היתר, סעיפים או)ר חודיים להיהטכנולוגיה והפטנטים הי

. למרות אמצעי ההגנה שהחברה נוקטת לשמור את לעיל( 6.17 -, ו6.7.6

באמצעות הפטנטים האמורים, הידע והטכנולוגיה האמורים, לרבות 

גניבת ידע וטכנולוגיה כאמור, או הפרת הפטנטים, עשויה להסב לחברה  

 נזקים משמעותיים ולפגוע ביכולתה להשיג את יעדיה.

 הון עתידיגיוס  •

לממש את האסטרטגיה העסקית שלה ולבצע בצורה מיטבית את  על מנת

הליכי החדירה לשווקי היעד וההתרחבות הגיאוגרפית של לקוחות 

ככל שלא יעלה בידי החברה  . נוסף בעתיד הוןצורך בגיוס יהיה החברה, 

, עשוי הדבר לפגוע ביכולתה להשיג את יעדיה כאמורהון נדרש  את ה  סילגי

  האסטרטגיים.

 אמינות מוצרי החברה וביצועיהם  •

נכון למועד התשקיף, מוצריה ויכולותיה של החברה נבדקו בעיקר בשוק 

ובמכוני בדיקה ותקינה בארץ   אך גם בשווקים נוספים בעולם הישראלי

. ייתכן כי במסגרת תהליכי הפריסה בשווקי היעד השונים ובאירופה

  ם למערכות שמספקת החברה תידרשנה התאמות או שינויים מסוימי

. במקרים אלו ייתכן ויושפעו מכך ההתקשרויות של בשווקים חדשים

ווצר עיכוב במימוש תכניותיה של החברה כמו גם יהחברה, ועלול לה

בשקיפות המכוורת לאורך שנות מסוימת צפויה ירידה  בקבלת הכנסות.

 השימוש של הקולטים. 

  איכות הייצור •

בין היתר פועל יוצא של תיעוש הייצור, כמויות, ייצור איכות הייצור הינו 

אצל קבלני משנה, תהליכי בדיקה של הרכיבים והקולט בתוך תהליך 

ההרכבה וכמוצר סופי. לחברה נהלים קיימים לאבטחת האיכות אך 

   לתקלות בקולטים. לייתכנו מצבים שהחברה לא צפתה שעלולים להובי

 השלמת פיתוחי החברה -אי •

לעיל(  6.9.1-6.9.3חי החברה  בטווח הקצר )כאמור בסעיפים ככל שפיתו

לא יושלמו ו/או לא יהיו כדאיים מסחרית, תיתכן דחייה ביכולת החברה 

לחדור לשווקים חדשים ו/או גידול בעלויות הנדרשות לביצוע פעולות 

 החברה. 

 גורמי סיכון טכנולוגיים •

ושדרוג ח נכון למועד התשקיף, החברה מתמקדת, בין היתר, בפיתו

ענן על מנת לטייב את פעילותה ולתחזק מרחוק את מידע במערכות 
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כשלים טכנולוגיים עלולים אצל לקוחותיה. ותתקין המערכות שהתקינה 

חשוף את החברה להתקפות סייבר, לפגוע ביכולות אלו של החברה ואף ל

 .השפעה לרעה על ביצועי המערכותלניים או וחיצדליפת מידע לגורמים ל

לאימוץ והטמעת אמצעים טכנולוגיים ותהליכים אשר  תפעלהחברה 

יאפשרו לה למנוע ולבקר איומים מסוג זה, זאת לצד ביקורות אבטחת  

 . מידע סדירותכ

 :טבלת גורמי סיכון 6.29.4

 מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל, כשהם מדורגים על פי השפעתם להלן בטבלה
   :על עסקי החברה המוערכת

 גורם הסיכון 

 מידת השפעתו 

השפעה 
 גדולה 

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 קטנה

 גורמי מאקרו 

 X   משבר הקורונה 

 X   שינויים בשערי חליפין 

  X  שינויים בשערי הריבית 

 סיכונים ענפיים 

  X  ירידה דרמטית במחירי הנפט והגז הטבעי 

  X    לחימום מיםפתרון טכנולוגי אחר  

 X   מצב המשק בשווקי היעד 

  X  שינויים טכנולוגיים ותחרות בתחום הפעילות 

 X   שינויים ברגולציה 

 סיכונים ייחודיים לחברה

   X חדירה לשווקים 

  X  תלות בספקים / קבלנים 

  X  משרה תלות בנושאי 

 X   גניבת ידע, טכנולוגיה והפרת פטנט 

   X גיוס הון עתידי 

 X   אמינות מוצרי החברה וביצועיהם 

 X   איכות הייצור 

 X   השלמת פיתוחי החברה -אי

 X   גורמי סיכון טכנולוגיים 
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  הסברי הדירקטוריון 6.30

 "(החברה: "להלן) בע"מתיגי של  הדירקטוריון דוחהחברה מתכבד להגיש את  דירקטוריון

 בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  ול  2020  ביוני  30חודשים שהסתיימו ביום   שישהלתקופות של  

 תקנות)להלן: " 1970-"לתשה(, ומידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות לתקנות בהתאם ,2019

  "(.דוחותה

ג לתקנות הדוחות, ובהתאם, יכולה 5החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה 

דוחות )ליישם את ההקלות לתאגידים קטנים אשר אושרו במסגרת תקנות ניירות ערך 

החברה החליט ליישם את ההקלות   ן. דירקטוריו2014-תקופתיים ומיידיים()תיקון(, התשע"ד

 הניתנות לפי התקנות האמורות.

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד,   -ראשון  חלק

 תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו 

  כללי .6.30.1

לפי מוגבלת במניות,  , כחברה פרטית 2007באוקטובר   24החברה התאגדה בישראל ביום  

 "(. חוק החברות)להלן: " 1999-התשנ"טחוק החברות, 

פיתוח, ייצור ומכירה   -תחום האנרגיה המתחדשת  ב  החברה עוסקת  ,נכון למועד התשקיף

מערכות חום מסחריות ותעשייתיות אשר בהן מרכיבי אנרגיה מתחדשת ויכולות  של

וכן , שפותחו על ידי החברה סולאריים בעלי בידוד שקוף-לכלול בין היתר קולטים תרמו

 מכירת אנרגיה תרמית לשוק התעשייתי והמסחרי בעולם.

תחום זה כולל פיתוח פתרונות הנדסיים ייחודיים, סביבתיים וחסכוניים לקליטת 

אנרגיית השמש, אגירתה ואספקתה לצרכנים בשוק החום התעשייתי והמסחרי ושיווקם 

גורציה מיטבית בעולם ובארץ. הפתרונות כוללים גם מרכיבים של תכנון, בחירת קונפי

ואינטגרציה למערכות קיימות או שילוב עם פתרונות חום חלופיים שאינן באנרגיה 

מתחדשת. המערכות כוללות גם רכיבים נוספים, בין היתר משאבות, מחליפי חום, רגשים 

ובקרה וכן צנרת ובידוד, ולעיתים קרובות גם מקורות חום נוספים כמו משאבות חום 

 וכד'. 

 תחומי פעילות .6.30.2

וכן  לעיל 6.2ף סעי ראו התשקיף למועד נכון החברה של הפעילות םתחו אודות לפרטים

)א( לדוחות 1וביאור  2019בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  )א(1ביאור 

 .לתשקיף 9המצורפים בפרק , 2020ביוני  30הכספיים של החברה ליום 

 הסביבה העסקית .6.30.3

 לעיל. 6.6 ףראו סעי ,הקבוצהלפירוט בדבר הסביבה העסקית של 
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   כספיהמצב דוח על ה .6.30.4

 סעיף

  30ליום 

ביוני 

2020 

  30ליום 

ביוני 

2019 

  31ליום 

בדצמבר 

2019 

  31ליום 

בדצמבר 

2018 
  הסברים לשינויים המהותיים

 באלפי ש"ח

מזומנים ושווי 

 מזומנים
- - - 913 

-בכל המועדים בהשוואה להקיטון 

נובע משימוש במזומנים  31.12.2018

 לצורך הפעילות השוטפת של החברה

 - 175 179 178 155 פקדון מוגבל 

 152 680 33 93 לקוחות

מחייבת את החברה מכיוון ש

לקוחותיה בהתאם להתקדמות 

ניתוח השוואתי של , העבודות

על  רלוונטימידע מספק היתרות אינו 

 פעילות החברה

 127 478 808 1,202 ויתרות חובהחייבים 

 -ו 31.12.2019בימים הגידול עיקר 

נובע מגידול בהוצאות  30.6.2020

 מראש בגין פרויקטים.

 - 619 592 708 795 מלאי

סה"כ נכסים 

 שוטפים
2,245 1,727 1,929 1,986  

 - 101 87 92 81 רכוש קבוע, נטו

 - 381 952 - נכס זכות שימוש

מישום של תקן  יםנובעהשינויים 

 1.1.19, ביום 16חשבונאות בינ"ל 

ומניצול נכס זכות השימוש ממועד זה 

 .ואילך

סה"כ נכסים שאינם 

 שוטפים
81 1,044 468 101  

  2,087 2,397 2,771 2,326 סה"כ נכסים
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 סעיף

  30ליום 

ביוני 

2020 

  30ליום 

ביוני 

2019 

  31ליום 

בדצמבר 

2019 

  31ליום 

בדצמבר 

2018 
  הסברים לשינויים המהותיים

 באלפי ש"ח

אשראי מתאגידים 

 בנקאיים 
392 76 299 112 

לעומת  31.12.2019ליום הגידול 

לעומת  30.6.2020וליום  31.12.2018

נובע מקבלת אשראי  30.6.2019

לצורך מימון הפעילות השוטפת של 

 החברה

ספקים ונותני 

 שירותים
1,468 1,195 1,073 479 

עיקר הספקים מהווים ספקי מכיוון ש

רכש ציוד וחומרים לפרויקטים, 

בהתאם לצרכים המשתנים של כל 

השוואתי של היתרות ניתוח  ,פרויקט

על פעילות  אינו מספק מידע רלוונטי

 החברה

 798 2,067 1,061 2,400 זכאים ויתרות זכות

לעומת  31.12.2019ליום עיקר הגידול 

לעומת  30.6.2020וליום  31.12.2018

הכרה בהכנסות , נובע מ30.6.2019

מראש בגין מפרויקטים ומהוצאות 

 לשלם. 

התחייבות בגין 

 חכירה
- 1,078 443 - 

מישום של תקן  יםנובעהשינויים 

 1.1.19, ביום 16חשבונאות בינ"ל 

מקיטון בהתחייבויות בגין החכירה, ו

 ממועד זה ואילך.

חלות שוטפת של 

התחייבות בגין 

 מענקים ממשלתיים

107 114 125 102 - 

סה"כ התחייבויות 

 שוטפות
4,367 3,524 4,007 4911,  

הלוואות ניתנות 

 להמרה
14,792 11,862 12,715 10,680 

לעומת  31.12.2019ליום הגידול 

לעומת  30.6.2020וליום  31.12.2018

נובע מקבלה ושערוך , 30.6.2019

 .המירות למניות החברה ההלוואות

התחייבות בשל 

אופציות להמרה 

ולפירעון מוקדם של 

הלוואות ניתנות 

 להמרה

1,709 1,040 1,889 1,017 

לעומת  31.12.2019ליום הגידול 

לעומת  30.6.2020וליום  31.12.2018

נובע מתוספות והערכה , 30.6.2019

בגין  מחדש של הנגזרים הפיננסיים

 הארכת מועדי הפרעון של ההלוואות.

התחייבות בגין 

 מענקים ממשלתיים
217 194 191 184 - 

 - 315 354 335 364 הטבות לעובדים, נטו
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 סעיף

  30ליום 

ביוני 

2020 

  30ליום 

ביוני 

2019 

  31ליום 

בדצמבר 

2019 

  31ליום 

בדצמבר 

2018 
  הסברים לשינויים המהותיים

 באלפי ש"ח

התחייבויות סה"כ 

 שאינן שוטפות
17,082 13,431 15,149 12,196  

  ,68713 19,156 16,955 21,449 סה"כ התחייבויות

 ,11)600( ,16)759( ( 14,184) ( 19,123) הון וקרנות
 יםהשינוי נובע בעיקר מהפסד

 ות הרלוונטיות.בתקופ

סה"כ התחייבויות 

 והון
2,326 2,771 2,397 2,087  

  הפעילותתוצאות  .6.30.5

 סעיף

לתקופה של שישה 

חודשים שהסתיימה 

)באלפי  ביוני 30ביום 

 ש"ח(

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 )באלפי ש"ח(
  הסברים לשינויים המהותיים

2020 2019 2019 2018 

 775 682 290 ,4351 הכנסות 

גדלו  2020ההכנסות במחצית הראשונה של 

עקב מעבר החברה לפרויקטים בהקפים 

שהלקוח הסופי שלהם הוא  גדולים מבעבר

 בעיקר משרד הבטחון.

עלות 

 ההכנסות
(81,19 ) (255 ) (801 ) (1,054 ) 

בוצעה  2020במחצית הראשונה של 

במבנה ההוצאות התפעוליות של  התייעלות

אשר כללה שחרור של עובד, וויתור החברה 

על שכר חלקי של מנכ"ל ומלא של היו"ר 

)וסמנכ"ל פיתוח( וכן החברה עברה למבנה 

אשר השכירות בגינו נמוכה יותר. שינויים 

 לשיפור ברווחיות . אלה הובילו

רווח 

)הפסד( 

 גולמי

237 (35 ) (119) (279 )  

הוצאות 

מחקר 

 ופיתוח, נטו

(740 ) (952 ) (1,892 ) (2,214 ) 

, פיתוחעקב סיום פרויקט הקיטון נבע 

במבנה  והתייעלות שחרור של עובד פיתוח

 ,בין היתר  ,ההוצאות התפעוליות של החברה

בגין שכירות נמוכה יותר וויתור מלא על 

 .שכר של סמנכ"ל הפיתוח )והיו"ר(

הוצאות 

מכירה 

 ושיווק, נטו

(487 ) (477 ) (935 ) (789 ) - 
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 סעיף

לתקופה של שישה 

חודשים שהסתיימה 

)באלפי  ביוני 30ביום 

 ש"ח(

לשנה שהסתיימה 

 בדצמבר 31ביום 

 )באלפי ש"ח(
  הסברים לשינויים המהותיים

2020 2019 2019 2018 

הוצאות 

הנהלה 

 וכלליות

(605 ) (803 ) (1,584 ) (1,399 ) 

מחצית הראשונה של בהוצאות בהקיטון 

במבנה  מהתייעלותבעיקר נבע  2020

הנובעת  ההוצאות התפעוליות של החברה

בין היתר מויתור חלקי על שכר המנכ"ל 

 .ומעבר למבנה בעלות שכירות נמוכה יותר

סה"כ 

 הוצאות
(8321, ) (2,232 ) (114,4 ) (4,402 )  

הפסד 

 תפעולי
(5951, ) (1972, ) (5304, ) )681(4,  

הוצאות 

 מימון, נטו
(970 ) (236 ) (480 ) (1,088 ) 

נובע בעיקר   2018לעומת    2019בשנת  הקיטון  

מהשפעת ירידת שע"ח של הדולר על שערוך 

. ההלוואות ההמירות והנגזרים הפיננסיים

לעומת  2020הגידול במחצית הראשונה של 

התקופה המקבילה אשתקד נובע משערוך 

ההלוואות המירות בהתאם לריבית 

 האפקטיבית.

הפסד נקי 

והפסד 

 כולל לשנה

(5652, ) (4332, ) (5,010 ) )769(5,  

   נזילות .6.30.6

באמצעות מקורות מימון   מומנהפעילות החברה    ועד למועד דוח זה,  הקמתה  ממועד  החל

 המירותשהועמדו לרשותה על ידי בעלי מניות, משקיעים חיצוניים באמצעות הלוואות 

הרשות לחדשנות ומגורמים אחרים משרד האנרגיה, ומענקים ממשלתיים שהתקבלו מ

, למועד דוח זה ועד הקמתה ממועד שחלפו השנים בכלמקורות מימון נוספים. מ כןו

דים שוטפים ונבעו לה תזרימי מזומנים שליליים מפעילותה דיווחה החברה על הפס

 .השוטפת

פרטיים הנהלת החברה פועלת לגיוס מקורות מימון נוספים באמצעות גיוסי הון 

על מנת לממן את תכניתה האסטרטגית  ,מענקים ממשלתייםוציבוריים וקבלת 

הנוכחית   פעילות החברה במתכונתההמשך    .המתמקדת בחדירה לשווקים חדשים בעולם

תלוי בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, בהמשך פיתוח סדרות 

נוספות של מוצרים, וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון 

 פעילותה, ככל שיידרש.
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 סעיף

לתקופה של שישה חודשים 

ביוני  30שהסתיימה ביום 

 )באלפי ש"ח(

 ביום סתיימההש לשנה

 )באלפי ש"ח( בדצמבר 31
 ולשינויים ליתרות םהסברי

 המהותיים

2020 2019 2019 2018 

תזרים מזומנים 

נטו מפעילות 

 שוטפת

(620 ) (1,264) )331(2, (4,368) 

כי המזומן עקב גידול קיטון בצורחל  

בהכנסות וקיטון בהפסד התפעולי, 

שנבעו מהרחבת פעילות החברה 

 בהוצאות.וצמצום 

תזרים מזומנים 

נטו ששימש 

לפעילות 

 השקעה

24 - - (3) - 

תזרים מזומנים 

נטו שימש 

 לפעילות מימון

596 351 4181, 5,202 

השינוי נובע מירידה בגיוס 

ההלוואות בתקופה ומתשלומי 

 .2019חכירה בשנת 

  מימון מקורות .6.30.7

, מימנה החברה את פעילותה בעיקר מהשקעות 2020ממועד הקמתה ועד לחודש דצמבר 

בדרך של הון מניות ושל הלוואות המירות למניות )שניתנו על ידי מחזיקי מניות ומלווים 

  לעיל. 6.3, כאמור בסעיף (אחרים

יתרת   –  (רכיבי אופציות המרה ופרעון מוקדם)כולל  המירות למניות  הלוואות   .6.30.7.1

 אלפי ש"ח, 16,501 -על כ העמד 2020 ביוני 30יום ההלוואות ההמירות ל

אלפי ש"ח  14,604 -כ  ,2019ביוני  30ליום  אלפי ש"ח 12,902 -כבהשוואה ל

הלוואות .  2018בדצמבר    31ליום  אלפי ש"ח    11,697  -וכ  2019בדצמבר    31ליום  

 2020במהלך חודש דצמבר מהוות את המימון העיקרי לפעילות החברה. 

 כמו כן: אלה, למניות החברה. הומרו הלוואות

, הועמדו על ידי בעלי מניות של החברה 2020במהלך חודש דצמבר  (א)

דולר ארה"ב, אשר   480,352למניות החברה, בסך של  הלוואות המירות

 20%יומרו למניות החברה, ככל שהחברה תונפק לציבור, בהנחה של 

מהמחיר האחיד למניה שישולם במסגרת הנפקת החברה לציבור כאשר 

מיליון דולר לפני הנפקת  35תקרת המחיר למניה תשקף שווי חברה של 

 "(.2020הלוואת דצמבר החברה )"

התקשרה החברה עם חברת מנורה מבטחים אנרגיה  2021בחודש ינואר  (ב)

"( לפיו העבירה מנורה לחברה הסכם  סייף"( על הסכם  )"מנורהבע"מ )"

דולר ארה"ב אשר יומר למניות החברה באופן אוטמטי   1,000,000סך של  

בכפוף להשלמת ההנפקה ובסמוך לפני השלמתה. המרת הסכום למניות 
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על המחיר האחיד למניה  שישולם במסגרת  20%תעשה בהנחה של 

מיליון ₪ לפני  100הנפקת החברה לציבור עם תקרה של שווי חברה של 

הנפקת החברה. במסגרת ההסכם ניתנו על ידי החברה מצגים מקובלים 

לרבות ביחס לנכונות דוחותיה הכספיים. להסכם הסייף הצטרפו ארבעה 

דולר ארה"ב בהתאם  220,000גופים נוספים שהעבירו לחברה סך של 

הסכימו  2020לתנאי הסכם הסייף. המלווים בהלוואת דצמבר 

יעברו  2020שההלוואות שהעמידו לחברה בקשר עם הלוואת דצמבר 

 .להיות בתנאי הסכם הסייף

 -עמדה על כ  2020ביוני    30לזמן קצר ליום    האשראייתרת    -  אשראי לזמן קצר .6.30.7.2

אלפי  299-,  כ2019ביוני    30ליום   ש"חאלפי    76  -כבהשוואה לאלפי ש"ח,   392

. 2018בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  112 -וכ 2019בדצמבר  31ש"ח ליום 

 האשראי משמש את החברה למימון ההון החוזר.

 90פלוס  לשוטף    מזומןשראי הניתן לקבוצה על ידי ספקים נע בין  הא  -  ספקים .6.30.7.3

וחומרים לפרויקטים, בהתאם עיקר הספקים מהווים ספקי רכש ציוד יום. 

. החברה שואפת שמועדי תקבולי הלקוחות לצרכים המשתנים של כל פרויקט

 מהפרויקטים יהיו דומים למועדי התשלום לספקים

פלוס לשוטף     מזומןהאשראי הניתן על ידי הקבוצה ללקוחות נע בין    -  לקוחות .6.30.7.4

מהפרויקטים יהיו דומים החברה שואפת שמועדי תקבולי הלקוחות יום.  60

 .למועדי התשלום לספקים

 .לעיל 6.15לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של הקבוצה ראו סעיף 
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 היבטי ממשל תאגידי  –שני   חלק

  פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית .6.30.8

 לתקנות ניירות ערך  3תיקון מספר )ב( להוראות התחולה של 7בהתאם להוראות סעיף 

, החובה לצרף דוח על הבקרה 2009-התש"ע )תיקון(,)דוחות תקופתיים ומיידים(

 . 2022בדצמבר  31הפנימית תחול על החברה החל מהדוחות הכספיים הערוכים ליום 

ב)ג( לתקנות 9דוחות, הוראות תקנה הלתקנות ( 1ב)ג9 כן, בהתאם להוראות תקנה כמו

פיה יש לצרף לדוחותיה השנתיים של חברה את חוות דעתו של רואה החשבון   דוחות, עלה

המבקר שלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות 

מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו, לא יחולו על החברה בטרם חלפו חמש שנים מעת 

  ה.למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנ ,ד מדווחשנעשתה תאגי

 תרומות .6.30.9

 מדיניות בנושא זה.  מועד הדוח,נכון ל ,תרומות, ואין לההעניקה החברה לא 

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6.30.10

( לחוק 12)א()92, לפי סעיף  החליט הדירקטוריון  24.2.2021הדירקטוריון מיום    בישיבת

החברות, כי המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 

)שימונו בהתאם להוראות חוק החברות ירקטורים החיצוניים ופיננסית, לרבות הד

המספר )להלן: ")כולל דח"צים(  אחדבכפוף להפיכת החברה לחברה ציבורית, הוא 

 "(. המזערי הראוי

בין השאר, בגודל החברה, תחומי פעילותה המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, 

וטיב הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בבדיקת מצבה הכספי של 

 החברה, עריכת דוחותיה הכספיים ואישורם. 

 תבעל תכדירקטורי הסווג יעל בנימי ד"רתשקיף, הזה יצוין כי נכון למועד  לעניין

  .מומחיות חשבונאית ופיננסית

 דירקטורים בלתי תלויים .6.30.11

אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים  לאהחברה , תשקיףהלמועד  נכון

בחברה דירקטורים  מכהניםלא והבלתי תלויים, כהגדרת המונחים בחוק החברות 

  בלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

 התאגיד של המבקר בדבר פרטים .6.30.12

, Grant Thornton Israelפאהן קנה  משרד ושל החברה הינ המבקרים החשבון רואי

 .רואי חשבון

 לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף השעות שבוצעו בחברה:  נתונים להלן
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 המשרד שם
 השרות סוג המבקר

חודשים  שישה
 30שהסתיימו ביום 

  2020 ביוני
 2018שנת  2019שנת 

 "חבש בשעות "חבש בשעות "חבש בשעות

פאהן קנה 
Grant 

Thornton 

Israel 

 22,500 220 22,500 200 - -  ביקורת

 - - - - - - שירותים אחרים

 

הטרחה של רואי החשבון המבקרים מובא לאישור דירקטוריון החברה. גובה שכר   שכר

בין היתר, על תנאי השוק ולדעת הנהלת החברה הינו סביר  בהתבססהטרחה נקבע 

 ומקובל בהתאם לאופי החברה ולהיקף הפעילות שלה. 

בהתאם להוראות חוק החברות, עם הפיכת החברה לציבורית, תמנה החברה מבקר 

 פנימי.

 הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר אירועים .6.30.13

 הכספיים דוחותל 21 ביאור ראו, אירועים לאחר תאריך המאזןבדבר  לפרטים 

 .לתשקיף 9וכן דוח אירועים הכלול בפרק  2019בדצמבר  31 ליוםהמאוחדים 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  - שלישי חלק

 התאגיד התחייבויות מצבת .6.30.14

לדוח  'א נספח, ראו מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעוןלפרטים אודות 

 .הדירקטוריוןהסברי 

 

 

 

 

 

   

 ל"מנכ, צבי קליר  דירקטוריון ר"יו, שמעון קליר

 

 

 

  2021 ,בפברואר 24: תאריך
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 נספח

 מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

 :2020ביוני  30, נכון ליום רעוןילהלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועדי פ

 כספיים של התאגיד )באלפי ש"ח(הדוחות העל בסיס נתוני  -אשראי בנקאי מבנקים בישראל 

 תקופה
 תשלומי קרן

 סה"כ ריבית ברוטו
 אחר יורו דולר שקלי לא צמוד שקלי צמוד

 392  __  __  __  __  392  __ שנה ראשונה

  __  __  __  __  __  __  __ שנה שניה

  __  __  __  __  __  __  __ שנה שלישית

  __  __  __  __  __  __  __ שנה רביעית

שנה חמישית 

 ואילך

__  __  __  __  __  __  __  

 392  __  __  __  __ 392  __ סה"כ
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 דירקטוריון החברה  7.1

 פרטים שמעון קליר  עדלי דולר  צבי קליר  ד"ר יעל בנימיני 

דירקטור   דירקטור 

 ומנכ"ל החברה 

יו"ר  דירקטור 

דירקטוריון 

 וסמנכ"ל פיתוח

 תפקיד בחברה 

 מספר תעודת זהות  1393156 59629584 59241364 007169600

 תאריך לידה:  6.1.1937 4.5.1965 19.1.1965 8.5.1949

  27רחוב לחי 

הרצליה  

4674627 

 ,16שמגר 

 יפו-תל אביב

 , 2נטף 

 רמת השרון

 , 18הברוש 

 סביון

- מען להמצאת כתבי בי

 דין: 

 נתינות:  ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית

לשמש ]מיועדת 

ככל שתמונה 

כדירקטורית  

 חיצונית[

חברות בוועדות של   לא לא לא

 הדירקטוריון: 

 דירקטור בלתי תלוי:  לא לא לא לא

מיועדת לשמש 

כדירקטור  

 חיצוני

 דירקטור חיצוני:  לא לא לא

הוא בעל מומחיות  אם כן,  ---  ---  ---  כן

חשבונאית ופיננסית או  

 בעל כשירות מקצועית: 

מיועדת לשמש  

כדירקטור  

 חיצוני

האם הוא  אם כן,  ---  ---  --- 

 :1דירקטור חיצוני מומחה 

יו"ר  לא מנכ"ל החברה  לא

דירקטוריון 

וסמנכ"ל 

 הפיתוח בחברה 

האם הוא עובד של  

  חברה בת של , החברה 

חברה קשורה  של , שלה

 : בה  או של בעל ענייןשלה  

 

 . 2000-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 1כמשמעות המונח בתקנה   1

 : ניהול החברה7פרק 
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 פרטים שמעון קליר  עדלי דולר  צבי קליר  ד"ר יעל בנימיני 

התאריך בו החלה כהונתו   24.10.2007 10.8.2015 27.10.2010 24.2.2021

 כדירקטור: 

ראשון תואר 

במתמטיקה 

ופילוסופיה 

 )בהצטיינות(

מהאוניברסיטה  

העברית; תואר  

שני בכלכלה  

מהאוניברסיטה  

העברית; תעודת  

הוראה  

במתמתיקה 

מהאוניברסיטה  

העברית;  

ודוקטורט 

 -בכלכלה מ

Princeton 

University, 

Princeton, N.J.  

USA  

BSc   בהנדסת

חשמל 

מהטכניון, 

MBA מ -

INSEAD. 

BA  בפילוסופיה

האוניברסיטה  מ

  MAהעברית, 

בהיסטוריה של 

המדע  

מאוניברסיטת 

 (.Sorboneפריז )

BSc Eng  

בהנדסת  

תעשיה ומנהל 

 מהטכניון.

 השכלתו: 

מרצה בבי״ס 

לכלכלה  

באוניברסיטת 

תל אביב ובבי״ס  

למנהל עסקים 

במרכז  

הבינתחומי 

 הרצליה 

מנכ"ל זקס  מנכ"ל החברה.

אברמוב  

אינבסטמנטס 

בע"מ )החל משנת 

( ויועץ 2005

השקעות 

וחדשנות )החל 

 (.2013משנת 

יו"ר 

דירקטוריון 

וסנמכ"ל 

הפיתוח 

 בחברה. 

עיסוקו בחמש השנים  

 האחרונות: 
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 פרטים שמעון קליר  עדלי דולר  צבי קליר  ד"ר יעל בנימיני 

BTB  מקשרים

הלוואות 

 בישראל

 ת)דירקטורי

וחברת ועדת  

 אשראי(;

קרן קופיה  -

טכנולוגיות מזון 

וחקלאות, 

פארמדיקה  

אד -בע"מ, ספוט

בע"מ, אנזוטיק 

 Arviaבע"מ, 

Ltd. נובה לומוס ,

בע"מ, מול נוף 

בע"מ, יו"ר יד 

 חיים ויצמן.

תאגידים שבהם משמש   -

 כדירקטור )פרט לחברה(:  

בנו של יו"ר  –כן  לא

הדירקטוריון  

וסמנכ"ל 

הפיתוח בחברה,  

 מר שמעון קליר.

אביו של  –כן  לא

מנכ"ל החברה, 

 מר צבי קליר.

האם הוא בן משפחה של 

 בעל עניין אחר בחברה: 

האם החברה רואה בו   לא  לא לא כן

כבעל מומחיות  

חשבונאית ופיננסית 

לצורך עמידה במספר  

המזערי שקבע  

הדירקטוריון על פי סעיף 

  ( לחוק החברות: 12)א()92
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 בכירה  משרה נושאי 7.2

שאינם דירקטורים זה,  תשקיף מועדל נכוןלהלן יובאו פרטים אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה, 

   בחברה. 

 פרטים משה בן ישי  דורון יסעור 

 מספר תעודת זהות:  55483226 58506379

 תאריך לידה:  16.9.1958 27.12.1963

 תאריך תחילת כהונה:  1.12.2010 1.10.2011

תפקיד בחברה, בחברה בת,   סמנכ"ל מכירות סמנכ"ל כספים

 בחברה קשורה או בבעל עניין: 

 האם הוא בעל עניין בחברה:  לא לא

האם הוא בן משפחה של נושא  לא לא

משרה בכירה אחר או של בעל 

 עניין בחברה: 

BA בכלכלה וניהול ו-MBA  

 מאוניברסיטת ת"א.

BSME  בהנדסת מכונות מ-FDU 

NJ ,MBA .מאוניברסיטת ניו יורק 

 השכלה: 

ניסיון עסקי בחמש השנים  . סמנכ"ל מכירות בחברה . סמנכ"ל הכספים בחברה

 האחרונות: 

 דין להנפקה זו  עורכי 7.3

 אביב.-, תל98 אלון יגאלעורכי דין, רח'  משרד 'ושותרוזנברג הכהן  ,'ושות אגמון

 החברה רואי החשבון של  7.4

 אביב.-, תל32, רואי חשבון, רח' המסגר Grant Thornton Israelפאהן קנה 

 משרדה הרשום של החברה  7.5

 .446431סבא -, כפר20עתירי ידע 

 חתימה עצמאיים   מורשי 7.6

)ד( לחוק ניירות 37עצמאיים, כהגדרת המונח בסעיף    חתימה  מורשילמועד תשקיף זה, אין בחברה    נכון

 .ערך
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  2למינוי, כהונה ומילוי מקום של דירקטורים המתייחסות החברה תקנון מהוראות עיקריות הוראות 7.7

 לחברי הדירקטוריון: ביחס הבאות ההוראות את, היתר בין, כוללההתאגדות של החברה  תקנון

 בתקנון  הסעיפים הנושא

, משך כהונתם, מילוי מיקומם, שכרם  מינויים  דרכי ,  הדירקטוריון  חברי  ספרמ
 וסיום כהונתם  

82 ,84-87 ,89-92 

 88 חליפיים  דירקטורים

 83 חיצוניים  דירקטורים

 104-105 הדירקטוריון   סמכויות

הדירקטורים לרבות, אופן זימון ישיבות הדירקטוריון, דרכי כינוסן,   פעולות
המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן קבלת ההחלטות בה, 

 פעולתןואופן  , סמכויותיהןהקמת ועדות הדירקטוריון
93-103 ,106-110 ,115 

  נושא  אחריות ביטוח, בחברה משרה לנושאי מראש מאחריות פטור מתן
  בתקנון   כמפורט  הוצאה או חבות  בשל משרה נושאי של בדיעבד שיפוי, משרה

  משרה נושא לשפות מראש והתחייבות
136-140 

 

 

פורסם על ידי החברה  י כפי שניתן לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה  לקוחים מתקנון החברה.    7.7נושאים המנויים בסעיף  ה   2
   .www.magna.isa.gov.ilבאתר המגנ"א של רשות ניירות ערך במקביל לפרסום התשקיף, 
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 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה  .8.1

 כללי .8.1.1

: )א( לכל אחד מחמשת בעלי 2020ביוני  30חודשים שהסתיימה ביום ה 6תקופה בת בגין הו 2019, 2018להלן פירוט אודות התגמולים שניתנו בגין השנים 

   :התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בה; וכן )ב( לכל בעל עניין בחברה

  :2020ביוני  30החודשים שהסתיימה ביום  6התקופה בת 

)באלפי  סה"כ תגמולים אחרים*  )באלפי ש"ח(  תגמולים בעבור שירותים* פרטי מקבל התגמולים 

 תפקיד שם ש"ח( 
היקף 

 משרה

שיעור החזקה בהון 

 התאגיד
 מענק שכר 

תשלום מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ייעוץ
 ריבית אחר עמלה

דמי 

 שכירות
 אחר

 -  -  -   -  359.3 -  מלאה  סמנכ"ל מכירות  משה בן ישי 
28.7  

 )רכב( 
 -  -  - 388 

 263 -  -  -  -  -  -  -  -  -  263 11.9% מלאה  מנכ"ל  צבי קליר 

 שמעון קליר 
יו"ר וסמנכ"ל  

 פיתוח 
 79 -  -  -  -  -  -  -  -  -  79 6.5% מלאה 

 סמנכ"ל כספים  דורון יסעור 
20% 

 משרה 
 - 61  -  -  -  -  -  -  -  -  - 61 

 ש"ח לחודש. 31,200, כך שמיום זה עמדה משכורתו על סך של 1.3.2020משכרו הקבוע החל מיום  20%ויתר באופן זמני על הזכות לקבל  קליר צבי מר -* 

  .1.3.2020לקבל שכר קבוע מהחברה החל מיום   תקליר ויתר באופן זמני על הזכו שמעון מר -* 

 :2019שנת 

)באלפי  סה"כ תגמולים אחרים*  )באלפי ש"ח(  שירותים*תגמולים בעבור  פרטי מקבל התגמולים 

 היקף משרה תפקיד שם ש"ח( 
שיעור החזקה בהון 

 התאגיד
 מענק שכר 

תשלום מבוסס 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ייעוץ
 ריבית אחר עמלה

דמי 

 שכירות
 אחר

 -  -  -   -  572.3 -  מלאה  סמנכ"ל מכירות  משה בן ישי 
45.7  

 )רכב( 
 -  -  - 618 

 610 -  -  -   -  -  -  -  -  610 11.9% מלאה  מנכ"ל  קליר צבי 

 שמעון קליר 
יו"ר וסמנכ"ל  

 פיתוח 
 479 -  -  -   -  -  -  -  -  479 6.5% מלאה 

 סמנכ"ל כספים  דורון יסעור 
משרה   33%

 בממוצע 
 - 201  -  -  -  -  -   -  -  - 201 

 

 : בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה8פרק 
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 :2018שנת 

)באלפי  סה"כ תגמולים אחרים*  )באלפי ש"ח(  תגמולים בעבור שירותים* פרטי מקבל התגמולים 

שיעור החזקה בהון  היקף משרה תפקיד שם ש"ח( 

 התאגיד

תשלום מבוסס  מענק שכר 

 מניות

דמי 

 ניהול

דמי 

 ייעוץ

דמי  ריבית אחר עמלה

 שכירות

 אחר

 -  מלאה  סמנכ"ל מכירות  משה בן ישי 

574.1 

 - 

 -  -  -  - 45.9  

 )רכב( 

 -  - 

 - 

620 

 609 -  -  -  -  -  -  -  -  -  609 11.9% מלאה  מנכ"ל  צבי קליר 

 שמעון קליר 

יו"ר וסמנכ"ל  

 6.5% מלאה  פיתוח 

476 

 - 

 -  -  -  -  -  -  - 

 - 

476 

 סמנכ"ל כספים  דורון יסעור 

 40%חלקית, 

 -  בממוצע 

240 

 - 

 -  -  -  -  -  -  - 

 - 

240 
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 מר משה בן ישי  (1)

לפי  .2010בנובמבר  1ישי מועסק בחברה כסמנכ"ל מכירות החל מיום מר משה בן 

₪ )ברוטו(, אך  27,300הוראות הסכם ההעסקה שלו זכאי מר משה בן ישי לשכר של 

בהתאם לאבני יסוד שנקבעו רשאי היה המנכ"ל להורות על הגדלת שכרו של מר משה 

, בתמורה לכהונתו 2018-2020בשנים בהתאם,  ₪ )ברוטו(. 39,000בן ישי עד לסכום של 

ש"ח  39,000כסמנכ"ל המכירות של החברה, עמד שכרו החודשי של מר בן ישי על 

 )ברוטו(.

ההסכם בין החברה לבין מר בן ישי, ובעקבות תיקון שר וא 2020 דצמברב 28ביום 

בתמורה לכהונתו כסמנכ"ל המכירות    החל מיום השלמת הגיוס על פי התשקיףהתיקון,  

 .ש"ח )ברוטו( 45,000מר בן ישי לשכר חודשי בסך בחברה, זכאי 

חופשה שנתית : )א( , ביניהםשאינם חורגים מהמקובל לתנאים ישי בנוסף, זכאי מר בן 

)ג( תקופת הודעה   ;)ב( דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לקבוע בחוק ;ימים 24בת 

. כמו כן, כולל משכרו לקרן השתלמות 7.5%( הפרשה בסך ; )דימים 90בת מוקדמת 

שנים עשר חודשים  שלההסכם התחייבות לשמירת סודיות ותניית אי תחרות לתקופה 

( כפי שמונח זה הוגדר בהסכם  causeאם הפיטורים נעשו ללא "עילה" )  ששה חודשים)או  

הוצאות טלפון ; )ו( תשלום רכב ליסינג שעלות המס שלו מגולמת בשכרו; )ה( ההעסקה(

 על ידי החברה.

אישר דירקטוריון החברה להעניק למר משה בן ישי בונוס   2021בינואר    14, ביום   בנוסף

, שישולם בסמוך לאחר השלמת ההנפקה ובכפוף לכך  )ששים אלף( ₪ 60,000בסך של 

 .2021בדצמבר  31 שהנפקת מניות החברה תושלם עד ליום 

-3.3  פיםראו סעי,  מר בן ישי מחזיק באופציות המירות למניות החברה. לפרטים נוספים

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.7

ש"ח, ומיום השלמת  51,300העלות החודשית לחברה בגין העסקתו של מר בן ישי  היא 

 ש"ח. 66,000-החברה, כ, להערכת הגיוס תהא

 .)כהגדרתה להלן( תנאי העסקתו של מר בן ישי תואמים את מדיניות התגמול

 מר צבי קליר  (2)

 2019, 2018בשנים . 2010באוקטובר  1רה החל מיום צבי קליר מועסק כמנכ"ל החבמר 

 39,000( עמד שכרו החודשי )ברוטו( של מר קליר על 29.2.2020)עד ליום  2020ובשנת 

, מר צבי קליר ויתר על 2020ועד וכולל משכורת דצמבר    2020ממשכורת מרץ    . החלש"ח

החל   מדי חודש.ש"ח )ברוטו(  31,200השתכר  2020במרץ  1-משכרו, כך שמיום ה 20%

 39,000חזר שכרו החודשי )ברוטו( של מר צבי קליר לעמוד על  2021בינואר  1-מיום ה

.₪ 

הסכם בין החברה לבין מר צבי קליר, ובעקבות  לן וקיתשר לוא  2020בדצמבר  28 ביום

בתמורה לכהונתו כמנכ"ל החברה,  ,החל מיום השלמת הגיוס על פי התשקיףהתיקון, 

 .ש"ח )ברוטו( 65,000קליר לשכר חודשי בסך  צבי זכאי מריהיה 

: )א( , ביניהםשאינם חורגים מהמקובל סוציאלייםקליר לתנאים  צבי בנוסף, זכאי מר 

; )ב( דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לקבוע בחוק; )ג( ימים 24בת  שנתית חופשה 

שעלות המס  הוצאות רכב על חשבון החברה; )ד( ימים 90תקופת הודעה מוקדמת בת 

משכרו לקרן  7.5%( הפרשה בסך ו)-ו  ;; )ה( טלפון סלולרי ומחשבבגינן מגולמת בשכרו
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השתלמות. כמו כן, כולל ההסכם התחייבות לשמירת סודיות ותניית אי תחרות לתקופה 

העסקתו בחברה לא יעבוד ו/או , כמו גם התחייבות לפיה במהלך  של שנים עשר חודשים

 ., אלא באישור מראש של החברהייתן שירותים לכל גורם שלישי

מר צבי קליר מחזיק באופציות המירות למניות החברה. לפרטים נוספים, ראו סעיפים 

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.3-3.7

 וכן 2020בפברואר  29העלות החודשית לחברה בגין העסקתו של מר צבי קליר עד ליום 

ש"ח, מיום  51,000עומדת על  ועד להשלמת הגיוס על פי התשקיף 2021בינואר  1מיום 

ש"ח, ומיום השלמת  40,400עלות זו עומדת על  2021בינואר  1יום ועד ל 2020במרץ  1

לפי חוק פיצויי  14עסקה של מר קליר כולל סעיף ההסכם ה ש"ח. 93,000הגיוס תהא 

 .  1963 –פיטורים , תשכ"ג 

מר צבי קליר הינו בנו  קליר תואמים את מדיניות התגמול.צבי העסקתו של מר תנאי 

 .בחברה של מר שמעון קליר, המכהן כיו"ר דירקטוריון וסמנכ"ל הפיתוח

 מר שמעון קליר  (3)

 1חברה החל מיום וסמנכ"ל הפיתוח ב מר שמעון קליר מועסק כיו"ר דירקטוריון

קליר, בתמורה לכהונתו שמעון . בהתאם להסכם בין החברה לבין מר 2010בנובמבר 

קליר לשכר חודשי בסך    שמעון  החברה, זכאי מר  וסמנכ"ל הפיתוח של  כיו"ר דירקטוריון

עמד שכרו  (29.2.2020)עד ליום  2020ובשנת  2019, 2018ש"ח )ברוטו(. בשנים  39,000

יתר על וקליר שמעון מר  .()ברוטו ש"ח 39,000קליר על שמעון ל מר החודשי )ברוטו( ש

 1.3.2020-היום  מש, כך  2020ועד וכולל משכורת דצמבר    2020שכרו החל ממשכורת מרץ  

לא קיבל כלל שכר מהחברה בעבור כהונתו כיו"ר דירקטוריון    2021בינואר    1-ועד ליום ה

חזר שכרו החודשי )ברוטו( של  2021בינואר  1-החל מיום ה וסמנכ"ל הפיתוח בחברה.

קליר לתנאים שמעון בנוסף, זכאי מר  ₪ )ברוטו(. 39,000קליר לעמוד על  שמעוןמר 

 :, ביניהםסוציאליים שאינם חורגים מהמקובל

ימים; )ב( דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לקבוע בחוק; )ג(  24שנתית  בת )א( חופשה 

 משכרו לקרן השתלמות 7.5%בסך ד( הפרשה (ימים; 90דמת בת תקופת הודעה מוק

( טלפון סלולרי. כמו כן, כולל ה)-ו)עליה ויתר מר שמעון קליר עד למועד השלמת הגיוס(  

, לתקופה של שנים עשר חודשיםההסכם התחייבות לשמירת סודיות ותניית אי תחרות 

או ייתן שירותים לכל גורם כמו גם התחייבות לפיה במהלך העסקתו בחברה לא יעבוד ו/

 . שלישי, אלא באישור מראש של החברה

וכן  2020בפברואר  29העלות החודשית לחברה בגין העסקתו של שמעון קליר עד ליום 

ש"ח, מיום  39,740עומדת על  ועד להשלמת הגיוס על פי התשקיף 2021בינואר  1מיום 

עומדת   2021בינואר    1יום  ומיום    ש"ח,  0עומדת על    2021בינואר    1יום  ועד    2020במרץ    1

 ש"ח. 42,750על 

מר שמעון קליר הינו  קליר תואמים את מדיניות התגמול.שמעון תנאי העסקתו של מר 

 אביו של מר צבי קליר, מנכ"ל החברה.

 מר דורון יסעור  (4)

במשרה  ,2011באוגוסט  1 מר דורון יסעור מועסק כסמנכ"ל הכספים בחברה החל מיום

בתמורה לכהונתו כסמנכ"ל  . 50%-20%בין  2018-2020בשנים  נעהיקפה ש ,חלקית

ברוטו, ש"ח  39,000על מר יסעור משרה עמד שכרו של  100%, בגין הכספים בחברה
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ביוני  30ששת החודשים שהסתיימו ביום במשרתו. ושכרו בפועל משולם על פי אחוז 

 15,000 – 8,000שי )ברוטו( של מר יסעור על עמד שכרו החוד 2018-ו 2019שנים וב 2020

בששת החודשים שהסתיימו ביום   36%  בממוצע עבד מר יסעור במשרה חלקית בת  ש"ח.

סף, זכאי מר יסעור לתנאים בנו .2018בשנת  40%-, ו2019בשנת  33% ,2020ביוני  20

 :, ביניהםסוציאליים שאינם חורגים מהמקובל

; )ב( דמי הבראה  משרה מלאה( )בגין ימים 24שנתית  בת חופשה חלקה היחסי של )א( 

)ד( הוצ' -; וםימי 90בת וימי מחלה בהתאם לקבוע בחוק; )ג( תקופת הודעה מוקדמת 

טלפון סלולרי. כמו כן, כולל ההסכם התחייבות לשמירת סודיות ותניית אי תחרות 

 .לתקופה של שנים עשר חודשים

-3.3סעיפים  ק באופציות המירות למניות החברה. לפרטים נוספים, ראו  מחזייסעור  מר  

 לתשקיף זה. 3לפרק  3.7

ש"ח )עבור  51,200-עומדת על כ העסקתו של מר יסעורהחודשית לחברה בגין עלות ה

 10,500-19,600, עמדה על 2018-2020משרה(, והעלות בגין שכרו בפועל, בשנים  100%

 ש"ח.

 עור תואמים את מדיניות התגמול.תנאי העסקתו של מר יס

 דירקטוריםגמול  .8.1.2

זכאים בחברה אינם שאינם מכהנים בתפקידים נוספים , הדירקטורים נכון למועד התשקיף

החל ממועד רישום מניות החברה   .כדירקטורים בדירקטוריון החברה כהונתם לגמול בגין

החברות )כללים לתקנות בהתאם הגמול שישולם לדירקטורים בחברה יהיה  ,למסחר בבורסה

בהתאם "(, גמולהתקנות )להלן: " 2000-תש"סהבדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, 

 .לדרגה בה תסווג החברה מעת לעת, לפי הונה העצמי

   מדיניות תגמול .8.2

המצ"ב   ,חברהבנושאי המשרה להחברה מדיניות תגמול  דירקטוריוןישר א 2020 בדצמבר 28ביום 

 1בהתאם לתקנה  .בהתאם להוראות חוק החברות ,"(מדיניות התגמול)להלן: " לפרק זה 'א נספחכ

, מדיניות התגמול 2013-לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

 . לתאגיד מדווחחמש שנים מהמועד בו תהפוך החברה בתוקף עד לתום   יהתההאמורה 

  שליטה  בעל עם עסקאות .8.3

ו עסקאות שלבעל למיטב ידיעת החברה, ביחס לכל עסקה עם בעל השליטה בחברה אלהלן פרטים, 

השליטה בחברה יש עניין אישי באישורן, שהחברה התקשרה בהן בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, או 

 שהינן בתוקף במועד התשקיף:

 הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה, מר צבי קליר  .8.3.1

 ( לעיל.2)8.1.1קליר ראו סעיף  צבי לפרטים נוספים אודות הסכם העסקתו של מר

 הסכם העסקתו של יו"ר דירקטוריון החברה, מר שמעון קליר .8.3.2

 ( לעיל.3)8.1.1קליר ראו סעיף  שמעון לפרטים נוספים אודות הסכם העסקתו של מר

   - הסכמי הלוואה לחברה .8.3.3

בתקופת התשקיף, התקשרה החברה עם בעלי מניותיה במספר הסכמי הלוואות הניתנות 

דולר ארה"ב, שהועמדו   4,290,000בסך כולל של  הומרו הלוואות, 17.12.2020להמרה. ביום 
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ממניות  23.33%מניות בהון החברה המהוות  697,845לחברה במשך השנים, כנגד הקצאה של 

ליום  לדוחות הכספיים 11לפרטים נוספים אודות ההלוואות ההמירות ראו באור . החברה

31.12.2019. 

 פטור, שיפוי וביטוח  .8.4

 דירקטורים ונושאי משרה בחברה התקשרות בפוליסת ביטוח  .8.4.1

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המניות  2021 פברואר ב 24ביום  (א)

את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות  "( האסיפה)להלן: "של החברה 

 פוליסת: "בסעיף זה )להלן )לרבות בעלי שליטה ככל שיהיו(  דירקטורים ונושאי משרה

ידי החברה  ביטוח אחריות הנובעת מהנפקה לציבור על תפוליסוב "(השוטפת הביטוח

 ,"POSI-ה פוליסת"-" וההנפקה: "בסעיף זה של ניירות ערך על פי תשקיף זה )להלן

 . בהתאמה(

 : השוטפתתנאי פוליסת הביטוח עיקרי מפורטים  להלן (ב)

כפי  )"הפוליסה השוטפת") בגין הפוליסה לכיסוי הפעילות השוטפת הכיסוי הביטוחי 

   "ב מיליון דולר ארה    מישהח(  5שתיערך מעת לעת, יהא בגבול אחריות בסך שלא יעלה על  

למקרה ולתקופת הפוליסה בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול 

כל שהן נובעות ממילוי האחריות, וזאת בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה כ 

 .תפקידם בחברה

החברה תהיה רשאית לערוך פוליסה נפרדת וייעודית לביטוח אחריות בגין הנפקת ני"ע  (ג)

כפי , POSI כאשר הכיסוי בגין כל פוליסת"( POSI "פוליסת)לציבור על פי תשקיף 

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  ה()חמיש 5שתיערכנה מעת לעת, לא יעלה על 

שנים מיום השלמת גיוס על פי תשקיף ו/או דוח הצעת מדף,  ()שבע 7הפוליסה בת עד 

 בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות

 כללי  (ד)

אלפי  200לא תעלה על סך של  חברהההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על ה .1.ד.8.4.1

 עה ומקום הגשתה; דולר ארה"ב בהתאם לעילת התבי

אלפי דולר  50פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה על סך של  .2.ד.8.4.1

( POSIאלפי דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף ) 70וסך של  ארה"ב

 לתקופת ביטוח של עד שבע שנים מיום ההנפקה האחרונה המכוסה בפוליסה זו;

)להבדיל   חברהתביעות שתוגשנה כנגד ה פוליסות הביטוח תורחבנה לכסות  .3.ד.8.4.1

מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם( שעניינן הפרת חוקי ניירות 

( בקשר עם ניירות הערך הנסחרים entity coverage for securities claimsערך )

בבורסה, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים 

פי הפוליסה קודמת לזכות -המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח עלו/או נושאי 

 ; חברהה

הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף   .4.ד.8.4.1

ו/או בגין אחריותם לפרט  חברהתפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה ב
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מטעה בתשקיף ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים 

 ; חברהו/או נושאי המשרה ב

ההתקשרות בפוליסות לעיל היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות  .8.4.2

  ולשיפוי  מתן התחייבות לפטור .החברה, רכושה או התחייבויותיה

מתן התחייבות לפטור  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה  2021 פברוארב 24 ביום (א)

 המשרה המכהנים.לנושאי ולשיפוי 

 .נספח ב'הפטור והשיפוי מצורף לפרק זה כ כתבנוסח  (ב)

 ין י החזקות בעלי ענ .8.5

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, החזקות בעלי העניין בניירות הערך של החברה, סמוך למועד  

להלן החזקות ניירות ערך של החברה שנה קודם  לעיל. 3בפרק  3.3כמפורט בסעיף  ההינפרסום התשקיף 

 לכן:

 שם המחזיק 

 1.1.2020מצב נכון ליום 

 כמות מניות רגילות 
רגילות כמות מניות 

 א' 

כמות כתבי אופציה 

 לא סחירים 

שיעור מההון המונפק והנפרע 

 מזכויות ההצבעה 

 15% -  10,534 333,335 צבי קליר 

 6.3% -  10,535 133,333 שמעון קליר 

 6.3% -  10,535 133,333 חגית קליר 

 6.3% -  10,535 133,333 קליר נירי 

 6.3% -  10,535 133,333   אודי קליר

 6.3% -  10,535 133,333   קלירנועם 

VLCTM ltd.  - 516,706  - 22.6% 

JJRF  -  -  -  - 

 6.6% -  151,436 -  יעקב אבן עזרא 

 -  34,161 -  -    משה בן ישי

 -  22,080 -  -  דורון יסעור 

 -  -  -  -  עובדים נוספים 

יועצים ונותני 

 שירותים 
 -  - 51,052  - 
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מחזיקים אחרים  

 שאינם בעלי עניין 
48,850 505,349  - 24.25% 

 100% 107,293 1,236,700 1,048,850 סה"כ 
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 מבוא  .1

 תיגי בע"מב "(מדיניות התגמול)להלן: " מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה

חוק " או "החוק)להלן: " 1999-התשנ"טלהוראות חוק החברות,  , בהתאם"(החברה)להלן: "

 . "(החברות

במטרה  ,  חברהמשרה בהלעניין אופן התגמול של נושאי    קווים מנחים  לקבוע  מדיניות התגמול נועדה

העומדים ביעדי החברה, לאפשר  לתגמל נושאי משרה האינטרס של החברה איזון ראוי בין  ליצור

, ולתת להם תמריץ על הצלחתם בהשגת ארוך לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים לטווחלחברה 

עם   מתיישבשמבנה התגמול    האינטרס של החברה לאמץ נורמות שכר המבטיחותלבין    יעדי החברה,

, ואינו חורג ממדיניות התגמול לאורך זמן החברההאסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של 

 גן;היא תואמת את מטרות החברה ומאפשרת להשי שהדירקטוריון סבור כי

תעמוד בתוקף למשך , והיא 21.12.2020ביום החברה על ידי דירקטוריון תגמול אושרה המדיניות 

, את עת לעתממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית. הדירקטוריון יבחן, מ שנים 5תקופה של 

 באותה עת. מדיניות התגמול ואת הצורך בהתאמתה לצרכי החברה והוראות החוק כפי שיהיו

   הגדרות .2

 :במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם .2.1

 "הבורסה" 

 " הדירקטוריון"

- 

- 

 ;הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 ; החברהדירקטוריון 

 דירקטוריון פעיל;יו"ר  - " הדירקטוריון"ר יו"

 " משכורת חודשית ברוטו"

 

השכר החודשי שישולם לנושאי המשרה ללא  -

עלויות סוציאליות, הפרשות מעביד, הטבות 

 ;להלן 7 בסעיףותנאים נלווים נוספים כמפורט 

 ;המחויבים בשינויים, החברות בחוק כהגדרתו - " נושא משרה"

יו"ר  ,נושאי המשרה מלבד מנכ"ל החברה - "נושאי משרה אחרים" 

 .והדירקטורים הדירקטוריון

חודשית ברוטו בתוספת הפרשות  משכורת - " עלות שכר"

 7סוציאליות ותנאים נלווים )כמפורט בסעיף 

 להלן( במונחי עלות למעביד;

 

 השיקולים המנחים בקביעת מדיניות התגמול והוראות כלליות .3

 לפי שיקולים אלו: ,בין השאר ,מדיניות התגמול נקבעה .3.1

 טווח;, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת חברהקידום מטרות ה .א
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, בהתחשב בגורמי הסיכון הייחודיים חברהב יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה .ב

 ; החברה תעלושל הענף בו פ

 ;הואופי פעילות חברהה ה שלגודל .ג

והכול   חברהלהשגת יעדי ה  חברהבתרומתו של נושא המשרה  -לעניין רכיבים משתנים  .ד

 בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

ו/או שיהיו קיימים בעתיד משרה הקיימים הש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושאי יודג .3.2

התגמול לו יהיה זכאי . תגמולהזכות לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות  כל בחברה

נושא משרה, קיים או עתידי, יהיה על פי התנאים הספציפיים שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי 

 .דיןהבכפוף להוראות  ,האורגנים המוסמכים לכך

ולפיכך במקרה שנושא   ,יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים .3.3

פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה -משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על

יהיה כפוף  תנאי כהונה והעסקה בסטייה ממדיניות תגמולשל אישור . ממדיניות התגמול

 .שורים הנדרשים על פי הוראות החוקלאי

אין במדיניות התגמול כדי לשנות מהוראות הסכמים שאושרו טרם אישורה של מדיניות  .3.4

 התגמול.

התקשרות החברה עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו, יכולה להיעשות עם חברה   .3.5

 ופן אישי. בשליטתו המלאה של נושא המשרה, ובלבד שנושא המשרה יבצע את עבודתו בא

במקרה בו נושא המשרה בחברה נותן שירותים לחברה )למשל באמצעות חברת ניהול או  .3.6

תמורת הוצאות חשבוניות(, ואינו עובד החברה, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת 

לשכר בסיס, יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיים והוראות מדיניות התגמול 

ול בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות החברה בשל יחולו ביחס לדמי הניה

התקשרות עם נותן שירותים בהשוואה להתקשרות עמו אילו היה במעמד של עובד. 

התשלום לנותן שירותים יבוצע בחשבונית ויכיל בתוכו את שכר הבסיס ואת כלל התנאים 

 מע"מ.  יהיו בתוספתהנלווים וההטבות )למעט החזר הוצאות(. תשלומים כאמור 

מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים  התגמול מדיניות .3.7

 כאחד. 

, במועד אישור מדיניות חברהיצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה ב .3.8

 .תגמול זו התגמול, אינם חורגים ממדיניות
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   התגמולחבילת   רכיבי .4

יכול שיורכב משכר בסיס ותנאים נלווים לו כרכיבים קבועים,  חברההמשרה בשל נושאי  התגמול

 , כמפורט להלן, כולם או חלקם, כרכיבים משתנים:וכן מענקים

 להלן. 60  ראו סעיף –שכר הבסיס  .4.1

 להלן. 7ראו סעיף   – תנאים נלווים לשכר הבסיס .4.2

 להלן. 8ראו סעיף  –שימור  / מענק חתימה .4.3

 להלן. 9ראו סעיף  – הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה .4.4

 להלן. 10ראו סעיף   – רכיב משתנה במזומן .4.5

 להלן. 11 ראו סעיף –פעמי( -מענק מיוחד )חד .4.6

 להלן. 12ראו סעיף  –תגמול הוני  .4.7

 התגמול  חבילת קביעת מנחים ב שיקולים .5

, וכן בכל שינוי, עדכון או הארכת תוקפם, ישקלו של נושא משרה הכהונה וההעסקהתנאי  בקביעת

והשיקולים המפורטים  לאמות המידה , בין היתר,יתייחסוו האורגנים המוסמכים לכך על פי דין

 להלן:

 ;השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה .5.1

 של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עמו; תפקידו .5.2

 ;תפקידו מסגרתב המוטלת על נושא המשרה מידת האחריות .5.3

הסיכונים הכרוכים במשרה בה הוא  התאמת מבנה התגמול של נושא משרה להיבטי ניהול  .5.4

 ;מכהן

 ;החברההתרומה של נושא המשרה לביצועי  .5.5

היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בהתאם לתקרות שנקבעו במסגרת  .5.6

 ;מדיניות זו

 הצורך לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע או המומחיות שלו; .5.7

העובדים המשרה לעלות השכר של שאר    ינושאהעסקה של  הכהונה וההיחס שבין עלות תנאי   .5.8

, ובפרט היחס לשכר הממוצע ועובדי הקבלן הנותנים לה שירותים החברההמועסקים אצל 

תוך  ,בחברהוהשפעת הפערים על יחסי העבודה , כאמור ולשכר החציוני של עובדים

 .מידת האחריות המוטלת עליווהתחשבות באופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו 

 בעד תשלום, מעסיק הפרשות לרבות, ההעסקה בעד תשלום כל –לעניין זה, "שכר" משמעו 

  .אחר תשלום או הטבה וכל בו השימוש והוצאות רכב, פרישה
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וקבע ,  התגמולנכון למועד אישור מדיניות  ,  יםהאמור  יםהדירקטוריון ביצע בחינה של היחס

תחום העיסוק שלה, היקף ואופי , חברההבהתחשב במאפייני  יםסבירהינם ראויים וכי 

על יחסי לרעה השפעה  הםולא צפויה להיות ל ,ותמהיל כוח האדם המועסק בהפעילותה 

  כדלקמן:הינם , היחסים האמורים המדיניותאישור . למועד חברהבהעבודה  

השכר הממוצע   לעומת * משרהה נושאזהות 

 )בקירוב( 

השכר החציוני   לעומת

 )בקירוב( 

 1 1 ** יו"ר דירקטוריון

 2.2 2.2 מנכ"ל 

 1.4 1.4 אחרים נושאי משרה 

 הגיוס. השלמת עלויות השכר בחברה לאחר מועד את * החישוב בוצע על פי הערכת החברה 

 בגין כהונתו כיו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל הטכנולוגיות בחברה.** שכרו של יו"ר הדירקטוריון ניתן לו  

 הבסיס שכר  .6

)כל  לא תעלה על הסכומים כדלקמן חברהשל נושאי המשרה ב משכורת חודשית ברוטו .6.1

. במקרה בו יכהן נושא 100%הסכומים המפורטים להלן הינם בהנחת היקף משרה של 

 :הסכומים בהתאם(משרה בהיקף משרה חלקי, אזי יותאמו 

 ברוטו   חודשית משכורת המשרה  נושא זהות

 )באלפי ש"ח( 

 75 דירקטוריון "ר  יו

 100 "ל מנכ

 75  אחריםמשרה  נושאי

שכרם של דירקטורים שאינם ממלאים תפקיד נוסף בחברה יהיה בהתאם למפורט בסעיף   .6.2

 להלן. 16

לעיל תהיינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע במועד  תקרות השכר הנקובות  .6.3

  אישור מדיניות התגמול.

למנכ"ל תהיה הסמכות לאשר שינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של כל נושא משרה  .6.4

 למנכ"ל, בגבולות הקבועים במדיניות זו ובכפוף לכל הוראות מדיניות התגמול.הכפוף 

התגמול תהיה רשאית לעדכן את שכר   ועדת ,למעט ביחס ליו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל .6.5

לכל שנה מאז העדכון האחרון של השכר האמור, מעבר   5%נושאי המשרה בשיעור של עד 

לעלייה במדד המחירים לצרכן, וזאת בכפוף לשיקולים שתוארו בקשר לקביעת תנאי כהונה  
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וההעסקה לנושאי משרה ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדיניות התגמול גם אם עלות 

 יות.השכר של נושא המשרה תעלה על עלות השכר המקסימלית לפי המדינ

ובד )לרבות באמצעות חברת ניהול( ואינו ע חברהבמקרה בו נושא המשרה נותן שירותים ל .6.6

ישולמו לנושא המשרה דמי ניהול שיבוססו על השכר הקבוע והתנאים הנלווים של החברה,  

( כנגד הוצאת חשבונית )בתוספת מסים כדין, כגון מע"מ(, ובלבד להלן 7בסעיף )כמפורט 

בשל התקשרות עם נותן שירותים כאמור בהשוואה  חברהשלא יחול שינוי בעלויות ה

 להתקשרות עמו אם היה עובד. 

 שכר הבסיסל לוויםנתנאים  .7

להפרשות יהיו זכאים  חברה הםב במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה  .7.1

נלווים מקובלים בקרב מנהלים במשק, תנאים יכול שיכללו גם סוציאליות בהתאם לחוק ו

 ובכלל זה: 

 הפרשות לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים;  . א

 הפרשות לקרן השתלמות; ביטוח אובדן כושר עבודה;   . ב

 רכב )לרבות הוצאות רכב(;  .ג

 נשיאה בהוצאות תקשורת )טלפון סלולארי, אינטרנט, עיתונים וכיו"ב(;  . ד

 השתתפות בהשתלמות מקצועית;  .ה

 חופשה שנתית;  .ו

 דמי הבראה;  . ז

 ימי מחלה;  . ח

 גילום מס; .ט

  ;להלן( 15פטור שיפוי וביטוח לנושאי משרה )בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  . י

 הטבות שונות כפי שיהיה מקובל בחברה מעת לעת.  . יא

הוצאות שא בחלק או בכל יהחברה רשאית לקבוע בהתקשרות עם נושא המשרה כי היא ת .7.2

ב(. החזר  )כגון: הוצאות תחבורה, לינה וכיו" עסקיות סבירות שהוציא במסגרת תפקידו

ו/או באמצעות נשיאה ישירה כדין ההוצאות כאמור ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות 

ידי האורגנים -, כפי שיאושרו עלחברה, בהוצאות אלו, בהתאם לנהלי החברהשל ה

יודגש כי העלויות בגין החזר ההוצאות כאמור לא תכללנה בחישוב תקרת  .  המוסמכים לכך

 לעיל.  6א המשרה כאמור בסעיף  משכורת חודשית ברוטו של נוש

)ג( לחוק 272שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל כאמור בסעיף  .7.3

החברות, יאושר בידי המנהל הכללי של החברה, ובלבד שתנאי הכהונה והעסקה תואמים 
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התגמול הכוללת של  מחבילת 10של עד %בשיעור שינוי את מדיניות התגמול של החברה. 

 . נושאי משרה אלו ייחשב כשינוי לא מהותי

ת נופש ורווחה המקובלות יולויבפעף השתתל יהיו זכאים חברהב משרהה ינושאמובהר כי  .7.4

, תשלום דמי חבר לאגודות םמנוי לעיתונים וספרות מקצועית בהתאם לעיסוק, חברהב

לגבי התפקיד  ותנאים דומים נוספים, כמקובל  כיסוי השתלמויות מקצועיות ,מקצועיות

 .אותו ממלא נושא המשרה

 שימור או  /ו חתימה ימענק .8

שימור לנושא ו/או מענק    לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה .8.1

 משכורות חודשיות ברוטו.  3משרה בהיקף שלא יעלה על 

לעיל  6 התקרות המצוינות בסעיףשימור אינם נכללים במסגרת ו מענקי חתימה, כי יובהר .8.2

ר אחת לשלוש שנים לכל היות  ןשיינת  פעמי-במענק חד  , לגבי כל אחד מהם בנפרד,וכי מדובר

 . לאותו נושא המשרה

 כרכיב קבוע. מדיניות התגמוליחשבו לצורך ישימור ו עוד יובהר, כי מענקי חתימה .8.3

 הודעה מוקדמת, מענק הסתגלות ותנאי פרישה  .9

 הודעה מוקדמת ומענק הסתגלות  .9.1

על פי דין, סיום העסקתם של נושאי משרה  חברהמבלי לגרוע מזכויות נושאי המשרה ב . א

וסיום העסקתו   חודשים  6על    שלא תעלהיהיה בהודעה מוקדמת    , מלבד המנכ"ל,חברהב

תהא   חברה. בנוסף, החודשים 6מנכ"ל יהיה בהודעה מוקדמת שלא תעלה על השל 

 ,ברוטו  משכורות חודשיות  3שלא יעלה על    לאשר לנושא משרה מענק הסתגלות  רשאית

  .להלן 9.3בסעיף  לאמור   בכפוף

 הבמהלך תקופת ההודעה המוקדמת אלא אם החליט ובתפקיד ךימשי המשרהנושא  . ב

לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או  מנושא המשרה שלא לדרוש  חברהה

בגין תקופת ההודעה  וזכאי למלוא התגמול המגיע ל החלקה. נושא המשרה יהי

 נושא המשרה לא עבד  המוקדמת אם עבד בפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת.

בתקופת ההודעה המוקדמת, הוא יהיה זכאי לשכר הבסיס ולתנאים הנלווים, אך 

 הזכאות למענק תפסק במועד הפסקת עבודתו.

 מענקי פרישה  .9.2

 יםשנ 3-, לאחר תקופת כהונה שלא תפחת מחברהבמקרה של סיום יחסים ביוזמת ה . א

עדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענק פרישה )מעבר ו, תהיה לוחברהב

מכפלה של שנות ההעסקה של נושא לתשלומים על פי חוק( שלא יעלה על סך השווה ל

 להלן.  9.3בסעיף  בכפוף לאמור    המשרה במשכורתו האחרונה )משכורת חודשית ברוטו(
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 3-שלא תפחת מבמקרה של סיום יחסים ביוזמת נושא המשרה, לאחר תקופת כהונה  . ב

ועדת התגמול והדירקטוריון הסמכות להעניק מענקי פרישה ו, תהיה לחברהב שנים

ם על פי חוק( שלא יעלה על סך השווה למכפלה של שנות ההעסקה של )מעבר לתשלומי

נושא המשרה במחצית משכורתו האחרונה )משכורת חודשית ברוטו( בכפוף לאמור  

  .להלן 9.3בסעיף  

 :אלה שייבחנו לצורך הענקת מענקי פרישה יכללו, בין היתר, את הקריטריונים .ג

גיל, מצב רפואי, סיום יחסים ביוזמתו או ביוזמת נסיבות הפרישה )לרבות  (1)

 .(המעביד

 הלך תקופת כהונתו.תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה במ  (2)

 ביצועי החברה בתקופת כהונתו. (3)

 . חברהותק ב (4)

 ואישור מנכ"ל )או יו"ר דירקטוריון, במקרה של מנכ"ל פורש(. המלצה (5)

משכורות  9לא יעלו על )ככל שיוענק( יחדיו  פרישההומענק )ככל שיוענק( סתגלות המענק ה .9.3

 חודשיות ברוטו.

 פיצויי פיטורין .9.4

 ביטוח המנהלים  או  לקרן הפנסיהחברה  הפיטורין של נושאי המשרה בתעשה הפרשה של פיצויי  

 פי חוק.-קופת גמל בהתאם לבחירתם לעניין ההפרשות לביטוח פנסיוני על או

 "(בונוסה)להלן: "משתנה במזומן רכיב  .10

 כללי .10.1

מדיניות התגמול מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה על התגמול הכולל של נושאי  . א

, המבטאות את העמידה  חברהמושפע מתוצאותיה העסקיות של ההמשרה להיות 

האישית של כל נושא משרה  וומתרומת חברהביעדים האסטרטגיים השונים של ה

 להשגת יעדים אלו. חברהב

 בונוס שנתי יוענק לנושאי המשרה על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול דעת.  . ב

עבור המנכ"ל "( קריטריונים מדידיםביחד: "יעדי ביצוע ומבחנים כמותיים )להלן  .ג

יוגדרו מראש מדי שנה, בהתאם לתכנית ונושאי משרה אחרים )מלבד כפופי מנכ"ל( 

מענקים שנתית אשר תובא לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, לא יאוחר ממועד 

, למנכ"ל תהיה עבור נושאי משרה כפופי מנכ"לאישור הדוח התקופתי לשנה החולפת. 

  כות לקבוע קריטריונים מדידים מראש לכל נושא משרה הכפוף לו.הסמ

שיקול הדעת בהענקת הבונוס השנתי יופעל בהתאם לאמות המידה והשיקולים  . ד

ניתן יהיה להעניק בונוס שנתי או כל חלק   לצורך זה מובהר כי  לעיל.  5בסעיף  המפורטים  

 ממנו, לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל שלא על בסיס קריטריונים מדידים. 
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, במונחים  חברהלהלן פירוט של תקרות הבונוס השנתי שיכול ויוענקו לנושאי המשרה ב .ה

 של משכורות חודשיות ברוטו: 

 דרגת נושא המשרה  השנתי הבונוס  תקרת

 יו"ר הדירקטוריון  משכורות 6

 מנכ"ל  משכורות 6

 אחרים ודירקטוריםנושאי משרה  משכורות 6

 

התקרות השנתיות המפורטות לעיל תחולנה ביחס לבונוס השנתי וביחס לכל רכיב   .ו

תגמול משתנה אחר שיוענק לנושאי המשרה לפי מדיניות זו )כגון העמדת הלוואות 

לנושאי משרה(, וזאת באופן מצטבר ביחס לכל הרכיבים המשתנים שיוענקו לנושא 

ת לא תחולנה ביחס למענק משרה במהלך שנה קלנדרית. מובהר כי התקרות האמורו

מענק הפרישה להלן,  12להלן, התגמול ההוני כאמור בסעיף  11 המיוחד כאמור בסעיף

לעיל, לגביהם תחולנה   8לעיל ומענק השימור כאמור בסעיף    9כאמור בסעיף    והסתגלות

 התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל. 

סך המענקים המשתנים שאינם מבוססים על קריטריונים מדידים, שניתן להעניק  . ז

המשתנים   חלק לא מהותי מסך הרכיביםגבוה מבין  יהיה מוגבל לדירקטורים ולמנכ"ל  ל

. מובהר כי קביעת חברהשלוש משכורות חודשיות בשנה, בהתחשב בתרומתם לו

ולמנכ"ל והאישור של הבונוס השנתי שיוענק דירקטורים הקריטריונים המדידים ל

 להם, יהיו בסמכות הגורמים המוסמכים לכך בדין, לפי העניין. 

 הקריטריונים המדידים .10.2

והמבחנים הכמותיים שיובאו בחשבון בקביעת הבונוס הקריטריונים המדידים, היעדים   . א

השנתי המדיד שיוענק לנושאי משרה, ככל שייקבעו, יוגדרו בתחילת כל שנה, ויכול 

 – אלו שיתבססו על

היקף סגירת עסקאות, שיעור תשואה פנימי ממוצע על ההון, רווח : חברה יעדי (1)

, שיעורי גידול בהיקפי פעילות, עמידה  ביעדי ביצוע EBITDA  ,FFOתפעולי / נקי,  

 פרוייקטלים.

השלמת אבני דרך  של החברה,  תרומה להשגת יעדים אסטרטגיים :אישיים יעדים (2)

שגת יעדי ה,  לחתימת הסכמי מימוןתרומה  ,  השגת יעדים רגולטוריים,  בפרוייקטים

 .השגת יעדי מכירה ומימוש נכסים, חיסכון בתקציב הקמה/ תפעול / פיתוח

יהיה שיקול דעת, בהתבסס על נסיבות שיקבעו על ידי הדירקטוריון  לדירקטוריון . ב

בראיה ארוכת טווח, להחליט להפחית ו/או לבטל ו/או  חברהבהתבסס על תוצאות ה

 סכומי המענק השנתי שנקבעו בשנה כלשהי.לקזז ו/או להחזיר את 
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   פעמי(-מענק מיוחד )חד .11

תהיה רשאית, אם תמצא כי הדבר מקדם את מטרותיה, להעניק לנושאי משרה  חברהה .11.1

 בונוס מיוחד )בנוסף לבונוס השנתי(, בגין אירועים מיוחדים שהוגדרו בתכנית התגמול.  

דירקטורים תהיה בסמכות  פעמי כאמור לנושאי משרה שאינם -החלטה בדבר מענק חד .11.2

 בגין פרויקטים מיוחדים או הישגים מיוחדיםועדת התגמול והדירקטוריון, וזאת 

 בהתאם לתכנית האסטרטגית לטווח הארוך. ומשמעותיים

משכורות חודשיות ברוטו, שלוש  מענק מיוחד כאמור, ככל שיוחלט על הענקתו, לא יעלה על   .11.3

לעיל. מובהר כי המענק   5והוא ייקבע על בסיס אמות המידה והשיקולים המפורטים בסעיף  

 י.המיוחד האמור, ככל שיוענק, הינו מענק נפרד שאינו קשור למענק השנת

 תגמול הוני  .12

תגמול הוני מהווה מנגנון ראוי לשימור ותמרוץ נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים  .12.1

ושמירה ראויה בין שיקולי הטווח הקצר לטווח  חברהב המניותבין נושאי המשרה לבעלי 

  חברה בזכות טבען ארוך הטווח של תוכניות תגמול הוני, הן תומכות ביכולת ה הארוך. 

 לשמר את מנהליה הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה. 

כפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי המשרה ב,  תרשאי  תהא  חברהה .12.2

וכל סוג אחר של  חברה, מניות חסומות של החברהשל ה מניותתגמול הוני, כגון אופציות ל

)אופציות  )לרבות תגמול הוני שמסולק במזומן חברהשל ההמניות תשלום מבוסס ביצועי 

או  חברהשל ה מניותריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת -, הלוואות נוןפאנטום(

(, בהתאם לתוכניות תגמול מניותכתשלום מבוסס    חברהכל הסדר אחר אשר יטופל בספרי ה 

  .1הוני שיאומצו מעת לעת

ים נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת לכלול הסדר התגמול הוני עשויתוכנית 

רווחים ולזכויות הצבעה בגין ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול  

ההוני בגין חלוקת רווחים, חלוקת ניירות ערך בדרך של הטבה, פיצול ואיחוד הון, הצעות 

תנאים עברת ניירות ערך, רוב ראשון בהיבדרך של זכויות ומיזוגים ורכישות; זכות ס

, והיא תהיה )עקב פיטורין, התפטרות, עילה ומקרי מוות או נכות(  החברה  עזיבתמקרה של  ב

 לתנאים המפורטים להלן:כפופה 

הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים, תעשה בהתאם לתוכנית שתעמוד  . א

בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול הוני המסולק במכשירים 

שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך כל המכשירים הוניים יילקח בחשבון גם 

)בהנחת   החברהה המונפק של  מהונ   6%ההוניים אשר יונפקו לנושאי משרה לא יעלה על  

  מימוש מלא של המכשירים ההוניים הקיימים והמוצעים באותו המועד(.

 
של ניירות ערך כלשהן שתקצה החברה לפי   , רישומן בבורסה למסחר יהיו רשומיםהחברה של  ניירות הערךכל עוד   1

 בורסה כפי שתהיינה באותו מועד. והנחיות הלתקנון מדיניות התגמול תהיינה כפופות להוראות 
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 )בין אם מסולק במכשירים הוניים ובין אם מסולק במזומן( )ככל - בשלההתקופת ה . ב

לאחר מועד  ,( לא תפחת משלוש שנים, ולא תתחיל לפני חלוף לפחות שנהשיוענק

 .חברהבתגמול הוני  ההענקה, אלא אם הוענק לנושא המשרה בעבר

כל מנה )למעט  ההבשלה שלממועד  שנהלא יהיה מוקדם מחלוף  - הפקיעה  מועד .ג

שנים ממועד  מעשרקבעו כגון סיום העסקה( ולא יאוחר יבמקרים מיוחדים שי

   ההקצאה.

המחיר הממוצע קבע לפי יי המימוש, מחיר בעת הענקת אופציות - המימוש מחיר . ד

ובכפוף להוראות תקנון  ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה 30  בבורסה במהלך

 . , כפי שיהיו בעת ההקצאהעמידה במחיר מזערי למניהלעניין הבורסה לרבות והנחיות 

שהוענק לנושאי משרה  ביחס לתגמול הונילהחליט,    םרשאיוועדת תגמול  דירקטוריון  ה .ה

עקב , כי םעל פי שיקול דעתשאינם דירקטורים על פי מדיניות תגמול שאושרה כדין, 

קיימת  ,יפורטו בהחלטהשל שינוי שליטה, הפסקת מסחר או נסיבות אחרות שנסיבות 

 . אשר טרם הבשילכאמור  תגמול הונישל תקופת ההבשלה של חלקית האצה הצדקה ל

לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן, שווי ההטבה המירבי יוענק ובמידה  .ו

שינבע לנושא המשרה במועד מימוש התגמול ההוני האמור לא יעלה על כפליים 

  משווי התגמול האמור במועד הענקתו.

,  שתנבענה מהמימוש יותאמו לחלוקת דיבידנד המניותמחיר המימוש ו/או כמות  . ז

 כמקובל. ,חברהההון מבנה באחרים שינויים או זכויות הנפקת 

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה תהיה בהתאם לתנאי תכניות  . ח

 . חברהעל ידי האו יאומצו התגמול ההוני שאומצו 

של תגמול הוני המסולק במכשירים הוניים או השווי ההוגן המרבי במועד ההענקה  .ט

לנושא משרה יחיד, על פי אחת משיטות הערכת השווי המקובלות,  יוענקאשר במזומן, 

בחלוקה וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול הוני המסולק במזומן במועד המימוש, 

אלו ם מיסכוהתקרות המפורטות להלן )יובהר כי  לא יעלה על ,למספר שנות הבשלה

סכומי רישום ההוצאה בדוחות הכספיים על פי כללי עם  יםבהכרח עקבי םינא

 (:החשבונאות הנהוגים בישראל

 שווי התגמול ההוניתקרת  
 לשנה במועד ההענקה  

 דרגת נושא המשרה 

 יו"ר דירקטוריון   משכורות 12עד 

   מנכ"ל  משכורות 12עד 

 ודירקטוריםאחרים נושאי משרה    משכורות 12עד 
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דירקטורים שווי התגמול ההוני שאינו מבוסס על קריטריונים מדידים, שניתן להעניק ל . י

ולמנכ"ל, יהיה מוגבל לחלק לא מהותי מסך הרכיבים המשתנים, או לשלוש משכורות 

. מובהר כי קביעת הקריטריונים המדידים חברהחודשיות בשנה, בהתחשב בתרומתם ל

ולמנכ"ל והאישור של התגמול ההוני שיוענק להם, יהיו בסמכות הגורמים דירקטורים  ל

 המוסמכים לכך בדין, לפי העניין. 

 כל רישום למסחר בבורסה של נייר ערך יעשה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה.   . יא

 השבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .13

קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו , לרבות בדרך של חברהנושא משרה יידרש להשיב ל .13.1

כחלק מתנאי העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש 

שנים ממועד תשלום התשלומים  שלושבמהלך תקופה של  חברהבדוחות הכספיים של ה

 העודפים. 

מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של  .13.2

 מדיניות חשבונאית לא יגרמו להשבת סכומים מנושא המשרה כאמור לעיל. 

ועדת התגמול תחליט על אופן יישום מנגנון ההשבה בהתאם לשיקול דעתה תוך התחשבות  .13.3

 בנסיבות המקרה הספציפי. 

 ול קבוע לתגמול משתנה יחס בין רכיבי תגמ .14

בעת אישור התגמול לנושאי המשרה, יבחנו ועדת התגמול והדירקטוריון את היחס בין  .14.1

הרכיבים הקבועים לבין הרכיבים המשתנים בתנאי התגמול של נושא המשרה הרלוונטי, 

בהתאם לתקרות הקבועות להלן. מטרת בחינה זו היא למצוא איזון הולם בין הרכיבים 

ים הקבועים. איזון הולם משמעו שהתמריץ שניתן לנושאי המשרה משתלב המשתנים לרכיב

 באינטרס החברה להשיא את מטרותיה לטווח ארוך.

, המשתנים הרכיבים ביןהמרבי  היחס להלן, התגמול מרכיבי כל בין הלימה להבטיחבכדי   .14.2

 :הקבועים הרכיבים לבין

 .מרכיבים קבועים 125%רכיבים משתנים יגיעו עד כדי  – הדירקטוריון ר"יו . א

  מרכיבים קבועים. 125%רכיבים משתנים יגיעו עד כדי  – ל"מנכ . ב

 מרכיבים קבועים. 125%רכיבים משתנים יגיעו עד כדי  –אחרים משרה נושאי .ג

יצוין, כי בחישוב היחסים כאמור לא הובאו בחשבון מענקי חתימה/שימור. כמו כן, החישוב  .14.3

 המקסימאלית הנובעת ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן.אינו כולל את תקרת ההטבה  

מעל או מתחת לשיעורים הנקובים בטווחים הנ"ל )לכל בעל  5%כי חריגה של עד  יובהר .14.4

 תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.
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   פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה ודירקטורים .15

 ביטוח נושאי משרה ודירקטורים .15.1

לביטוח   , בכל עת במהלך תקופת מדיניות התגמול, לרכוש פוליסותתרשאי  תהא  חברהה . א

אחריות דירקטורים ונושאי משרה )לרבות בעלי שליטה המכהנים כדירקטורים ונושאי 

, כפי שיכהנו מעת לעת, משרה ו/או נושאי משרה שלבעלי השליטה יש בהם עניין אישי(

ה לתביעות אזרחיות שעניינן ניירות הערך של בגין אחריות חברהכיסוי להכוללת גם 

ליסת ביטוח קיימת )ככל שתהיה( ו/או להתקשר , להאריך ו/או לחדש פוהחברה

בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח או מבטח  

אחר בישראל או בחו"ל, ובלבד שההתקשרויות האמורות תהיינה בתנאי שוק, לא 

יותיה ו, רכושה או התחייבחברהתהיינה עשויות להשפיע באופן מהותי על רווחיות ה

וועדת התגמול והדירקטוריון אישרו   ,ינה על בסיס עיקרי התנאים המפורטים להלןותהי

  זאת:

לפעילות השוטפת כפי שתיערכנה מעת  גבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח (.1)

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת ביטוח שנתית בתוספת  7.5לעת לא יעלה על 

 ריות.הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האח

( POSIגבול האחריות במסגרת פוליסות הביטוח לביטוח אחריות בגין התשקיף ) (.2)

מיליון דולר ארה"ב למקרה ולתקופת  7.5כפי שתיערכנה מעת לעת לא יעלה על 

הביטוח בת שבע שנים בתוספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול  

 האחריות.

אלפי  200לא תעלה על סך של  חברהההשתתפות העצמית לתביעה שתוטל על ה (.3)

  דולר ארה"ב בהתאם לעילת התביעה ומקום הגשתה;

אלפי דולר  50פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת לא תעלה על סך של  (.4)

( POSIאלפי דולרים לפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף ) 70וסך של  ארה"ב

 סה בפוליסה זו;שנים מיום ההנפקה האחרונה המכו שבעלתקופת ביטוח של עד 

)להבדיל   חברה ת הביטוח תורחבנה לכסות תביעות שתוגשנה כנגד הופוליס (.5)

מתביעות כנגד דירקטורים ו/או נושאי המשרה בהם( שעניינן הפרת חוקי ניירות 

( בקשר עם ניירות הערך הנסחרים entity coverage for securities claimsערך )

תגמולי ביטוח לפיהם זכותם של הדירקטורים בבורסה, וייקבעו סדרי תשלום של 

 ; חברהפי הפוליסה קודמת לזכות ה-ו/או נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטח על

הפוליסה תכסה, מעת לעת, גם את אחריותם של בעלי השליטה וזאת בתוקף  (.6)

ו/או בגין אחריותם לפרט  חברהתפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה ב

נאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים מטעה בתשקיף ובלבד שת

  ;חברהו/או נושאי המשרה ב
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ידי תאגידים -עצמה ו/או על חברהידי ה-פוליסות כאמור יכול שתיערכנה על (.7)

)במסגרת פוליסה קבוצתית(,   ידי בעלי השליטה בה-, המוחזקים עלחברהקשורים ל

 פי דין.-והכל בהתאם לאישורים הדרושים על

 שיפוי .15.2

לקבל כתב התחייבות לשיפוי בנוסח   זכאים עשויים להיות המשרה  הדירקטורים ונושאי

 . פוף לאישורים הדרושים על פי דיןבכו  חברהידי האורגנים המוסמכים ב-כפי שיאושר על

 פטור .15.3

, נושא חברהולאישור האורגנים המוסמכים ב חברהבכפוף להוראות כל דין, לתקנון ה

)לרבות דירקטור( לרבות נושא משרה שהינו בעל השליטה או קרובו, עשוי  חברהמשרה ב

 להיות זכאי לפטור מאחריותו בשל הפרת חובת הזהירות כלפי החברה. 

  גמול דירקטורים .16

בתוספת  לא יעלה על הסכומים המירבייםלמעט יו"ר הדירקטוריון, , גמול הדירקטורים .16.1

לדירקטור   והוצאותתקנות החברות )כללים בדבר גמול ל השנייה ובתוספת השלישית

 ., כפי שיעודכנו מעת לעת"(גמול דירקטוריםתקנות )להלן: " 2000-חיצוני(, התש"ס

 .יוןדירקטורהיו"ר  תחולנה לגביזה לא  16הוראות סעיף  .16.2

 מדיניות, פיקוח ובקרה על תגמול נושאי משרה  .17

התגמול ועל יישומה ועל כל  מדיניותהתגמול והדירקטוריון מופקדים על ניהול ועדת  .17.1

לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה    ,הפעולות הדרושות לשם כך

 של ספק לגבי אופן יישומה.

ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו מעת לעת את מדיניות התגמול שנקבעה. ככל שיהא צורך   .17.2

 פי הוראות הדין.-בעדכון מדיניות התגמול, יבוצע העדכון על

תייעו ביועצים חיצוניים, לצורך שימצא לנכון, הדירקטוריון וועדת התגמול יס ככל .17.3

 גיבוש/עדכון מדיניות התגמול, ופיקוח ובקרה על המדיניות כפי שנקבעה.



 

 ופטור  לשיפוי התחייבות כתב

בע"מ  תיגי (, ב1999 –"ט התשנמשרה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות,  נושא"מ מכהן כוהח הואיל

פטור ל בזה מתחייבת החברה, לה )כהגדרתם להלן( קשוריםאו בתאגידים /ו"( החברה)להלן: "

, בכל סבירות התדיינות הוצאות ובגין עליונושא המשרה בגין חבות כספית שתוטל  את שפותול

וכן לפטור אותו  שלהתאגידים מוחזקים או של  חברההכנושא משרה של  והקשור עם פעילות

 : להלן המפורטים לתנאים  ובהתאם דין כל להוראות בכפוף והכל, מאחריותו כלפיה

 : הגדרות .1

פעילות החברה בפועל, כמפורט בהתחשב באירועים הצפויים  - " האירועים"

 ; לכתב זהבנספח א' 

 ;תיגי בע"מ - " החברה"

   "הליך מנהלי"

 

 כל אחד מההליכים הבאים: -

 ;לחוק ניירות ערך 1, או ט'4ח' ,3הליך לפי פרקים ח' (1)

 ;1988-, התשמ"חהתחרות הכלכליתלחוק  1הליך לפי פרק ז' (2)

אשר על פי דין ניתן להעניק שיפוי כל הליך אכיפה מנהלי אחר,  (3)

 בגין הוצאות ו/או תשלומים הקשורים אליו;

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

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - " חוק ניירות ערך"

מתן דיבידנד או התחייבות לתיתו, במישרין או בעקיפין, וכן  - "חלוקה"

 ;רכישה

בתאגיד  , המכהן בחברה ו/או כהגדרתו בחוק החברותושא משרה נ - " נושא משרה"

בחברה אשר נקבע  עובד  כל, הפנימי המבקר, החשבוכן   קשור

 כאחראי ו/או ממונה מטעמה במסגרת הוראות הדין ו/או היתרים 

 ;בתאגיד קשורבחברה ו/או 

()א( לחוק ניירות ערך לעניין הליך 1נד)א()52סעיף  כמשמעו לפי - " נפגע הפרה"

הלי לפי חוק ניירות ערך ו/או כמשמעו לפי כל חיקוק אחר בגינו נמ

 ניתן לקיים הליך מנהלי;

רכישה או מתן מימון לרכישה, במישרין או בעקיפין, בידי החברה   - "רכישה"

מניות או בידי חברה בת שלה או בידי תאגיד אחר בשליטתה, של 

החברה או של ניירות ערך שניתן להמירם למניות החברה או שניתן 

לממשם במניות החברה, או פדיון ניירות ערך שהם חלק מהון 

החברה ולרבות התחייבות לעשות כל אחד מאלה, והכל ובלבד 

 שהמוכר אינו החברה או תאגיד אחר בבעלותה המלאה; 

ן או בעקיפין, במניות, בזכויות , במישריהמחזיק חברההש תאגיד - " קשור תאגיד"

 .בו הצבעה או בזכויות למינוי דירקטורים או מנהלים

 :פטור .2

החברה פוטרת בזה מראש ובדיעבד את נושאי המשרה   ,בכפוף להוראות כל דין .2.1

עקב הפרת חובת זהירות   קשור לתאגידשנגרם לחברה ו/או  נזקמאחריותם כלפיה בשל 

  .קשור תאגידשלהם בשל כהונתם בחברה ו/או ב



 

 :פטור זה לא יחול על .2.2

 נזק שנגרם לחברה עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בחלוקה. .2.2.1

 הפטור לא יחול בשל כל אחד מאלה: כמו כן, 

  הפרת חובת אמונים; .2.2.2

ברשלנות הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה  .2.2.3

 בלבד; 

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; .2.2.4

 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה.  .2.2.5

 התחייבות לשיפוי  .3

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפות את נושא המשרה בדיעבד בהתאם לקבוע בתקנונה, 

מתחייבת בזאת החברה מראש לשפות מראש את נושא המשרה בשל כל חבות, תשלום או 

היותו נושא   בתוקף   (זה)לרבות פעולותיו לפני תאריך כתב    פעולותיועליו עקב    שתוטלנההוצאה,  

פי מינוי של -בו פעל נושא המשרה על  רקשו  בתאגידנושא המשרה  משרה בה, לרבות פעולות של 

  .קשור תאגיד לבקשתהחברה ו/או פעולות שביצע לבקשת החברה או 

לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, לא  ןויינת ןשל השיפוי, אשר נית המירביהסכום  .3.1

)עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה לפי המשתקף  25%יעלה על 

סכום " :בדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו סמוך לפני מועד השיפוי בפועל )להלן

  .₪  הגובה מביניהם מיליון  15או  "(השיפוי המרבי

, שסך כל הסכומים בהם יחויבו נושאי המשרה יעלה על סכום השיפוי המרביבמקרה  .3.2

פי היחס שבין -בין נושאי המשרה הרלוונטיים על יחולק סכום השיפוי הכולל או יתרתו

הסכום שבו חויב כל נושא משרה, לבין סך כל הסכומים שבהם חויבו כל נושאי המשרה  

 בגין אותו ענין.

וחליפים יל תעמוד גם לזכות יורש של נושא משרה, עזבונו לשיפוי כאמור לע ההתחייבות .3.3

 פי דין. -אחרים שלו על

מובהר בזה כי סכום השיפוי המרבי הינו בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אם  .3.4

, ו/או ההחברה, אם רכש היתקבלו, במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה שרכש

)כך שסכום  וב  מכהןשנושא משרה  קשור תאגידבמסגרת ביטוח ו/או שיפוי שניתן על ידי 

   השיפוי המרבי לא יפחת עקב תשלומי ביטוח ו/או שיפוי כאמור ששולמו, ככל ששולמו(. 

 :יינתן בשל ההוצאות להלןהשיפוי  .3.5

יעה  )לרבות החברה בתבחבות כספית שהוטלה על נושא המשרה לטובת אדם אחר   .3.5.1

-פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר על-עלנגזרת( 

ידי בית משפט, בשל פעולה שעשה נושא המשרה או בגין מחדל שלו בתוקף  

 תפקידו בחברה, בקשר עם האירועים.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא נושא המשרה  .3.5.2

נהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, עקב חקירה או הליך שית

ואשר יסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שתוטל עליו חבות כספית כחלופה  

להליך פלילי, או שיסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית  



 

כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר 

 כספי;  לעיצום

 –זה  לענין סעיף

  – שנפתחה בו חקירה פלילית"  בענין"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום 

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  62משמעו סגירת התיק לפי סעיף 

, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה כאמור בסעיף  1982-התשמ"ב

 לאותו חוק. כפי שיתוקן מעת לעת; 231

לרבות קנס מינהלי, קנס על עבירה  –"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 

 שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.

 המשרה נושא שיוציא, דין עורכי טרחת שכר לרבות, סבירות התדיינות הוצאות .3.5.3

 בידי  או  בשמה  או  ברההח  בידי  נגדו  שיוגש  בהליך,  משפט  בית  בידי  בהן  שיחויב  או

באישום פלילי שממנו יזוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה   או,  אחר  אדם

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית;

מסגרת  ב  ()א( לחוק ניירות ערך1)נד()א()52תשלום לנפגע עקב הפרה כאמור בסעיף   .3.5.4

  ;הליך מינהלי

הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, הוצאות שיוצאו על ידי נושא המשרה בקשר עם  .3.5.5

 לרבות הוצאות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

 . חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי נושא משרה על פי חוק החברות .3.5.6

 :אחד מאלהכל בשל  יחולהשיפוי לא  .3.6

  סביר יסודהפרת חובת אמונים, אלא אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו  .3.6.1

 ; החברה בטובת תפגע לא שהפעולה להניח

או כלפי אדם אחר, שנעשתה בכוונה או   החברה  כלפי זהירות חובת  הפרת .3.6.2

 בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;

 ;כדין שלא אישי רווח להפיק כוונה מתוך פעולה .3.6.3

 .המשרה נושא על שהוטל כופר או , עיצום כספיאזרחי קנס, קנס .3.6.4

 בזאת, כי אין בהתחייבות זו לשיפוי כדי: נקבעלמען הסר ספק,  .3.7

לבטל או לגרוע או לוותר על כל שיפוי אחר שנושאי המשרה זכאים לו מכל מקור  .3.7.1

 של נושא המשרה. אחרת זכות כל   עלאחר, על פי הוראות כל דין והוא מוסיף 

להגביל את החברה או למנוע ממנה ליתן לנושאי המשרה בחברה שיפוי או  .3.7.2

או מיוחדים ובלבד שלא יהא בכך כדי לגרוע או לפגוע  שיפויים נוספים 

בהתחייבות לשיפוי נשוא כתב זה וכי שיפוי או שיפויים נוספים או מיוחדים אלה, 

 יאושרו על ידי הנהלת החברה ועל פי דין.

 הטיפול בתביעות ותשלום מקדמות  .4

 מקרה שבגינו עשוי נושא המשרה להיות זכאי לשיפוי, כאמור לעיל, יפעלו הצדדים כדלהלן:  בכל

נושא המשרה יודיע לחברה על כל הליך משפטי, חקירה, הליך מנהלי או הליך בידי רשות  .4.1

אלא אם  ,מוסמכת שייפתח נגדו ועל כל חשש או איום שהליך משפטי כאמור ייפתח נגדו

אסורה על פי דין או על פי הוראה מפורשת בכתב של רשות מסירת הודעה כאמור תהיה 



 

 אל או החברה  אל ויעביר , כך על לראשונה, במהירות הראויה לאחר שייוודע לו מוסמכת

 ;הליך לאותו בקשר לו שיימסר מסמך כל של העתק, דיחוי ללא, תורה שהיא מי

  מהתחייבותה החברה את תשחרר לא זה בסעיף כאמור הודעה מסירת אי כי יובהר .4.2

  .לשיפוי

 הטיפול את, המשרה לנושא שתימסר בהודעה , עצמה על  לקחת זכאית תהיה החברה .4.3

המשפטית של נושא המשרה במסגרת אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור    בהגנתו

לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על נושא 

בות ניגוד עניינים, ובמקרה כזה, ייקבע עורך הדין המטפל המשרה מסיבות סבירות, לר

ובכתב לזהות עורך   מראשעל ידי נושא המשרה בכפוף להסכמת החברה, החייבת להינתן 

ו/או כל עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול   החברההדין ותנאי שכרו(. 

יוועצות עמו ועם יועציו האמור באופן בלעדי )אך תוך דיווח שוטף לנושא המשרה וה

המשפטיים(, וכן יהיו זכאים להביא את ההליך לידי סיום, כפי שיראו לנכון, למעט 

 במקרים הבאים, בהם תידרש הסכמה מוקדמת מראש ובכתב של נושא המשרה:

לרבות ביחס להודאה באיזה מן האישומים בשם נושא המשרה או הסכמה    -  בהליך פלילי

 לעסקת טיעון. 

אם כתוצאה ממנו יידרש נושא המשרה לשלם סכומים שלא ישופה  –הסדר  בפשרה או

 בגינם ואשר לא ישולמו במסגרת ביטוח אחריות נושאי משרה.

  ו/או כל עורך חברהיחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך את ה ,חברההלפי בקשת  .4.4

דין כאמור לטפל בשמו בהגנתו במסגרת אותו הליך ולייצג אותו בכל הקשור בכך, על פי 

האמור לעיל; עורך הדין שימונה על ידי החברה לטפל בתביעות נגד נושא המשרה יהיה  

חייב בנאמנות לחברה ולנושא המשרה, ובמקרה של ניגוד עניינים, יודיע על כך לצדדים, 

שתקבע החברה    למנות עורך דין מטעמו במגבלות שכר טרחהואז יהיה נושא המשרה זכאי  

 .ואשר יהיה סביר בנסיבות העניין

לנושא המשרה כי בכוונתה לנהל בלעדית את ההגנה, כאמור   חברהלאחר שהודיעה ה .4.5

כלפי נושא המשרה על פי כתב זה בגין כל הוצאות   חברה, לא תחוב הלעיל 4.3בסעיף 

 התדיינות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה להגנת ענייניו לאחר מכן.

 המשרה  נושא לרשות תעמיד החברה , לעיל האמורה לשיפוי ההתחייבות במסגרת  .4.6

 ,ביניים החלטות בעקבות המשרה מנושא ידרשו יאלו אם סבירים וערבויות בטחונות

 יוטלו אשר  עיקול או  שיעבוד  החלפת  לשם או  בורר  או  משפט בית  של זמניות החלטות

 . המשרה נושא נכסי על

לפי בקשת נושא המשרה, תשלם החברה לנושא המשרה כמקדמה סכום )או סכומים(,  .4.7

 .לעיל 4.4  בסעיףהמשרה נדרש לשלמו/ם ואשר אושר/ו על ידי החברה כאמור   שנושא

את, כי הסכומים שישולמו על פי סעיף זה יצטרפו לכל סכום אחר שישולם מובהר בז

 .זה לכתב 3.1בסעיף  לנושא המשרה על פי כתב זה וביחד לא יעלו על התקרות הקבועות 

  זה כתבסכומים כלשהם במסגרת  ואו במקומ לנושא המשרה שילמה החברה בובמקרה  .4.8

ולאחר מכן  בדרך של העמדת ייצוג משפטי כאמור  לרבותבקשר להליך משפטי כאמור, 

נושא המשרה אינו זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, ייחשבו  כיתברר ה

החברה, אשר תהיה צמודה למדד  על ידי המשרה לנושאסכומים אלה כהלוואה שניתנה 



 

המחירים לצרכן בתוספת הריבית הקבועה בתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור הריבית(, 

חזיר את הסכומים הללו לחברה, י  המשרה  נושא, כפי שתהיה מעת לעת.  1985  -התשמ"ה  

ולפי הסדר תשלומים שהחברה תקבע.   כאמור זכאי לשיפוי ומהמועד בו יתברר כי אינ

ציא לנושא המשרה דרישה, מיד ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד בו החברה תו

. לצורך סעיף  התברר לה כי אינו זכאי לשיפוי, בה יצויין סכום ההחזר והסדרי התשלומים

זה, ייחשב פסק דין חלוט של בית המשפט הקובע כי לא התקיימו התנאים המזכים את 

 כך כי אינו זכאי לשיפוי כאמור.נושא המשרה בשיפוי לפי כתב זה כראיה מכרעת ל 

סביר  ישתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל אופן  המשרהנושא  .4.9

שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, לרבות 

דין, בחתימה על  פי-לבמסירת מידע ככל שיידרש, בהתייצבות בפני הגורם המוסמך ע

ייפוי כוח וכל מסמך אחר, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי מלא של כל בקשות, תצהירים, 

 ההוצאות שיהיו כרוכות בכך באופן שלא יידרש מנושא המשרה לשלמן או לממנן.

 אם אלא בבוררות להכרעה ההליך להעברת או פשרה לעריכת יסכים לא המשרה נושא .4.10

    ב.תסכים לכך, מראש ובכת החברה

לא נטלה על  החברה, לעיל 4.1תוך ארבעה עשר יום מקבלת הודעה כאמור בסעיף  אם .4.11

עצמה את הטיפול בהגנה על נושא המשרה בפני ההליכים שנפתחו נגדו, יהיה נושא 

"הפרקליט המשרה רשאי למסור את הטיפול בהגנה לעורך דין שבחר לעצמו )להלן: 

 מראש אישור טעון יהא האחר לפרקליט שישולם ההטרח שכר שסכום ובלבד(, "האחר

את מלוא סכום שכר הטרחה    החברה  אישרה  לא.  זה  לכתב  4.4  בסעיף  כאמור,  החברה  של

המבוקש, ונושא המשרה החליט שלא לוותר על שירותיו של הפרקליט האחר, יהיה נושא 

את סכום שכר הטרחה שאושר לו,  חברהלקבל מה  –אם ירצה בכך  –המשרה זכאי 

 רה תשולם על ידי נושא המשרה על חשבונו.והית

 תוקף ההתחייבות  .5

התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות נושא המשרה מתחילת עבודתו ו/או כהונתו  .5.1

משרה ותשתרענה גם לאחר סיום עבודתו ו/או כהונתו בחברה, ובלבד   כנושאבפועל 

ור ו/או השיפוי אירעו שהפעולות ו/או המעשים או המחדלים, אשר בקשר להם יינתן הפט

 בתקופת עבודתו ו/או כהונתו בחברה או מתייחסים לתקופה זו.

זה ייכנס לתוקף לאחר אישורו כדין על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ועם  כתב .5.2

 ,לחברה  החתוםחתימת נושא המשרה על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק  

. ואולם אין באי החתימה על ידי נושא המשרה כדי לפגוע בתוקפו של כתב השיפוי והפטור

 הסכמתו, לשיפוי החברה של קודמת חייבותהת קיבל המשרה  נושא אם כי, בזה מוסכם

 לשיפוי  החברה  התחייבויות  כל  שסך  לכך  הדירה  בלתי  הסכמה  מהווה  זה  שיפוי  כתב  לקבל

 לקבלת  המשרה  נושא  של  הסכמתו,  זאת  עם.  זה  שיפוי  בכתב  האמור  על  בסכומן  תעלנה  לא

 נושא של כהונתו תקופת לגבי הקודם השיפוי כתב של מתוקפו תגרע לא זה שיפוי כתב

  .זה שיפוי כתב הענקת טרם, המשרה

לא תחול לגבי אירוע שמבטח הכיר באחריות לגביו על פי  החברה של השיפוי התחייבות .5.3

, המשרהפוליסת ביטוח ושילם לנושא המשרה את הסכום הנדרש. אולם, אם חויב נושא 

  חברהאותו ה בשל אירוע בר שיפוי, בסכום העולה על הסכום ששילם לו המבטח, תשפה



 

בהפרש. לא הכיר מבטח באחריותו כאמור, לא יהיה בשיפוי נושא המשרה משום ויתור 

  התחייבות  כי,  מודגש  כן  כמו  על טענה כלפי המבטח, כי האירוע הוא בר ביטוח.  חברהשל ה

 ניתנת אינה והיא, כלשהו מבטח לרבות, כלשהו' ג צד לטובת חוזה אינה לשיפוי זו

 לו אשר, בתשלום החברה של השתתפות לדרוש זכות מבטח  לכל  תהא ולא, להמחאה

  בהסכם  הנקובה  העצמית  ההשתתפות  למעט  עימו  שנערך  ביטוח  הסכם  פי  על  מבטח  מחויב

 .כאמור

ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על ידי החברה או על ידי נושא המשרה לא  שום .6

ועל פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור  זהיפורשו בשום נסיבות כוויתור על זכויות על פי כתב 

 מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים האחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור.

הסמכות   מסורה אביב בתל המוסמך המשפט ולבית ,בישראלהדין  הדין החל על כתב זה הינו .7

 הבלעדית לדון במחלוקות שינבעו מיישום הסכם זה.

 ניירותזה יפורשו בהתאם לתקנון החברה, לחוק החברות ולחוק  ופטור שיפוי בכתבהמונחים  .8

 ערך, לפי העניין. התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

 

 דין.כולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו 

 

  ______________________    תאריך__________

 תיגי בע"מ

 

 מתחייב לפעול על פי הוראותיו וזה  ופטור קבלת כתב שיפוי מאשרהריני 

 

 :______________חתימה תפקיד: _______________  שם: ________________

 



 

 אירועים – תוספת

 בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים עליהם יחול כתב השיפוי: 

לחוק החברות, ובכלל זה משא ומתן  1הליכים הנוגעים ל"עסקה" כמשמעותה בסעיף  .1

להתקשרות בעסקה, העברה, מכירה, רכישה או שעבוד של נכסים או התחייבויות )לרבות 

מתן או קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות, וכן כל פעולה  ניירות ערך(, או  

 הכרוכה, במישרין או בעקיפין, לעסקה כאמור לרבות מסירת מידע ומסמכים.

ייצור חום באמצעות מתקני אנרגיות ענייני פרת כל דין ו/או הוראה אחרת הנוגעת לה .2

, שימוש, העמסה, מכירה, צריכה, ייצורן  ; הליכים בעניימתחדשות, לרבות פיתוחים טכנולוגיים

על   גזב  , שיווק, שימושמכירה  ,רכישהצריכה,  , ו/או עניינים הקשורים לחום  של  אגירה  ,האספק

 .ו/או תאגיד קשור החברהו/או תזקיקי נפט אחרים, במסגרת פעולות  , סולרסוגיו

רמים שונים ובכלל גול חוםאספקה של ו, תחזיות, ניתוחים מכירהה, פעולות הקשורות ברכיש .3

וגופים שונים הפועלים על פי ם יצרניקבלנים, מפיצים, סוכנים,  ,זכייניםלקוחות, ספקים, זה: 

 . אחרותבין בעסקאות פרטיות ובין דין, 

ובכלל   בקולטי שמש / מערכות לייצור אנרגיית חוםשימוש  ,בייצור, הפעלההקשורות פעולות  .4

ייצור, פרת כל דין ו/או הוראה אחרת הנוגעת לוכן ה  זה לעניין אופן, איכות וטיב הפעולות הללו

 .ו/או תאגיד קשור הפעלה ו/או שימוש בהם במסגרת פעולות החברה

זום, בדיקה, הגשת הצעות, השתתפות במכרזים, התקשרויות ביוזמות ייפעולות בקשר ל .5

בין לבד ובין עם אחרים ו/או כל פעילות והתקשרות ו/או זכיה בהם, עסקיות מסוגים שונים, 

יזמית ו/או עיסקית אחרת, בין עם גופים עסקיים פרטיים ובין עם גופים רגולטורים ו/או 

  .ממשלתיים

ו/או  )לרבות הנפקה שלא יצאה אל הפועל( החברה  של ערך  ניירות של הנפקה גיוס אגרות חוב,  .6

 מבלי  אך,  לרבות,  לה  מחוצה  או  )לרבות במסגרת רצף מוסדי(  בישראל  בבורסה  למסחר  רישומם

  וכל מדף הצעת דוחו/או  תשקיף פי על לציבור ערך ניירות הצעת, לעיל האמור מכלליות לגרוע

  אחרת בדרך ערך ניירות הצעת או הטבה מניות הנפקת, פרטית הצעה, כאמור לתשקיף תיקון

 עריכת, ערך ניירות רשות ביניהן, שונות רגולטוריות רשויות עם ומתן משא ניהול ,כלשהי

 חתמים, החוב לאגרות נאמנים עם בהסכמים התקשרות, מוסדיים גופיםמול  ופגישות מצגות

  .אמורהה   הנפקהגיוס אגרות החוב ו/או ל בקשר, אחרים וגורמים

או בעל מניות כלשהו, וכל  ו/או תאגיד קשור ו/או הצעת מכר על ידי החברה רכשביצוע הצעת  .7

  הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח בקשר אליהם.

  החברהאו השקעות אחרות עבור או בשם    ,פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים .8

 .ו/או תאגיד קשור

פי ו/או מכוח חוק החברות או -הליכים הנוגעים לדיווח לרשויות, לרבות דיווחים המוגשים על .9

פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או חוק -חוק ניירות ערך, או על

ור, בין של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמ

אם הדיווח נעשה על ידי החברה ובין אם נעשה על ידי בעלי מניות בחברה. לרבות דיווח חסר  

 או פרט מטעה בדו"חות כספיים ובדו"חות אחרים בהם חייבת החברה על פי כל דין.

כל פעולה בקשר עם הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לרבות אופן יישום התקינה  .10

תאגידים דעת, הכנה וחתימה על הדוחות הכספיים של החברה והחשבונאית, קבלת חוות 



 

מתן הצהרות הנוגעות וואישורם, מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה הפנימית  קשורים 

  .לדוחות הכספיים

, לרבות ניהול משא ו/או לתאגיד קשור כל פעולה בקשר עם גיוס כספים ו/או הלוואות לחברה .11

אות, ישומן ו/או אי ישומן של הסכמי ההלוואות ובכלל זה ומתן ו/או חתימה על הסכמי הלוו

ו/או הסכמי הלוואות כל פעולה או כשל בעריכת  שעבודים ו/או התחייבויות שניתנו מכוחם וכן 

נטען ש, לרבות כל תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל בקשר אליהם בניהול סיכונים

 למי מהאמור לעיל. שגרם 

תמחור,  ייצור לרבותתוכניות עסקיות או תחזיות, , עבודה תוכניות שלגיבו הנוגעים הליכים .12

  ., נושים ולצדדים שלישיים אחריםשיווק, הפצה, הנחיות לעובדים, ללקוחות ולספקים

 קשורים לתאגידיםהקשורות לניהול, יעוץ או שירותים אחרים שמעניקה החברה פעולות  .13

 . ושמעניק תאגיד קשור לתאגיד קשור אחר ו/או לחברה

 אישור עסקאות עם בעלי עניין, כהגדרתן שלהליך ו/או החלטות ו/או פעולות הקשורות ל .14

, לרבות מתן הודעה על עניין אישי עסקאות אלה בפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות

 .הםוועדותיתאגיד קשור ו/או והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון החברה  

באופן מלא   םאו מכירת  מחדש  םארגונ  ו/או תאגיד קשור,  הליכים הנוגעים לשינוי מבנה החברה .15

או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, או חלקי, 

, חברות מתהקנושיה, שינוי בהון החברה, פיצול, הסדר בין החברה לבין בעלי חבריה ו/או 

 או מכירתן, הקצאה או חלוקה. פירוקן

מעביד, לרבות משא ומתן, התקשרות -הליכים הנוגעים לפעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד .16

כולל מענקים ותגמולים מיוחדים הטבות מתן ויישום הסכמי עבודה אישיים או קיבוציים, 

  .ירות ערךוני ניירות ערךאופציות ל, לרבות הקצאת ונושאי משרה לעובדים

, בכלל זה עם שוכרים, משכירים, ו/או קבלת ו/או מתן שירותים פעולות בקשר ליחסי מסחר .17

 קבלנים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים למיניהם.

חוקי איכות חוקי הבטיחות כולל בטיחות בעבודה,  נוגעים להחלטות ו/או פעולות לפי  ההליכים   .18

חוק רישוי עסקים,  (,ותחזוקה )לרבות בנושאי בניה, הקמה, תפעולהסביבה, תכנון ובניה 

חוק  ובכלל זה:  עבודה עם חומרים מסוכנים, תנאי עבודה ורכוש הציבור , 1968 –התשכ"ח 

חוק חומרים מסוכנים ,  2006-, חוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו2008-התשס"ח,  אוויר נקי

תקנות הרוקחים , 1997 -, חוק מניעת זיהום ים ומקורות יבשתיים התשנ"ד 1993 התשנ"ג

תקנות התגוננות  ‘  1992  -חוק הגז התשנ"ב  ,  1980-)יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"מ

,  תקנות ארגון 1989 -,  חוק מקורות אנרגיה התש"ן1991אזרחית )חומרים מסוכנים( התנש"ב 

חוק למניעת מפגעים סביבתיים )תביעות אזרחיות(,   ,2013ע"ג שהפיקוח על העבודה, ת

פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח , 1968-, פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, התשכ"ח1992-התשנ"ב

, לרבות תקנות ו/או צווים ו/או 1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1970 – חדש(, תש"ל

  .בין כללים ובין ספציפיים כוחםהרשאות ו/או רישיונות ו/או היתרים שהוצאו מ

חוק לקידום , ה1988  –התשמ"ח  תחרות הכלכלית  נושאים המוסדרים בחוק העניינים הנוגעים ל .19

ובכלל זה תקנות   ,וכל הוראת דין שענייניה תחרות  ,2013-התחרות ולצמצום הריכוזיות, תשע"ד

 ו/או הוראות שהוצאו מכוחם, כולל לעניין הסדר כובל, מונופול, מיזוג.  

 הנוגעים לזכויות קניין רוחני, לרבות טענות בדבר הפרתן.פעולות ועניינים ו/או הליכים  .20



 

פי חוק הגנת הפרטיות, -עלמעשה או מחדל הליכים הנוגעים להחלטות ו/או עניינים ו/או  .21

 או צווים ו/או תקנות מכוחו./, ו1981-התשמ"א

על סוגיהן ובכלל זה בדבר   פוליסות ביטוחהסכמי ו/או והפעלת רכישה  ,משא ומתן, התקשרות .22

 לענייןלרבות תנאי פוליסות הביטוח, , תנאיהן, הגעה להסכמים עם מבטחים ו/או ברוקרים

יטוח אחריות  ב לעניין  בפוליסות ובכלל זה השתתפות עצמיתהסדרי תשלומי תגמולי ביטוח, 

כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל  וכן  נושאי משרה

 .תביעה או דרישה בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים

ים ו/או מתחייב יםו/או מבצע יםבודקו/או תאגיד קשור לפעולות שהחברה  אירועים הקשורים .23

כולל לעניין יזמות וכניסה לתחומי פעילות שונים בין עם  ,עם גופים אחרים יםו/או מתקשר

תאגידים כלשהם, לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך יזמים אחרים, שותפים ו/או 

  החברה  בשםעל ידי נושא המשרה    הנעשות  פעולות  לרבותהחתימה, פיתוח ומעקב,  ההתקשרות,  

 של בהשקעות נאותים או/ו מלאים נאותות בדיקת הליכי קיום אי ות, לרבאו תאגיד קשור

  אוו/ החברה בעסקי לפגיעה או/ו חלקי או מלא באופן ההשקעה אובדן את גרר אשר, החברה

 .שלישי צד כלפי התחייבות של להפרה

 צוויםאו /ו, 1981-"אהתשמפי חוק הגנת הצרכן, -הנוגעים להחלטות ו/או פעולות על הליכים .24

 .מכוחו תקנותאו /ו

ידי  -הליכים הנוגעים להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על .25

נושא המשרה במהלך תפקידו ומכוח תפקידו ולרבות במסגרת ישיבות הנהלה או ועדה  

 .לך משא ומתן או באמצעי התקשורת, במהעדותיהומו

, לרבות חלוקה באישור בית החלטה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברותכל פעולה ו/או  .26

, רכישה עצמית וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת דיבידנדים לבעל מניות החברה  משפט

 ובלבד ששיפוי כאמור מותר על פי כל דין. 

המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של כל תביעה או דרישה   .27

 .נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים

 בנקים  אוו/  המניות  בעלי  לביןו/או תאגיד קשור    החברה  בין  הסדרים  של  תיקון  או  שינוי,  גיבוש .28

מסמכים  של תיקון או עריכה זה ובכלל, קשורים תאגידים של או/ו החברה של נושיםו/או 

הפקדה ו/או סגירה   ,חידוש ,בקשר לפתיחהו/או תאגיד קשור  , וכן פעולות של החברהכאמור

  .של חשבונות בנקים, יצירת שעבודים, בטחונות או קבלת הלוואות

לחברות בעלות עניין  ובכלל זה ,לאחרים ,פי דין-על ,או המותר להעברה ,העברת מידע הנדרש .29

 .ו/או למי מטעם כל אחד מהםלתאגיד קשור  ,בחברה

 .מהן מי של המניות עליו/או ב תאגיד קשור ו/או  החברההנוגעת לחבות מס של פעולה  .30

ו/או לתאגיד קשור ה לחבר המשרה נושא שנתן ו/או התחייבות אישית  אישית ערבות מימוש .31

 .ו/או התאגיד הקשור החברה להצהרות או/ו להתחייבויות כערובה

נושא   אוו/  , תאגיד קשורבמסגרת הליכים משפטיים או הליכים מנהליים על ידי החברה  פעולות .32

 ו/או נושא המשרה, לרבות תובענות נגזרות או ייצוגיות.   , תאגיד קשורהמשרה ו/או כנגד החברה

, תביעות  מכתבי,  דרישות,  תביעות,  דין  פסקי, צווים,  שיפוטית או  ציבורית,  מנהלתית  פעולה  כל .33

 חוסר על הודעותאו /ו , הליכים מנהלייםחקירה הליכי, עיקולים, שעבודים, טענות, הנחיות



 

 לאחריות הטוענים אחרים גופיםאו /ו שלטונית רשות של פעולה של הפרותאו /ו ציות

 ממשלתיות רשויות של תגובות, חקירות, אכיפה הוצאות עבור)לרבות  חבותאו /ו פוטנציאלית

, צו, תקנה, חוק הוראת מילוי לאיאו /ו מכך כתוצאה( פיצוי, שיפוי, תרומות או קנסותאו /ו

או /ו  , תאגיד קשורהחברה  ידי  על"ד  פסאו  /ו  מדיניות,  הנחיה,  רישוי,  הוראה,  נוהג,  כלל,  פקודה

  מחוצה  ובין  בישראל  בין,  או בתאגיד קשור  בחברה  תפקידם  במסגרת  בחברה  המשרה  נושאי  של

 . לה

ו/או ועדות  ת דירקטוריוןוהחלט ו/או תאגיד קשור ה ו/אוהחברפעולה בניגוד לתקנון של  .34

 .הדירקטוריון של מי מהם

ו/או תאגיד   לחברה המיוחס מחדל או ו/או תאגיד קשור החברה  כל פעולה בקשר עם פעילות .35

ם או מאו אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטע ם, סוכניהם, או לעובדיהקשור

לרבות אובדן   ,ו/או נזק לרכוש  , מוותמתוקף תפקידו של נושא המשרה, שגרמה לנזק גוף, מחלה

 .בו, תקלה, ו/או פגיעה שימוש

, ם, קבלניהו/או תאגיד קשור כל נזק או פגיעה, תאונתיים או מתמשכים, של עובדי החברה .36

או תנאי העבודה, קבועים או ו/ ,מאירוע תאונתי או מתמשך כתוצאה םומוזמניה םאורחיה

 או בכל חלק מהם.  ,ם, מתקניהו/או תאגיד קשור החברה חצרי זמניים, ב

, קשוריםאירועים הנובעים או הקשורים מהחזקות החברה, בין בעצמה ובין כנאמן, בתאגידים   .37

 .הפעלת זכויות ההצבעה באותם תאגידיםובכלל זה לעניין 

רכישה, מכירה, שינוע, החזקה, שימוש, טיפול, ייצור, פירוק, שחרור, פליטה, הזרמה, סילוק,  .38

חשיפה, דליפה, הצפה, חלחול או שפיכה של חומרים מסוכנים, מזהמים או העלולים , הטמנה

 לפגוע בסביבה, באנשים או בבעלי חיים, וכל מעשה אחר העלול לפגוע כאמור. 

וקיום של רישיונות, היתרים, ואישורים בישראל ובחו"ל, שמירת   בקשה, קבלהפעולות בקשר ל .39

ומילוי התנאים הכלולים בהם או מכוחם, ובכלל זה מסירת מידע בקשר עם הרישיונות, 

ההיתרים והאישורים כאמור, והכל בין מכוח החוקים הרלבנטיים לתחום העיסוק ובין אם 

 מכוח כל דין אחר )או הימנעות מכל האמור לעיל(.

 כנושא החברה מטעם המשרה נושא של לכהונתו בקשר, לעיל המפורטים מהאירועים אחד כל .40

 .ובקשר לפעולתו של נושא משרה מטעם תאגיד קשור בחברה קשור בתאגיד משרה
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 לכבוד

  תיגי בע"מהדירקטוריון של 

 

 

 פ"אתשה' באדר, תאריך: 
 2021בפברואר,  25              
              

 
 
 
 נ., א.ג.

 

של תיגי  , תשקיף לרישום ניירות ערך למסחר ותשקיף מדף של הנפקה ראשונה לציבור  תשקיף להשלמה הנדון: 
 )להלן: "התשקיף"(  2021"החברה"( המיועד להתפרסם בחודש פברואר,   – בע"מ )להלן 

 
 

 בתשקיף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן: הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

 2018-ו  2019בדצמבר    31של החברה לימים  כספיים  הדוחות  על ה  2021בפברואר,    17דוח רואה החשבון המבקר מיום   .א

 . 2019בדצמבר,  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

)בלתי מבוקר( על מידע כספי תמציתי של החברה  2021בפברואר,  17דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  .ב

 .אותו תאריךולתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ב 2020ביוני   30ליום 

 

אנו מסמיכים את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה לדווח עבורנו באמצעות המגנ"א את המסמכים שנדרש לדווח 

 ואשר אנו חתומים עליהם. 
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 תיגי בע"מ
 2019בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
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 דוחות כספיים 

 2019בדצמבר  31ליום 
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 עמוד  
  

 1 דוח רואה החשבון המבקר 
  

 2-3 דוחות על המצב הכספי
  

 4 הכוללוההפסד דוחות על הרווח 
  

 5 דוחות על השינויים בהון
  

 6-7 דוחות על תזרימי המזומנים 
  

 8-42 באורים לדוחות הכספיים 
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 6114מספר: 
 תשפ"א ה' אדר, תאריך: 
 2021פברואר, ב 17  

 

 דוח רואה החשבון המבקר 
 לבעלי המניות של תיגי בע"מ

 

ואת  2018-ו 2019בדצמבר  31 מיםהחברה( לי -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי של תיגי בע"מ )להלן 
בכל אחת  את הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים הכולל, הפסד ההדוחות על הרווח ו

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון  2019בדצמבר,    31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  
 . ל דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנווההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה ע

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה  במטרה להשיג מידה סבירה של  
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 
החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן  

 .ה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנוהערכת נאותות ההצג

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה  
אחת  בכלותזרימי המזומנים שלה, , השינויים בהון את תוצאות פעולותיהו 2018-ו 2019בדצמבר  31לימים 

 (IFRSלתקני דווח כספי בינלאומיים )בהתאם    2017  -ו  2018,  2019  בדצמבר  31ביום    ויימתמשלוש השנים שהס
 .2010-, התש"ע(שנתיים והוראות תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים

הכספיים. המשך א' לדוחות 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
פעילות החברה במתכונתה הנוכחית תלוי בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, 
וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. בכל אחת משלוש  

זרים מזומנים שלילי מפעילות , החברה דיווחה על הפסדים ועל ת2017  -ו  2018,  2019בדצמבר    31השנים ביום  
אלפי   5,010אלפי ש"ח והפסד כולל בסך    16,759  -לחברה גרעון בהון בסך של כ  2019בדצמבר    31שוטפת, וליום  

יתרות המזומנים ושווי מזומנים אינן בהיקף   2019בדצמבר  31ש"ח לשנה שהסתיימה באותו מועד. נכון ליום 
חודשים שלאחר תום תקופת הדוח.  12סקיות לתקופה של מספק המאפשר לחברה לממש את תכניותיה הע

 ".גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי

לדוחות הכספיים, הנהלת החברה פועלת להשגת המימון הדרוש לצורך המשך  21 -' וא1כאמור בבאורים 
בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי  .במסגרת תשקיףפעילותה, לרבות באמצעות הנפקת ניירות ערך 

ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק 
 חי".

 .2020בדצמבר,  28יום מ, 2019בדצמבר,  31על הדוחות הכספיים ליום חוות דעתנו את חוות דעת זו מחליפה 
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 2018 2019 באור  

    

ם י ס כ     נ

    

    נכסים שוטפים 

 913  - 4 מזומנים מזומנים ושווי 

 175  179  ג'16 פקדון מוגבל  

 152 680 5 לקוחות

 127 478  6 חייבים ויתרות חובה

 619  592  7 מלאי 

 1,986  1,929  סה"כ נכסים שוטפים 

    

    נכסים שאינם שוטפים

 101  87  8 רכוש קבוע, נטו

 -  381 17 נכס זכות שימוש 

 101  468  שוטפים סה"כ נכסים שאינם 

    

 2,087  3972,  סה"כ נכסים 
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 2018 2019 באור  

    

ן ו ה ו ת  ו י ו ב י י ח ת     ה

    

    התחייבויות שוטפות 

 112  299   מתאגידים בנקאיים  אשראי  

 947  ,0731   ספקים ונותני שירותים 

 798  0672, 9 ויתרות זכות זכאים 

 -  443 17 התחייבות בגין חכירה 

 102 125 א'16 התחייבות בגין מענקים ממשלתיים חלות שוטפת של 

 ,1491 ,0074  סה"כ התחייבויות שוטפות 

    

    התחייבויות שאינן שוטפות 

 10,680  12,715 11 הלוואות ניתנות להמרה 

של  פירעון מוקדם ול המרהלת והתחייבות בשל אופצי
 1,017  1,889 11 להמרה  ניתנותהלוואות 

 184 191 א'16 ממשלתיים   מענקים בגין התחייבות

 315  354  10 הטבות לעובדים, נטו 

 ,19612  15,149  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 

    

 687,31  156,19  סה"כ התחייבויות 

    

    וקרנות  הון

 23 23 13 הון מניות 

 24,238 24,242  הון קרנות 

 (,86135) (402,14)  יתרת הפסד 

 (,60011) (,75916)  וקרנות  סה"כ הון

    

 2,087 3972,  סה"כ התחייבויות והון 
 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם

 

     
 שמעון קליר 

 יו"ר דירקטוריון 
 קליר צבי  

 דירקטוריון מנכ"ל וחבר  
 ורון יסעור ד 

 סמנכ"ל כספים 
 

  2021, רפברואב 17: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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 2017 2018 2019 באור  

     

  694  775 682   הכנסות  

 (,1431) (,0541) (801) 15 ההכנסותעלות 

 (449) (279) (119)  גולמי  הפסד

     

 (22,30) (2,214) (,8921) 15 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 (774) (789) (359) 15 , נטו הוצאות מכירה ושיווק

 (,5221) (1,399) (,5841) 15 הוצאות הנהלה וכלליות

 (,1574) (,4024) )4,411)  כ הוצאות "סה

 (5,020) ,4)681( (,0534)  תפעולי הפסד 

     

 698  1,453  1,405 15 הכנסות מימון 

 (844) (2,541) (51,88) 15 הוצאות מימון 

 (146) (1,088) (480)  נטו  ,הוצאות מימון 

     

 (5,166) (5,769) (05,01)  לשנה כולל הפסד

     

     

     

    18 הפסד למניה )בש"ח(: 

 (2.27) (.522) (.192)  למניהומדולל הפסד בסיסי 

     
 

 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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 סה"כ  יתרת הפסד  קרנות הון  הון מניות   

      

 (740) (24,926) 24,163 23  2017בינואר  1יתרה ליום 

      

 38  -  38 )*(-   מימוש אופציות 

 26  -   26 -   תשלום מבוסס מניות 

 (5,166) (5,166) -  -   לשנה כוללהפסד 

 (5,842) (30,092) 24,227 23  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 11  -   11 -   תשלום מבוסס מניות 

 ,5)769( ,5)769( -  -   לשנהכולל הפסד 

 ,11)600( ,35)861( 24,238 23  2018בדצמבר  31יתרה ליום 

      

השפעה בגין יישום לראשונה של 
 IFRSישום עקב י תקינה חשבונאית

16 )**(   -  - (153) (153) 

לאחר  2019בינואר  1יתרה ליום 
יישום לראשונה של תקינה  השפעת

 (,75311) (01436,) 24,238 23  חשבונאית 

 4  -  4  -   תשלום מבוסס מניות 

 (5,010) (5,010) -  -   הפסד כולל לשנה

 (759,16) (024,14) 24,242 23  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

      
 

 .ש"ח 1,000-פחות מ )*( 

 כז'. 2ראה באור  )**(
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  2019 2018 2017 

     

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 (5,166) ,5)769( (5,010)  לשנההפסד 

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים  
 528   ,4011 ,6792  (נספח א') מפעילות שוטפת

 (4,638) (4,368) (,3312)  ששימשו לפעילות שוטפת  ,נטו ,מזומנים

     
     השקעה תזרימי מזומנים מפעילות 

 (4) (3) -   רכישת רכוש קבוע 
 (175) -  -   פדיון פקדון מוגבל 

 (179) (3) -   השקעה ששימשו לפעילות  ,נטו ,מזומנים

     
     מימון תזרימי מזומנים מפעילות 

 (200) (88) 187  באשראי לזמן קצר מבנקים, נטו שינוי 
 4,832  5,290  2,611  למניות  ניתנות להמרהקבלת הלוואות 

 -  -  (1,380)  כירה חפרעון התחייבות בגין 
  38 -  -   הנפקת מניות 

 4,670   5,202 ,4181  שנבעו מפעילות מימון  ,נטו ,מזומנים

     
     

 (147) 831  (913)  במזומנים ושווי מזומניםעליה )ירידה( 
  229  82 913   שנההיתרת המזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 82   913 -  יתרת המזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

     
 

 

 .הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם
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  2019 2018 2017 

     
התאמות הדרושות כדי להציג את   -נספח א' 

     תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 

     
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי  

     מזומנים: 
  38  104 1,156   פחת 

  26  11 4   תשלום מבוסס מניות 
 - - (4)  מוגבלים ונות דשערוך פק

  39  39 39   , נטו הטבות לעובדים
 -  - 147   בגין חכירה הוצאות מימון  

 257 - -  בגין מענקים ממשלתיים התחייבות 
 -   29 30   שערוך התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 

הלוואות המירות ורכיבי  הוצאות מימון בגין 
 68   1,086 296  המשובצים במסגרתן, נטו  המרה

  1,668 1,269   428 

     
     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

  31 (60)  (528)  ירידה )עליה( בלקוחות 
  61 247  (351)  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

  66 (70) 27  ירידה )עליה( במלאי
 (38)  26 594   ונותני שירותים עליה )ירידה( בספקים 

 (20) (11) 1,269   עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות 

   1,011 132 100  

     
     

  6792, 4011,  528  

     
     

נן  יפעילויות השקעה ומימון שא –' בנספח 
     כרוכות בתזרימי מזומנים 

     
שימוש כנגד התחייבות בגין הכרה בנכס זכות 

 - - 1,523  חכירה

     
     

     תזרימי המזומנים מידע נוסף על  –' גנספח 
     

     עבור:  השנהמזומנים ששולמו במשך 

 - 14 24  ריבית 

     
     

     עבור:  השנהבמשך שהתקבלו מזומנים 

 - 29 4  ריבית 

     
 

 

 .הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםהבאורים לדוחות 
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 כללי - 1באור 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א

אזור  ,  20  עתיר ידעוכתובתה הרשמית היא:    2007  ,אוקטוברחודש  בהתאגדה בישראל  החברה(    –תיגי בע"מ )להלן  
החברה עוסקת בפיתוח, תכנון, ייצור, שיווק והתקנה של מערכות לייצור ואגירה  .התעשייה עתיר ידע, כפר סבא

של אנרגיית חום לשימושים תעשייתיים ומסחריים. המערכות מבוססת, בין היתר על רכיבי אנרגיה מתחדשת  
ומאפשרות הפקה יעילה של חום, תוך השגת חסכון לעומת הפקת החום הנהוגה כיום, שנעשית בעיקר באמצעות  

  מערכות בישראל ובעולם. 30-שריפת דלק פוסילי. החברה התקינה, נכון למועד דוח זה, כ

באמצעות מקורות מימון שהועמדו   מומנה, פעילות החברה 2019בדצמבר  31עד ליום ו הקמתה ממועד החל
לו  ומענקים ממשלתיים שהתקב המירותלרשותה על ידי בעלי מניות, משקיעים חיצוניים באמצעות הלוואות 

 לשנה ועד הקמתה ממועד שחלפו השנים בכלמקורות מימון נוספים. מ כןמהרשות לחדשנות ומגורמים אחרים ו
, דיווחה החברה על הפסדים שוטפים ונבעו לה תזרימי מזומנים שליליים  2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

 אלפי ש"ח. 41,024של החברה בסך של מת יתרת ההפסד מסתכ  2019בדצמבר  31מפעילותה השוטפת. נכון ליום 

 -תכניותיה העסקיות של החברה ל מימוש אתמקורות המימון העומדים לרשות החברה, אינם בהיקף המאפשר 
. הנהלת החברה פועלת לגיוס מקורות מימון נוספים ממענקים ממשלתיים  2019  ,בדצמבר  31החודשים שלאחר    12

בין היתר על מנת לממן את תכניתה האסטרטגית המתמקדת בחדירה לשווקים חדשים  וכן באמצעות גיוסי הון
תלוי בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי  פעילות החברה במתכונתה הנוכחית המשך  .בעולם

גורמים אלו  הפיתוח וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. 
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות  .מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי

שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק   ויות וסיווגם,לגבי ערכי הנכסים וההתחייב
 .חי

 השפעת וירוס הקורונה על פעילות החברה  .ב

"נגיף הקורונה" או "האירוע" או  -)להלן  (COVID-19) התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה 2019בחודש דצמבר 
, הכריז ארגון הבריאות העולמי על 2020בחודש ינואר  התפשטה במדינות נוספות בעולם. 2020"המשבר"( ובשנת 

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על 2020התפרצות הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 
הקורונה כפנדמיה )מגפה עולמית(. התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות,  

ולם. משבר הקורונה משפיע בצורה נרחבת על שווקים ממגזרים שונים ובאיזורים במדינות רבות ברחבי הע
ובפרט לא ניתן לצפות את מועד סיומו ומידת השפעתו על השווקים   –גיאוגרפיים שונים, באופן שלא ניתן לצפותו 

לבלום את  הפוטנציאליים. בעקבות האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון
התפשטות הנגיף. בין צעדים אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, סגירת עסקים וקניונים, 
הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום  

ה. לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות  מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באל
כאמור לעיל, השלכות עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות ומקומיות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם 
אשר מתאפיינים בתנודתיות ניכרת במחירי ניירות ערך רבים. בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק 

 .למיתון

א' לעיל, החברה עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק והתקנה של מערכות לייצור ואגירה של אנרגיית 1כאמור בבאור 
חום לשימושים תעשייתיים ומסחריים, ובהתאם השפעת משבר הקורונה על לקוחות הקצה של אותם מפעלים 

קרב לקוחותיה  תעשייתיים ומסחריים עשויה לגרום לצמצום הביקושים והשימוש באנרגיית החום ב
הפוטנציאליים של החברה, ובנוסף, קיים חשש לגבי עיכוב בקצב חדירה לשווקים חדשים בעת שמתקיימות  
מגבלות נסיעה לשווקי היעד ומציאת שותפויות ולקוחות חדשים. עקב כך, עלול לחול עיכוב ניכר ביישום תוכניות  

חברה. בשל כך, פעילות החברה ותוצאותיה ההנהלה בכל הנוגע להמשך פיתוח המערכות ולהרחבת פעילות ה
הכספיות עלולות להיפגע במידה שאינה ניתנת לחיזוי כתוצאה מההגבלות שהוטלו על הגבלת תנועת אזרחים 
וצמצום הפעילות המשקית. להמשך התפשטות נגיף הקורונה עלולות להיות השפעות מאקרו רוחביות במשק, 

צרים של החברה, וכן פגיעה משמעותית במצב הכלכלי בעולם ובכלל זה, עיכובים ו/או הפסקת אספקת מו
ובישראל, אשר עלול להוביל לפגיעה בכושר הקנייה של הצרכנים. כל אלה אם יתממשו, כולם או חלקם, עלולים 
להשפיע על עסקי החברה ותוצאותיה באופן מהותי. נכון למועד פרסום הדוח, אין באפשרות ההנהלה להעריך את  

ריות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. עם זאת, להערכת  ההשפעות האפש
הנהלת החברה, שווקי היעד שלה הכוללים תעשיית מזון וחקלאות וכן בתי אבות, בסיסי צבא ומשתמשים  

גיה תעשייתיים ומסחריים דומים לא צפויים להיפגע ופתרונות המאפשרים חיסכון באנרגיה באמצעות אנר
 מתחדשת עשויים להנות מתמיכה ממשלתית ומפריחה עסקית. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א

  ידי על שפורסמו להם ופרשנויות דיווח כספי בינלאומיים לתקני בהתאם נערכוהחברה  של הכספיים הדוחות
כמו כן, הדוחות הכספיים כוללים את  "(.IFRS"תקני  -)להלן  (IASB) בינלאומיים חשבונאות לתקני הוועדה

  המדיניות עיקרי .2010-הגילוי הנדרש בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
, למעט אלה  כספיים  בדוחות  המוצגות  הדיווח  תקופות  כל  לגבי  עקבי  באופן  יושמו   בהמשך  המפורטים  החשבונאית
 .להלן(סעיף כז' )ראה בדבר חכירות  16דיווח כספי בינלאומי יישום תקן 

 (.גישת "עלות המכר") "הפסד מוצגים בהתאם לשיטת "מאפיין הפעילות של ההוצאהההדוחות על הרווח ו

  פיננסיים מסוימים   והתחייבויות  נכסים  למעט,  ההיסטורית  העלות  בסיס   על  ערוכים   החברה  של  הכספיים  הדוחות
 . , התחייבויות בגין הטבות לעובדים והפרשותההוגן לשוויים בהתאם המוצגים

, כולליםהחברה  של השוטפים וההתחייבויות הרכוש. חודשים 12 ההינהחברה  של התפעולי המחזור תקופת
 .הקרובה השנה בתוך להתממש הצפויים פריטים, בהתאמה

 

 משמעותיים  חשבונאיים דעת ושיקולי באומדנים שימוש .ב

שבונאים  חבאומדנים  דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימושהכנת 
וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספיים, על  המשפיעים על סכומי הנכסים ,והערכות הכרוכים בשיקול דעת

  כנסות והוצאות והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים, על סכומי ה הגילוי בדבר נכסים מותנים
בפועל עשויות להיות שונות  . התוצאותהחברהבתקופות המדווחות ועל המדיניות החשבונאית שנקבעה עבור 

 .מאומדנים אלה

החשבונאות שיישומם כרוך   נדרש, בין היתר, לתת גילוי באשר לכללי 1בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
עתידיים, אשר התרחשותם עשויה להשפיע על הסכומים   ניכרת לאירועיםבאומדנים ובשיקולי דעת בעלי רגישות 

בדבר פירוט האומדנים ושיקולי הדעת אשר בגינם גלומה רגישות ניכרת לאירועים   3ראה באור המדווחים. 
 .עתידיים

 

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים .ג

מטבע המדינה והסביבה הכלכלית העיקרית בה היא  המהווה את  ,ש"חבהחברה עורכת את דוחותיה הכספיים 
 ."מטבע הפעילות"( -ממנו היא מושפעת )להלן העיקרי המטבע ו פועלת

 .הדוחות הכספייםהמהווה את מטבע ההצגה של  ,בש"חמוצגים  חברההדוחות הכספיים של ה

 

 נכסים, התחייבויות ועסקאות צמודים או במטבע חוץ  .ד

 נכסים והתחייבויות כספיים במטבע חוץ או הצמודים אליו מוצגים לפי שער הסגירה בתוקף לכל תאריך דיווח. 

נכסים והתחייבויות לא כספיים במטבע חוץ שנמדדים בשווי הוגן מוצגים לפי שער החליפין היציג במועד בו נקבע 
 השווי ההוגן.

שנמדדים בעלות היסטורית מוצגים לפי שער החליפין היציג במועד נכסים והתחייבויות לא כספיים במטבע חוץ 
 העסקה.

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין היציג במועד העסקה. הפרשי 
 שער הנובעים מסילוק פריטים כספיים, לפי שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה,

 או מאלה שדווחו בדוחות כספיים קודמים, נזקפו לרווח או הפסד.
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 המשך  - חוץנכסים, התחייבויות ועסקאות צמודים או במטבע  ד. 

נכסים והתחייבויות הצמודים למדד המחירים לצרכן, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, מותאמים בכל תקופה 
לשיעור עליית המדד בפועל בתקופה המתייחסת לפי תנאי ההצמדה של כל יתרה. יתרות שעל פי הסדרי ההצמדה 
לגביהן המדד הקובע הוא "המדד הידוע" נכללו על בסיס "המדד הידוע" לתאריך הדיווח )המדד בגין חודש  

 נובמבר(.

ן או הכנסות מימון, לפי העניין, פרט הפרשי הצמדה ושער מוכרים בעת התהוותם, במסגרת הסעיף הוצאות מימו
להפרשי תרגום בגין השקעות במכשירי הון הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ובגין מכשירים פיננסיים  

 המשמשים לגידור תזרים מזומנים או לגידור פעילות חוץ, הנזקפים לרווח כולל אחר.

 

 מזומנים ושווי מזומנים  .ה

חודשים ממועד   3ים השקעות שנזילותן גבוהה, כולל פיקדונות לזמן קצר )עד מזומנים ושווי מזומנים כולל
הפקדתם( אשר אינם מוגבלים מבחינת משיכה או שימוש/מלוות ממשלתיים קצרי מועד/ואיגרות חוב ממשלתיות 

 חודשים. 3סחירות אחרות, שהתקופה עד למועד פדיונם בעת ההשקעה בהם, לא עלתה על 

 

 פקדון מוגבל  .ו

 הסכם שכירות משרדי החברה.הבטחת    הפקידה לטובתהחברה  מוגבל במשיכה כוללת סכומים אשר    דוןפקיתרת  

 

 מלאי .ז

המלאי מוערך לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם. עלות המלאי כוללת את עלויות הרכישה, עלויות 
 המרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי למיקומו ולמצבו הנוכחיים. 

שווי מימוש נטו הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ואומדן העלויות 
 הדרושות לביצוע מכירה. 

 העלות נקבעת לפי הבסיסים כדלקמן: 

לפי עלויות החומרים ועבודה ישירות ועלויות תקורה של הייצור על בסיס קיבולת  -תוצרת גמורה  .1
 עלויות מימון.   תכוללאינה ו ,תפעולית נורמלית

 יוצא ראשון". -על בסיס "נכנס ראשון  -מרכיב חומרי גלם ועזר  .2

 על בסיס ממוצע. -מרכיב עבודה והוצאות עקיפות  .3
 

החברה מכירה בירידת ערך מלאי לשווי המימוש נטו בתקופה בה היא מתרחשת. ירידת ערך מלאי שהוכרה בעבר  
המימוש נטו. סכום ירידת ערך או ביטול ירידת ערך נזקף לרווח או הפסד בסעיף מבוטלת כאשר חלה עלייה בשווי  

 עלות המכר.

 

 רכוש קבוע  .ח

בנוסף למחיר הרכישה, את כל העלויות  ,פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות, בניכוי פחת שנצבר. העלות כוללת
יוכל לפעול באופן שהתכוונה שניתן לייחס במישרין להבאת הפריט למיקום ולמצב הדרושים לכך שהפריט 

 ההנהלה.
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 המשך  -רכוש קבוע  ח.

הוצאות בגין שיפורים ושכלולים נזקפות לעלות הנכסים ואילו הוצאות תחזוקה ותיקונים נזקפות כהוצאה עם 
 התהוותן.

שינויים   .בכל סוף שנת כספים ,פחותכל הל ,נבחניםערך השייר ואורך החיים השימושיים של נכסי רכוש קבוע 
 כלשהם מטופלים כשינוי באומדן חשבונאי. 

רכוש קבוע נגרע מהספרים בעת מימוש או כאשר לא חזויות הטבות כלכליות עתידיות מהשימוש בו או ממימושו.  
 לרווח או הפסד.  ףנזק ,הנובעים מגריעת רכוש קבוע רווח או הפסד

טת הפחת השווה, על בסיס משך השימוש המשוער של פריטי הרכוש הקבוע או של רכיב בר  הפחת מחושב לפי שי
  הבחנה.

 :שיעורי הפחת השנתיים הם

 % 
 33 מחשבים 

 7-15 וציוד   הוטרי
 10 שיפורים במושכר 

 

 הוצאות מחקר ופיתוח  .ט

 הוצאות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן.  

משאבים  ובלבד שקיימים הוצאות פיתוח מהוונות ומוכרות כנכס, החל מהשלב שבו הושגה היתכנות טכנולוגית, 
כוונה ויכולת להשלים ולהשתמש )או למכור( קיימת  )טכניים ופיננסיים( הדרושים להשלמת הפיתוח או למכירה

ניתן לאמוד את עלויות הפיתוח באופן  כן שצפוי שהנכס המפותח יפיק הטבות כלכליות עתידיות ו ,את הנכס
 ן.מהימ

הנכס הבלתי מוחשי אינו מופחת והינו כפוף לבחינת ירידת ערך אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם קיימים  
הפחתה של הנכס הבלתי  .ן לשימושסימנים המצביעים כי ייתכן וחלה ירידה בערכו עד למועד בו הפך להיות זמי

מוחשי מתחילה כאשר הנכס זמין לשימוש, כלומר במיקום ובמצב הנדרשים לו על מנת שיוכל לפעול באופן 
שהתכוונה ההנהלה. הנכס מופחת לפי שיטת הפחת השווה, על פני משך יתרת תקופת השימוש המשוערת של  

 ר.המוצ

  .בתנאים להכרה כנכס, כאמור לעיל, נזקפת לרווח או הפסד בעת התהוותההוצאה בגין פיתוח שאינה עומדת 

, לא התקיימה עמידה בכל התנאים להיוון עלויות פיתוח 2019בדצמבר  31נכון ליום למן תחילת פעילות החברה ו
 .כנכס בלתי מוחשי

קבע כי אינן מהוות  ואשר נ  השתתפויות של גופים ממשלתיים ו/או קרנות, בגין פיתוח של פרויקטים שאושרו
בלתי מוחשי, בכפוף להתקיימות   או מיתרת נכס), נכללות כהפחתה מסכום ההוצאות להלן( 'כבהתחייבות )ראה 

 , עם ביצוע החלק המתייחס של הפרויקט.התנאים להיוון עלויות פיתוח(
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 ירידת ערך נכסים שאינם כספיים  .י

נכסים שאינם כספיים ברי פחת נבחנים לבדיקת האפשרות שחלה ירידה בערכם כאשר קיימים אירועים ונסיבות  
 העשויים להצביע על כך שערכו המאזני של נכס כאמור אינו בר השבה.

ההשבה שלו, החברה מכירה בהפסד מירידת ערך  - כאשר ערכו של נכס בדוח על המצב הכספי עולה על סכום בר
ההשבה שלו שהינו הגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות  -ר בין ערכו הפנקסני של הנכס לסכום ברבגובה הפע

מימוש לבין שווי השימוש )הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס  
ת לירידת ערך, מוקצים הנכסים  ומימושו(. לצורך בחינת ירידת ערך נכסים שלא ניתן לבצע לגביהם בחינה פרטני

הפסדים לרמות הנמוכות ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים )יחידות מניבות מזומנים(. 
 . מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד

, רק אם חלו שינויים באומדנים (למעט באם התייחס למוניטין)הפסד בגין ירידת ערך שהוכר כאמור, מבוטל 
 ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת ערך. -בקביעת הסכום בר ששימשו

 

 מסים על ההכנסה  .יא

 מסים שוטפים 

מסים שוטפים משקפים את סכום המסים על ההכנסה שיש לשלם בגין ההכנסה החייבת לצרכי מס לתקופה. 
אשר היו בתוקף, לרבות חוקי מס  חבות המס בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס 

 שנחקקו למעשה עד תאריך הדיווח, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

 מסים נדחים 

המסים הנדחים מחושבים בשל הפרשים בין הסכומים הכלולים בדוחות הכספיים לבין הסכומים שיובאו בחשבון  
בצעת הכרה במסים נדחים בעת ההכרה לראשונה במוניטין ובעת ההכרה לצורכי מס הכנסה. על אף האמור לא מת

לראשונה בנכסים ובהתחייבויות כחלק מעסקה שאינה צירוף עסקים ואינה משפיעה על הרווח החשבונאי ועל 
 הרווח לצורכי מס. 

בהתבסס   המסים הנדחים חושבו לפי שיעורי המס הצפויים לחול כאשר יתרות מסים אלה יזקפו לרווח או הפסד,
על חוקי המס אשר היו בתוקף לתאריך הדיווח. סכום המסים הנדחים הכלול בדוחות רווח והפסד נובע משינויים 
שחלו ביתרות הנ"ל בשנה השוטפת )למעט מסים שמקורם בהכרה הראשונית של צירוף עסקים ולמעט מסים  

חייבת  ההכנסה גבולות הבמוכרים  םמסים נדחינכסי המתייחסים לעסקאות או פריטים שהוכרו ישירות בהון(. 
 יהיה לנצלם.ניתן שכנגדה במס הצפויה, 

 

 הכרה בהכנסה  .יב

 ."התקן"( -, להלן IFRS 15) הכנסות מחוזים עם לקוחות, 15מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי החברה 

ההכנסה נמדדת על פי הכנסות מוכרות כאשר הלקוח משיג 'שליטה' על סחורה או שירות. מכוח התקן האמור, 
סכום התמורה לו הישות מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח ואינה 

 .כוללת סכומים אשר נגבו בעבור צדדים שלישיים

במועד ההתקשרות בחוזה, עבור כל מחויבות ביצוע, האם מחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן   ,החברה קובעת
 ן.זמאו בנקודת 
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 המשך  -הכרה בהכנסה  יב. 

נקבע  שמחויבות הביצוע מקוימת לאורך זמן, ככל  .מועברת לאורך זמןעשויה להיות שליטה על סחורה או שירות 
 :כי מתקיים אחד מהקריטריונים הבאים 

 ;ביצועי החברה כאשר היא מבצעתהלקוח מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי  .1
 ביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו; או  .2
ביצועי החברה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה וכן, לחברה יש זכות לתשלום הניתנת  .3

 .לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד

אחר, החברה מעבירה שליטה על סחורה או שירות בנקודת זמן אחת ולפיכך מחויבות הביצוע מקוימת  בכל מקרה  
 וההכרה בהכנסה מתבצעת בנקודת זמן אחת. 

 אחריות 

  המתייחס שהפריט ביטחון ללקוח מספקת החוזה במסגרת ללקוח הובטחה אשר אחריות האם בוחנת החברה
.  נפרדת  ביצוע  מחויבות  חברהל  קיימת  בגינו   מובחן  שירות  מהווה  פיןלחילו  או  הצדדים  בין  שסוכם   המפרט  על  עונה

  את  לרכוש האפשרות ללקוח מוקנית האם, היתר בין, לרבות, שונים שיקולים בחשבון מובאים זאת במסגרת
 חברהשה הפעולות מהות וכן האחריות תקופת של אורכה, חוק פי על נדרשת האחריות האם, בנפרד האחריות
 .האחריות תקופת  במסגרת לבצע התחייבה

מכירת מערכות חימום מים,   במסגרת חוזי  לקוחותכלל הל  המסופקתהבסיסית    לאחריות  בהתייחס  קבעה  חברהה
האחריות ניתנת על מנת להבטיח עמידה במאפייני המפרט והאיכות   ,כי ללא דרישת תשלום נפרדת או נוספת 

 מכירה  ,האמור  לאור.  נפרדת  ביצוע  מחויבות  מהווהמובחן ואינה    שירותשהוסכמו בין הצדדים ובהתאם היא אינה  
, התחייבויות  הפרשות, 37 בינלאומי חשבונאות תקן  להוראות בהתאם האחריות רכיב בגין בהפרשה החברה

 (.IAS 37תלויות ונכסים תלויים )

 הכרה בהכנסות ממכירת מערכות חימום מים  

ללקוח, מערכת כשאר היא מעבירה את השליטה במערכות מתוצרתה מכירה בהכנסות מחוזי מכירה של החברה 
. תנאי  מוובהתאם למפרט שנקבע ע באתר של הלקוחמערכת התקנת ההשלמת בדרך כלל, בעת  ,דבר המתרחש

כלל, הם מבוססים על אבני דרך בתהליך ההספקה דוגמת   ויים להשתנות מעסקה לעסקה אולם, בדרךהתשלום עש
 משמעותיים.  מימוןכוללים מרכיבי   בעת המשלוח וכן בעת ההתקנה. תנאי התשלום אינם

מוכרת   ,הקמתה כדי תוך הלקוח ידי עלת נשלטמערכת ה יוצריםחברה ה ביצועיבהתקשרויות בהן נקבע כי 
בהתבסס   וזאתשל מחויבות הביצוע  לפי שיעור ההשלמהההכנסה לאורך זמן. התקדמות ביצועי החברה נמדדת 

שיטה מבוססת   – לצורך קיום מחויבות הביצועהוגדרו בהשלמת אבני הדרך ש ותת הכרוכיואומדן העלועל 
   .תשומות

בהכנסה, מוכרת הכנסה בגובה העלויות שהוצאו,  ל עוד לא מתקיימים כל התנאים להכרה  כבהתקשרויות כאמור,  
נזקפת    ,אשר השבתן צפויה )"הצגת מרווח אפס"(. מקום שהערכת התוצאות של חוזה ביצוע מצביעה על הפסד צפוי

 הפרשה מתאימה בגובה מלוא ההפסד הצפוי.

החברה גובה מלקוחותיה בהתאם לתנאים שסוכמו בהתקשרויות, באופן לפיו התשלומים, כולם או חלקם, עשויים  
להתקבל בטרם ביצוע העבודה על ידי החברה, במקביל לביצוע או לאחר השלמתה. בהתאם לכך, החברה מכירה 

 בהתחייבויות )בעיקר מקדמות מלקוחות( או בנכסים בגין החוזים עם הלקוחות. 
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 נכסים פיננסיים .יג

סיווג נכסים פיננסיים מתבסס על המודל העסקי של החברה לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי  
 . המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי

המפורטות להלן. נכסים פיננסיים לא  כסים פיננסיים מסווגים בעת ההכרה לראשונה באחת מקטגוריות הסיווג נ
 . מסווגים מחדש אלא אם, ורק כאשר חל שינוי במודל העסקי של החברה. סיווג מחדש מיושם מכאן ולהבא

 ב: השקעות במכשירי חו

 השקעות במכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת  

שני התנאים הבאים: המודל העסקי של החברה הינו להחזיק בנכס הפיננסי    אתנכסי חוב אשר מקיימים במצטבר  
לצורך גביית תזרימי המזומנים החוזיים הצפויים לנבוע ממנו וכן, מאפייניו החוזיים של הנכס הפיננסי מגדירים  

דדים  תזרימי מזומנים המתייחסים לתשלומי קרן וריבית, במועדים נקובים, בגין יתרת הקרן שטרם נפרעה, נמ
נכסים כאמור נמדדים  , במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן בתוספת עלויות עסקה. לאחר ההכרה לראשונה

 י.  בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית בניכוי הפסדים מהפסדי אשרא

 השקעות במכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

החוב אשר לא משתייכים למודל עסקי כאמור לעיל או אשר יועדו על ידי  קבוצה זאת כוללת את כל יתר נכסי
נכסים אלה נמדדים  ן. ההנהלה למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר ייעוד כאמור אפשרי כמפורט בתק

במועד ההכרה לראשונה ובכל תאריך דיווח עוקב בשווים ההוגן והרווחים או ההפסדים בגינם נזקפים במועד 
 .וותם לרווח או הפסד. עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותןהתה

 .תקופות הדיווח לא הוחזקו על ידי החברה השקעות במכשירי הוןב

 

  ירידת ערך נכסים פיננסיים .יד

( עבור נכסי החוב expected credit loss’ model‘החברה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי צפויים )
 הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד תוך אבחנה בין שני המצבים להלן: 

האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה עלייה משמעותית בסיכון מכשירים פיננסיים אשר לא חלה  (1)
אשראי צפויים  ההפרשה שתוכר תיקח בחשבון הפסדי  -בהם או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

 חודשים לאחר מועד הדיווח; או  12בתקופה של 

משמעותית בסיכון האשראי שלהם מאז מועד ההכרה לראשונה   עלייהמכשירים פיננסיים אשר חלה  (2)
ההפרשה שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי הצפויים   -בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך 

 לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר. 
 

יישום העיקרון לעיל החברה מעריכה בכל תאריך דיווח האם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן  לצורך
משמעותי ממועד ההכרה לראשונה ובמסגרת זאת נעשה שימוש במידע סביר וניתן לביסוס, הניתן להשגה ללא 

עלייה החברה מניחה כי לא חלה    ,עלות או מאמץ מופרזים. במסגרת בחינה זו, כאשר נקבע כי סיכון האשראי נמוך
בהתייחס לחובות לקוחות, החברה מניחה שסיכון האשראי עלה האשראי של הפריט הנבחן. משמעותית בסיכון 

 ימים.  90באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה כאשר תשלומים חוזיים הינם בפיגור העולה על 

החברה מיישמת את הגישה  ,מעותי וחייבים בגין חכירהלגביי לקוחות, נכסי חוזה שאינם כוללים רכיב מימון מש 
 לפיה ההפרשה להפסדי האשראי החזויים נמדדת לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.המקלה 

 סכום הפסדי האשראי החזויים מוכר ברווח או הפסד. 
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 התחייבויות פיננסיות  .טו

מוכרות בדוח על המצב הכספי, כאשר ורק כאשר, הישות הופכת צד להוראות החוזיות של התחייבויות פיננסיות 
 המכשיר. 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  

בניכוי  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים על בסיס שווי הוגן
עלויות עסקה ישירות, במידה וקיימות. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות אלה מוצגות לפי עלות מופחתת תוך  
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את העלויות הישירות. הריבית האפקטיבית נזקפת 

ות למדד או לשער חליפין, הנמדדות  לדוחות רווח והפסד במסגרת סעיף המימון. התחייבויות פיננסיות הצמוד 
 שער החליפין.ב אומדד השינוי בבעלות מופחתת, משוערכות בכל תקופה בהתאם לשיעור 

 תחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ה

בוצה זאת כוללת התחייבויות פיננסיות המיועדות על ידי הנהלת החברה עם ההכרה הראשונית בהן  ק
  ד כאמור.כהתחייבויות פיננסיות המוצגות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר הן כשירות לייעו

התחייבויות פיננסיות בקטגוריה זו מוצגות בשווי הוגן לכל תאריך דיווח. שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או  
דרך רווח או הפסד הניתן לייחוס  למעט השינוי בשווי הוגן של התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן ,הפסד

לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות אשר מוצג במסגרת רווח כולל אחר אלא אם הטיפול ייצור או יגדיל 
. חוסר הקבלה חשבונאית ברווח או הפסד. סכומים כאמור אינם מסווגים מחדש לרווח או הפסד בתקופות עוקבות

  .ם התהוותןעלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד ע

 (.11בדוחות הכספיים של החברה קטגוריה זאת כוללת נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח )ראה באור 

 

 מכשירים פיננסייםת גריע  .טז

 פיננסיים  נכסים

 : כאשר נגרע פיננסי נכס

 או ; הפיננסי מהנכס מזומנים  לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו .1

 .לגריעה כשירה וההעברה הפיננסי הנכס את מעבירה החברה .2

  כל אך , המועבר הנכס של מהבעלות הנובעים  וההטבות הסיכונים כל את מהותי באופן העבירה לא החברה אם
 להכיר ממשיכה החברה, המועבר הנכס על השליטה את שומרת והחברה בידיה נותרו לא גם וההטבות הסיכונים

 .שלה הנמשכת המעורבות מידת לפי המועבר בנכס

 פיננסיות  התחייבויות

  מבוטלת ,  נפרעת  בחוזה  שהוגדרה  המחויבות  כאשר,  דהיינו,  מסולקת  ההתחייבות  כאשר  נגרעת  פיננסית  התחייבות
 .להלן 'יחראה סעיף לשינוי או החלפת תנאי התחייבות פיננסית   באשר .פוקעת או

 קיזוז מכשירים פיננסיים .יז

מוצגים בדוחות על המצב הכספי בסכום נטו רק כאשר קיימת לחברה כסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות נ
 ת.זכות חוקית/משפטית בת אכיפה לקיזוז וקיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או בו זמני 
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 שינוי או החלפת תנאי התחייבות פיננסית .יח

בתנאי   בות פיננסית מול אותו נותן אשראי בתנאים הגורמים לשינוי משמעותישינוי או החלפה של התחיי
ההתחייבות, מטופלים כגריעה של ההתחייבות הקיימת ונטילת התחייבות חדשה, תוך זקיפת השינויים בין עלות  
הספרים של ההתחייבות הקיימת וסכומים כלשהם ששולמו או התקבלו והשווי ההוגן של ההתחייבות החדשה 

( של התחייבות פיננסית אשר אינו מגיע עד כדי שינוי משמעותי Modificationווח או הפסד. עדכון תנאים )לר
וביל לצורך בחישוב מחדש של העלות המופחתת של מ)ולפיכך, לא עולה הצורך בגריעה של ההתחייבות הפיננסית(  

העתידיים העדכניים כשהם מהוונים ההתחייבות הפיננסית כערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים החוזיים 
תנאי ההתחייבות  בין לפי שיעור הריבית האפקטיבי המקורי של ההתחייבות הפיננסית. הפער בין ערך הספרים 

 .רווח או הפסדמוכר ב בין הערך הנוכחי שחושב כאמור ל בעלת התנאים המקוריים הפיננסית

 

 הפרשות  .יט

 הפרשות בגין תביעות משפטיות  

קיימת מחויבות נוכחית, משפטית    חברההחברה כוללת בדוחות הכספיים הפרשות בגין תביעות משפטיות כאשר ל
או משתמעת, לשאת במשאבים כלכליים כתוצאה מאירועי העבר; צפוי )יותר סביר מאשר לא( שיידרש שימוש 

 במשאבים כלכליים לסילוק המחויבות וסכום המחויבות ניתן להערכה באופן מהימן.

הטוב ביותר של ההנהלה לגבי תזרימי הפרשה המקיימת את התנאים להכרה, נמדדת לפי הערך הנוכחי של האומדן  
המזומנים הצפויים שיידרשו לסילוק המחויבות, נכון לתאריך הדיווח. שיעור ההיוון לצורך חישוב הערך הנוכחי 
הינו לפני מס ומשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן בגין המחויבות. הפרשה נבחנת ונמדדת מחדש בסוף כל  

זקפים לרווח או הפסד, כאשר שינויים המתייחסים לערך הזמן מוכרים כהוצאות  תקופת דיווח. שינויים בהפרשה נ
 מימון. 

 הפרשה לאחריות

ה מכירה בהפרשה לאחריות בגין מוצרים שנמכרו במועד ההכרה בהכנסה ממכירת המוצרים המזכים  חברה
יבות ביצוע נפרדת. מחו לחברהבאחריות בכפוף לכך שנקבע כי האחריות אינה מהווה שירות מובחן בגינו קיימת 

ההפרשה מחושבת לפי הערכת הנהלה המבוססת על הניסיון שנצבר ובהתאם לנתונים סטטיסטיים. ההפרשה 
לעת עתה, ועל סמך נסיון העבר, הוצאות התיקונים במסגרת  נזקפת לרווח או הפסד על פני תקופת האחריות. 

 ת הפרשה לאחריות.האחריות שוליות ביותר ואינן מהותיות. לכן, החברה אינה יוצר

 

 ניתנות להמרה הלוואות  .כ

ו/או מספר המניות שיונפקו תמורתם  סכומים צמודי מטבע בהניתנות להמרה הנקוב הלוואות מחיר ההמרה של 
. כמו כן, הלוואות אלה כוללות מאפייני פירעון מוקדם בתרחישים  אינו קבוע, נכלל בהגדרת התחייבות פיננסית

ניתנות  הלוואות  ,בהתאם לכךאשר מאפייניהם הכלכליים אינם קשורים באופן הדוק לחוזה המארח.  שונים
  ים נגזר צים( שבו משובהלוואהכאמור מופרדות לשני רכיבים התחיבותיים המטופלים כחוזה מארח ) להמרה
מהחוזה המארח בסכום   יםמופרד ציםהמשוב ים(. הנגזרואופציית הפירעון המוקדם )אופציית ההמרה יםפיננסי

ההוגן ושארית התמורה מיוחסת לחוזה המארח. עלויות עסקה ישירות מוקצות בין   םשוויהמשקף את אומדן 
לבין רכיב החוב ההתחייבותי, על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לכל  הנגזרים המשובצים שהופרדו כאמור

בשווי הוגן תוך זקיפת   יםנמדד שהופרדו םים המשובציהנגזר ,רכיב, כאמור לעיל. לאחר ההכרה הראשונית
רכיב החוב נמדד בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. חלק  , ואילוהשינויים לרווח או הפסד
נזקף כהוצאה מיידית ברווח והפסד וחלק עלויות העסקה שהוקצה לנגזרים המשובצים עלויות העסקה שהוקצה 
 רכיב החוב ומובא בחשבון בחישוב הריבית האפקטיבית.לרכיב החוב נזקף לחובת 
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 שאינם משמשים לגידור  ונגזרים משובצים נגזרים פיננסיים מכשירים .כא

אינם מופרדים מהחוזה המארח אלא החוזה  IFRS 9נגזרים המשובצים בחוזה מארח שהינו נכס פיננסי בתחולת 
המעורב בכללותו נמדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בהתבסס על הקריטריונים לסיווג נכסים  

 פיננסיים, קרי, כתלות במודל העסקי של הישות ותזרימי המזומנים החוזיים של החוזה המארח.

, הנגזר המשובץ מופרד  )דוגמת התחייבויות פיננסיות( IFRS 9ת כאשר החוזה המארח אינו נכס הכפוף לתחול
המאפיינים והסיכונים הכלכליים של הנגזר המשובץ אינם  מהחוזה המארח ומטופל כנגזר פיננסי, אם ורק אם

קשורים באופן הדוק לאלו של החוזה המארח, הנגזר המשובץ מקיים את ההגדרה של נגזר וכן המכשיר המעורב  
 . ו נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסדבכללותו אינ

 .11לנגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח ראה באור   באשר

 

 הטבות לעובדים  .כב

 התחייבות בשל פנסיה ופיצויי פרישה

לחוק פיצויי פיטורין ו/או לשיעורים המופרשים מכוח חוק   14מוגדרת בהתאם לסעיף  להפקדהתוכניות  חברהל
. בתכניות  חברההאקטואריים והכלכליים בגין תכניות אלה אינם מוטלים על ה הסיכוניםאשר פנסיה חובה, 

משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות   החברההעסקה הכאמור, במהלך תקופת 
פטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם בקרן לא נצברו סכומים מספקים. הפקדות לתוכנית להפקדה מש

העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה  יכהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית, במקביל לקבלת שירות תכללונמוגדרת 
לק מעובדיה באופן מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לח חברהנוספת בדוחות הכספיים. ה

 שוטף בקרנות פנסיה וחברות ביטוח.

בתשלום  החברהבהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של החברה, חייבת בנוסף, 
, אשר אינם פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם ביוזמתם

הטבות לאחר העסקה כאמור מטופלות כתוכנית הטבה מוגדרת   בגין חברהההתחייבות  .כלולים בהסדר האמור
 כתוכנית להפקדה מוגדרת.ו

תוכניות  ב. החברה על מוטלים והכלכליים האקטואריים הסיכונים נןבגי תכניותתוכניות להטבה מוגדרת הינן 
)שיטת יחידת זכאות חזויה( אשר מביאות   אקטואריותלהטבה מוגדרת נדרש לאמוד את ההתחייבות בשיטות 

בחשבון את משך העבודה הצפוי של העובדים, את ערך הזמן, את הצפי לעליית השכר עד לפרישה, ואת האפשרות 
בשים לב למספר המצומצם של עובדי החברה הזכאים ו בתנאים שלא יזכו אותם בפיצויים. שעובדים יפרש

 בסיס על חושבה ,2019בדצמבר  31ליום  פרישה פיצויי לתשלום החברה התחייבותלתוכניות להטבה מוגדרת 
 הערכה בטכניקות השימוש שכן פיטורין פיצויי לחוק בהתאם, הדיווח לתאריך העובדים של האחרון שכרם

 . אינו משנה מהותית את עלות תשלום הפיצויים  אקטואריות

בגין תכניות הטבה מוגדרת מוצגת בהתבסס  החברה  של הכספי המצב עלבדוח   לעובדים הטבות בגין ההתחייבות
התחייבויות על סכום ההתחייבות שחושב כאמור לעיל, בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית שישמשו לסילוק 

 . התכנית

 

 קצר  לטווחלעובדים  הטבות

קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי אם הן חזויות    לטווחלעובדים    הטבות
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את   12להיות מסולקות במלואן לפני 

ני לגבי העיתוי של הסילוק אינו מביא לסיווג מחדש של הטבות עובד לטווח קצר. השירותים המתייחסים. שינוי זמ
הטבות כאמור מוכרות כהוצאה במקביל לקבלת שירותי עבודה. הפרשות בגין מחויבויות כאמור שטרם נפרעו  

 נמדדות על בסיס שאינו מהוון.
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 תשלום מבוסס מניות  .כג

אחרים  ועםעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות באמצעות מכשירים הוניים שהתבצעו עם עובדים 
 המספקים שירותים דומים נמדדות במועד ההענקה, בהתבסס על השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים.

, למעט תנאי שוק, תנאי הבשלה, למעט תנאי שוק אינם מובאים בחשבון באמידת השווי ההוגן. תנאי ההבשלה
השווי ההוגן  סכום מובאים בחשבון על ידי תיאום מספר המכשירים ההוניים הכלול במדידת סכום העסקה.

נזקף כהוצאה כנגד רישום מקביל בהון על פני התקופה בה מבשילה זכות העובדים לממש או לקבל    שנאמד כאמור
 את המכשירים ההוניים.

התייחס להענקות המותנות בתנאי הבשלה שאינם תנאי שוק, מותאמת בתום  ההוצאה בגין תשלום מבוסס מניות ב
כל תקופת דיווח, בכדי לשקף את כמות המכשירים ההוניים החזויים להבשיל. סכומים שהוכרו בגין הענקות  

 ו.שהבשילו אינם מבוטלים אף אם המכשירים ההוניים שהוענקו חולט

כשיר הוני מוכרת הוצאה נוספת בגין כל שינוי המגדיל את במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת במ
השווי ההוגן הכולל של תשלום מבוסס מניות כאשר בחינת תוספת כאמור מתבצעת תוך השוואת השווי ההוגן של 

 .ההענקה סמוך לפני השינוי ולאחריו

ביטול של הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כהאצת הבשלה ולכן יתרת ההוצאות שטרם הוכרו בגין 
ההענקה מוכרת באופן מיידי. יחד עם זאת, אם ההענקה שבוטלה מוחלפת בהענקה חדשה המיועדת כהענקה 

 ה.חלופית, ההענקה המבוטלת וההענקה החדשה מטופלות כשינוי בתנאים של ההענק

 

 ממשלתיים מענקים  .כד

  אחרים  ממשלתיים מענקים .לקבלם הזכאות מתגבשת בו במועד מוכרים מותנים בלתי ממשלתיים מענקים
 .יתקבל המענקוכי  למענק הנלווים התנאים בכל תעמוד החברה כי סבירה ביטחון רמת קיימת כאשר  מוכרים

 ההוצאה נרשמה בה העל פני התקופ המענק,מתייחס ניכוי מההוצאה אליה וכר כמ הוצאה בגין ממשלתימענק 
 בכפוף להתקיימות התנאים להכרה במענק.   במענק המזכה

מוכרים   דומים ומגופים מחקר ופיתוח המתקבלים מהרשות לחדשנות ימענקים ממשלתיים בגין פרויקט
קיים ביטחון סביר כי הסכום   כהתחייבות במועד קבלתם בשוויה ההוגן לאותו מועד, אלא אם באותו מועד

ההפרש בין סכום המענק שהתקבל ובין השווי ההוגן של ההתחייבות שהוכרה כאמור מטופל  שהתקבל לא יוחזר. 
בתקופות עוקבות מטופלים   סכומים המשולמים כתמלוגיםכמענק ונזקף כניכוי מההוצאה אליה מתייחס המענק.  

ום שהתקבל ובין השווי ההוגן של ההתחייבות למועד ההכרה הסכ כסילוק של ההתחייבות הפיננסית. הפער בין
 ח".ממשלתי ובהתאם נזקף לרווח או הפסד במסגרת הסעיף "הוצאות מחקר ופיתו בה מטופל כמענק

תזרימי המזומנים המהוונים  סכום ההתחייבות נבחן מחדש בכל תקופה כששינויים כלשהם, בערך הנוכחי של
המענק נזקפים לרווח או הפסד. בנסיבות בהן ההנהלה  כרה בהתחייבות שלבשיעור הריבית המקורי ששימש לה

המענק, באותו מועד, לרווח או  ,כי קיים ביטחון סביר שהמענק לא יוחזר נזקף קובעת בתקופות עוקבות כאמור
 במסגרת הסעיף "הוצאות מחקר ופיתוח". הפסד

 

 חכירות  .כה

 :2018בדצמבר  31מדיניות חשבונאית עד ליום 

ברה סיווגה הסכמי חכירה אשר במסגרתם עיקר הסיכונים והתשואות הנובעים מהבעלות על הנכס החכור  הח
נשמרים בידי המחכיר, כהסכמי חכירה תפעולית. תשלומים בגין הסכמי חכירה שסווגו כחכירה תפעולית נזקפו 

 רה.לרווח או הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכי 
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 המשך  -המדיניות החשבונאית עיקרי  - 2באור 

 המשך   -חכירות  כה. 

  ך:ואיל 2019בינואר  1מדיניות חשבונאית החל מיום 

"(. "התקן  -להלן  ,  IFRS 16)  , חכירות16מיישמת החברה את תקן דיווח כספי בינלאומי    2019בינואר    1החל מיום  
החברה בחרה בגישת ההשפעה המצטברת תוך התאמת יתרת העודפים למועד היישום לראשונה. למידע אודות 

 .להלןכז. השפעת היישום לראשונה ראה סעיף 

במועד ההתקשרות בהסכם, החברה מעריכה אם ההסכם הוא חכירה או האם הוא כולל חכירה. הסכם כולל 
בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה. על מנת להעריך אם   חכירה אם הוא מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 

הסכם מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה החברה מעריכה האם לאורך תקופת השימוש ללקוח יש 
את הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה, וכן את הזכות לכוון את השימוש  

 .בנכס המזוהה

ת את תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופת אופציה להאריך החברה קובע
אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש אופציה זו וכן יחד עם תקופה לגביה מוקנית לחוכר אופציית ביטול אם ודאי  

 .באופן סביר שהאופציה לא תמומש

ש אופציה לביטול מטופלים כמפורט להלן )תחת בחינה מחדש שינויים בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימו
החברה מציגה על פני הדוחות  בהן החברה מהווה חוכר בהתייחס לעסקאות חכירה של התחייבות בגין חכירה(.

 Leaseה )התחייבות בגין חכירמוכרת ומנגד  (Right-of-use) "על המצב הכספי נכס המשקף "זכות שימוש
liability .) 

התחייבות בגין חכירה נמדדת לראשונה בערך נוכחי של תשלומי החכירה העתידיים המהוונים בשיעור הריבית  
ניתן לקביעה בנקל. במסגרת תשלומי החכירה  לא היהשיעור הריבית הגלום בחכירה ו היותהתוספתי של החוכר 

ער, כאשר לצורך החישוב נעשה העתידיים נכללים תשלומים קבועים וכן תשלומים משתנים התלויים במדד או ש
שימוש בשיעור המדד/השער הקיים נכון למועד תחילת החכירה. בתקופות עוקבות, ההתחייבות בגין חכירה  

המהוונים בשיעור הריבית התוספתי של החוכר כפי שהיה נמדדת בערך נוכחי של תשלומי החכירה העתידיים 
רה נמדדת מחדש באופן שוטף בכדי לשקף שינויים  יתרת ההתחייבות בגין חכי .למועד ההתקשרות בחכירה

 . בתשלומי החכירה העתידיים כתוצאה משינויים במדד

נכסי זכות שימוש נמדדים לראשונה לפי העלות הכוללת את סכום המדידה לראשונה של ההתחייבות, תשלומי  
ימוש נמדדים במודל  בתקופות עוקבות, נכסי זכות ש .עלויות ישירות שהתהוו בחכירהוחכירה ששולמו מראש 

העלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ומותאמים בכדי לשקף מדידות מחדש כלשהן של 
ההתחייבות בגין חכירה. נכסי זכות השימוש מופחתים בשיטת הקו הישר לאורך תקופת הסכם החכירה או לאורך 

 כנמוך שבהם.  ,החיים השימושיים של הנכס

הסכמי החכירה של החברה, החברה יישמה את ההקלה המעשית לפיה חכירות לטווח קצר מופי חלק  בשים לב לא
( מטופלות כהוצאה על בסיס קו ישר על פני יתרת  שחוד 12)חכירות אשר תקופת החכירה שלהם מסתיימת תוך 

 נכסי זכות שימוש הם:  שלשיעורי הפחת השנתיים  .תקופת החכירה או על בסיס שיטתי אחר

%33 בניינים ומבנים שונים   
 

 למניה  הפסד .כו

הראוי לחלוקה לבעלי המניות הרגילות בממוצע המשוקלל  ההפסדההפסד הבסיסי למניה, מחושב על ידי חלוקת 
 . חברהשל מספר המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה לאחר נטרול מניות המוחזקות בידי ה

חישוב ההפסד המדולל למניה, ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות והממוצע המשוקלל של המניות לצורך 
הרגילות הקיימות מותאמים בגין ההשפעות האפשריות של המניות הרגילות הפוטנציאליות, העשויות לנבוע  

יבות הנמדדת בשווי ממימושם של מכשירים פיננסיים המירים )כתבי אופציה לרבות כתבי אופציה המהווים התחי
 הוגן דרך רווח או הפסד ואגרות חוב ניתנות להמרה(, אשר יש בגינם השפעה מדללת.
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 תמצית תקני דיווח כספי חדשים שנכנסו לתוקף במהלך התקופה ואשר הינם רלוונטיים לפעילות החברה  .כז

IFRS 16 , חכירות 

 - להלן ,IFRS16, חכירות )16 בינלאומי כספי דיווח תקן את החברה מיישמת 2019 בינואר 1 מיום החל
 .המחכיר ובספרי החוכר בספרי חכירה בהסכמי החשבונאי הטיפול את קובע התקן(. "התקן"

  לחכירה מימונית חכירה בין הבחנה ללא, חכירה לעסקאות בהתייחס אחיד חשבונאי מודל קובע התקן
  תפעוליות חכירה עסקאות הכספי המצב על הדוחות פני על להציג חוכרים לראשונה ומחייב תפעולית

 Lease)  חכירה  בגין  בהתחייבות  להכיר  ומנגד( Right-of-use" )שימוש  זכות"  המשקףס  בנכ  הכרה  באמצעות
liability .)חודשים 12-מ קצרה לתקופה חכירות( קצר לטווח לחכירות  באשר הקלה מקנה התקן, זאת עם )
 .נמוך כספי ערך בעל  פריטים של וחכירות

  בעיקרן  זהות  הינן  מחכיר  של  הכספיים  בדוחות  חכירה  בעסקאות  החשבונאי  לטיפול  בהתייחס  התקן  דרישות
  פרסומי שלושה וכן IAS 17 את החליףהתקן  (.IAS 17) חכירות, 17 בינלאומי חשבונאות  תקן לעקרונות

 .חכירות בנושא העוסקים פרשנות

יתרת  תוך התאמת גישת ההשפעה המצטברת  באמצעותאת התקן במועד כניסתו לתוקף, החברה אימצה 
 .קודמות לתקופות השוואה מספרי של מחדש הצגה ללאו( 2019בינואר  1)למועד המעבר  העודפים

בהתאם לתקינה  חוכרת וטופלובהן החברה מהווה התקן בהתייחס לחכירות יישום ההשפעה העיקרית של 
במסגרת סעיף נכסי זכות  בהכרה בנכס "זכות שימוש"  מהסתכהכחכירות תפעוליות  החשבונאית הקודמת 

אשר נמדד בערכו בספרים כאילו התקן יושם ממועד תחילת החכירה אך  ,  אלפי ש"ח  1,523  -שימוש בסך של כ
בסך ומנגד, בהתחייבות בגין חכירה    היישום לראשונהשל החברה למועד  תוך היוון בשיעור הריבית התוספתי  

המהוונים , ההתחייבות בגין חכירה נמדדה בערך נוכחי של תשלומי החכירה שנותרו. אלפי ש"ח 1,676 -של כ
בין הסכומים לעיל,   ההפרש.  התוספתי של החברה במועד היישום לראשונה  הריבית  שיעוראומדן    בהתבסס על

 .2019בינואר  1יתרת העודפים ליום ל אלפי ש"ח, נזקף 153 -בסך של כ

טווח  . ובאו בחשבון תשלומי חכירה קבועים ומשתנים שתלויים במדדהבחישוב ההתחייבות בגין חכירה 
 .12%לבין  11%שיעורי ההיוון נע בין 

  טרם יישום עקרונות הסיווג והמדידה של התקן בהשוואה לתקינה  השפעת של ריכוז מפרטת להלן הטבלה
 .2018 בדצמבר 31ליום בהתבסס על היתרות שהשתקפו במסגרת הדוחות הכספיים  יישומו

 

  2019בינואר  1 

 

 טרם  
יישום 

IFRS 16 

השפעת  
יישום 

IFRS 16 

לאחר 
יישום 

IFRS 16 
 אלפי ש"ח 
    

 1,523  1,523  - נכסי זכות שימוש 
חלות שוטפת של התחייבות בגין  

 1,233  1,233  - חכירה
 443  443  - התחייבויות בגין חכירה 

 (153) (153) - יתרת עודפים 
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 המשך  -עיקרי המדיניות החשבונאית  - 2באור 

 החברה להלן תמצית תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף, הרלוונטיים לפעילות  .כח

 , הצגת דוחות כספיים בדבר סיווג התחייבות שוטפות או בלתי שוטפות 1תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 
 

 חשבונאות( תיקון לתקן IASBפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) 2020 ינוארחודש ב
 -בסיווג של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות )להלן  העוסק( IAS 1) כספיים דוחות  הצגת, 1בינלאומי 

  שוטפות לא או  כשוטפות התחייבויות של סיווגן  בחינת אופן אודות הבהרה כוללים התיקונים "(.נים"התיקו
  המסקנה כי  מובהר כן  כמו. הדיווח תקופת לסוף נכון  לישות  המוקנות מהזכויות ורק אך ייגזר הסיווג ולפיהן

 . התחייבות סילוק מועד לדחיית לחברה המוקנית זכות  מימוש אודות ההנהלה וציפיות מהערכות תושפע לא

 או אחרים נכסים, הון מכשירי, מזומנים של העברה משמעו'סילוק'  כי התיקונים במסגרת מובהר עוד
 . שכנגד לצד שירותים

לתחילת תקופת הדיווח השנתית שתחילתה  למפרע יישום של בדרךלראשונה של התיקונים יתבצע  היישום
 או לאחר מכן. אימוץ מוקדם של התיקונים הינו אפשרי.  2023בינואר  1ביום 

בהתבסס על בחינת מאפייניהן של ההתחייבויות )הלוואות ניתנות להמרה( הקיימות לחברה, ייתכן וליישום  
 .הכספילראשנה תהא השפעה על סיווג התחייבויות כאמור בדוחות על המצב 

 

 משמעותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים - 3באור 

האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת הדוחות הכספיים נבחנים באופן שוטף ומתבססים על ניסיון העבר  
מבצעת   החברהוגורמים אחרים, לרבות אירועים עתידיים אשר התרחשותם צפויה במידה סבירה לאור הנסיבות הקיימות. 

שאומדנים חשבונאיים אלה יהיו זהים לתוצאות בפועל.  אומדנים והנחות לגבי התרחשויות עתידיות. מעצם טבעם, נדיר
האומדנים וההנחות אשר מגלמים את החשיפה הגבוהה ביותר לשינויים מהותיים בסכום של נכסים והתחייבויות בשנת 

 הכספים העוקבת, מפורטים להלן: 

 ( צים שהופרדונגזרים משוב ווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים שאינם נסחרים בשוק פעיל )דוגמתש .א

 
אופציית המרה המשובצת   כגוןאינם נסחרים בשוק פעיל )  רשא  נגזרים משובצים שהופרדו מחוזה מארחשווי ההוגן של  ה

 נדרשת להפעלה של. החברה ומודל מונטה קרלו מודל בלק אנד שולסדוגמת  הערכה בטכניקות נמדד( בהלוואה המירה
  משתתף   של  מבט  נקודתולצורך הנחת הנחות, המבוססות בעיקרן על    כאמורהערכה  ה  טכניקתשיקול דעת, לצורך בחירת  

החברה,  מכשירי ההון שלשל  אומדן השווי ההוגן את  כוללות כאמור הנחות. נוכחיים שוק  בתנאי המדידה במועד בשוק
תוך   זאת וכלהאופציה,  יואורך החיים הצפוי של כתב צפוי דיבידנדהריבית חסרת הסיכון,  שיעורשונות מחיר המניה, 

 התחשבות במאפיינים הייחודיים למכשירים הפיננסיים שהונפקו.

 הכוללות  שווי  להערכות  בהתאם  החברה  של  הון  מכשירי  מדידת  את  לבסס  החברה  נדרשת  לעת  מעתהמדידה לעיל,    לצורך
 מתאים היוון שיעור ואומדן החזוייםהעתידיים  המזומניםאומדני תזרימי  לגבי ובהנחות הערכה בטכניקות שימוש

השווי ההוגן כאמור   בקביעת. המנפיקה בישות הגלום האשראי, את סיכון היתר ביןהמשקפים,  אלה מזומנים לתזרימי
  .ההיוון שיעור ואומדן עיתויים, העתידיים המזומנים תזרימי אומדן בגין ודאות אי קיימת

 משלתייםהתחייבות בגין מענקים מ .ב

מחקר ופיתוח מוכרים כהתחייבות בשווי הוגן במועד קבלתם לאותו מועד, אלא אם   ייקטינקים ממשלתיים בגין פרומע
ההנהלה עושה שימוש בתחזית בדבר   ו,אלוהערכות  קיים ביטחון סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. בקביעת אומדנים 

קיימת אי ודאות בגין ההכנסות הצפויות לנבוע מהפריטים בגינם התקבלו המענקים והתמלוגים שידרשו בתשלום בגינם.  
אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, עיתויים ואומדן שיעורי ההיוון ששימשו לקביעת סכום ההתחייבות. ראה גם באור  

 .להלן 16
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 המשך  - משמעותיים חשבונאיים דעת ושיקולי אומדנים - 3באור 

 וע מדידת התקדמות קיום מחוייבות ביצ .ג

החברה קובעת עבור כל עסקה בה היא מקיימת מחויבות ביצוע לאורך זמן את השיטה המתאימה למדידת התקדמות  
קיום מחויבות הביצוע המבוססת על תפוקות או המבוססת על תשומות. בשיקול הדעת שמפעילה החברה לצורך קביעת  

ם אותם החברה מעבירה ללקוח. לצורך  השיטה המתאימה, מביאה החברה בחשבון את טבעם של הסחורות או השירותי
חישוב שיעור ההתקדמות בקיום מחויבות הביצוע בכל תקופה נדרשת החברה לעיתים לאמוד נתונים שונים כגון: היקף 
התפוקות הצפוי לנבוע מהחוזה, היקף התשומות הצפוי לשמש לקיום החוזה ועוד. החברה מפעילה שיקול דעת לצורך  

ים ומתבססת בין היתר על נתוני שוק, ניסיון העבר של החברה, ועובדות והנחות נוספות קביעת האומדנים הרלוונטי
 בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. 

 

 מזומנים ושווי מזומנים  - 4באור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 299 - מטבע ישראלי 

 614 - מטבע חוץ )בעיקר דולר ארה"ב(

 - 913 

   
 

 לקוחות  - 5באור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 26 680 חובות פתוחים
 126 - הכנסות לקבל 

 680 152 

   
 

 חייבים ויתרות חובה  - 6באור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 21 139   חייבים אחרים
 106 36 מענקים לקבל 

 - 29 הוצאות מראש 
 - 22 מקדמות לספקים  

 478 127 
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 מלאי - 7באור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 164 313 חומרי גלם

 455 279 תוצרת גמורה 

 592 619 

   
 

 , נטו רכוש קבוע - 8באור 

 הרכב ותנועה: 

 
שיפורים  

 סה"כ  ריהוט וציוד  מחשבים  במושכר 

 אלפי ש"ח 

     עלות: 
בדצמבר   31 -ובינואר  1יתרה ליום 

2019 7 126 136 269 
     

     פחת שנצבר: 
 168 69 98 1 2019בינואר  1יתרה ליום 

 14 7 7 - תוספות 

 182 76 105 1 2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 87 60 21 6 2019בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

     
 

 
שיפורים  

 סה"כ  וציוד ריהוט  מחשבים  במושכר 

 אלפי ש"ח 

     עלות: 
 843 133 612 179 2018בינואר  1יום יתרה ל
 3 3 - - תוספות 
 (172) - - (172) גריעות

 269 136 126 7 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     פחת שנצבר: 

 236 61 90 58 2018בינואר  1יתרה ליום 
 410 8 8 88 תוספות 
 (172) - - (172) גריעות

 168 69 89 1 2018בדצמבר  31יתרה ליום 

 101 67 28 6 2018בדצמבר  31ליום  מופחתת עלות
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 ויתרות זכות זכאים  - 9באור 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 626 858 התחייבויות בגין עובדים 

 - 033 מוסדות ממשלתיים 
 133 379 הכנסות מראש 
 39 500 הוצאות לשלם

 2,067 798 
 

 הטבות לעובדים  - 10באור 

לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך, הטבות אחרות לטווח קצר והטבות בגין   הטבות
פיטורין. דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם לעובדים פיצויים בעת פיטורין או פרישה או  

 14"סעיף  -)להלן  1963 -"ג התשכלחוק פיצויי פיטורין,  14יף לבצע הפקדות שוטפות בתכניות הפקדה מוגדרת בהתאם לסע
 לחוק פיצויי פיטורין"(.

 מוגדרת  להפקדה תוכנית

פיצויי פיטורין ההפקדות השוטפות של החברה בקופות פנסיה ו/או  לחוק 14חלק מתשלומי הפיצויים בגינם חל סעיף  לגבי
בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה מכל התחייבות נוספת לעובדים. החברה מטפלת בהפקדות כאמור בהתאם לעקרונות  

IAS 19  ( הטבות עובד, המתייחסות לתוכנית להפקדה מוגדרת. הסכומים ששולמו כאמור אינם  2011המתוקן ,)  כלולים בדוחות
 על המצב הכספי של החברה.

 פירוט הסכומים ששולמו בגין תוכניות להפקדה מוגדרת:  להלן

 בדצמבר  31 ביום  שהסתיימה לשנה 
 2019 2018 2017 
 אלפי ש"ח 

    

 137  155  134  מוגדרת  להפקדה תוכניות בגין הוצאות

 

 הלוואות ניתנות להמרה  - 11באור 

 -)להלן  הניתנות להמרההתקשרה החברה במספר הסכמי הלוואות  2019דצמבר ועד חודש  2016החל מחודש דצמבר 
"ההלוואות ההמירות", בהתאמה( עם חלק מבעלי מניותיה ועם משקיעים קיימים וחדשים במסגרתם החברה   -"ההסכמים" ו

(. מתוך  2019בדצמבר  31ח בהתבסס על שער החליפין ליום אלפי ש" 13,409 -אלפי דולר )כ 3,880של גייסה סך כולל במזומן 
אלפי    953  -)כאלפי דולר    270סך של  ,  2016  מהלךבהתקבל  ש"ח(  אלפי    4,460  -)כאלפי דולר    1,160הסכום הכולל כאמור סך של  

  -)כאלפי דולר  740, סך של 2018במהלך התקבל אלפי ש"ח(  5,571 -)כאלפי דולר  1,460, סך של 2017 מהלךבהתקבל ש"ח( 
 .2020בינואר התקבל אלפי ש"ח(  863 -)כאלפי דולר  250וסך של  2019במהלך התקבל אלפי ש"ח(  3,474

 ותאשר תשולם רק במקרה של פירעון ההלווא 6%-5%נושאות ריבית שנתית בשיעורים הנעים בין ההמירות ההלוואות 
  15בטווח שבין  יםפירעון הנע יבמזומן. כמו כן, בהתאם להסכמי ההלוואות כאמור, נקבעו בגין כל הלוואה המירה מועד

חודשים. עם הגיע כל מועד פירעון נקוב כאמור, התבצעה הארכה של ההלוואה המתייחסת על פי תנאיה   24 -חודשים ל
הלוואות  כל הומרו  ,2020במהלך חודש דצמבר חודשים.  15 -חודשים ל 6המקוריים לפרק זמן נוסף אשר נע בטווח שבין 

 (. להלן 21באור ראה החברה )רגילות א' של למניות 
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 המשך  -ת ניתנות להמרה הלוואו - 11באור 

או תעמודנה לפירעון תומרנה למניות החברה ההלוואות ההמירות  , אלא אם הומרו או נפרעו קודם לכן,בנוסף לאמור לעיל
 בהתאם לתנאים המפורטים להלן: ,במזומןמיידי 

הריבית  )ללא  ההמירות ההלוואותקרן  ,אלפי דולר 2,000שלא יפחת מסך כולל של הון לחברה בקרות סבב גיוס  .א
 80%מחיר מניה בשיעור של  לפי ,שיונפקו במסגרת אותו סבב גיוסהחברה  אוטומטית למניותשנצברה( תומר 

  )לפני הגיוס(, הנמוך שבהם. מיליון דולר 35, או לפי מחיר מניה המשקף שווי חברה של מחיר מניה שיקבע בגיוסמ

תעמודנה לפירעון  ההמירות ההלוואות ,בתקנון החברהכהגדרתו  (Deemed Liquidation)'אירוע נזילות' בקרות  .ב
)ללא מרכיב הריבית   יומרו אוטומטית למניות ןמערכן הנקוב או לחילופי 150%במזומן בערך המשקף  מיידי

 .המלווים לבחירת בהתאם  וזאת הנזילות אירוע קרותמחיר המניה האחרון הידוע בעת  לפישנצברה( 

ההלוואות ההמירות תעמודנה  ,בהסכמי ההלוואות  םכהגדרת( Event of Default)'חדלות פירעון' ישי תרחבקרות  .ג
 .מערכן הנקוב 200%לפירעון מיידי במזומן בערך המשקף 

יונפקו למלווים מכשירים    ,ההמירות  ההלוואותשל    הההמר  אפשרות  מימוש  של  נסיבותבו  היות,  IFRSלהוראות תקני    בהתאם
  ל (, נקבע כי המאפיינים והסיכונים הכלכליים ששל החברההוניים המייצגים זכות שייר בנכסים נטו של החברה )מניות 

אינם קשורים באופן הדוק לאלה של החוזה המארח המהווה מכשיר חוב נושא ריבית אשר נועד להיפרע  ,ההמרה אפשרות
 תואינו קבוע כך שהחברה עשויה להידרש לסלק את ההלווא ההמירותההמרה של ההלוואות  מחירכי  נקבע, כן כמובמזומן. 

של  הכלכליים והסיכונים המאפייניםנקבע כי  ,לאמור בהמשך. באמצעות מספר משתנה של מכשיריה ההוניים ההמירות
 הדוק באופן קשורים אינם ,(חדלות פירעון כגון ארוע נזילות או ארועי) שונים בתרחישים במזומן המוקדםהפירעון  אופציות

  אשר  בערך מזומןב ההמירותהחברה תידרש לפירעון ההלוואות  בהתממשות תרחישים כאמורלמכשיר החוב המארח היות ו
 200%/150%המשקף  בערך לפירעון הדרישה)עקב  המארח החוב מכשיר של הצפויה המופחתת לעלות בקירוב שווה אינו

  המשובצים הנגזרים את  להפריד נדרשת החברה כי נקבע לעיל  מהאמור  יוצא כפועל מכשיר החוב המארח(. של  הנקוב מהערך
ההוגן במועד ההכרה לראשונה ובתקופות  םבשוויי םאותולמדוד  ,ובגין אפשרות הפירעון המוקדם ההמרה אפשרות בגין

 עוקבות, תוך זקיפת השינויים בשווי ההוגן לרווח או הפסד.

 ,העמדת ההלוואות של למועדים הקובעים תלוי בלתי חיצוני שווי מעריך ידי על התבצעה אשר שווי הערכת עבודת במסגרת
מרכיבי ההמרה ומרכיבי הפירעון  ל תחילה הוקצתה ,כאמורבגין כל הלוואה המירה  החברה בידי שנתקבלה התמורה סך

  בשווי  עוקבות דיווח ובתקופות לראשונה הנמדדת נסיתפינ התחייבות יםאשר מהוו"הנגזרים המשובצים"(  -המוקדם )להלן 

השארית, הוקצתה לחוזה ".  פיננסיים  "מכשירים  IFRS 9בינלאומי    כספי  דיווח  תקן  להוראות  בהתאם,  הפסד  רווח או  דרך  הוגן
 המארח, קרי ההלוואה, אשר מוצגת בעלות מופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית.  

כמו כן, בכל מועד הארכה של תנאי ההלוואה, החברה טיפלה בהארכה כפירעון של ההתחייבות הקיימת בהתאם לערכה 
ים בכל עת בשווים ההוגן( והכרה מחדש  בספרים נכון למועד הארכתה )לרבות הנגזרים המשובצים במסגרתה אשר נמדד

בהתחייבות בהתאם לתנאיה המעודכנים בהתאם לשוויה ההוגן למועד הארכת התנאים, לרבות תוך הכרה מחדש בנגזרים  
המשובצים בהתאם לשווים ההוגן לאותו מועד. הפער בין ערך הספרים הנגרע ובין השווי ההוגן נזקף בכל מועד הארכת תנאים 

לרווח או הפסד. בתקופות עוקבות להארכות כאמור, חוזה החוב המארח מוצג בעלות מופחתת לפי שיטת הריבית באופן מיידי  
 .הפסד רווח או דרך הוגן בשוויהאפקטיבית ואילו הנגזרים המשובצים נמדדים  
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 המשך  -הלוואות ניתנות להמרה  - 11באור 

 ניתנות להמרה: ההלוואות הלהלן התנועה בהתחייבויות בגין 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 4,722  10,680  שנההיתרה לתחילת 

 4,371  1,764 הלוואות שנתקבלו השנה 
 6,424 26613, בנסיבות של הארכת תנאים ה מחדש רכהע

 (,6774)  (14,238) גריעת הלוואות בנסיבות של הארכת תנאים 
 1,838  1,243  ערוך הלוואות ניתנות להמרהש

 10,680  12,715 השנהיתרה לסוף 

   
 

רכיבי ההמרה של ההלוואות ניתנות   בגין השווי הערכת, (1970-ל"התש) ומידיים תקופתיים דוחות לתקנות' ב8 תקנה מתוקף
 .2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה השנתיים לדוחות צורפה ,להמרה

 

 מסים על הכנסה  - 12באור 

 כללי .א

בהתאם  "הפקודה"(. -)להלן  1961החברה נישומה בישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א 
עומד , 2016-(, התשע"ז2018 -ו 2017חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב ל

 (.24% – 2017)בשנת  23%על ואילך,  2018משנת  ,החברות בישראלשיעור מס 

 .2014לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 

 

 הפסדים לצורכי מס  .ב

 2019בדצמבר    31ליום  אלפי ש"ח    37,908  -לשנים הבאות מסתכמות בכ  ותלצורכי מס המועברהעסקיים  יתרות ההפסדים  
אלפי   47  -יתרת הפסדי ההון לצורכי מס המועברת לשנים הבאות מסתכמת בכ  .2018בדצמבר    31ליום    ש"חמיליון    33  -וכ

 .2018בדצמבר  31ליום  אלפי ש"ח 47 -וכ 2019בדצמבר  31ליום  ש"ח

 אינו צפוי בעתיד הנראה לעין. ןמאחר וניצול יםהמועבר יםהפסדהת והחברה לא יצרה מסים נדחים בגין יתר
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 המשך  -מסים על הכנסה  - 12באור 

נזקף ברווח  שמפעולות רגילות כפי    ההפסדלהלן התאמה בין סכום המס "התיאורטי" שהיה חל ובין סכום המס על   .ג
 הפסד  וא

 בדצמבר  31ביום   הסתיימהלשנה ש 

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    

 (5,166) (5,769) (5,010) לפני מסים על ההכנסה הפסד 

 24% 23% 23% שיעור המס הסטטוטורי החל על החברה

 (1,240) (1,327) (1,152) הוצאת המס התיאורטית )חיסכון מס תיאורטי(

    

    תוספת )חיסכון( במס בגין: 

גידול בהוצאת המס הנובע מהפסדים שוטפים  
 1,098 1,292  1,067  בגינם לא נזקפו מסים נדחים  

 142  35  85  הוצאות שאינן מותרות בניכוי 

 - - - מסים על ההכנסה בגין שנת הדיווח
 

 

 הון מניות  - 13באור 

 הרכב הון המניות  .א

 ש"ח ע.נ.  0.01בנות א' מניות רגילות  ש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות בנות  

 מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

     
     הרכב הון המניות 

     

 1,236,700 2,000,000 1,048,850 8,000,000 2019בדצמבר  31ליום 

 1,236,700 2,000,000 1,048,850 8,000,000 2018בדצמבר  31ליום 

     
 

 למניות זכויות הנלוות  .ב

עד לגובה הסכום חלוקה(  –)להלן בסעיף זה למניות רגילות א' זכות קדימה בחלוקת דיבידנד ובחלוקת נכסים בפירוק 
עד לגובה  תהא זכות חלוקה עדיפה למניות הרגילות, החלוקה למניות רגילות א'ששולם בעבור כל מניה. לאחר השלמת 

 .עדיפותהעדיפות של מניות רגילות א'. לאחר מכן, החלוקה בין מניות רגילות ולמניות רגילות א' תהיה ללא 

 תשלום מבוסס מניות קרנות מעסקאות  .ג

  במועד  שנמדדו  כפי  אחרים  שירותים  ולנותני  לעובדים  מניות  מבוסס  תשלום  מענקי  של  ההוגן  השווי  את  משקפת  זאת  קרן
 לתשלום  באשר.  ההוני  המכשיר של  ההבשלה  תקופת  פני  על  להון  מקבילה  זקיפה  תוך,  שכר  כהוצאת  נזקף  ואשר  ההענקה
 ן.להל 14 באור ראה  מניות מבוסס
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 תשלום מבוסס מניות   - 14באור 

 תוכנית אופציות  .א

המנוהלת בכפוף  ,ונושאי משרה לעובדיםהניתנות למימוש למניות החברה תוכנית אופציות אמצה החברה  2010בשנת 
כתבי האופציה אינם סחירים וניתנים למימוש למניה רגילה אחת . "התוכנית"( – )להלן נסהכלפקודת מס ה 102לסעיף 

. כתבי האופציה ניתנים למימוש  כפי שנקבע בכתב ההקצאה לכל ניצעכנגד תוספת מימוש במזומן    ,ש"ח ערך נקוב  0.01בת  
יפקעו כתבי אופציה שלא  שנים לאחר מועד ההענקה, 10. , כפי שנקבע בכתב ההקצאה לכל ניצעבהתאם ללוח הבשלה

 מומשו כאמור.

 

 אופציות הענקות  .ב

 2015-2010הענקות 

, הניתנים למימוש למניות בתמורה  ניצעים למספרכתבי אופציה  193,071העניקה החברה  2010-2015במהלך השנים 
 118,373אופציות פקעו והיתרה בסך    25,848אופציות מומשו למניות,    48,850.  דולר למניה  0.20-5.806של  לתוספת מימוש  

, בדוחות הכספיים של החברהלא קיבל ביטוי    ות שבוצעוסך ההטבה בגין ההענקמיידי.  קיימות וניתנות למימוש  אופציות  

)אשר התבצע בדוחות קודמים של החברה(  IFRSכחלק מהקלות היישום במסגרת היישום לראשונה של תקני ו מאחר 
ובשים לב לכך שלא ניתן גילוי פומבי בתקופות קודמות לשווי ההוגן של הענקות עבר מסוימות, החברה לא יישמה את  

ת אשר הבשילו במלואן לפני מועד המעבר ליישום (, בגין הענקוIFRS 2, תשלום מבוסס מניות )2תקן דיווח כספי בינלאומי  
 תקני דיווח כספי בינלאומיים.

 2016הענקות 

, הניתנים למימוש למניות בתמורה לתוספת  ניצעים למספרכתבי אופציה  18,000העניקה החברה  2016במהלך שנת 
סך  לוהסתכם    תוך יישום מודל בלק אנד שולס  ה נאמדהענקההטבה בגין ההשווי ההוגן של    דולר למניה.  5.806מימוש של  

 . שניםפני ארבע -, המתפרשת עלסכום זה נזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלהאלפי ש"ח.  81 -של כ

 ביישום המודל הם: הפרמטרים ששימשו 

 דולר 2.54 -מחיר מניה  .1

 דולר 5.0806 -מחיר מימוש  .2

 52.3% -סטיית התקן  .3

 שנים 10יה צמשך חיי כתב האופ .4

 1.71%ריבית חסרת סיכון  .5

 , אפס שיעור דיבידנד צפוי .6

 

 : מניות מבוסס תשלום לתכניות בקשר נוספים פרטים להלן

 2019 2018 

 
כמות כתבי 

 אופציה 

ממוצע  
משוקלל של 

מחיר 
 המימוש

 )ש"ח(
כמות כתבי 

 אופציה 

ממוצע  
משוקלל של 

מחיר 
 המימוש

 )ש"ח(

     
 3.44 136,373 3.72 136,373 קיימות במחזור לתחילת השנה

 - - - - תנועה בשנה

 3.72 136,373 3.43 136,373 קיימות במחזור לסוף השנה

 2.99 131,123 3.33 135,623 ניתנות למימוש לסוף השנה
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 והפסד  רווח  לדוחות פירוטים - 15באור 

 ההכנסות עלות  .א

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 ש"חאלפי  

    
 538  612  518  חומרים וקבלני משנה

 206 179  88 שכר עבודה ונלוות
 324  238  112  הוצאות יצור אחרות 

 9  59 56 פחת
 66  (70) 27 שינויים במלאי 

 801  0541,  1431, 

    
 

 , נטו הוצאות מחקר ופיתוח .ב

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    
 ,2581  ,3241  ,1661  שכר עבודה ונלוות

 521  682  30  שכר דירה ואחזקה 
 72  8  540 פחת

 315  277  189 שירותים מקצועיים 
 257  29  30  תמלוגים

 316 - 20 שונות 
 (239) (106) (83) )*(בניכוי מענקים

  8921,  2,214 22,30 

    
 .16, ראה באור BIRDמענקים שהתקבלו מקרן  )*(

 

 , נטו הוצאות מכירה ושיווק .ג

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    
 641  640  657  שכר עבודה ונלוות

 58 80  -  שכר דירה ואחזקה 
 - - 94 פחת

 2  5  154  שירותים מקצועיים 
 12  9  3  קידום מכירות 
 39  3  -  נסיעות לחו"ל

 65  101  90  שונות 
 (70) (49) (63) )*(בניכוי מענקים

  935  789  774 

    
 המיוחסים לשיווק.  BIRDמענקים שהתקבלו מקרן  )*(
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 המשך  - והפסד רווח  לדוחות פירוטים - 15באור 

 הוצאות הנהלה וכלליות .ד

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    
 837 904 937 שכר עבודה ונלוות

 577 832 66 שכר דירה ואחזקה 
 - - 832 פחת

 237 229 267 שירותים מקצועיים 
 82 5 51 שונות 

 (346) (571) (965) בניכוי הכנסות משכר דירה 

 5841, 3991, 5221, 
 

 מימון   הוצאות .ה

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    
 776 2,509 1,681 שערוך הלוואה והמרה 

 77 - 33 הפרשי שער
 - 32 171 הוצאות ריבית  

 1,885 2,541 844 

 

 מימון   הכנסות .ו

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    
 -  29  -  הפרשי שער

 698  1,424  1,405  שערוך הלוואה והמרה

  1,405  1,453  698 

 

 הפרשות, התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים - 16באור 

 הפרשות והתחייבויות תלויות  .א

(, התשתיות"  משרד"  –התקשרה החברה עם קרן הזנק מטעם משרד התשתיות הלאומיות )להלן    2008בשנת   .1
תמלוגים בשיעור  התשתיות הסכם, החברה תשלם למשרד הלקבלת סיוע בהוכחת היתכנות הפיתוח. ע"פ 

א התמורה  ומכל תמורה בגין ניצול ידע או תוצר ידע, בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, עד למל 5%של 
אלפי ש"ח, שהיוו   452  -כ, בצירוף ריבית והפרשי הצמדה. סה"כ קיבלה החברה  התשתיותשהועברה ממשרד  

שילמה החברה  ,בגין מחויבות החברה לתשלום תמלוגים למשרד התשתיות .מהתקציב המאושר 50%
, 2017בדצמבר  31בימים אלפי ש"ח בשנים שהסתיימו  1 -אלפי ש"ח ו 0אלפי ש"ח,  12תמלוגים בסך של 

, אלפי ש"ח 316סך של למסתכמת תמלוגים, העתידית לתשלום התחייבות יתרת  ., בהתאמה2019 -ו 2018
 .2019בדצמבר  31נכון ליום 
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 המשך  - הפרשות, התחייבויות תלויות, התקשרויות, ערבויות ושעבודים - 16באור 

 המשך  - הפרשות והתחייבויות תלויות .א

, זכתה החברה במכרז להשתתפות המדען הראשי של משרד התשתיות הלאומיות )להלן 2012ינואר  בחודש   .2
במסגרת המכרז  . (2011המשרד(, בהוצאות הפיתוח של אחד ממוצריה העתידיים )במסגרת קרן הזנק  -

  מוצרהחזיר בדרך של תמלוגים ממכירות עליה לה ואות ,אלפי ש"ח 625 -כסך של מענק בקיבלה החברה 
בשים לב לכך שאין בכוונת ההנהלה להמשיך בפיתוח המוצר אשר בגינו התקבל מענק כאמור  .  נשוא הפיתוח

וכן היות ולא צפוי שינבע לחברה תזרים מזומנים חיובי ממכירות מוצרים או רישיונות המהווים תוצר של  
ובהתאם לא  ,א יוחזרקיים ביטחון סביר כי הסכום שהתקבל להנהלת החברה שקבעה  ,הפרויקט האמור

 הוכרה התחייבות בגין מענק זה.

)הקרן למחקר ופיתוח משותף ישראלי אמריקאי    BIRD, חתמה החברה הסכם עם קרן  2015בחודש נובמבר   .3
הקרן((, למימון פרויקט ישראלי אמריקאי משותף. החברה, בצד הישראלי, ושותף אמריקאי,  -)להלן 

פרויקט פיתוח והטמעה מסחרית של מערכת לחיסכון אנרגטי  פעלו להוציא (, "הצדדים" –בארה"ב, )להלן 
שנים עם תקציב מתוכנן   3עד היה . משך הפרויקט הצפוי "המערכת"( -)להלן  בשוק המחלבות בארה"ב

עד   תממןהקרן תוכנן כי מיליון דולר בחלוקה שווה בקירוב בין הצדדים, מתוכו   1.8-בכ  בשעתונאמד אשר 
מתוך  כך שעל ידי שני הצדדים על פי חלקם היחסי,  נועד להתבצעת בפועל. החזר המימון מההוצאו 50%-כ

 30%ו/או  מכירות המערכת  מסך התקבולים השנתיים בגין    5%ישלמו הצדדים לקרן  המערכת,  ההכנסות מ
. בשנים מהקרן 150%עד להחזר מקסימלי של , במערכתמסך התקבולים בגין מכירת רשיונות לשימוש 

 אלפי ש"ח בהתאמה. 146-ו 155, 309-רשמה החברה השתתפות בהוצאות בסך של כ 2019-ו 2018, 2017

או רישיונות  המערכת לא צפוי שינבע לחברה תזרים מזומנים חיובי ממכירות  בטווח הזמן הנראה לעין
 ובהתאם לא הוכרה התחייבות בגין מענק זה.  לשימוש במערכת

 

 התקשרויות  .ב

מ"ר,  1,800החברה שוכרת מבנה המשמש לייצור ומשרדים בהוד השרון, בשטח כולל של , 2017החל משנת  .1
. החברה לא מימשה 2020אלפי ש"ח לחודש. תקופת השכירות הסתיימה בחודש אפריל    115בתמורה לסך של  

לאורך חלק מתקופת השכירות, חלק מהשטח הושכר לצד ג', כשוכר משנה.  לה.את אופצית ההארכה שהיתה  
אלפי  175לצורך הבטחת עמידה בהתחייבויותיה, העמידה החברה לטובת המשכיר ערבות בנקאית בגובה 

 ש"ח.

שוכרת החברה )במספר הסכמים( שטחי משרדים, אחסנה וחניות בכפר סבא, בשטח   2020החל מחודש מאי  .2
אלפי ש"ח לחודש, הכוללת תשלומים עבור דמי ניהול והוצאות   16מ"ר, בתמורה לסך של  210כולל של 

 24-36חודש ולחברה מוקנות אופציות הארכה לתקופות כוללות של  12אחזקה. תקופות ההסכמים הן עד 
 חלק מהשטח מושכר לצד ג', כשוכר משנה. חודשים.

 שעבודים  .ג

 400ידי מוסד בנקאי רשמה החברה שיעבוד צף, מוגבל בסכום של  -עללצורך הבטחת אשראי שהועמד לחברה   .1
 אלפי ש"ח, על כל הזכויות והנכסים שלה המתנהלים במוסד הבנקאי. 

 אלפי ש"ח. 175בנקאי בסך לעיל(, שעבדה החברה פקדון  1לצורך הבטחת ערבות בנקאית, )כמפורט בסעיף  .2

 לטובת החברה שיעבדה, 2016בחודש דצמבר  ההלוואות הניתנות להמרה שקיבלה החברה הבטחתצורך ל .3
 .אלפי ש"ח 1,160של  בסכוםמוגבל  שוטף בשעבוד רכושה כל אתהמלווים 

השעבוד שנרשם כי    2016דצמבר  ות הניתנות להמרה מחודש  ההלוואהסכימו המלווים של    2020ינואר  חודש  ב
)בסה"כ  2019-2020 יםלהמרה מחודשם של ההלוואות הניתנות מלוויהלטובת יימחק וכי  כאמורלטובתם 

יירשם שעבוד ראשון בדרגה על הקניין הרוחני של החברה ולטובתם ולטובת המלווים של ( ש"חאלפי  990
במקום השעבוד    ,על הקניין הרוחני של החברה  בדרגהיירשם שעבוד שני  (  ש"חאלפי    2,890)בסה"כ    2016-2018

 .ם השעבוד ברשם החברותהצף שהיה להם. מסיבה טכנית טרם הוסדר רישו
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 חכירות  - 17באור 

. תקופת ההסכם  הלפעילות יםהמשמשויצור משרדים שטח לפיו היא שוכרת  שכירות,בהסכם  2017החברה התקשרה בשנת 
במחצית הראשונה   .כנמוכהלחברה אופציית המשך לשנתיים נוספות אשר סבירות מימושה הוערכה  והוקנתהשנים  3הינה 

 והאופציה לא מומשה.הסתיים ההסכם  2020של 

חודשים, לפיהם היא שוכרת שטחי   6-12, לתקופות של התקשרה החברה בהסכמי שכירות קצרי מועד 2020בחודש אפריל 
  ןסבירות מימוששנים, אשר  3הארכה לתקופה כוללת של עד המשמשים לפעילותה. להסכמים אופציות  משרדים ואחסנה

 .כנמוכההוערכה 

 : שימוש זכות נכסי .1

 מבנים 
 אלפי ש"ח 

  : עלות
 -  2019בינואר  1יתרה ליום 

 IFRS 16  1,523השפעת יישום לראשונה של 
 -  תוספות 

 1,523  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  פחת שנצבר: 
 -  2019בינואר  1יתרה ליום 

 -  IFRS 16השפעת יישום לראשונה של 
 1,142  תוספות 

 1,142  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  

 381  2019בדצמבר  31יתרה מופחתת ליום 
  

 

 סכומים שהוכרו ברווח או הפסד:  .2

לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר  31 ביום

 2019 
 ש"חאלפי  

 147 בגין התחייבויות חכירה ריבית  הוצאות

 1,142 קצר  לטווח חכירות בגין הוצאות

  
 

 : מזומנים תזרימי על בדוח שהוכרו סכומים .3

לשנה שהסתיימה   
בדצמבר  31 ביום  

 2019 
 אלפי ש"ח 

חכירות  בגין מזומנים תזרים סך  1,233 
 

הינם עד שנה לאחר תאריך הדוח  2019בדצמבר  31ליום  חכירה התחייבויות של החוזיים הפירעון מועדי .4
 על המצב הכספי.
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 הפסד למניה  - 18באור 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

    
ששימש  משוקלל מספר המניות ה

 2,277,632  2,285,550  2,285,550  הבסיסי למניה   ההפסדחישוב ב

הפסד מפעולות נמשכות ששימש  
)אלפי  הבסיסי למניה ההפסדבחישוב 

 (5,166) (5,769) (5,010) ש"ח(

ששימש  משוקלל מספר המניות ה
 2,277,632  2,285,550  2,285,550  למניה המדולל  ההפסדחישוב ב

הפסד מפעולות נמשכות ששימש  
)אלפי  המדולל למניה ההפסדבחישוב 

 (5,166) (5,769) (5,010) ש"ח(

    
 

 

 צדדים קשורים ובעלי ענין  - 19באור 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 48 263 בגין שכר לבעלי עניין – התחייבויות בגין עובדים

 640 640 )כולל רכיבי המרה( ההמרניתנות ל הלוואות
   

 

 בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקאות עם  .ב

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    
שכר ונלוות   –הוצאות מחקר ופיתוח 

 479 476 480 )לרבות תשלום מבוסס מניות( 

שכר ונלוות  –הוצאות הנהלה וכלליות 
 614 609 610 )לרבות תשלום מבוסס מניות( 

 1,090 1,085 1,093 
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 המשך  -צדדים קשורים ובעלי ענין  - 19באור 

 נתוני פרופורמה  .ג

. של יו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל הפיתוח שלהשל מנכ"ל החברה ושכר הבסיס  ןככל שתתבצע הנפקה לציבור, יעודכ
ש"ח   20.93אופציות למניות החברה, בתוספת מימוש של    50,000להלן, הוענקו למנכ"ל החברה    21  בנוסף, כמפורט בבאור

  לצורך בחשבון שנלקחו הפרמטריםלכל מניה אשר תבשלנה לשיעורין על פני תקופה של ארבע שנים ממועד הענקתן. 
 0.95% סיכון חסרת ריבית שיעור, שנים 10 צפוי חיים משך, 31.15%סטיית תקן , ח"ש 20.90 מניה מחיר: הינם החישוב
כהוצאה   יזקףהיא תואלפי ש"ח  426 -מוערכת בכ האופציות מהענקת הנובעת ההטבה סך. 0% צפוי דיבידנדים ושיעור

לאורך תקופת ההבשלה. מובהר כי חישוב סך ההטבה מתבסס על טיוטת הערכת שווי בלבד; הנתונים הסופיים יכולים 
 ת השווי הסופית.להשתנות לאחר קבלת הערכ 

בתוקף  תנאי ההעסקה החדשים היו  שנערכו על מנת לשקף למפרע את תוצאות פעילות החברה אילו  להלן נתוני פרופורמה  
 :2017בינואר  1החל מיום 

 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    נתוני פרופורמה: 

 (2,484) (2,375) (2,041) הוצאות מחקר ופיתוח

 (2,105) (1,901) (2,034) הוצאות הנהלה וכלליות

 (5,785) (5,344) (5,129) הפסד תפעולי

 (5,931) (6,432) (5,609) הפסד כולל

    

 (2.60)  (2.81)  (2.45)  הפסד בסיסי ומדולל למניה
 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2018 2017 

 אלפי ש"ח 

    :ם בפועלנתוני

 (2,302) (2,214) (1,892) הוצאות מחקר ופיתוח

 (1,522) (1,399) (1,584) הוצאות הנהלה וכלליות

 (5,020) (4,681) (4,530) הפסד תפעולי

 (5,166)  (5,769) (5,010) הפסד כולל

    

 (2.27)  (2.52)  (2.19)  הפסד בסיסי ומדולל למניה
 

 

באופן שאינו שווה   2017-2019בשים לב לכך שהבשלת האופציות הינה לשיעורין, ההכרה בהוצאה בגינן התפלגה על פני השנים  
 (.2019אלפי ש"ח נזקף בשנת  59סך של ו 2018אלפי ש"ח נזקף בשנת  123סך של , 2017אלפי ש"ח נזקף בשנת  225)סך של 
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 וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים  - 20באור 

 ניהול סיכונים פיננסיים .א

 ומדיניות  כללי .1

בוחנת החברה  אשראי וסיכוני נזילות.    חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק, סיכוניהחברה  פעילות  

 .וקבלת החלטות בהתאם  בכל תקופה את הסיכונים הפיננסיים

 . את הסיכונים ככל הניתן , אשר מזהה ומעריכה ומגדרתהחברהידי הנהלת -ניהול הסיכונים מתבצע על

 חשיפה לשינויים בשיעור הריבית  .2

ו כתוצאה  תניש ים פיננסי יםמכשיר שתזרימי מזומנים עתידיים או שווי הוגן בגיןסיכון ה הינוסיכון ריבית 
 ורי ריבית השוק. עימשינויים בש

 2019שיתרת הקרן בגינן ליום  התחייבויות לזמן ארוך בגין מענקים שהתקבלו מהרשות לחדשנותלחברה 
הנושאת ריבית  ( אלפי ש"ח 316 -מסתכמת לאותו מועד בסכום של כ וערכה בספרים) אלפי ש"ח 433 -מסתכמת ב

עם   .בשיעור הריבית  החושפת את החברה לסיכון תזרימי מזומנים בגין שינויים, והנמדדת בעלות מופחתת לייבור
 .בעתיד החברלממכירות שינבעו בשיעור נמוך זאת, התחייבות זו תיפרע בדרך של תשלום תמלוגים 

 12,545 -מסתכמת ב 2019בגינן ליום אשר יתרת הקרן  ניתנות להמרהכמו כן, לחברה התחייבות בגין הלוואות 
יים בשווין ההוגן כתוצאה וחושפות את החברה לסיכון בגין שינואשר נושאות ריבית בשיעור קבוע ה ש"חאלפי 

 דרך  הוגן  בשווי  נמדד  ואינ  אלה  פיננסיות  התחייבויותרכיב החוזה המארח בגין    משינויים אפשריים בריבית השוק.
 . הפסד או רווח על השפעה אין הריבית בשיעורי לשינויים ולפיכך הפסד או רווח

 חשיפה לשינויים בשער החליפין  .3

ו כתוצאה תנ ישים פיננסי יםמכשיר שתזרימי מזומנים עתידיים או שווי הוגן בגיןסיכון ה הינו שער חליפיןסיכון 
 .בשערי חליפין של מטבע חוץמשינויים 

 2019בגינן ליום אשר יתרת הקרן בדולר הנקובות הלוואות ניתנות להמרה למניות לחברה התחייבויות בגין 
  בכפוף לקרות  ,להתבצע בדרך של המרה למניות החברה מתוכנןפירעונן  ואשרש"ח אלפי  12,545 -מסתכמת ב

 .נמדדים ומוצגים בשקלים הכספייםתרחישים שונים בעוד שהדוחות 

פסד במסגרת הוצאות  רווח או הב  ביטוימקבלת לחברה קיימת חשיפה לשינויים בשער הדולר אשר  ,לאור האמור
לא צפויה להיות השפעה תזרימית על  של הדולר חליפיןה לשינויים בשער ,להערכת ההנהלה ,עם זאת .מימון

 . למניות החברה ההלוואות המרתכמות המניות שתונפק למשקיעים בעת  ביטוי על לכךאלא יהיה  ,החברה

, לא צפויה להיות השפעה תזרימית  בדולר  הנקובות  אלה  התחייבויותלש  העובדה  ולאור  החברה  למדיניות  בהתאם
 .זאת חשיפה על להגן שלא היא הדירקטוריון מדיניות
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 המשך  -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 20באור 

 המשך -ניהול סיכונים פיננסיים  .א

 בדוחות על המצב הכספי: כספיות הלהלן תנאי ההצמדה של היתרות 

 2019בדצמבר  31ליום  

   מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

    צמוד למדד   
  פריטים דולר  מחירים  
 סה"כ  לא כספיים ארה"ב  לצרכן  לא צמוד  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      
       נכסים

      מזומנים ושווי מזומנים  
 179  -  -  179  -  ן מוגבל פיקדו

 680  -  -  -  680  לקוחות
 478  29  -  -  449  חייבים ויתרות חובה

 592  592  -  -  -  מלאי 
 381  381  -  -  -  נכס זכות שימוש 

 87  87  -  -  -  רכוש קבוע 

  1,129  179  -  1,089  2,397 
      

        התחייבויות
 299  -  -  -  299  לזמן קצר אשראי 

 1,073  -  -  -  1,073  ספקים ונותני שירותים 
 2,067 379  -  -  1,688 זכאים ויתרות זכות 

 443  -  -  -  443  התחייבות בגין חכירה 
 12,715  -  12,715  -  -  הלוואות ניתנות להמרה 

רכיב המרה ורכיב פרעון מוקדם של 
 1,889  -  1,889  -  -  הלוואות ניתנות להמרה 

 316  -  316  -  -  ממשלתיים התחייבות בגין מענקים  
 354  -  -  -  354  הטבות לעובדים, נטו 

 3,857  -  14,920 379 19,156 
      

 (16,759) 710 (14,920) 179  (2,728) סה"כ יתרה מאזנית, נטו 
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 המשך  -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 20באור 

 המשך -ניהול סיכונים פיננסיים  .א

 חשיפה לשינויים בשער החליפין  .3

 2018בדצמבר  31ליום  

   מטבע חוץ  מטבע ישראלי 

    צמוד למדד   
  פריטים דולר  מחירים  
 סה"כ  לא כספיים ארה"ב  לצרכן  לא צמוד  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

      
       נכסים

 913  -  -  -  913  מזומנים ושווי מזומנים  
 175  -  -  175  -  ן מוגבל פיקדו

 152  -  -  -  152  לקוחות
 127  -  -  -  127  חייבים ויתרות חובה

 101  101  -  -  -  רכוש קבוע 
 619  619  -  -  -   מלאי

  1,192  175  -  720  2,087 
      

        התחייבויות
 112  -  -  112  -  לזמן קצר אשראי 

 479  -  -  -  479  ספקים ונותני שירותים 
 798  133 -  -  665  זכאים ויתרות זכות 

 10,680  -  10,680  -  -  הלוואות ניתנות להמרה  
רכיב המרה ורכיב פרעון מוקדם של 

 הלוואות ניתנות להמרה 
 -  -  1,017  -  1,017 

 286  -  286  -  -  מענקים ממשלתיים התחייבות בגין 
 315  -  -  -  315  הטבות לעובדים, נטו 

  1,459  112  11,983 133  13,687 
      

 (11,600) 587  (11,983) 63  (267) סה"כ יתרה מאזנית, נטו 

      
 

 סיכוני אשראי .4

ובוחנת את סיכון האשראי של יתרת לקוחות על מבצעת מעקב באופן שוטף על איכות חובות הלקוחות  ההנהלה
באופן פרטני, ברמת הלקוח או על בסיס  הלקוחות יתרת  דוח גיול ייעודי לצורך ניתוח  בסיס רבעוני על ידי הנפקת

 קבוצתי, לפי העניין.

בחינה פרטנית נערכת בהתייחס לחובות הנושאים מאפיינים ייחודיים ובמסגרת זאת מובאים בחשבון שיקולים  
ומידע זמין בנוגע למצבו הפיננסי של הלקוח נכון למועד   כרות החברה עם הלקוחיה כגון היסטוריית הפעילות,

הבחינה ובחינה על בסיס קבוצתי נערכת כאשר היתרות נושאות מאפייני אשראי משותפים כגון סביבה גיאוגרפית  
ין לקוחות, חייבים ונכסי חוזה ההנהלה מודדת של החייב, ענף פעילות, התקופה עד לפירעון, סוג הבטחונות וכו'. בג

את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי המכשיר וזאת במועד ההכרה  
 לראשונה ובתקופות עוקבות.

 



 תיגי בע"מ

ים ר ו א ת ב ו ח ו ד ם ל י י פ כס  ה
 

38 
 

 המשך  -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 20באור 

 המשך -ניהול סיכונים פיננסיים  .א

 סיכוני אשראי .4

 : פירוט הנכסים הפיננסיים בגינם חשופה החברה לסיכוני אשראי להלן 

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 913  - מזומנים ושווי מזומנים 

 175  179 מוגבל  ןפקדו
 152 680 לקוחות

 - 391 חייבים ויתרות חובה

 1,250  2401, 

   
 

 סיכוני נזילות .5

ניתנות הלוואות באמצעות  ,גיוסי הון פעילות המחקר והפיתוח שלה באמצעותמאז הקמתה מממנת החברה את 
אשר החברה פועלת  למניות החברה כתלות באירועים מוגדרים להיפרע בדרך של המרה מתוכננותאשר  להמרה

בכפוף  ,בשיעור נמוךבדרך של תשלום תמלוגים יתבצע פירעונם אשר   וכן באמצעות מענקים ממשלתיים ,לממשם
מדיניות החברה הינה לנהל . מהמוצרים בגינם התקבל מענק כאמור בעתיד החברמכירות שינבעו ללהתקיימות 

 .ניהול המזומנים לצרכים התפעוליים במהלך העסקים הרגיל את נזילותה על ידי בחינת תחזיות שוטפות לשם

 .בצרכים השוטפים מבצעת החברה מעת לעת גיוסים נוספים כתלות

הינו בטווח של עד שנה, למעט   ,2019בדצמבר    31נכון ליום  מועד הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה  
שנים ממועד הדוח על המצב  4צפויה להיפרע במשך להערכת ההנהלה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים אשר 

 31נכון ליום  המרתן למניות החברה.הכספי ולמעט הלוואות ניתנות להמרה אשר מתוכננות להיפרע בדרך של 
החודשים שלאחר    12צפויות להיפרע במזומן במהלך    יתרת ההתחייבות הפיננסיות של החברה אשר  ,2019בדצמבר  
ונותני  הספקיםמבוססת בעיקרה על יתרת  והיא אלפי ש"ח 3,518 -מסתכמת בהדוח על המצב הכספי תאריך 

 . השירותים והזכאים ויתרות הזכות
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 המשך  -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 20באור 

 תמצית המכשירים הפיננסיים לפי חלוקה לקבוצות:  .ב

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
   : הנמדדים בעלות מופחתת נכסים פיננסיים

 913  - מזומנים ושווי מזומנים 
 175  179 פקדון מוגבל 

 152 680 לקוחות
 127 391 חייבים ויתרות חובה

 2501,  3671, 

   
   ות מופחתת: להתחייבויות פיננסיות הנמדדות בע

 112  299  ן קצר אשראי לזמ
 479  1,073  ספקים 
 798 2,067 זכאים 

 286  316  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 
 10,680  715,21  הלוואות ניתנות להמרה 

 470,16  35512, 

   
   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד: 

רכיב המרה ורכיב פירעון מוקדם של הלוואות ניתנות  התחייבות בגין 
 1,017  1,889  להמרה

   
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ג

 הוגן  לשווי קירוב מהווה שלהם הספרים ערך אשר פריטים .1

ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים  החברה הנמנים על ההון החוזר כוללים מזומניםהמכשירים הפיננסיים של 
ויתרות זכות. היתרות של המכשירים הפיננסיים כאמור בדוחות   ויתרות חובה, ספקים ונותני שירותים, זכאים

 ., מהוות קירוב לשווין ההוגן2018 -ו 2019בדצמבר  31המצב הכספי ליום  על

נמדד באופן ,  ופירעון מוקדם בגין הלוואות ניתנות להמרה  המרההרכיבי  של התחייבות בגין  בנוסף, הערך בספרים  

 .שוטף בשווי הוגן

לראשונה בשווי הוגן ובתקופות עוקבות    כמו כן לחברה התחייבות בגין מענקים ממשלתיים הנמדדת במועד ההכרה
אשר רכיב החוזה המארח בגינן )לאחר הפרדת נגזרים   ,לוואות ניתנות להמרהוה בהתבסס על העלות המופחתת

 עלות מופחתת לפי שיטת הריבית האפקטיבית. פי -נמדד עלמשובצים( 

הפיננסיים, המוצגים בדוחות   הטבלה להלן מפרטת את הערך בספרים והשווי ההוגן של קבוצות המכשירים
 :ההוגןהכספיים שלא על פי שווים 
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 המשך  -וניהול סיכונים מכשירים פיננסיים  - 20באור 

 המשך  - שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ג. 

 המשך  - הוגן לשווי קירוב מהווה שלהם הספרים ערך אשר פריטים .1

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 שווי הוגן  ערך בספרים  שווי הוגן  ערך בספרים  
 אלפי ש"ח 
     

 286 286 316 316 )*( התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 10,680 10,680 715,12 715,12 )*( הלוואות ניתנות להמרה

 03113, 03113, 10,966 10,966 

     
 

העתידיים המהוונים על בסיס שיעור   אומדן השווי ההוגן לצורכי גילוי מבוסס על היוון תזרימי המזומנים )*(
מחיר ההון המשוקלל של החברה ) 2019בדצמבר  31בהתחייבות ליום  ריבית המשקף את הסיכון הגלום

בשים לב לכך שלא חל שינוי ניכר בשיעור ההיוון האמור בהשוואה  (.16% -המדובר ואשר הוערך בכ למועד
ערך כי  נקבע, ובמועד ההכרה לראשונה בהלוואה הניתנת להמרה ששרר במועד קבלת המענק לשיעור

 .האמורה ההתחייבותשל  הספרים מהווה קירוב לשווי ההוגן

 

 הוגן  שוויגילוי בדבר מכשירים פיננסיים הנמדדים ב .2

נמדדת בשווי    ההמרה ופירעון מוקדם בגין הלוואות ניתנות להמרהההתחייבות בגין רכיבי  לעיל,    11כאמור בבאור  
 במדרג השווי ההוגן. 3 רמהבמסווגת אלה מדידת השווי ההוגן של התחייבויות דרך רווח והפסד. הוגן 

 

בשווי הוגן על בסיס עיתי המבוסס    אשר נמדדיםאלה,  הטבלה שלהלן מפרטת באשר לתנועה במכשירים פיננסיים  
 :3 על רמה

 בדצמבר  31ליום  

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

   
 599  1,017  יתרה לתחילת השנה

 1,757  2,971  והערכה מחדש בנסיבות של הארכת תנאים  תוספות
 (1,339)  )099,2( שערוך רכיבי המרה 

 1,017  1,889  יתרה לסוף השנה

   
 

 3 ברמה  המסווגות הוגן שווי מדידות בדבר נוסף מידע

פיננסיים מכשירים הערכה  טכניקות   שימוש נעשה בהם נתונים 
ההוגן  השווי במדידת  

רכיב  התחייבות בגין 
המרה ורכיב פירעון 
מוקדם של הלוואות  

 ניתנות להמרה 

שימוש במודל מונטה קרלו ובמודל בלאק אנד  
  שולס

 1.8% -כריבית חסרת סיכון 
38.75% -וסטיית תקן כ  
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 המשך  -מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 20באור 

 המשך  - שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ג. 

 3רמה   במסגרת  המסווגת  הוגן שווי  במדידת החברה את ששימשו  הערכה תהליכי .3

ושאינן עיתיות נבחנים מעת לעת,  המדיניות ותהליכי ההערכה במדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים עיתיות
חיצוניים מעריכי שווי והסתייעות בובהתאם לנסיבות תוך התייעצות  בידי אנשי הכספים של החברה, ככל הניתן

וזמינות   ההערכה כאמור כוללים, בין היתר, בחינת טכניקות ההערכה בהן נעשה שימוש תהליכי. בלתי תלויים
סבירות התרחישים. כמו כן, מתבצע ניתוח של    הנתונים המשמשים במסגרת הערכות אלה ותוך בחינה בדיעבד של

  שינויים (ככל שרלוונטי)לרבות  ,יננסייםשאירעו בשווים ההוגן של המכשירים הפ מהות שינויים משמעותיים
. שבוצעו בתקופות דיווח קודמות יו שאירעו בחלוף התקופה לגבי זמינות נתונים בהם נעשה שימוש בהערכות שו

משקפות באופן וככל הניתן בהתאם לנסיבות את השווי הוגן של  בכך פועלת החברה להבטיח שטכניקות ההערכה
 .הרלוונטיים הפריטים

 בחברה  ההון סיכוני ניהול מדיניות .א

כעסק חי במטרה להעניק  יעדי מדיניות ניהול סיכוני ההון של הקבוצה הינם לשמר את יכולתה להמשיך ולפעול
 .במטרה להפחית את עלויות ההון לבעלי המניות תשואה על השקעתם, ולקיים מבנה הון מיטבי

דשות חלרבות הנפקת מניות  ,  להתאים את מבנה ההון שלהעשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או  החברה  
חובות ולצורך   לצורך עמידה בפירעוןהלוואות המירות או אחרות נוספות וזאת  בדרך של גיוסוכן  ,וכתבי אופציה

 . המחקר והשיווקהמשך פעילות מימון 

 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח - 21באור 

 לעיל. 11בגין הלוואה המירה למניות. ראה באור אלפי ש"ח  863, התקבל סך של 2020בחודש ינואר  .1

 

דולר ארה"ב, וזאת באמצעות הלוואה  410,000גייסה החברה מבעלי מניותיה סכום נוסף של  2020בחודש ספטמבר  .2
( 50%עם הנחה גבוהה יותר )המירה בתנאים דומים להלוואות ההמירות שגייסה החברה בשנים שקדמו לכך, אולם 

מיליון  2על מחיר המניה באירוע של המרה אוטומטית של ההלוואה שנובע מגיוס הון לחברה בסכום מינימלי של 
 דולר ארה"ב. 

 

החלה החברה להערך לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות ראשונית בבורסה לניירות  2020של שנת הרביעי ברבעון  .3
להגיש את טיוטת התשקיף הראשונה ואת הבקשה לרישום ניירות הערך של החברה   ערך בתל אביב. החברה צפויה

. לחברה אין עדיין יכולת להעריך האם יאושר התשקיף לפרסום והאם 2020למסחר בבורסה עד סוף חודש דצמבר 
קה, מקביל, החברה פועלת לגיוס הון עוד קודם להשלמת ההנפבתוכל לגייס הון ומה יהיה היקף ההון שיגויס. 

בהשתתפות בעלי המניות של החברה וכן בהשתתפות משקיעים חיצוניים, אולם עדיין לא ניתן להעריך מה יהיה גובה 
 הגיוס ותנאיו.

 

דולר ארה"ב, שהועמדו לחברה במשך השנים,  4,290,000הומרו הלוואות בסך כולל של  2020במהלך חודש דצמבר  .4
 . ממניות החברה 23.33%הוות מניות בהון החברה המ 697,845כנגד הקצאה של 

 

 50,000  -לאופציות למנכ"ל החברה, הניתנות למימוש    50,000, אישר דירקטוריון החברה הענקת  2020בחודש דצמבר   .5
אשר תבשלנה לשיעורין על פני תקופה של ארבע    ,ש"ח לכל מניה  20.93, בתוספת מימוש של  החברהרגילות של  מניות  

 שנים ממועד הענקתן. 
 

 480,352, הועמדו על ידי בעלי מניות של החברה הלוואות המירות למניות החברה, בסך של  2020במהלך חודש דצמבר   .6
דולר ארה"ב, כאשר בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה ההמירה שנחתם באותו המועד ההלוואות שהועמדו יומרו  

מהמחיר האחיד למניה שישולם במסגרת   20%ומטית למניות החברה, ככל שהחברה תונפק לציבור, בהנחה של אוט
מיליון דולר לפני הנפקת החברה  35הנפקת החברה לציבור כאשר תקרת המחיר למניה תשקף שווי חברה של 

רה במסגרת הלוואת דצמבר "(. בין המלווים לבין החברה הוסכם כי הסכומים שהועמדו לחב2020)"הלוואת דצמבר  

  .יהיו בתנאי הסכם הסייף כמתואר להלן 2020
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 המשך  – אירועים לאחר תאריך הדיווח - 21באור 

 

 והסכם )"הסכם סייף"( לפיו העבירב"( יםהמשקיע)" יםחדש יםמשקיעהתקשרה החברה עם  2021בחודש ינואר  .7
מטי בכפוף להשלמת  ולמניות החברה באופן אוטדולר ארה"ב אשר יומר  1,220,000לחברה סך של  יםהמשקיע

על המחיר  20%ההנפקה ובסמוך לפני השלמתה. המרת הסכום למניות תעשה במחיר למניה שמשקף הנחה של 
מיליון  100האחיד למניה שישולם במסגרת הנפקת החברה לציבור או במחיר למניה שמשקף לחברה שווי חברה של 

 ניהם.לפני הנפקת החברה, הנמוך מבי ש"ח

הזכות להמיר את כל  למשקיעיםחודשים ממועד הסכם הסייף, תהא  24ככל שלא תושלם הנפקה של החברה בתוך 
ככל שיהיה. כמו    ,על סבב גיוס פרטי בחברה  25%סכומים ששולמו לחברה באותו שיעור הנחה או בשיעור הנחה של  ה

את  משקיעים סכם הסייף לסיומו ולהשיב לחובה( להביא את ההזכות )אך לא הלחברה  ,כן, בתום תקופה כאמור

 .הסכומים ששולמו לה במסגרת הסכם הסייף 
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 תשפ"א ה' באדר,  תאריך:  
 2021בפברואר,  17  

 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים 
 בע"מתיגי לבעלי המניות של 

 

, 2020ביוני,  30בע"מ, הכולל את תמצית הדוח על המצב הכספי ליום  תיגיסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
  שישהאת תמצית הדוחות על הרווח וההפסד, הרווח הכולל, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים לתקופה של  

חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה נאותה של מידע כספי  
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים   IAS 34 ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומילתקופת 

-לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 .ל סקירתנו. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס ע 1970

 היקף הסקירה 
של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי  2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל( 

לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכב  
מיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.  מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ו

סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל  
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת.  

 .ות דעת של ביקורתבהתאם לכך, אין אנו מחווים חו

 מסקנה
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות  

 . IAS 34המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  
בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, לא בא לתשומת לבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל  

-יות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל הבחינות המהות
1970. 

 לב  תשומת  הפניית
  המשך .  הכספיים  הדוחות  לתמצית'  א1  בבאור  לאמור  הלב  תשומת  את   מפנים  אנו,  ל " הנ  דעתנו  חוות  את   לסייג  מבלי

 וביכולתה הפיתוח פרי המוצרים ומכירת בשיווק המסחרית בהצלחתה תלוי הנוכחית במתכונתה החברה פעילות
  חודשים  שישה של  בתקופות. שיידרש ככל , פעילותה למימון כספיים אמצעים ולהשיג להמשיך  החברה של 

  הפסדים  על  דיווחה החברה, 2019 בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  בשנה וכן 2020-ו 2019 ביוני 30 בימים  שהסתיימו 
 ח" ש אלפי 19,123 -כ  של  בסך  בהון גרעון לחברה 2020, ביוני 30 וליום, שוטפת מפעילות שלילי  מזומנים  תזרים ועל 

 2020, ביוני 30 ליום נכון. מועד באותו שהסתיימה חודשים  שישה  של  בתקופה ח" ש אלפי 2,565 בסך  כולל  והפסד
 של  לתקופה העסקיות  תכניותיה את  לממש  לחברה המאפשר  מספק  בהיקף  אינן מזומנים ושווי המזומנים  יתרות 

  החברה של  קיומה  המשך בדבר משמעותיים ספקות מעוררים אלה  גורמים. הדוח תקופת תום שלאחר חודשים 12
 ".חי עסק" כ

  המשך  לצורך הדרוש המימון להשגת פועלת החברה הנהלת, הכספיים הדוחות לתמצית 7 -ו' א 1 בבאורים כאמור
  נערכו  לא זו ביניים לתקופת  הכספיים בדוחות .תשקיף במסגרת  ערך ניירות הנפקת  באמצעות לרבות, פעילותה
 ולפעול  להמשיך   תוכל   לא  החברה  אם   דרושות  שתהיינה  שייתכן,  וסיווגם  וההתחייבויות  הנכסים   ערכי   לגבי  התאמות

 ".חי עסק" כ

 .2020בדצמבר,  28יום מ, 2020ביוני,  30על הדוחות הכספיים ליום דוח הסקירה את  ףמחלידוח סקירה זה  

 'פאהן קנה ושות 
 רואי חשבון 
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 בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

     

ם י ס כ      נ

     

     נכסים שוטפים 

 179  178 155  פקדון מוגבל  

 680  33 39  לקוחות

 478  808 1,202  חייבים ויתרות חובה

 592 708 795  מלאי 

 ,9291  1,727 245,2  סה"כ נכסים שוטפים 

     

     נכסים שאינם שוטפים

 87  92 81  רכוש קבוע, נטו

 381  952 -  נכס זכות שימוש 

 468  1,044 81  סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

     

 ,3972  2,771 2,326  סה"כ נכסים 
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ת  י צ מ י ת פ כס ה ב  צ מ ה ל  ע ת  ו ח ו (ד ח " ש י  פ ל א ב ( 

 בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  באור  

     

ן ו ה ו ת  ו י ו ב י י ח ת      ה

     

     התחייבויות שוטפות 

 299  76 392  מתאגידים בנקאיים  אשראי  

 1,073  1,195 81,46  ספקים ונותני שירותים 

 2,067 1,061 ,4002  זכאים ויתרות זכות 

 443  1,078 -  חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה 

 125 114 107  חלות שוטפת של התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 

 4,007 3,524 ,3674  סה"כ התחייבויות שוטפות 

     

     התחייבויות שאינן שוטפות 

 12,715  ,86211 ,79214 3 הלוואות ניתנות להמרה 

ומרכיב פירעון מוקדם בגין הלוואות  ההמרה מרכיב
 1,889  1,040 1,709 6 להמרה  ניתנות

  191 194 217  ממשלתיים   מענקים בגין התחייבות

 354  335 364  הטבות לעובדים, נטו 

 15,149  13,431 17,082  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 

     

 19,156 16,955 21,449  סה"כ התחייבויות 

     

     וקרנות  הון

 23  23  23   הון מניות 

 24,242  4024,2  24,242  קרנות הון 

 - - 201  עם בעלי מניות  מעסקאותקרן הון 

 (41,024) (38,447) (,58943)  יתרת הפסד 

 (16,759) (14,184) (19,123)  וקרנות  סה"כ הון

     

 2,397 2,771 2,326  סה"כ התחייבויות והון 
 

 

     
 שמעון קליר 

 יו"ר דירקטוריון 
 קליר צבי  

 מנכ"ל וחבר דירקטוריון 
 ורון יסעור ד 

 סמנכ"ל כספים 
 

 2020, רפברואב 17: תאריך אישור הדוחות הכספיים
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ת  י צ מ הת ו ח  ו ו ר ה ל  ע ת  ו ח ו ד הד ל הפס ל ו (כ ח " ש י  פ ל א ב ( 

 

  

לתקופה של ששה חודשים 
 ביום   סתיימההש

לשנה 
סתיימה  הש

 ביום 

 בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

     

 682 290 1,435  הכנסות  

 (801) (255) (198,1)  ההכנסותעלות 

 (119) 35 237  גולמי רווח )הפסד(

     

 (1,892) (952) (740)  , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 (935) (477) (487)  , נטו הוצאות מכירה ושיווק

 (,5841) (803) (605)  הוצאות הנהלה וכלליות

 (,1144) (2,232) (,8321)   סה"כ הוצאות 

 (4,530) (2,197) (,5951)   תפעולי הפסד 

     

 1,405  1,175 459  הכנסות מימון 

 1,885  1,411 1,429  הוצאות מימון 

 (480) (236) (970)  , נטו הוצאות מימון 

     

 (5,010) (2,433) (,5652)   כולל הפסד

     

     

     

     הפסד למניה )בש"ח(: 

 (2.19) (1.06) (1.12)  למניה ומדולל הפסד בסיסי
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 תיגי בע"מ

5 
 

ת  י צ מ ןת ו ה ב ים  י ו נ י ש ה ל  ע ת  ו ח ו ( ד ח " ש י  פ ל א ב ( 

 

 קרנות הון  הון מניות   

קרן הון  
עם   עסקאותמ

 סה"כ  יתרת הפסד  בעלי מניות 

       

 (16,759) (41,024) - 24,242 23  2020ינואר ב 1יתרה ליום 

       

הטבה הנובעת מוויתור על 
 - -  שכר 

 

201 - 201 

 (2,565) (,5652) - -  -   הפסד כולל לתקופה

 (19,123) (43,589) 201 24,242 23  2020ביוני  30יתרה ליום 

       
 

 סה"כ  יתרת הפסד  קרנות הון  הון מניות   

      

 (11,600) )35,861( 24,238 23  2019ינואר ב 1יתרה ליום 

      

השפעה בגין יישום לראשונה של תקינה 
 (153) (153) -  -   חשבונאית 

 לאחר השפעת 2019בינואר  1יתרה ליום 
 (,75311) (36,014) 24,238 23  יישום לראשונה של תקינה חשבונאית 

      

 2 -  2 -   תשלום מבוסס מניות 

 (2,433) (2,433) -  -   לתקופההפסד כולל 

 (14,184) (44738,) 24,240 23  2019ביוני  30יתרה ליום 

      
 

 סה"כ  יתרת הפסד  קרנות הון  הון מניות   

      

 (11,600) (35,861) 24,238 23  2019ינואר ב 1יתרה ליום 

      

השפעה בגין יישום לראשונה של תקינה 
 (153) (153) -  -   חשבונאית 

 לאחר השפעת 2019בינואר  1יתרה ליום 
 (,75311) (36,014) 24,238 23  יישום לראשונה של תקינה חשבונאית 

      

 4  -  4  -   תשלום מבוסס מניות 

 (5,010) (5,010) -  -   הפסד כולל לשנה

 (,75916) (41,024) 24,242 23  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
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ת  י צ מ ים ת נ מ ו ז מ ה י  מ י ר ז ת ל  ע ת  ו ח ו (ד ח " ש י  פ ל א ב ( 

 

  

לתקופה של ששה חודשים 
 ביום   סתיימההש

לשנה 
סתיימה  הש

 ביום 

 בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

     

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 (5,010) (,4332) (2,565)  תקופהלהפסד 

ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים  
 2,679 1,169 1,945  (נספח א') מפעילות שוטפת

 (2,331) )1,264( (620)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

     
     השקעה תזרימי מזומנים מפעילות 

 -  -  24  פדיון פקדון מוגבל 

 -  -  24  השקעה פעילות נבעו משמזומנים נטו 

     
     מימון תזרימי מזומנים מפעילות 

 187 (36) 93  שינוי באשראי לזמן קצר מבנקים, נטו 
 2,611  1,077 963  למניות  ניתנות להמרהקבלת הלוואות 

 (1,380) (690) (460)  כירה חפרעון התחייבות בגין 
 -     הנפקת מניות 

 1,418 351 596  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

     
     

 (913) (913) -  ירידה במזומנים ושווי מזומנים 
 913  913  -  תקופההיתרת המזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

 - - -  תקופה יתרת המזומנים ושווי מזומנים לסוף ה

     
 

 

 .מהווים חלק בלתי נפרד מהםביניים דוחות הכספיים תמצית ההבאורים ל
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ת  י צ מ ים ת נ מ ו ז מ ה י  מ י ר ז ת ל  ע ת  ו ח ו (ד ח " ש י  פ ל א ב ( 

 

  
לתקופה של ששה חודשים 

 ביום   סתיימההש

לשנה 
סתיימה  הש

 ביום 

 בדצמבר  31 ביוני 30 ביוני 30  

  2020 2019 2019 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(   

     
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי  -נספח א' 

     המזומנים מפעילות שוטפת 

     
     הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

 1,156  580  387   פחת והפחתות
 4  2  -  תשלום מבוסס מניות 

בעלי עם  בגין עסקאותלקרן הון  וצאות שנזקפוה
 - - 201    מניות

 (4) (3) -  שערוך פקדונות מוגבלים 
 39  20  10   , נטו הטבות לעובדים
 147  92  17   בגין חכירה הוצאות מימון  

 30  22  8   שערוך התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 
הוצאות מימון בגין הלוואות המירות ורכיבי המרה  

 296  128  934   המשובצים במסגרתן, נטו 

  1,557  841  1,668 

     
     שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

 (528) 119 587   ירידה )עליה( בלקוחות 
 (351)  )681( (724)  ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה

 27  (89) (203)  ירידה )עליה( במלאי
 594   716 395   ונותני שירותים עליה בספקים 

 1,269   263 333  עליה בזכאים ויתרות זכות 

   388 328   1,011 

     

  1,945 1,169 2,679 

     
     

פעילויות השקעה ומימון שאנן כרוכות   –' בנספח 
     בתזרימי מזומנים

     

 1,523 1,523 -  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה 

     
     

     תזרימי המזומנים מידע נוסף על  –' גנספח 
     

     עבור:  השנהמזומנים ששולמו במשך 

 24 - 5  ריבית 

     
     עבור:  השנהבמשך שהתקבלו מזומנים 

 4 3 3  ריבית 

     
 

 .דוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהםתמצית ההבאורים ל
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 כללי - 1באור 

 תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א

אזור  ,  20עתיר ידע  וכתובתה הרשמית היא:    2007בחודש אוקטובר,  התאגדה בישראל  החברה(    –בע"מ )להלן    תיגי
החברה עוסקת בפיתוח, תכנון, ייצור, שיווק והתקנה של מערכות לייצור ואגירה  .התעשייה עתיר ידע, כפר סבא

יתר על רכיבי אנרגיה מתחדשת  של אנרגיית חום לשימושים תעשייתיים ומסחריים. המערכות מבוססת, בין ה
ומאפשרות הפקה יעילה של חום, תוך השגת חסכון לעומת הפקת החום הנהוגה כיום, שנעשית בעיקר באמצעות  

 מערכות בישראל ובעולם. 30-שריפת דלק פוסילי. החברה התקינה, נכון למועד דוח זה, כ

באמצעות מקורות מימון שהועמדו לרשותה   מומנה, פעילות החברה 2020יוני ב 30עד ליום ו הקמתה ממועד החל
ומענקים ממשלתיים שהתקבלו מהרשות   המירותעל ידי בעלי מניות, משקיעים חיצוניים באמצעות הלוואות 

תקופה של ששה ל  ועד  הקמתה  ממועד  שחלפו  השנים  בכלמקורות מימון נוספים.  מ   כןלחדשנות ומגורמים אחרים ו
, דיווחה החברה על הפסדים שוטפים ונבעו לה תזרימי מזומנים שליליים 2020יוני  ב  30  ביום  ימהשהסתיהחודשים  

 אלפי ש"ח. 43,589מסתכמת יתרת ההפסד של החברה בסך של  2020יוני ב 30מפעילותה השוטפת. נכון ליום 

 -תכניותיה העסקיות של החברה ל מימוש אתמקורות המימון העומדים לרשות החברה, אינם בהיקף המאפשר 
. הנהלת החברה פועלת לגיוס מקורות מימון נוספים ממענקים ממשלתיים וכן  2020יוני  ב  30החודשים שלאחר    12

 .חדירה לשווקים חדשים בעולםבאמצעות גיוסי הון בין היתר על מנת לממן את תכניתה האסטרטגית המתמקדת ב
 תלוי בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוחפעילות החברה במתכונתה הנוכחית המשך 

וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. גורמים אלו מעוררים  
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי  .יספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק ח

 .שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם,

 השפעת וירוס הקורונה על פעילות החברה  . ב

"נגיף הקורונה" או "האירוע" או  -)להלן  (COVID-19) התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה 2019בחודש דצמבר 
, הכריז ארגון הבריאות העולמי על 2020התפשטה במדינות נוספות בעולם. בחודש ינואר  2020"המשבר"( ובשנת 

, הכריז ארגון הבריאות העולמי על 2020התפרצות הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 
. התפשטות נגיף הקורונה הינו אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות,  הקורונה כפנדמיה )מגפה עולמית(

במדינות רבות ברחבי העולם. משבר הקורונה משפיע בצורה נרחבת על שווקים ממגזרים שונים ובאיזורים 
ובפרט לא ניתן לצפות את מועד סיומו ומידת השפעתו על השווקים   –גיאוגרפיים שונים, באופן שלא ניתן לצפותו 

הפוטנציאליים. בעקבות האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את 
התפשטות הנגיף. בין צעדים אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, סגירת עסקים וקניונים, 

ורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום  הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסח
מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה. לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות  
כאמור לעיל, השלכות עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות ומקומיות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם 

כרת במחירי ניירות ערך רבים. בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק אשר מתאפיינים בתנודתיות ני 
 .למיתון

א' לעיל, החברה עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק והתקנה של מערכות לייצור ואגירה של אנרגיית 1כאמור בבאור 
מפעלים  חום לשימושים תעשייתיים ומסחריים, ובהתאם השפעת משבר הקורונה על לקוחות הקצה של אותם

תעשייתיים ומסחריים עשויה לגרום לצמצום הביקושים והשימוש באנרגיית החום בקרב לקוחותיה  
הפוטנציאליים של החברה, ובנוסף, קיים חשש לגבי עיכוב בקצב חדירה לשווקים חדשים בעת שמתקיימות  

יכוב ניכר ביישום תוכניות  מגבלות נסיעה לשווקי היעד ומציאת שותפויות ולקוחות חדשים. עקב כך, עלול לחול ע
ההנהלה בכל הנוגע להמשך פיתוח המערכות ולהרחבת פעילות החברה. בשל כך, פעילות החברה ותוצאותיה 
הכספיות עלולות להיפגע במידה שאינה ניתנת לחיזוי כתוצאה מההגבלות שהוטלו על הגבלת תנועת אזרחים 

עלולות להיות השפעות מאקרו רוחביות במשק,  וצמצום הפעילות המשקית. להמשך התפשטות נגיף הקורונה 
ובכלל זה, עיכובים ו/או הפסקת אספקת מוצרים של החברה, וכן פגיעה משמעותית במצב הכלכלי בעולם 
ובישראל, אשר עלול להוביל לפגיעה בכושר הקנייה של הצרכנים. כל אלה אם יתממשו, כולם או חלקם, עלולים 

באופן מהותי. נכון למועד פרסום הדוח, אין באפשרות ההנהלה להעריך את    להשפיע על עסקי החברה ותוצאותיה
ההשפעות האפשריות כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. עם זאת, להערכת  
הנהלת החברה, שווקי היעד שלה הכוללים תעשיית מזון וחקלאות וכן בתי אבות, בסיסי צבא ומשתמשים  

ם ומסחריים דומים לא צפויים להיפגע ופתרונות המאפשרים חיסכון באנרגיה באמצעות אנרגיה תעשייתיי
 מתחדשת עשויים להנות מתמיכה ממשלתית ומפריחה עסקית.
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 המשך  - כללי - 1באור 

 התאמה לא מהותית  . ג

נתגלתה טעות  ,)להלן דוחות הביניים( 2020ביוני  30כספיים ביניים ליום הדוחות התמצית לאחר החתימה על 
הנדרש בהתייחס לוויתור של בעלי מניות המכהנים כנושאי משרה בחברה בגין הפחתה זמנית  בטיפול החשבונאי 

של שכרם. לאחר בחינת הפרמטרים הכמותיים והאיכותיים בהתאם לקווים המנחים הנהוגים לבחינת מהותיות  
ביניים תוקנו בדרך של התאמה לא מהותית של נתונים בכדי הבע כי הטעות אינה מהותית. לאור האמור, דוחות  נק

לשקף למפרע את ההטבה הגלומה בוויתור של בעלי מניות המכהנים כנושאי משרה בחברה בגין ההפחתה הזמנית  
 ' להלן(. ב5של שכרם )כאמור בביאור 

, הסתכמה בהגדלת הוצאות השכר בגין  2020ביוני    30ם שהסתיימה ביום  השפעת התיקון לתקופה של ששה חודשי
סעיף קרן  מסגרת אלפי ש"ח כנגד גידול מקביל בסכום זהה בהון החברה ב 201בעלי המניות האמורים בסך של 

 . הון מעסקאות עם בעלי מניות

 

 : )בלתי מבוקר( 2020ביוני  30, ליום להלן פירוט ההתאמה הלא מהותית .1

  
כפי שדווח 

 בעבר 
השפעת  
 התיקון 

כמדווח 
 בדוחות

 הביניים

 201 201 -  קרן הון מעסקאות עם בעלי מניות 

 (43,589) (201) (43,388)  יתרת הפסד 

 (19,123) - (19,123)  סה"כ הון וקרנות 

 

)בלתי  2020ביוני  30 לתקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום, ההתאמה הלא מהותיתלהלן פירוט  .2
 : קר(מבו

  
כפי שדווח 

 בעבר 
השפעת  
 התיקון 

כמדווח 
 בדוחות

 הביניים

 740 168 572  , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

 605 33 572  הוצאות הנהלה וכלליות

 2,565 201 2,364  הפסד כולל לשנה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - 2באור 

תאריך )להלן דוחות  באותושישה חודשים שהסתיימה  שללתקופה ו 2020 ביוני 30הביניים ליום  דוחות .א
תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  ה עקרונות את התואמת חצי שנתית הביניים( נערכו במתכונת 

ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים   -בדבר מדרג רגולציה  2017-ומיידיים( )תיקון( התשע"ז
  בהתאםמתומצתת, . כמו כן, דוחות הביניים ערוכים במתכונת הנפיקו תעודות התחייבותקטנים שלא 

ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק   ביניים  לתקופות  כספי  דיווח,  34  מספר  בינלאומי  חשבונאות  תקן  להוראות
ים את כל אינם כולל הביניים דוחות. 1970-"להתשד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

לעיין בהם יחד עם הדוחות הכספיים השנתיים של החברה   ישהנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ו  גילויה
 . המצורפים אליהם והבאורים 2019בדצמבר,  31ליום 

 

  בעריכתששימשו    לכללים  עקביים  הינם  הביניים  דוחות  בעריכת  שיושמוושיטות החישוב    החשבונאים  הכללים . ב
 .2019בדצמבר,  31של החברה ליום  הדוחות הכספיים השנתיים

 

 משמעותיים  חשבונאיים דעת ושיקולי באומדנים שימוש . ג

שבונאים  חבאומדנים  הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימוש
וההתחייבויות המוצגים בדוחות הכספיים, על  והערכות הכרוכים בשיקול דעת והמשפיעים על סכומי הנכסים

  והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספיים, על סכומי הכנסות והוצאות  הגילוי בדבר נכסים מותנים
בפועל עשויות להיות שונות  . התוצאותהחברהבתקופות המדווחות ועל המדיניות החשבונאית שנקבעה עבור 

 .מאומדנים אלה

, הינם עקביים עם אלו  אשר בגינם גלומה רגישות ניכרת לאירועים עתידייםשל ההנהלה    דעת ושיקולי ההאומדנים  
 .2019בדצמבר,  31של החברה ליום  הדוחות הכספיים השנתיים בעריכתששימשו 

 

 להלן תמצית תקני דיווח כספי חדשים שפורסמו וטרם נכנסו לתוקף, הרלוונטיים לפעילות החברה  . ד

 שוטפות או בלתי שוטפות  הצגת דוחות כספיים בדבר סיווג התחייבות, 1תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 

תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  (  IASB)  פורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים  2020בחודש ינואר  
 "(."התיקונים -להלן ) בלתי שוטפות   של התחייבויות כשוטפות או העוסק בסיווג( IAS 1) , הצגת דוחות כספיים1

או לא שוטפות ולפיהן הסיווג ייגזר   התיקונים כוללים הבהרה אודות אופן בחינת סיווגן של התחייבויות כשוטפות
תקופת הדיווח. כמו כן מובהר כי המסקנה לא תושפע מהערכות  אך ורק מהזכויות המוקנות לישות נכון לסוף

 .מימוש זכות המוקנית לחברה לדחיית מועד סילוק התחייבותאודות  וציפיות ההנהלה

הון, נכסים אחרים או שירותים  עוד מובהר במסגרת התיקונים כי 'סילוק' משמעו העברה של מזומנים, מכשירי
 ד. לצד שכנג

הדיווח השנתית שתחילתה ביום  היישום לראשונה של התיקונים יתבצע בדרך של יישום למפרע לתחילת תקופת 
 .התיקונים הינו אפשרי או לאחר מכן. אימוץ מוקדם של 2022בינואר  1

בהתבסס על בחינת מאפייניהן של ההתחייבויות )הלוואות ניתנות להמרה( הקיימות לחברה, ייתכן וליישום לראשנה תהא  
 .השפעה על סיווג התחייבויות כאמור בדוחות על המצב הכספי
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 הלוואות ניתנות להמרה  - 3באור 

 התנועה בהתחייבויות בגין ההלוואות הניתנות להמרה: להלן 

 ביוני 30ליום  
 31ליום 

 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

    
 10,680  10,680 12,715 יתרה לתחילת התקופה

 1,764 1,077 963 הלוואות שנתקבלו 
 13,266 4,529 1,682 מחדש בנסיבות של הארכת תנאים  הכרה

 (14,238) (4,770) (1,778) גריעת הלוואות בנסיבות של הארכת תנאים 
 1,243  346 01,21 שערוך הלוואות ניתנות להמרה

 12,715 ,86211 214,79 התקופה יתרה לסוף 

    
 

 (.להלן 7באור  ראהא' של החברה )  רגילותלמניות הלוואות כל הומרו  ,2020במהלך חודש דצמבר 

 

 התקשרויות ושעבודים  - 4באור 

 התקשרויות  .א

מ"ר,  1,800מבנה המשמש לייצור ומשרדים בהוד השרון, בשטח כולל של שכרה החברה ,2017החל משנת  .1
. החברה לא מימשה 2020אלפי ש"ח לחודש. תקופת השכירות הסתיימה בחודש אפריל    115בתמורה לסך של  

  את אופצית ההארכה שהיתה לה.

סבא, בשטח  שוכרת החברה )במספר הסכמים( שטחי משרדים, אחסנה וחניות בכפר  2020החל מחודש מאי  .2
אלפי ש"ח לחודש, הכוללת תשלומים עבור דמי ניהול והוצאות   16מ"ר, בתמורה לסך של  210כולל של 

 24-36חודש ולחברה מוקנות אופציות הארכה לתקופות כוללות של  12אחזקה. תקופות ההסכמים הן עד 
ברה להתרחבות עסקית  כמו גם תוכניות הח ,נה ובשים לב למתכונת פעילות החברה בתקופת הקור חודשים.

חלק מהשטח מושכר לצד ג', ר. אפשרית, לא ניתן לקבוע כי מימוש אופציות ההמשך הינה ודאית באופן סבי
 כשוכר משנה.

 שעבודים  . ב

 400ידי מוסד בנקאי רשמה החברה שיעבוד צף, מוגבל בסכום של  -לצורך הבטחת אשראי שהועמד לחברה על .1
 והנכסים שלה המתנהלים במוסד הבנקאי. אלפי ש"ח, על כל הזכויות 

אשר ערכן הנקוב הסתכם  , 2016בחודש דצמבר ההלוואות הניתנות להמרה שקיבלה החברה  הבטחתצורך ל .2
 1,160של  בסכוםמוגבל  שוטף בשעבוד רכושה כל אתהמלווים  לטובת החברה שיעבדהש"ח,  אלפי 4,460 -ב

 .אלפי ש"ח

כי השעבוד שנרשם   2016ההלוואות הניתנות להמרה מחודש דצמבר  הסכימו המלווים של    2020ינואר  חודש  ב
-2019 ם של ההלוואות הניתנות להמרה מחודשיםמלוויהלטובת חלף האמור, יימחק וכי כאמור לטובתם 

ולטובת  ( יירשם שעבוד ראשון בדרגה על הקניין הרוחני של החברה ולטובתם ש"חאלפי  990)בסה"כ  2020
 ,על הקניין הרוחני של החברהבדרגה ( יירשם שעבוד שני ש"חאלפי  2,890)בסה"כ  2016-2018המלווים של 

 . במקום השעבוד הצף שהיה להם. מסיבה טכנית טרם הוסדר רישום השעבוד ברשם החברות
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 צדדים קשורים ובעלי ענין  - 5באור 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

 ביוני 30ליום  
 31ליום 

 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

    
 263  189 308 בגין שכר לבעלי עניין –התחייבויות בגין עובדים 

 640  640 740 הלוואות ניתנות להמרה 
    

 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים . ב

 הרכב  .1

 
תקופה של ששה חודשים ל

 ביוני 30יום סתיימה בהש

שנה ל
סתיימה  הש
 31יום ב

 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

    
שכר ונלוות )לרבות תשלום   –הוצאות מחקר ופיתוח 

 480 238 246 מבוסס מניות( 
שכר ונלוות )לרבות תשלום   –הוצאות הנהלה וכלליות 

 610 304 297 מבוסס מניות( 
 543 542 1,090 
    

 

על הפחתה זמנית של שכרם  נושאי משרה בחברה כמניות המכהנים בעלי הסכימו  2020החל מחודש מרץ  .2
וזאת עד להשלמת ההנפקה המתוכננת של החברה כאמור בביאור   אלפי ש"ח לחודש 50 -של כמצרפי בסך 

 201 -ם בכמסתכה, 2020ביוני  30ימה ביום יהסתחודשים ש הסך ההפחתה לתקופה של שש .( להלן2) 7
 עם בעלי מניות. עסקאותבסעיף קרן הון מנזקף ישירות להון החברה אלפי ש"ח, 
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 המשך  -צדדים קשורים ובעלי ענין  - 5באור 

 נתוני פרופורמה  . ג

. של יו"ר הדירקטוריון וסמנכ"ל הפיתוח שלהשל מנכ"ל החברה ושכר הבסיס  ןככל שתתבצע הנפקה לציבור, יעודכ
ש"ח  20.93אופציות למניות החברה, בתוספת מימוש של  50,000להלן, הוענקו למנכ"ל החברה  7בנוסף, כמפורט בבאור 

  לצורך בחשבון שנלקחו הפרמטריםלכל מניה אשר תבשלנה לשיעורין על פני תקופה של ארבע שנים ממועד הענקתן. 
 0.95% סיכון חסרת ריבית יעורש, שנים 10 צפוי חיים משך, 31.15%סטיית תקן , ח"ש 20.90 מניה מחיר: הינם החישוב
כהוצאה   יזקףהיא תואלפי ש"ח  426 -מוערכת בכ האופציות מהענקת הנובעת ההטבה סך. 0% צפוי דיבידנדים ושיעור

לאורך תקופת ההבשלה. מובהר כי חישוב סך ההטבה מתבסס על טיוטת הערכת שווי בלבד; הנתונים הסופיים יכולים 
 השווי הסופית.להשתנות לאחר קבלת הערכת 

בתוקף  תנאי ההעסקה החדשים היו  שנערכו על מנת לשקף למפרע את תוצאות פעילות החברה אילו  להלן נתוני פרופורמה  
 :2017בינואר  1החל מיום 

 

 
לתקופה של ששה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

    נתוני פרופורמה: 

 (2,041) (1,027) (811)  הוצאות מחקר ופיתוח

 (2,034) (1,033) (817) הוצאות הנהלה וכלליות
 (5,129)  (2,502)  (1,878) הפסד תפעולי

 (5,609) (2,738) (2,848) הפסד כולל
    

 (2.45)  (01.2)  (1.25)  למניההפסד בסיסי ומדולל 
 

 

 
לתקופה של ששה חודשים 

 ביוני 30שהסתיימה ביום 

לשנה 
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר 

 2020 2019 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 )מבוקר(  )בלתי מבוקר(  )בלתי מבוקר(  

    :ם בפועלנתוני

 (1,892) (952) (740) הוצאות מחקר ופיתוח

 (1,584) (803) (605) הוצאות הנהלה וכלליות
 (4,530) (2,197) (1,595) הפסד תפעולי

 (5,010) (2,433) (2,565) הפסד כולל
    

 (2.19) (1.06) (1.12)  הפסד בסיסי ומדולל למניה
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  - 6באור 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .א

 הוגן  שווימכשירים פיננסיים הנמדדים בגילוי בדבר 

דרך רווח והפסד. נמדדת בשווי הוגן  ההמרה ופירעון מוקדם בגין הלוואות ניתנות להמרהההתחייבות בגין רכיבי 
במהלך התקופה של שישה חודשים   במדרג השווי ההוגן.  3  רמהבמסווגת  אלה  מדידת השווי ההוגן של התחייבויות  

 .לא היו מעברים בין רמות מדרג השווי ההוגן ,2020ביוני  30שהסתיימה ביום 

 

בשווי הוגן על בסיס עיתי המבוסס על  הטבלה שלהלן מפרטת באשר לתנועה במכשירים פיננסיים אשר נמדדים
 :3 רמה

 
לתקופה של ששה חודשים 

 ביוני 30סתיימה ביום הש

לשנה 
סתיימה  הש

 31ביום 
 בדצמבר 

 2020 2019  2019 

    
 1,017  1,017 1,889  תקופהיתרה לתחילת ה

 2,971  643 151 (*) בגין הארכת הלוואות המירות  תוספות
 (2,099) (620) (331) שערוך רכיבי המרה 

 1,889  1,040 1,709 התקופה יתרה לסוף 

    
, 2020בדצמבר  31עד ליום  למניותנדחה מועד הפרעון של כל ההלוואות ההמירות  2020בחודש ינואר  )*(

 שנמדדו מחדש. ופרעון מוקדם הכירה החברה בהתחייבות נוספת בגין רכיבי המרה וכתוצאה מכך, 

 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח - 7באור 

דולר ארה"ב, וזאת באמצעות הלוואה  410,000גייסה החברה מבעלי מניותיה סכום נוסף של  2020בחודש ספטמבר  .1
( 50%המירה בתנאים דומים להלוואות ההמירות שגייסה החברה בשנים שקדמו לכך, אולם עם הנחה גבוהה יותר )

מיליון  2ן לחברה בסכום מינימלי של על מחיר המניה באירוע של המרה אוטומטית של ההלוואה שנובע מגיוס הו
 דולר ארה"ב. 

 

החלה החברה להערך לגיוס הון באמצעות הנפקת מניות ראשונית בבורסה לניירות  2020של שנת  הרביעיברבעון  .2
ערך בתל אביב. החברה צפויה להגיש את טיוטת התשקיף הראשונה ואת הבקשה לרישום ניירות הערך של החברה  

. לחברה אין עדיין יכולת להעריך האם יאושר התשקיף לפרסום והאם 2020חודש דצמבר  למסחר בבורסה עד סוף
תוכל לגייס הון ומה יהיה היקף ההון שיגויס. במקביל, החברה פועלת לגיוס הון עוד קודם להשלמת ההנפקה, 

יך מה יהיה גובה בהשתתפות בעלי המניות של החברה וכן בהשתתפות משקיעים חיצוניים, אולם עדיין לא ניתן להער
 הגיוס ותנאיו.

 

דולר ארה"ב, שהועמדו לחברה במשך השנים,  4,290,000הומרו הלוואות בסך כולל של  2020במהלך חודש דצמבר  .3
 . ממניות החברה 23.33%מניות בהון החברה המהוות  697,845כנגד הקצאה של 

 

 50,000  -למנכ"ל החברה, הניתנות למימוש לאופציות    50,000, אישר דירקטוריון החברה הענקת  2020בחודש דצמבר   .4
ש"ח לכל מניה, אשר תבשלנה לשיעורין על פני תקופה של ארבע    20.93מניות רגילות של החברה, בתוספת מימוש של  

 שנים ממועד הענקתן. 
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 480,352, הועמדו על ידי בעלי מניות של החברה הלוואות המירות למניות החברה, בסך של  2020במהלך חודש דצמבר   .5
דולר ארה"ב, כאשר בהתאם לתנאי הסכם ההלוואה ההמירה שנחתם באותו המועד ההלוואות שהועמדו יומרו  

יר האחיד למניה שישולם במסגרת  מהמח 20%אוטומטית למניות החברה, ככל שהחברה תונפק לציבור, בהנחה של 
מיליון דולר לפני הנפקת החברה  35הנפקת החברה לציבור כאשר תקרת המחיר למניה תשקף שווי חברה של 

"(. בין המלווים לבין החברה הוסכם כי הסכומים שהועמדו לחברה במסגרת הלוואת דצמבר 2020)"הלוואת דצמבר  

 .יהיו בתנאי הסכם הסייף כמתואר להלן 2020
 

ו הסכם )"הסכם סייף"( לפיו העבירב"( המשקיעים)"משקיעים חדשים התקשרה החברה עם  2021בחודש ינואר  .6
מטי בכפוף להשלמת  ודולר ארה"ב אשר יומר למניות החברה באופן אוט 1,220,000לחברה סך של המשקיעים 

על המחיר  20%ההנפקה ובסמוך לפני השלמתה. המרת הסכום למניות תעשה במחיר למניה שמשקף הנחה של 
מיליון  100האחיד למניה שישולם במסגרת הנפקת החברה לציבור או במחיר למניה שמשקף לחברה שווי חברה של 

 לפני הנפקת החברה, הנמוך מביניהם. ש"ח

הזכות להמיר את כל למשקיעים חודשים ממועד הסכם הסייף, תהא  24קה של החברה בתוך ככל שלא תושלם הנפ
ככל שיהיה. כמו    ,על סבב גיוס פרטי בחברה  25%סכומים ששולמו לחברה באותו שיעור הנחה או בשיעור הנחה של  ה

את  משקיעים ולהשיב לחובה( להביא את הסכם הסייף לסיומו הזכות )אך לא הלחברה  ,כן, בתום תקופה כאמור

 .הסכומים ששולמו לה במסגרת הסכם הסייף 

 



 

 

 )להלן: "החברה"( בע"מ תיגי

 2021בפברואר  24

 

 

 דוח אירועים הנדון: 

פברואר  ב 17אשר נחתם ביום ) 2020 ביוני 30ליום  החברהבתקופה שלאחר מועד חתימת הדוח הכספי של 

לתקנות פרטי תשקיף, ( ג)א56ועד למועד תשקיף זה, לא חלו אירועים מהותיים כהגדרתם בתקנה ( 2021

המתכונת הקבועה בכללי החשבונאות המקובלים לגבי אירועים שאינם מחייבים תיאום    המחייבים גילוי לפי

 .בכללי החשבונאות המקובלים   לאחר תקופת הדיווח, כהגדרתם

 

 

 בכבוד רב, 

     

 קליר שמעון 

 דירקטוריון  היו"ר 

 צבי קליר  

 מנכ"ל

 דורון יסעור  

 סמנכ"ל הכספים

 

 

 



 

 

   

 

 
 

 2020בפברואר  25, אביב-תל
 
 

 לכבוד
 תיגי בע"מ
 ,20עתירי ידע 

 כפר סבא
 
 
 

 ג.א.נ.,
 

מניות רגילות של תיגי בע"מ )להלן: "ניירות הערך המוצעים"  שללציבור הנפקה תשקיף  הנדון: 
 התשקיף"(": יחד )להלןל החברה מדף שותשקיף  (", בהתאמה"החברה-ו

 

 לבקשתכם הננו נותנים לכם את חוות דעתנו כדלקמן:

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו נכונה לדעתנו,  .1

 תשקיף.הב

 תשקיף.המוסמכת להציע את ניירות הערך המוצעים בדרך המתוארת בהחברה לדעתנו,  .2

 תשקיף.הלדעתנו, הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים ב .3

 

    .תשקיףבאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

 

 

 בכבוד רב,

      
 

 ,רועי מיודובניק  , עו"דאמיר גודארד 
 עו"ד

 חוות דעת משפטית: 10פרק 
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 ההצעההוצאות  11.1

   םעל פי תשקיף זה והנפקתניירות הערך המוצעים  הסכום של כל ההוצאות הקשורות בהצעת   11.1.1

  .יפורטו במסגרת הודעה משלימה שתפרסם החברה

לא שילמה או התחייבה לשלם בשנתיים האחרונות דמי עמילות בקשר לחתימה או  החברה 11.1.2

 החתמה על ניירות ערך שהנפיקה. 

 הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 11.2

 אבשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך של

 .למזומניםבתמורה 

 במסמכיםעיון  11.3

וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים בתשקיף   , מההיתר לפרסומו,העתקים מתשקיף זה 

בנוסף, עותק   .ובתיאום מראש  ה הרשום של החברה, בשעות העבודה הרגילותבמשרדעומדים לעיון  זה  

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilמהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 

 . maya.tase.co.ilהאינטרנט של הבורסה שכתובתו 

 הערכת שווי 11.4

של רכיבי ההמרה של העריכה עבור החברה את השווי  יהודה בע"מ-פולברניס ברקת בןחברת 

, לצורך קביעת ערכם בדוחות הכספיים שהכינה החברה בהתאם לתקני ההלוואות הניתנות להמרה

IFRS 2019בדצמבר  31. הערכת שווי זו צורפה לדוחות השנתיים לשנה שהסתיימה ביום. 

למספר רב של מועדים  ,הלוואות המירות שבוצעו 5מדובר בהערכת שווי הוגן של מרכיבי המרה של 

 .(2020י ביונ 30-ועד ה 2016בדצמבר  31-)החל מה

 של הלוואות המירות. המרה יהערכת שווי הוגן מרכיב זיהוי נושא ההערכה:

 עיתוי ההערכה:
 30  -ועד ה  2016בדצמבר,    31  -מועדי דיווח כספי החל מה

 .2020ביוני, 

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד 

 :ההערכה

מדובר בהערכת שווי הוגן של מרכיבי המרה למספר רב 

 מועדים )ראה לעיל(של 

שווי נושא ההערכה בהתאם להערכת 

 השווי:

מדובר בהערכת שווי הוגן של מרכיבי המרה למספר רב 

 של מועדים )ראה לעיל(

 זיהוי מעריך השווי:
ראה "מידע אודות  -פולברניס ברקת בן יהודה בע"מ 

 המומחים" בחוות הדעת המצורפת.

התייחסות להסכמי שיפוי עם מעריך 

 השווי:
 ראה פסקת שיפוי בחוות הדעת

 ומודל מונטה קרלו B&Sמודל  מודל ההערכה:

: פרטים נוספים11פרק   

http://www.magna.isa.gov.il/
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המתודולוגיה והנחות עיקריות לפיהן 

 בוצעה הערכת השווי:

הנחות החברה לגבי הסתברויות של תרחישים שונים 

 ומועד תוחלתי של אותם תרחישים.

 .סטיות תקן של מניה רגילה של החברה
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   : החברה 

  
 

   תיגי בע"מ  

 

 : הדירקטורים

 

  

   

 קליר  צבי  קליר  שמעון

 

 

 

  

 בנימיני  יעל' גב  דולר  עדלי
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