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  החברה חלות על    ,"(הדוח)להלן: "   2020בדצמבר    31של החברה ליום    יםהמאוחד  יםהכספי   ותלמועד הדוח 

בסעיף   המנויות  טק  5ההקלות  ת"א  במדד  כלולות  שמניותיו  תאגיד  )דוחות  ערך  ניירות  עילית(,  -בתקנות 

 עילית"(, וכמפורט להלן:  -)להלן: "תקנות טק 2016-התשע"ו 

תחשב   )א(  לא  אם  אף  קטן"  ל"תאגיד  הניתנות  מההקלות  ליהנות  רשאית  החברה  ההקלות  בתקופת 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  5יף  "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בסע

"(. יחד עם זאת, נכון למועד הדוח החברה החליטה שלא לאמץ ההקלה  תקנות הדיווח)להלן: "  1970  -

( ביחס לפרסום דוחות חצי שנתיים )קרי, החברה ממשיכה ומדווחת במתכונת  5ד)5המנויה בתקנה  

 רבעונית(; 

ב)ד(  9החברה פטורה מלצרף הצהרת מנהלים על הבקרה הפנימית, כמפורט בסעיף  בתקופת ההקלות   )ב(

 בתקנות הדיווח; 

בתקופת ההקלות, ביחס לדוחות רבעוניים, החברה פטורה מלתת גילוי אודות שינויים בעסקי החברה   )ג(

  א לתקנות הדיווח; מלצרף דוחות ביניים ומידע פיננסי של39ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה  

א לתקנות הדיווח; וכן מלצרף דוח דירקטוריון רבעוני, כאמור  44  -ו   44חברה כלולה, כאמור בסעיף  

פרט את ההתפתחויות העיקריות  ימדי רבעון דוח אשר  תצרף  לתקנות הדיווח. החברה    48בתקנה  

 במצב ענייני החברה בתקופת הביניים ובתקופה המצטברת מתום שנת הדיווח האחרונה;

ניירות ערך, התשכ"חכמו כן, בהתא ניירות ערך"(, אם וככל שניירות    1968- ם להוראות חוק  )להלן: "חוק 

לב לחוק ניירות ערך, לא תידרש החברה  35הערך של החברה יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף  

ולדווח    לב)ג( לחוק ניירות ערך, על מנת לעבור35לקבל את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה, כאמור בסעיף  

 לחוק ניירות ערך.  3בהתאם להוראות פרק ה' 
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 חלק ראשון -  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי ה תאגיד 

 ותיאור התפתחות עסקיו התאגידפעילות  

 כללי  .1.1.1

, כחברה פרטית בערבון מוגבל. החברה הינה חברה  2016בינואר    13החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום   .1.1.1.1

 (.  AIהמתמחה בטכנולוגיית בינה מלאכותית )

אשר על פיו הוצעו מניותיה לראשונה לציבור, באופן שבעקבות    1פרסמה החברה תשקיף   2021בחודש פברואר  

כך נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה והחברה הפכה לחברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק החברות,  

   .1999- התשנ"ט

)א( האחד, תחום פתרונות בינה מלאכותית שבמסגרתו    - ה בשני תחומי פעילות  פועלת החברהדוח  למועד   .1.1.1.2

מפתחת החברה ומשווקת פתרונות מותאמים אישית לבעיות ארגוניות קריטיות אצל ארגונים בכלל וארגונים  

  ייצור תהליכי  )כהגדרתו להלן(, המכוון לשיפור    י הבינה המלאכותיתמוצר תעשייתיים בפרט; )ב( והשני, תחום  

דוגמת הולכת חשמל, מים וכיוצא    Utilities) תעשיית הגז והנפט, תעשיית התשתיות  ת הכרייה,יבדגש על תעשי 

אשר במסגרתו מצויה החברה למועד    ,ת המזון והמשקאותיותעשי  , תעשיית הניירת הכימיקליםיתעשי  באלו(,

. החברה מפתחת את המוצר  בשלבי פיתוח מתקדמים של מוצר אחד מבוסס טכנולוגיית בינה מלאכותיתהדוח  

כאמור בתצורה שבה הוא מופעל מענן החברה והוא צפוי להיות בעל יכולות התממשקות לנתונים המגיעים  

ממכונות תעשייתיות. מוצר זה מבוסס על מספר אלגוריתמים מורכבים שלגבי חלקם הגישה החברה בקשה  

, ושבכפוף להשלמת תהליך  לדוח  1.15בסעיף  לרישום פטנטים לשם הגנה על זכויות הקניין הרוחני, כמפורט  

הדוח  המבוסס על מחשוב ענן. למועד    SaaSבדיקת היתכנות שהחברה מצויה במהלכו בכוונתה לשווקו כמוצר  

טרם הושלם פיתוחו של המוצר נשוא תחום פעילות זה וטרם הופקו הכנסות משמעותיות מתחום זה. לפרטים  

 .לדוח 1.3נוספים אודות תחומי פעילות החברה, ראו סעיף 

למועד   מכך,  הדוח  נכון  יתרה  מלאכותית;  בינה  פתרונות  מתחום  הינן  החברה  הכנסות  של  המוחלט  רובן 

הדוח  תהליכי המכירה למועד מרבית ממספר מצומצם יחסית של לקוחות ו דוח ה הכנסות אלו נובעות למועד 

, ובעיקרו מהלך התמקדות בפיתוח המוצר  שלב בו מצויה החברההמשקף את  הינם בשלבי צמיחה, באופן ה

 . רוחביבאופן  ושיווק  -של הפיתוח  להשלמה בהצלחה ובכפוף י הבינה המלאכותית, מוצר נשוא תחום 

הינם .1.1.1.3 החברה  "  מייסדי  )להלן:  רוזנברג  ועידו  זולוטוב  מיכאל  רודיטי,  רז  "המייסדיםה"ה  או  מייסדי  " 

. מייסדי החברה הינם בעלי  2009"(, אשר כל אחד מהם עוסק בענפי הטכנולוגיה השונים החל משנת  החברה

 ניסיון עשיר ומגוון בענפי הטכנולוגיה בכלל ובתחום הבינה מלאכותית בפרט.  

 ת עסקי החברה תיאור תמציתי של התפתחו  .1.1.2

החל ממועד הקמתה פעלה החברה כחברת תוכנה הפועלת בתחום הבינה המלאכותית, במסגרת זו היא עסקה   .1.1.2.1

בפיתוח רשתות נוירונים ובפיתוח יכולות לפתרון בעיות ומתן מענה מותאם לצרכי לקוחותיה במגוון ענפים,  

 )כהגדרתו וכמפורט להלן(.   מלאכותיתה בינה הפתרונות המהווים את פעילותה במסגרת תחום 

רכשה החברה )בדרך של הקצאת מניות( מחצית מההחזקות בקומפאי    2017במהלך המחצית השניה של שנת   .1.1.2.2

"(, חברה פרטית שהוקמה על ידי מר רז רודיטי, אחד ממייסדי החברה ועל  קומפאיטכנולוגיות בע"מ )להלן: "

 

 "(התשקיף)להלן: " 015456-01-2021מס' אסמכתא   1
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מערכות ארגוניות מבוססות   וניהול  הקמהשירותי תוכנה וידי מנכ"ל קומפאי, ושעיסוקה העיקרי הינו מתן  

מסתייעת החברה מעת לעת, שלא על  הדוח  . החל ממועד רכישת ההחזקות כאמור ונכון למועד  Web)רשת )

בסיס בלעדיות, בשירותי קומפאי לצורך בניית ממשקי משתמש, המנגישים את פתרונות הבינה המלאכותית  

יה. לפרטים אודות התקשרות בהסכם להעברת החזקותיה של החברה  שמפתחת החברה ומשווקת ללקוחות

 .  לדוח  1.1.2.7בקומפאי, ראו סעיף 

שנת   .1.1.2.3 ספר   2017בסוף  בית  החברה  )בשם    2הקימה  המלאכותית  הבינה  לאיתור  Future Learningלתחומי   ,)

החברה תכנית  אקדמאיים מצטיינים ובוגרי יחידות טכנולוגיות עילית בצבא והכשרתם. במסגרת זו יצרה  

( המלאכותית  הבינה  תחום  ללימוד  מעמיקה  כהחלטה  AIלימודית  בוצעה  כאמור  הספר  בית  הקמת   .)

אסטרטגית מתוך מטרה לשפר את היכולת התחרותית של החברה בשוק הבינה המלאכותית, לפתור כשל  

בינה המלאכותית בישראל בשוק מהנדסי  ובעולם    שוק של פערי ההיצע המשמעותיים הקיימים בראייתה 

 .  לדוח 1.16.4ובתוך כך לאפשר לחברה להמשיך את צמיחתה בשנים הבאות. לפרטים נוספים ראו סעיף 

החלה החברה להתמקד בפיתוח מוצר עצמאי )אשר ככלל אינו מותאם    2018במהלך המחצית השנייה של שנת   .1.1.2.4

)קרי, לגופים הפועלים  לצרכי לקוח ספציפי( בתחום הבינה המלאכותית, במטרה לאפשר לחברות תעשייתיות  

ובדגש על התעשיות כמפורט בסעיף   הייצור התהליכי בכלל,  בפרט    1.1.1.2בתחומי  לב    -לעיל  והכל בשים 

לפוטנציאל השוק המוערך על ידי החברה ועל סמך הבנתה את השוק באותו מועד( ליצור ערך משמעותי בדרך  

 ישית בתעשיות אלו.  של מוצר נגיש כחלופה לפתרונות בינה מלאכותית מותאמים א

המוצר המפותח על ידי החברה הינו מוצר מדף, שבבסיסו הפיכת מכונות ייצור תעשייתיות למכונות חכמות  

המספקות תובנות בזמן אמת על בסיס ניתוח בינה מלאכותית מתקדם, עם יכולת חיזוי תקלות תפעוליות  

בשלבי פיתוח מתקדמים,  הדוח  , המצוי למועד  ועם יכולת מתן תובנות ביחס לתהליכי יצור ויעילותם. מוצר זה

מבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית, מכוון להתקנה באופן הלומד את התנהגותם של מכונות ייצור כבדות,  

)כהגדרתו    הבינה המלאכותית  ימוצר פעילות  תחום  הוא מהווה את פעילות החברה במסגרת  הדוח  ולמועד  

תהליך להשלמת  בכפוף  להלן(.  זו    וכמפורט  פעילות  מהווה  להלן,  כמפורט  המוצר  לגבי  היתכנות  בדיקות 

בראיית החברה מנוע צמיחה לפעילותה. יודגש כי פיתוחו של המוצר נשוא תחום הפעילות כאמור טרם הושלם  

   בהצלחת והשלמת פיתוחו.הדוח ומכאן אי הוודאות המשמעותית נכון למועד  

ה המלאכותית נובעת מהערכתה בדבר פוטנציאל הצמיחה  בתחום מוצרי הבינהדוח  התמקדות החברה למועד  

פתרונות   בפעילות תחום  יותר  כמתון  צמיחה המוערך  פוטנציאל  לצד  זו,  בפעילות  וכרווחי  כגבוה  המוערך 

הבינה המלאכותית )אשר מחייבת, ככלל, גידול מתמיד בכוח אדם מיומן כתנאי לגידול ולהרחבת הפעילות  

וזאת בראייה ארוכת ט למועד  בתחום(,  לעיל, להערכת החברה  , בהתחשב  הדוחווח. מבלי לגרוע מהאמור 

לחברה   משמעותי  ערך  קיים  המלאכותית,  הבינה  פתרונות  בתחום  שצברה  ובמוניטין  ביכולות  בניסיון, 

להמשיך לפעול בתחום פתרונות הבינה המלאכותית והיא טרם מימשה את מלוא פוטנציאל הצמיחה הגלום  

ראו  הדוח  תית למועד  במסגרת תחום זה. לפרטים אודות היתרונות הגלומים בתחום פתרונות הבינה המלאכו

 .  לדוח)ב( 1.8.1.1סעיף 

המשך   ובדבר  המלאכותית  הבינה  מוצרי  תחום  של  והרווחיות  הצמיחה  פוטנציאל  בדבר  החברה  הערכות 

פוטנציאל הצמיחה בתחום פתרונות הבינה המלאכותית, מהווים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות  

 

 בית ספר זה אינו מוסד לימוד מוכר.  2



 

6 

 

תוח של החברה, על שלבי הפיתוח בה מצויה החברה ועל תכניותיה  ערך, הנסמך על הערכות הנהלת וצוות הפי

אין וודאות כי הערכות החברה תתממשנה, ואין עשויות  הדוח  העסקיות ומחקרי שוק שנבחנים על ידה. למועד  

 להיות שונות בפועל, ייתכן אף שבאופן מהותי. 

רת בת בבעלות מלאה של  , חבRazor Labs PTY LTDכחלק משלבי הפיתוח של המוצר כאמור, התקשרה   .1.1.2.5

" )להלן:  הבת החברה  "חברת  או  האוסטרלית"  הבת  יוני  חברת  בחודש  כרייה    2020"(  תאגיד  עם  בהסכם 

תאגיד הכרייה  )להלן: "  אוסטרלי שלמיטב ידיעת החברה נמנה על אחד מתאגידי הכרייה הגדולים בעולם

של מוצר החברה נשוא תחום פעילות    , להטמעה, הדגמה וביצוע תהליך פיילוט )בדיקת התכנות( "(האוסטרלי

של תאגיד הכרייה האוסטרלי. בדיקת ההתכנות    reclaimerמוצרי הבינה המלאכותית על מכונת כרייה מסוג  

כאמור מתבצעת ביחס למוצר כאמור בשלב הפיתוח הנוכחי שלו, הוא אינו כולל הרצה מלאה של המוצר  

על השלמתהדוח  ולמועד   להסיק ממנו  בהכרח  ניתן  למועד    לא  הפיתוח.  או הצלחת  וברקע  הדוח  הפיתוח 

בקשר עם גיבוש לוחות הזמנים בתהליך,    תאגיד הכרייה האוסטרלי שיחות שהתקיימו בחודש האחרון עם  

ומעריכה שתוצאות    2021של שנת    לקראת סוף הרבעון השנילהשלמת שלב בדיקת ההתכנות  החברה  נערכת  

שנת   של  השלישי  הרבעון  במהלך  החברה    לאחר  ;2021יתקבלו  נערכת  ההתכנות  בדיקת  שלב  השלמת 

להתקשרות ולשיווק מסחרי של מוצר זה כאמור, באופן שבין היתר היא מצויה בשלבי משא ומתן מתקדמים  

להתקשרות בהסכם להטמעת מוצר החברה כאמור במכונות כרייה נוספות,   עם תאגיד הכרייה האוסטרלי

כאמור   ההתכנות  בדיקת  שלב  של  בהצלחה  להשלמה  )בכפוף  במוצר  שימוש  רישיון  הסכם  של  במתכונת 

 והשלמה מוצלחת של הפיתוח(. 

  1.9.1.2במקביל לבדיקת ההיתכנות המתבצעת עבור תאגיד הכרייה האוסטרלי, החברה התקשרה )ראו סעיף  

על מנת    3( ומתכוונת להתקשר בהסכמים נוספים לביצוע בדיקות היתכנות נוספות עם גורמים נוספים לדוח

לבחון את מידת התאמת ליבת המוצר למגוון רחב יותר של מכונות בתחומי פעילות שונים. בהקשר זה יצוין  

ביות גבוהה עבור התאגיד  כי קיימת אפשרות שהמוצר נשוא תחום מוצרי הבינה המלאכותית יוכיח אפקטי

האוסטרלי, אך טרם יוכיח רמת גנריות )התאמה רחבה( מספקת, ומשכך מעריכה החברה כי ייתכן ויידרשו  

 פיתוחים נוספים על ידה על מנת להגיע לליבה מוצרית שמספקת תוצאות מספקות עבור מגוון מכונות. 

שלבי בדיקות נוספות ובקשר עם הערכת    תכניות והערכות החברה בקשר עם שלב בדיקת ההתכנות, בקשר עם

החברה כי יידרשו פיתוחים נוספים, הינן הערכות המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  

למועד   נכון  והערות החברה  תכניות  על  והתממשות  הדוחהנשען  אלו  בפועל התנהלות החברה בהקשרים   .

 בין היתר בשים לב לממצאי בדיקות ההיתכנות. הערכותיה כאמור עשויות להיות שונות וזאת 

  הפיתוחו  המחקרבשלב  הדוח  מתמקדת למועד    הבינה המלאכותית   י מוצריודגש כי )א( פעילות החברה בתחום  

לקוחות לשיווק בהיקף   ובהתאמה טרם בוצעה התקשרות עם  גופים,  ובשלב בדיקת התכנות בקרב מספר 

טרם הסתיים שלב בדיקת ההתכנות ואין וודאות  הדוח  מועד  מסחרי של המוצר נשוא תחום הפעילות; )ב( ל

בנסיבות אלו, על    בהשלמתו, ואין וודאות מלאה בהתקשרות החברה בהסכם עם תאגיד הכרייה האוסטרלי.

לשווקים,   והחדרתו  זה  מוצר  בפיתוח  החברה  ניסיון  חוסר   לגביהמוחלטת   הוודאות  העדר רקע עלרקע 

)ובפרט כאשר מדובר במוצר טכנולוגי  הרלוונטי   ים קולשו   ו בהחדרתאו  זה    מוצר  המשך פיתוח הצלחת ים 

יודגש כי   - איאו    הבינה המלאכותית   ימוצרבתחום   מוצר החברה בפיתוח של  כישלון  של במקרה מורכב(, 

 

למועד  במתכונת בדיקות התכנות כמתואר לעיל, נמנים   העל לקוחות החברה בתחום מוצרי הבינה המלאכותית, בשלב ז  3
   . מקומיתוחברת חשמל    BHP  ,Weir  דוחה
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השקעת החברה בפיתוח    , עלולה יםהרלוונטי  ים קולשו  ובהחדרתהצלחת שלב בדיקת ההתכנות או אי הצלחה  

לצ,  כאמור  מוצרה ואף  שלא  החברה  לטמיון לרדתלוח  פעילות  על  מהותי  באופן  להשפיע  שעשוי  באופן   ,

   ותוצאותיה הכספיות.

אמריקאי המספק שירותי מחקר ופלטפורמת  תאגיד  )   CB-Insightsהחברה על ידי    נבחרה  2020  מרסבחודש   .1.1.2.6

מבטיחות בעולם  חברות ההזנק ה  100- ניתוח עסקי בנושאי טכנולוגיה למשקיעים וקרנות הון סיכון( כאחת מ

  -לאחר שפורסמה    (,המפורסמת אחת לשנה)רשימה זו  למיטב ידיעת החברה,  בתחום הבינה המלאכותית.  

CB Insights  החברות המבטיחות    100ומקבוצה זו בחרה את    ענפים  15-העוסקות בחברות    5,000-סקרה כ

 4ביותר. 

נחתם הסכם בין החברה לבין קומפאי ולבין חברה בבעלות מלאה של המייסדים )להלן:    2021בינואר    13ביום   .1.1.2.7

"(, לפיו העבירה החברה את כל החזקותיה בקומפאי לחברה הקולטת, בהתאם להוראות  החברה הקולטת "

ה לבדל ולמקד  ב)ו( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. ההתקשרות כאמור בוצעה ברקע רצון החבר104סעיף  

את פעילות החברה בפעילות הליבה שלה, המובחנת מפעילות קומפאי כחברת תוכנה. באותו מועד הושלמה  

 העברת המניות כאמור.  

 

   -  תיחום פעילות .1.1.2.8

המייסדיםהדוח  למועד   (א) חברות  פעילויות  ב  עוסקים  באמצעות  המלאכותית  הבינה  בתחום  נוספות 

)וזאת   נוכח השונות בזהות לקוחות פעילויות נוספות אלו ובמאפייני  אחרות ושלא במסגרת החברה 

   פעילותם( כמפורט להלן:

1) " )להלן:  ויז'ן בע"מ  בבעלות המייסדים  הדוח  חברה פרטית המצויה למועד    -"(  ויז'ןאקסונז 

"(, העוסקת בפעילות בינה  אלביט( )להלן: "25%צד ג' ) -( ובבעלות אלביט מערכות בע"מ 75%)

 "(; תחום פעילות ויז'ןר ההגנתי ובסקטור הדואלי )להלן: " מלאכותית בסקטו 

בפיתוחי בינה  חברה פרטית בבעלות המייסדים העוסקת    -"(  פולסאקסון פולס בע"מ )להלן: "  (2

עיבוד   ולרבות  במכ"מים  בתחום הרובוטיקה  לרבות  תוצרי מכ"מ  מלאכותית למכ"מים,  של 

 "(.ות פולסתחום פעילותקשורת )להלן: " RF ,WIFIועיבוד אותות 

בהקשר זה יצוין כי החברה והמייסדים התחייבו כלפי ויז'ן, כלפי אלביט וכן כלפי פולס, שלא להתקשר  

בעצמם או באמצעות גורם אחר )במישרין או בעקיפין( בהסכם לביצוע פעילות בתחום פעילות ויז'ן  

גדרת מונחים אלה  )למעט פרויקטים בסקטור הדואלי שאינם מיועדים ללקוחות בסקטור ההגנתי, כה

, בין כעובד, יועץ, מעביד, שותף, ובין בכל דרך אחרת בעסק  לעסוק  להלן( או בתחום פעילות פולס, שלא

או תחום פעילות פולס, לרבות להפעיל, בעצמם או באמצעות אחרים,    ויז'ןאשר פועל בתחום פעילות  

  לשדללא  או להחזיק בזכויות כלשהן בתאגיד העוסק בתחום פעילות ויז'ן או בתחום פעילות פולס, וכן  

בין    לסייע לא  ו תאגיד,  או  אדם  כל  או  שירותים  נותני  יועצים,  עובדים,  ספקים,  לקוחות,  לשידול 

לפעול במסגרת עסק המתחרה    וכן שלא להיות בתחרות ולא   אדם אחר כלשהוביוזמתם ובין ביוזמת  

 בתחום פעילות ויז'ן או בתחום פעילות פולס.  בחברה

 

4  startups-top-intelligence-https://www.cbinsights.com/research/artificial/ . 
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 לעניין זה:  

)הסקטור ההגנתי"  "Defense-Field  )-  ( ) defenseתחומי הפעילות ההגנתי   para-ו  military(, הצבאי 

military( והבטחון לאומי )homeland security  ,)  לרבות מוצרים שירותים ואפליקציות לשימוש על ידי

לקוחות הפועלים בתחומים אלו, ובכלל כך פרויקטים בסקטור הדואלי ככל והם מיועדים ללקוחות  

 בסקטור ההגנתי.  

הדואלי" ) סקטור   "Dual-Field  )-    ,והצלה חיפוש  חכמות(,  ערים  פרויקטי  )לרבות  הבטחון  תחומי 

 אכיפת חוק וחירום.

לרבות כוחות מזוינים, משרדי הגנה, ארגוני ביון ממשלתיים, כוחות    -"  בסקטור ההגנתילקוחות  "

( הגנה  מוסדות  גבול,  ארגונים  homeland security organizationהגנת  וכן  מקומיות  רשויות  שאינן   )

 הפועלים בתחומי הבטחון )דוגמת רפא"ל(. 

לפרק הפרטים הנוספים המהווה חלק    22בתקנה  בכפוף לאמור לעיל, כל אחד מבעלי השליטה )כמפורט   (ב)

כל עוד הוא ייחשב כבעל שליטה )כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך(  תחייב כי  ( ממדוח תקופתי זה

הדוח  לו לבצע פרויקט בתחומי פעילותה של החברה )כפי שהם נכון למועד  בכל מקרה בו יוצע  בחברה  

החברה בלבד, ובכפוף לאמור להלן לא יבצע    וכפי שיהיו מעת לעת(, הוא יפנה אותו לביצוע במסגרת 

 פרויקט זה שלא באמצעות החברה.  

כמו כן, במידה ויוצע לבעל השליטה או שהוא יחפוץ להיכנס לפעילות חדשה שאיננה פרויקט ייעודי  

; וראו לעניין זה  industry 4.0מול לקוח ספציפי, בתחום הבינה המלאכותית לשוק הייצור בתעשייה )

)ב( להלן( בסקטור האזרחי, ובכלל כך רכישת פעילות או חברה או מיזם משותף הפועל    1.7.2סעיף  

"(.  ההצעה: ")להלןהפעילות החדשה כאמור  לחברה בהצעה כי היא תיזום את    היפנ הוא  ,  בתחום זה

אשר את  , אשר יידרש להחברה  דירקטוריוןאישור  לתהיה כפופה  ההצעה  החלטת החברה בדבר דחיית  

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדירקטוריון סביר    5בתוך  ההחלטה כאמור  

תפעל החברה לממשה;  בקשר עם ההצעה. אישר הדירקטוריון את קבלת ההצעה,    הבבואו לקבל החלט

ומי מבעלי השליטה הודיע לחברה כי בכוונתו לבחון את קבלת    ההצעהדחיית  אישר הדירקטוריון את  

הח במסגרת  שלא  )"ההצעה  בוועדת  "(ההודעהברה  לאישור  ההצעה  דחיית  בדבר  ההחלטה  תובא   ,

ימי עסקים ממועד דחיית הצעה על    5הביקורת, אשר תידרש לתת את החלטתה ביחס להצעה בתוך  

סופית.   דחיית ההצעה תהיה  על  כאשר החלטתה  דירקטוריון החברה,  לחברה ההודעה  ידי  נמסרה 

י השליטה ואישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על ידי  )כהגדרת מונח זה לעיל( על ידי מי מבעל 

יהיה רשאי   כל מי מבין בעלי השליטה  ובין בעקיפין(  החברה,  לא  לקבל את ההצעה;  )בין במישרין 

אישרה ועדת הביקורת את דחיית ההצעה על  או לא    נמסרה לחברה ההודעה )כהגדרת מונח זה לעיל(

אלא לאחר    ,בין במישרין ובין בעקיפין( לקבל את ההצעה)בעל השליטה    רשאי  הידי החברה, לא יהי 

בעוד  ענות מצד החברה להצעה  יבכל מקרה של העדר ה   שיפנה לקיום חוזר של המנגנון כאמור לעיל;

בעל השליטה  רשאי    ה, יהישנמסרה לחברה ההודעה על ידי מי מבעלי השליטה )כהגדרת מונח זה לעיל(

ענות החברה  יגם במקרה בו על אף ה  יובהר כי  בנוסף,  ;ההצעה  )בין במישרין ובין בעקיפין( לקבל את

על ידי החברה,  למימוש ההצעה  ( הסכם  בבעל השליטהלהצעה, לא ישתכלל )מסיבות שאינן תלויות  

כאמור בכפוף  העסקה נשוא ההצעה  )בין במישרין ובין בעקיפין( לבצע את  בעל השליטה  רשאי  יהיה  

 .מנגנון המתואר בסעיף זה לעיללהוראות כל דין ובכפוף לקיום ה
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למרות האמור לעיל, כל אחד מבעלי השליטה מתחייב כי בכל מקרה בו תתקבל בידו הצעה לביצוע  

בסקטור   ללקוחות  מיועד  ואינו  הדואלי  בסקטור  הינו  אשר  החברה,  של  פעילותה  בתחומי  פרויקט 

נה על ידי החברה ועל ידי ויז'ן  ההגנתי )כהגדרת מונחים אלו לעיל(, תועבר ההצעה כאמור על ידו לבחי

בחינת טיפולה על ידי החברה יתבצע בפיקוח ועדת הביקורת ובחינת טיפולה על    -במקביל, ובהתאם  

ידי ויז'ן יתבצע על ידי דירקטור אשר מונה בהמלצת או על ידי בעל מניות שאינו נמנה על בעלי השליטה  

 מור לא יחול הסדר תיחום הפעילות דלעיל. )ולא על ידי מי מבעלי השליטה(. בהתאמה, במקרים כא 

החלטה   כל  לאחר  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  החלטות  בדבר  מיידי  דוח  תפרסם  החברה 

בעניין נשוא תיחום פעילות כאמור לעיל ובדבר החלטות שתתקבלנה על ידי החברה בקשר עם פרויקט  

 למנגנון שחל במקרה זה כאמור.  בסקטור הדואלי ואינו מיועד ללקוחות בסקטור ההגנתי בהתאם

 תרשים החזקות   

להלן תרשים החזקות של החברה ושל תאגידים פעילים המוחזקים על ידי החברה והמהותיים לפעילותה,  

 :  הדוחנכון למועד 

 

 

 

 

( של החברה, מהווה 100%בבעלות מלאה )  דוחהתאגיד פרטי שהוקם בהתאם לדיני אוסטרליה, המצוי למועד   *
את פעילות השיווק והמכירה של החברה בשוק האוסטרלי. בשים   דוחהסניף מקומי של החברה ומרכז למועד  

למועד   פעילותה  להיקפי  למועד  דוחה לב  נכון  מ  Razor Labs PTYפעילות    דוחה,  לחברה אינה  הותית 
 במאוחד.

  1.14.2ראו גם סעיף    -בנוסף, החברה הקימה ביחד עם צדדי ג' עמותה להכשרות בתחומי הבינה המלאכותית   **
 .  דוחל

 -הועברו החזקות החברה בה לידי חברה בבעלות המייסדים  2021בינואר  13שביום   לפרטים אודות קומפאי ***
 . דוחל  1.1.2.7ראו סעיף 

 תחומי פעילות החברה   

הכספיים  שני  חברה  להדוח  מועד  ל בדוחותיה  עסקיים  כמגזרים  המדווחים  עסקיים,  פעילות  תחומי 

  כמפורט להלן: , (כאמור המאוחדיםלדוחות הכספיים   19)ראו גם ביאור  31.12.2020המאוחדים ליום 

בינה מלאכותית  -   AI Enterprise-תחום ה .1.3.1 בייעוץ,  מסגרת  ב  -   פתרונות  זה עוסקת החברה  תחום פעילות 

מלאכותית  בינה  פתרונות  של  ומכירה  שיווק  הבינה    פיתוח,  פתרונות  הלקוח.  לצרכי  אישית  המותאמים 

)מידע ממצלמות או מתמונות(  מידע  המלאכותית של החברה מנתחים     נומרי בתצורת-אלפא ומידע  חזותי 

Data-Big  )פתרון לבעיות ארגוניות  תוך מתן  ,  תעשיהתחומי  הפועלים במגוון  לצרכי לקוחות    ,5)נתוני עתק

כאמור,   לקוחות  עבור  המאפשר  באופ קריטיות  תהליכים ן  ייעול  או  תפוקה  הלקוח  שיפור  לפרטים  אצל   .

 .  "(תחום פתרונות בינה מלאכותית)להלן: "  דוחל 8.1נוספים, ראו סעיף  

 

קרי, מסדי נתונים מורכבים וגדולים במיוחד; מעין מאגר מידע המכיל נתונים מבוזרים ומגוונים בעלי מבנה, איכויות    5
 בהיקפים גדולים וממקורות רבים.  המגיעים -ודרגות אמינות שונות 

100% 

 
Razor Labs PTY 

 

 בע"מ רייזור לאבס 
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מוצרתחום   .1.3.2 ומכירת  מלאכותית  יתטכנולוגי   ימבוסס  יםשיווק  תחום    -  בינה  עוסקת  פעילות  במסגרת  זה 

במסגרת זו מתמקדת החברה    מבוסס ענן.  SaaSפיתוח מוצרי בינה מלאכותית תחת מודל רישוי  החברה ב

)המורכב ממספר אלגוריתמים מורכבים שלגבי חלקם    DataMind AI  -אחד  מדף  בפיתוח מוצר  הדוח  למועד  

באמצעות   חכמות  למכונות  מסורתיות  ייצור  מכונות  הופך  אשר  פטנטים(,  לרישום  בקשה  החברה  הגישה 

( היסטורי  Big-Dataהוספת רובד בינה מלאכותית שמתבצע על שרתי החברה. מוצר זה מבוסס על עיבוד מידע )

ועל מידע    ות מגוונובמכונות  הקיים במערכות   בזמן אמת,  ממערכות כאמור  הנובע  הקיים  בתחומי הייצור 

חיווי לאיתור מוקדם של תקלות צפויות במערכות כאמור או לאיתור חוסר יעילות במהלך  המוכוון להציג  

ההיסטורי   המידע  לימוד  של  דרך  על  המכונה,  עבודת  המכונה  תהליכי  בינה  והתנהגות  מודל  באמצעות 

 "(. בינה מלאכותית ימוצר תחום)להלן: "  דוח ל  9.1פים, ראו סעיף לפרטים נוס. מלאכותית

לפרטים אודות המדיניות החשבונאית של תחומי הפעילות כאמור, המסווגים כמגזרי הפעילות של החברה  

 . "(השנתיים )"הדוחות  31.12.2020המאוחדים ליום  לדוחות הכספיים   19בדוחותיה הכספיים, ראו ביאור 

 רה ועסקאות במניותיה השקעות בהון החב 

למועד   .1.4.1 הלוואות  מימנה  ההנפקה,  עד  לצד  וזאת  פעילותה השוטפת  בעיקר באמצעות  פעילותה  החברה את 

 (, ומבלי שביצעה גיוסי הון כלשהם ממשקיעים חיצוניים. Bootstrap fundingשנתקבלו בידה מהמייסדים )

התקשרו המייסדים במזכר הבנות אשר במסגרתו הוסכם כי ה"ה רז רודיטי ומיכאל    2020באפריל    4ביום   .1.4.2

בתמורה   רוזנברג  עידו  ממר  החברה  מניות  ירכשו  במרכיב    פהשיקשזולוטוב  להתחשב  מבלי  חברה,  שווי 

רצונותיהם    מיליון דולר ארה"ב. ההתקשרות כאמור בוצעה ברקע  9.8-התמורה הנוספת כמתואר להלן, של כ

של כל אחד מהמייסדים לפעול למיקוד פעילויות על ידו; ברקע רצון המייסדים לבצע התאמות בין מידת  

נגיף   התפרצות  ברקע  וכן  בפועל;  החברה  במניות  החזקתם  שיעור  לבין  ובניהולה  החברה  בהון  השקעתם 

החברה )ראו גם סעיף    אשר השפיעה אותה עת על פעילות   2020הקורונה במהלך הרבעון הראשון של שנת  

באוקטובר    1(. ביום  2020(, טרם ההתפתחויות העסקיות שחלו בחברה במחצית השניה של שנת  לדוח  1.7.5

נחתם בין הצדדים הסכם מפורט והמניות כאמור הועברו לרוכשים )לרבות כל הזכויות הנלוות למניות(,    2020

ו )עם מרכיב תמורה מותנית נוספת בשיעור  באופן שהתמורה משולמת בשיעורים בהתאם לאבני דרך שנקבע 

 טרם נפרעה(.  הדוח שנקבע במקרה של פירעון הלוואה שהעמידה החברה לתאגיד קשור, ואשר למועד  

כי במקרה  אשר במסגרתו נקבע  טוב לבין מר רוזנברג הסכם  ונחתם בין ה"ה רודיטי וזול  2021בינואר    31ביום   .1.4.3

תקופה של  במהלך    רה, כולן או חלק מהן )בבורסה או מחוצה לה(שמר רוזנברג יבקש למכור את מניותיו בחב

  יהיו רשאים להודיע לו כי ר שאהוא יודיע על כך לה"ה רודיטי וזולוטוב,  ממועד חתימה ההסכם, חודשים 24

במקרה שה"ה רודיטי וזולוטוב יבחרו לממש  בהתאם לתנאי ההסכם,  .  כאמורבכוונתם לרכוש את המניות  

יקבע על ידם בהסכמה, ובחלקים שווים, באופן  תשכמות  מור, הם ירכשו מניות כאמור באת זכות הרכישה כא

על מחיר המניה בבורסה במועד בו מסר מר רוזנברג הודעה בכתב    10%שמחיר הרכישה יישקף הנחה של  

רצונו למכור את מניותיו כאמור. ככל שרכישת המניות כאמור ת על  וזולוטוב  רודיטי  עשה במהלך  י לה"ה 

תשקיף, מכירת המניות תהיה כפופה למגבלות החסימה בהתאם להוראות תקנון  בת החסימה כמפורט תקופ

 והנחיות הבורסה. 

מניות    9,220,000, השלימה החברה מהלך גיוס הון באמצעות הנפקה ראשונה לציבור של  2021בחודש פברואר   .1.4.4

ע.נ. כ"א בתמורה לסך ברוטו של כ על פי התשקיף והודעה משלימה  מיליון ש"ח, וזאת    116  -רגילות ללא 

 שפורסמה מכוחו. 
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 חלוקת דיבידנדים   

לחברה    31.12.2020לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה. ליום  הדוח  במהלך השנתיים שקדמו למועד   .1.5.1

 אלפי ש"ח.   4,574יתרת רווחים ראויים לחלוקה בסך של 

בין החברה לבין קומפאי ולבין חברה הקולטת )כהגדרתה לעיל(,    2021בינואר    13לפרטים אודות הסכם מיום  

ב)ו( לפקודת  104לפיו העבירה החברה את כל החזקותיה בקומפאי לחברה הקולטת, בהתאם להוראות סעיף  

רווחים ראויים לחלוקה  לעיל. לפרטים אודות יתרת    1.1.2.7מס הכנסה ]נוסח חדש[, ללא תמורה, ראו סעיף  

המהווה  לדוח הדירקטוריון    5ראו סעיף    -בעקבות שינוי המבנה והעברת החזקות החברה בקומפאי כאמור  

 .  התקופתי  דוחחלק מה

  . מדיניות חלוקת דיבידנדהחברה לא אימצה הדוח  למועד   .1.5.2
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 חלק שני -  מידע אחר
   מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה 

    :)באלפי ש"ח( 2020- ו  2019 ,2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31ליום  נתונים כספיים של החברהלהלן   .1.6.1

 * 2018שנת 

 
תחום 

פתרונות בינה 
 מלאכותית

  ימוצרתחום 
בינה 

 מלאכותית
 סה"כ התאמות 

 9,596 --  --  9,596 הכנסות 

 9,460 --  --  9,460   עלויות

 136 --  --  136 רווח )הפסד( תפעולי 

 11,651 סך הנכסים

 9,044 סך ההתחייבויות

 . פעלה החברה במגזר פעילות אחד 2018בשנת  * 

 

 2019שנת 

 
תחום פתרונות  

בינה 
 מלאכותית

  ימוצרתחום 
בינה 

 מלאכותית
 סה"כ התאמות 

 20,055 --  --  20,055 הכנסות 

 18,309 5,654 1,408 11,247 עלויות  

 1,746 ( 5,654) ( 1,408) 8,808 רווח )הפסד( תפעולי 

 21,905 סך הנכסים

 17,318 סך ההתחייבויות

 

 2020שנת 

 
תחום 

פתרונות בינה 
 מלאכותית

  ימוצרתחום 
בינה 

 מלאכותית
 סה"כ התאמות 

 22,299 --  4,274 18,025 הכנסות 

 23,774 7,743 5,045 10,986   עלויות

 ( 1,475) (7,743) ( 771) 7,039 תפעולי  ()הפסדרווח 

 23,476 סך הנכסים

 18,865 סך ההתחייבויות

ליום   החברה  של  הדירקטוריון  דוח  ראו  החברה,  של  הכספיים  לנתונים  ביחס  הדירקטוריון  להסברי 

 . זה דוחהמהווה חלק מ  31.12.2020

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה  

 :החברהכלכלית אשר משפיעים או עשויים להשפיע על פעילותה של -בסביבה המקרו עיקריים להלן גורמים 

 התחום התעשייתי ושוק הבינה המלאכותית  .1.7.1
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בתעשיית הייצור צפוי   הבינה המלאכותית שוקעל פי פרסומים פומביים ובהתבסס על מחקר שנערך בנושא,  

,  2026עד  ארה"ב מיליארד דולר    16.7-כ להיקף של    2020בשנת  ארה"ב  מיליארד דולר    1.1- כלגדול מהיקף של  

 . 6בתקופה זו %2.57של   (CAGR)בקצב גידול שנתי ממוצע

הקרוי  טכנולוגית,    תנופה גל של  בשנים האחרונות  יצור העולמית עוברת  י תעשיית ה,  על פי פרסומים פומביים

מאיץ  להלן( ואשר להערכת החברה  )ב(    1.7.2; וראו לעניין זה  industry 4.0גם המהפכה התעשייתית הרביעית )

ליישם   האפשרות  ) פתרונות  את  מלאכותית  תעשייתייםAIבינה  במפעלים  פתרונות    (  במסגרתם  ולשלב 

לצרכי לקוחות בתחום זו, מוטמעים  במס.  מותאמים  בבתי חרושת  בינה מלאכותית   פתרונות מבוססיגרת 

אשר נעשה בהם    על ידי ניצול מרבי של הנכסיםבתהליכים העבודה,  לשפר את הפריון  במטרה  ומתקני ייצור  

על פי פרסומים אלו,  ושיפור יעילות המכונות. יתר על כן,  של מכונות ונכסים  , צמצום זמני השבתה  שימוש

על  משופרת ויעילה יותר,  אכותית בתעשייה צפוי לשפר את התפוקה באמצעות בקרת איכות  שימוש בבינה מל 

 סיוע בתחזוקה חזויה של מכונות המפעל.  בובתהליכי היצור ידי זיהוי פגמים 

(, אינטרנט תעשייתי  Big Dataשימוש נרחב בנתוני עתק )להערכת החברה, בהתבסס על הפרסומים כאמור,  

  הם בין הגורמים העיקריים המניעים את הצמיחה בשוק זה   ,ורובוטיקהבינה מלאכותית  (,  IoTשל דברים )

 . הדוחנכון למועד 

 שינויים טכנולוגיים  .1.7.2

ידי התעשייה המסורתית אמצעי    80- החל משנות ה (א) על  חלה מגמה מתמשכת שבמסגרתה מוחלפים 

נאספים   עבודתם  במסגרת  אשר  ייצור ממוחשבים  ובפסי  במכונות  ישנים,  בזמן אמת  מיכון  נתונים 

אודות תהליכי הייצור. תהליך זה, של מעבר ממיכון מסורתי ישן למכונות ממוחשבות נמשך גם אל 

ולהערכת החברה הוא טרם הגיע לכלל מיצוי, הגם שלמועד זה מוערך כי במרבית    21-תוך המאה ה

 המפעלים המתקדמים במדינות המערביות פועלות מכונות ממוחשבות כאמור.  

בתחילת  מצויות  פריחה ופריצה של טכנולוגיות רבות, חלקן בשלות וחלקן  ניכרת  אחרונות  שנים הב (ב)

חיבור בזמן    -  Internet of things (IoT)    :, ובכלל כךיישומים בתחומי התעשייהקיימים  דרכן, אך לכולן  

בין   ובאמת  הייצור  פס  גבי  על  נתונים  שאוסף  האספקהמחשוב  שרשרת  ;  שלבי 

Optimization&Prediction   -  הייצור בזמן  הערך  ומקסום  הפעילות   -  Autonomous Robotics;  טיוב 

, קרי היכולת לשמור את  Big Data; וכן  הטמעת רובוטים אוטונומיים בפסי ייצור ובנקודות אספקה

המשמש להפקת תובנות    כמויות המידע המשמעותיות שנאספות מידע יום במפעל, ולבצע ניתוח וחיזוי

של כלל  על  השוניםמעשיות  הייצור  תהליך  )דוגמת    בי  בהתאם  התאמת  והפיתוח  לדרישות  המחקר 

  .7 (הצרכנים המשתנות, או התאמת תהליך הייצור לאספקת המלאי המשתנה

ה נמצאת  בה  העכשווית  המציאות  החברה,  העולמיתלהערכת  גבוהה    , תעשייה  בשלות  על  מצביעה 

  -   industry 4.0הקרויה גם    בתעשייה העולמית,יחסית של מגמת משמעותית המוערכת כפורצת דרך  

באופן יסודי  משנה  (, אשר  "רביעיתתעשייתית ההמהפכה ה)להלן: "   מהפכה התעשייתית הרביעיתה

, ושבמסגרתה פועלים גופים אלו לבצע הליך בחינה  חברות וארגוניםדרכי הניהול וההתנהלות של  את  

 

 
 
7  business/solutions/industry_4_0.html-https://www2.deloitte.com/il/en/pages/consumer   

https://www2.deloitte.com/il/en/pages/consumer-business/solutions/industry_4_0.html
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ולשפר  לשמר  על מנת    ,חדשנייםעדכניים ובודה  ולפתח שיטות וכלי עניהוליות  אסטרטגיות  של  מחדש  

 .ולהתאים את פעילותם לטכנולוגיה המתפתחת  את היתרון התחרותי שלהם

המהפכה   של  התמורות  החלת  )ולאחר  בכלל  המודרני  בעידן  תעשייתי  מפעל  החברה,  בראיית 

קבוע   פרוטוקול  פי  על  הפועל  ותבניתי  איננו מפעל מסורתי  בפרט(,  כזה  התעשייתית הרביעית  אלא 

ר בכל רגע נתון את המידע והפעולות השונות  ט הפועל באופן מושכל, דינאמי, יעיל, לומד ומשתפר, המנ

המתרחשות ברחבי המפעל באמצעות מיכון כבד מתקדם וממוחשב, ומשפר באופן מתמיד את פעולתו  

 באמצעות יישומים טכנולוגיים מתקדמים. 

או לחלופין הוחלפו במכונות חדשות שמכילות   IoTנסורי פסי ייצור ומכונות ששודרגו על ידי הוספת ס 

את הסנסורים הללו מאפשרים איסוף של מידע רב ותיעוד הפעילות של המכונה בצורה מעמיקה. יכולת  

יכולת   כיום  מספקים  המכונות  מיצרני  וחלק  קיצון  ומצבי  תקלות  בפני  להתריע  מאפשרת  התיעוד 

מכונות טרם פיתחו טכנולוגיית בינה מלאכותית  בסיסית כזו. עם זאת, למיטב ידיעת החברה, יצרני ה

מתקדמת שמאפשרת לחזות תקלות ולהתריע על תפעול שאינו אופטימלי ברמת דיוק גבוהה ולכן רכיבי  

 יצרני המכונות שמציגים התראות מתאפיינים בהתראות שווא רבות.  

ם תעשייתיים  גופימהפכה התעשייתית הרביעית מציעה ל בהקשר זה, למיטב ידיעתה של החברה, ה

לשיפור הרווחיות והפריון,  ול כך  מפעלים מגוון רחב של מנופים  תזמון  תוך  גמישות בטיפול,  ובכלל 

באמצעות   Time to market-לקצר את העשויות  טכנולוגיות חדשות  כך למשל,    .ושימוש במכונות הייצור

מעקב  שעשויה לאפשר    -שיות  אינטגרציה בין יכולות רובוטיות ואנו;  סימולציות וניסויים על קו הייצור

דיגיטלי אחר ביצועים ושיפור השירות והתמיכה ללקוחות עם תמיכה טכנית מרחוק או פלטפורמות  

ניהול מלאי באופן חכם באמצעות  שעשויה לאפשר    -אופטימיזציה בניהול משאבים  ;  לשירות עצמי

 .  ועוד ;שליטה על היקפי הייצור, צריכת אנרגיה

פומביי פרסומים  פי  בתחומי  על  היתר  בין  כך,  )ובכלל  תעשייתיים  במפעלים  הממוצעת  התפוקה  ם, 

ענפי פעילות שהחברה ממקדת וחותרת למקד פעילות בהם   - המזון והמשקאות, הכימיקלים והכרייה 

הינה   הקרובות(  התפעולית    8בלבד   65%בשנים  היעילות  מדד  פי   overall equipment  –OEE)על 

efficiency ל פער משמעותי ומובהק, המוערך ככזה הניתן לייעול. (, נתון המצביע ע 

מגוון  לפתח מענה  נדרשים  שוק  כמובילי  מעמדם  ולשפר את  לשמר  להערכת החברה, גופים המבקשים   (ג)

מענה שכזה מכיל שילוב  בראיית החברה,  התהליכים העסקיים שלהם.    מכלולולשלב טכנולוגיה לאורך  

להערכת החברה,   כוח העבודה.אף לתשתיות ול המידע,    מערכות לכלים חדשניים למודלי הפעילות,  של  

גופים   ההנהלות  המהפכה  את  השיובילו  חדשניות    רביעיתתעשייתית  ליבה  יכולות  שיבנו  אלו  יהיו 

להשפיע  באמצעותן  אשר  ומבודלות,   יוכלו  התחרותית  הם  והסביבה  העסקית  המציאות  על 

החברה,   בשוק. הערכת  הלמיטב  ה המהפכה  ייצור    רביעיתתעשייתית  של  בשורה  פוטנציאל  מגלמת 

  למפעליםמגוונים  ספק יתרונות  ביכולתה לעל הפער בין העולם הפיזי והדיגיטלי וחכם, עשויה לגשר  

תפוקה   ייעולכגון:   ו,  והגדלת  הגברת  מניעת  רווחים,  הגדלת  עלויות,  והניצולת  הוזלת  הבטיחות 

השליטה באמצעות   התחזוקההמתקדמות  יכולות  והממוקדתהמתוזמנ  ,  הגיוון  ת  המידע  ,  והגברת 

  ה שילוב בין נתונים ממספר מקורות שונים ליצירת תמונ  )קרי,  השימוש באנליטיק והידע באמצעות  

 

8  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116311763  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827116311763
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במסגרת יכולות טכנולוגיות קיימות  בנוסף,  (;  והפקת תובנות עסקיות בהתאם  , מלאה של המציאות

קים שונים בחוליות שרשרת הייצור  ציה, המאפשרת לחבר בין חלליזדיגיטפעולת  ניתן לערוך ולבצע  

הכוללת  )מעבר משרשרת הערך המסורתית של מפעל  באופן המאפשר    אינטרנט,  ולהפוך אותה לרשת

לרשת ערך דיגיטלית בה החוליות    (ההפצה והמכירה  -הייצור    -האספקה    -התכנון    -את חוליות הפיתוח  

 . ות העסקיות של המפעלמשרתת את המטר ה לינארית, אלא כזו בהכרח מתחברות בצורה לא 

להערכת החברה, חברות וגופים יצרניים נמצאים בשנים האחרונות בתהליך הפנמה מתמשך לתובנה  

דרך   עוברת  הרווחיות,  ולהגדלת  הגואה  התחרות  עם  להתמודדות  תפעולית,  ליעילות  הדרך  לפיה 

בינה מלאכותית  התקדמות למהפכה התעשייתית הרביעית, ובאופן המהווה פוטנציאל לשילוב פעילות  

לצורך תהליכי אוטומציה וייעול תהליכים. החברה מעריכה כי בינה המלאכותית היא גורם טכנולוגי  

משמעותי ומוביל של המהפכה התעשייתית הרביעית, וכי ביכולתה להעצים את כלל היתרונות אשר  

 מיוחסות למהפכה כזו, כמתואר לעיל. 

חברת   של  סקר  פי  על  כי  יצוין  אף  זה  בתאגידים    Accenture9  ,75%בהקשר  הבכירים  מהמנהלים 

השנים הקרובות תעמיד את העסק    5- תעשייתיים סבורים כי אי הטמעה מוצלחת של בינה מלאכותית ב

 בניהולם בסכנה קיומית.  

להערכת החברה, שילוב של בשלות המהפכה התעשייתית לצד התפתחות תחום הבינה המלאכותית בכלל  

בפרט, העובדה שלמיטב ידיעת החברה מפעלים פועלים כיום לאיסוף, תיעוד ושמירת  והטכנולוגיה של החברה  

מידע רב ממכונות ותהליכים במפעל, וכן בשלות הדרג הניהולי בתאגידים תעשייתיים, מייצרים הזדמנות  

 להטמעת טכנולוגיות מתקדמות בחברות התעשייתיות ובכלל כך טכנולוגיות בינה מלאכותית. 

 קי ההון  מצב כלכלי בשוו .1.7.3

על פעילותם ותוצאותיהם העסקיות  וודאות כלכלית בשוק העולמי, עשויה להיות השפעה לרעה  - למיתון ולאי

על מידת הנכונות מצדם להגדיל את   לעיתים להשפיע  פוטנציאליים של החברה באופן שעלול  של לקוחות 

במערכת הסכמית המערבת כניסה  תקציבי ההשקעות שלהם בתחום המפעלים החכמים, ובכלל כך להתקשר  

  ROIלתחומים חדשים, התקשרות עם ספקים חדשים והשקעה בתקציבי חדשנות אשר להם החזר השקעה )

- return on investmentלא וודאי הטומן בחובו סיכון, הגם שטמון בה חסכון פוטנציאלי לטווח הארוך ).   

 תנודות בשערי החליפין   .1.7.4

מתקבלים   מהם  שהתשלומים  באופן  בחו"ל,  פועלים  או  הממוקמים  גופים  הינם  החברה  מלקוחות  חלק 

זר ודות בשער מטבע  נ. בהתאם, ת"חשמטבע  במרבית הוצאות החברה מתבצעות ככלל  בעוד  ש  ,במטבע חוץ

להיות    ובהתאם, עשוי  ה, ברווחיותלשינויים מהותיים    עשוי לגרום,  האמריקאי(  דולרבעיקר ההדוח  )למועד  

   והתפתחות עסקיה.פעילות החברה ותוצאות  הכנסות בעל השפעה מהותית על  

 השלכות אפשריות של התפשטות וירוס הקורונה על החברה  .1.7.5

, אשר החל להתפשט במדינות רבות  (COVID-19)  פרץ בסין נגיף הקורונה,  2020במהלך הרבעון הראשון לשנת  

יף הקורונה חלה ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים  בעקבות התפרצות נג בישראל.  ובכלל כך  בעולם, 

שנת   של  הראשון  מהרבעון  החל  בעולם  בשרשרת 2020רבים  לשיבוש  היתר  בין  גרמה  הנגיף  התפשטות   .

 

9  investments-intelligence/ai-en/insights/artificial-https://www.accenture.com/ro 



 

16 

 

האספקה העולמית, ביכולת היצור, לירידה בהיקף התחבורה העולמית, ולמגבלות על פעילויות עסקיות ומתן  

בטי רגולציה וממגבלות שהוטלו על גופים עסקיים. כמו כן, התפשטות הנגיף  שירות ללקוחות, הנובעות מהי

הובילה למגבלות תנועה ותעסוקה עליהן הכריזה ממשלת ישראל כמו גם ממשלות אחרות בעולם במדינות  

ל  וכן  שלה,  פוטנציאליים  לקוחות  או  החברה  לקוחות  פועלות  ושל  ירידות  בהן  פיננסים  נכסים  של  בשווי 

 בארץ ובעולם. קים בשווסחורות 

   :הדוחלהלן יובאו נתונים אודות השפעת התפשטות הנגיף כפי שהיא ידועה לחברה למועד  

)א(    -. בהתאמה  החברה  פועלת  בהןהתפשטות הנגיף חלה השפעה על מדינות    בעקבות  - הכנסות וצבר הזמנות  

תהליכי    בחלק  תהליכים  ועצירת  עיכובים חלו   נקטעו  )ב(  לביצועם;  החברה  התקשרה  בהם  מהפרויקטים 

מכירה מתקדמים מול מספר לקוחות פוטנציאליים ובתוך כך חלה פגיעה משמעותית במומנטום התהליך  

קיימים   פרויקטים  בתקציבי  הנחות  למתן  מלקוחות  פניות  קיבלה  החברה  )ג(  אלה;  לקוחות  מול  העסקי 

ה הבינה  פתרונות  פעילות  במהלך  בתחום  לחברה  המשולם  השעתי  העבודה  בתעריף  ולקיצוץ  מלאכותית 

; עם זאת, החברה מעריכה כי הנחות שניתנו הינן בהיקף מצומצם באופן  2020הרבעון השני והשלישי של שנת  

שנת   של  והשלישי  השני  ברבעון  החברה  בהכנסות  לפגיעה  הביאו  לא  לכשעצמן  זאת,  2020שהן  עם  יחד   .

הפוטנציאל לצמיחה  גם  ו  לידי ביטוי באופן מלא,  באציאל לצמיחה ברבעון הרביעי לא  להערכת החברה, הפוטנ

לאור קטיעת התהליכים העסקיים    בוא לידי ביטוי באופן מלא. זאתצפוי ללא  2021בחציון הראשון של שנת 

הנובע  באופן כמותי את אובדן ההכנסות  להעריך  ניתן  לאהדוח ברבעון השני והשלישי כמתואר לעיל. למועד 

 באופן ישיר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.  

שנת   של  החל במחצית השניה  זאת, להערכת החברה  למועד    2020לצד  בקרב    דוחהונכון  נכונות  מאותרת 

בצורך   ההבנה  לאור  ובפרט  היתר  בין  מלאכותית,  בינה  טכנולוגיות  הטמעת  לבחון  פוטנציאליים  לקוחות 

ערכותיהם בפרט, דווקא בעת הזו, ברקע משבר הקורונה. בהקשר זה  בהשקעה בטכנולוגיה בכלל ובייעול מ 

,  2020יצוין כי חרף התפשטות מגפת הקורונה, השפעותיה וההשלכות הכלכליות העולות ממנה במהלך שנת  

מחברות אלו בחרו להמשיך   62%על פי סקר של חברת ייעוץ חיצונית שנערך בקרב חברות יצרניות מובילות, 

ום המפעלים החכמים )כאשר חלקם אף האיצו השקעות במפעליהם( באופן שבסך הכל  לקדם השקעות בתח

 .20%10-בכ 2020היקף ההשקעות גדל במהלך שנת 

עלויות   הקבועות    - התאמת  הוצאותיה  של  התאמות  החברה  ביצעה  הנגיף  התפשטות  וברקע  כך  לאור 

חשים והצפויים. התאמות אלו  והמשתנות )בעיקר ביחס להיבטי כוח האדם בחברה( למול השינויים המתר

משכרם של רוב עובדי החברה    15%- הפחתת שכר רוחבית בקרב עובדי החברה בשיעור של עד ככללו בעיקר  

הנגיף כאמור סיימה  תפשטות  . בנוסף, ברקע ה2020יולי  -בישראל וזאת ביחס למשכורות של חודשים אפריל

בחברה ומספר מצומצם של עובדים הוצאו  החברה במהלך התקופה כאמור את העסקתם של מספר עובדים  

למועד   תשלום.  ללא  החל"ת  דוחהלחופשה  ממתכונת  שבו  ועובדיה  מלאה  לפעילות  החברה  ומצבת    חזרה 

 מצבת העובדים טרם משבר הקורונה. ביחס להעובדים בחברה למועד הדוח, גדלה 

החברה ערכה התאמות למצבה הפיננסי, בדרך של נטילת מימון בערבות מדינה )וראו לעניין    –מבנה פיננסי  

תכנית מאושרת  ( וקבלת מענק עבור השתתפות בהוצאות מו"פ מהרשות לחדשנות בגין  לדוח  1.18.1.2זה סעיף  

חיזקה  מו כן, החברה  כ  . (  לדוח  1.14.2)וראו לעניין זה סעיף  בנושא שיפור וייעול תהליכי כריית מחצבים וייצור  

 

10  -smart-https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/accelerating
manufacturing.html  

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/accelerating-smart-manufacturing.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/manufacturing/accelerating-smart-manufacturing.html
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בצורה שיאפשר לה לקדם את האסטרטגיה    מההנפקה לראשונה מהציבור  גיוס ההוןאת המבנה הפיננסי ב

 העסקית שלה. 

השתתפות החברה במספר כנסים בחו"ל שבהן היא תכננה לקחת בהם    - פעילויות שיווק, מכירה ופיתוח עסקי  

אשר בוטלו כתוצאה ממגבלות תנועה. פעילויות אלה  חלק בוטלה בנסיבות העניין, כמו גם נסיעות עסקיות  

בכוונת החברה   פוטנציאליים.  לקוחות  עם  מרחוק  בביסוס קשר  וכן  וירטואליים  וסדנאות  בכנסים  הומרו 

להמשיך ולנקוט בשיטות אלה בטווח הזמן הנראה לעין על מנת לגשר על הפערים הפיזיים ומגבלות התנועה  

נוכחות משתתפים  המן    חלקשנוצרו בתקופת הקורונה.   כנסים באוסטרליה מבוצעים באופן פרונטלי ללא 

 מחוץ לגבולות המדינה, כך שעובדי החברה האוסטרלית משתתפים בכנסים אלו. 

, החברה פועלת במתכונת סדירה. החברה פועלת בהתאם להוראות התו הסגול, כאשר חלק  הדוחנכון למועד 

מקצה לכך את המשאבים הנדרשים, באופן אשר לא פוגע  מן העובדים מבצעים את העבודה מביתם והחברה 

בהתנהלות השוטפת של החברה, ובאופן שלא מהווה עלויות משמעותיות כתוצאה כך. כמו כן, החברה לא  

 מזהה השפעה ספציפית על הכנסות או רווחיות החברה.  

נאמדים ומשתנים באופן    כי התפשטות נגיף הקורונה היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו  יודגש

  לחברה   הזמין  המידע  על  מבוססים,  זה  בדוח  כאמור  והנתונים, ולחברה אין כל שליטה עליו, ולכן המידע  ירתד

נכון למועד זה אין כל  יובהר כי    עוד  .לעת  מעת  להשתנות  עשויים  והם  זה  דוח  פרסום  למועד  נכוןוהערכותיה  

לאור המשך התפתחות  השווקים בהן פועלת החברה, וזאת על  השפעת התפשטות הנגיף  וודאות ביחס להיקף  

המשבר כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה ובכלל זה, בין היתר, מצב השווקים, הכלכלה בישראל ובעולם,  

, החשש להתפתחות  בעקיפין  המשפיעה  היקפי הצריכה הפרטיתהביקושים כמו גם  היקפי האבטלה, היקפי  

היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת  משכך,    התפרצות נוספת של הנגיף.ו  מצב של מיתון מקומי או עולמי

כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו וגורמים  רלוונטיות בארץ  ,  החברה,  ורשויות  החלטות של מדינות 

לאמוד את    הדוחהחברה, אין לחברה יכולת נכון למועד  של  התוצאות העסקיות  ובעולם, עשויים להשפיע על  

 היקף ההשפעה של נגיף הקורונה על הפעילות העסקית שלה, ועל תוצאותיה בטווח הבינוני והארוך.  

בהתבסס בין היתר על    , היכאמור, נסמכות על הערכותהשפעת נגיף הקורונה  הערכות החברה בדבר היקף  

ומהוות מידע    ,הדוחלמועד  ין ביכולתה לאמתם באופן וודאי, כפי שהם  הערכות הנהלת ועל ניתוחי שוק שא

והם   זה תלוי במגוון משתנים שאינם בשליטת החברה,  ניירות ערך. מידע  פני עתיד, כהגדרתו בחוק  צופה 

   בפועל.משמעותית עשויים להיות שונים 

וההתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית   פועלת החברההערכות החברה באשר למגמות, האירועים  , בה 

בפרט,   הרביעית  התעשייתית  למהפכה  בהתייחס  החברה  והערכות  בכלל  הטכנולוגיות  למגמות  באשר 

צפויה להיות להם, השפעה על    ר אשוכן באשר להשפעות נגיף הקורונה,  מצב כלכלי בשווקי ההון  באשר ל

מהוות מידע    , פעילותה ותוצאותיה,החברהפעילותה ועל תוצאותיה העסקיות, ובדבר אופן השפעתם על  

צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם  

סיכון בתחום  בשליטתה של החברה ונתון בין היתר להשפעת הגורמים המפורטים לעיל ובמסגרת גורמי ה

 להלן(.  1.25פעילותה של החברה )כמפורט בסעיף 
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 חלק שלישי -  תיאור עסקי  התאגיד לפי תחומי פעילות 

 תחום פתרונות בינה מלאכותית 

 מידע כללי על תחום הפעילות .1.8.1

 כללי   .1.8.1.1

בינה מלאכותית   (א) פתרונות  ומכירה של  שיווק  פיתוח,  יעוץ,  כולל  תחום פתרונות הבינה המלאכותית 

(Enterprise AI  המותאמים אישית לפתרון בעיות ארגוניות קריטיות עבור ארגונים בכלל, וארגונים ,)

תעשייתיים  בפרט. במסגרת זו, מאפשרים פתרונות החברה המפותחים על ידה בהתאם לצרכי הלקוח  

מן  וכן בהתבסס על ניסיונה הנצבר של החברה ועל בסיס תשתיות קיימות שפותחו על ידה, לפתח ולא

נומרי המכיל את כל קשת  - אלפארשתות נוירונים וכן להטמיע פתרונות בינה מלאכותית, לניתוח מידע  

דוגמת טמפרטורות, סל"ד, תפוקות,    -התווים ובכלל כך מספרים ואותיות )כגון מידע לניטור מכונות  

צורת מידע  טבלאות טקסט דוגמת רשימות לקוחות לרבות כתובת, גיל תאריך לידה וכיוצא באלו( ובת

 חזותי )כגון מידע ממצלמות וידאו או תמונות(.  

היוותה ומהווה פעילות החברה בתחום פתרונות הבינה המלאכותית  הדוח  בשנים האחרונות ולמועד   (ב)

הדוח  (. לצד תכניות החברה נכון למועד  לדוח  1.1.1.2את עיקר הכנסות החברה )ראו לעניין זה גם סעיף  

דוח  ל  1.9בינה מלאכותית )כמתואר בסעיף    ימוצרילותה במסגרת תחום  לרכז מאמץ לקידום ופיתוח פע

  ימוצר( ובשים לב להערכתה בדבר אפשרויות הצמיחה, שיעור וקצב הצמיחה הפוטנציאלי בתחום  זה

בינה מלאכותית המוערך כגבוה ביחס לתחום פתרונות הבינה המלאכותית, בכוונת החברה להמשיך  

זה כתחום מרכזי ומשמעותי אשר על    1.8מלאכותית כמתואר בסעיף  ולראות בתחום פתרונות הבינה ה

פי ראיית החברה מספק מענה משלים לשרשרת השאת הערך ללקוחותיה במטרה לאפשר ללקוחותיה  

 לקדם את יעילות פעילותיהן על היבטיהם השונים.  

א( מתאפיינת  מעריכה החברה כי פעילותה בתחום פתרונות הבינה המלאכותית )הדוח  כמו כן, למועד  

מצריכה בשלב זה השקעה בהיקפים נמוכים בהשוואה להשקעה הנדרשת בתחום מוצרי  כבשלה; )ב(  

מוצרי   בתחום  לפעילותה  כפעילות משלימה  הקרובות  בשנים  לצמוח  )ג( תמשיך  הבינה מלאכותית; 

הבינה המלאכותית, בשים לב להערכת החברה בדבר קצב התפתחות וצמיחת תחום התוכנה מבוססת  

סעיף   )ראו  בעולם  המלאכותית  השיווק  לדוח  1.8.1.2הבינה  מערך  להרחבת  לפעול  תכניותיה  לצד   )

   והמכירה שלה.

בידה   תסייע  המלאכותית  הבינה  פתרונות  תחום  במסגרת  פעילותה  החברה,  להערכת  מכך,  יתרה 

להעמיק את הבנת וצרכי התעשייה, להעמיק את חדירתה למגוון סוגי לקוחות ובכך גם לאפשר בעתיד  

למועד   המלאכותית  הבינה  מוצרי  פעילות  תחום  נשוא  המוצר  של  יותר  יעיל  כן,  הדוחשיווק  כמו   .

החברה, מוצרים עתידיים שיכול ויתווספו לתחום מוצרי הבינה המלאכותית יזוהו ויאופיינו  להערכת  

במסגרת פעילותה בתחום פתרונות הבינה המלאכותית, בהתבסס על ניסיון ומגע ישיר עם השוק וצרכיו  

ונשנים אצל לקוחותיה, באופן שיאפשר הרחבה של תחום פעילות   חוזרים  תוך מתן פתרון לצרכים 

המלאכותית,  מוצר הבינה  כי  החברה  יכולת  One-stop-shop -ומיצוב  עם  תעשייתיות,  חברות  עבור 

 .  אספקת מגוון פתרונות מול על ידי גורם אחד

יחד עם זאת, לאור כוונת החברה להשקיע מאמצים בתחום מוצרי בינה מלאכותית )ראו לעניין זה  

פתרונולדוח  1.9  ףסעי בתחום  ופעילותה  יתכן  כי  יובהר  שעשוי  (,  באופן  תקטן,  מלאכותית  בינה  ת 
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  ,נכון למועד הדוח, החברה מתעדפת את עובדיהלהשפיע על התפתחות הכנסותיה בתחום הפעילות.  

בפעילות   העוסקים  אלו  על  ובדגש  ופיתוחמכירות  מלאכותית  בתחום  לעיסוק    ,מחקר  בינה  מוצרי 

יך גיוס מהנדסי בינה מלאכותית  )עד להשלמת תהל  בטווח זמן הקרוב  ובהינתן כמות עובדים מוגבלת

  ביא לקיטון בהכנסות תחום פעילות פתרונות בינה מלאכותית באופן שלהערכתה צפוי לה,  מתאימים(

אין בכוונת החברה לנקוט בפעולות יזומות  הדוח  יחד עם זאת יובהר כי למועד  .  זמן קצובה    ת לתקופ

 הבינה המלאכותית. אשר יביאו לקיטון בהכנסות תחום פעילות פתרונות 

ההשפעה   לצד  המלאכותית  הבינה  מוצרי  בתחום  פעילותה  התפתחות  מגמת  בדבר  החברה  הערכות 

עתיד   פני  צופה  מידע  מהווים  בו,  הפעילות  והיקפי  המלאכותית  הבינה  פתרונות  תחום  על  שתחול 

ם שלב  , שבבסיסם קידוהדוחמידע זה נסמך על הערכות החברה למועד  כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  

הפיתוח של מוצר החברה נשוא תחום מוצרי הבינה המלאכותית. מידע זה עשוי שלא להתממש או  

להתממש בקצב איטי, באופן שישפיע בהתאמה גם על היקפי פעילות החברה בתחום פתרונות הבינה  

 המלאכותית. 

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו   .1.8.1.2

מואץ בשנים האחרונות בכלל ובחמש השנים האחרונות בפרט,  תחום הבינה המלאכותית צומח בקצב   (א)

וזאת בעקבות פריצות דרך אקדמאיות והתפתחות מואצת בכוח החישוב של כרטיסי מסך המשמשים  

יצוין כי בעשור האחרון הגדיל את כוח    orporation C  Nvidia11לביצוע הפעילות בתחום. בהקשר זה 

  22לעומת    2008י )חצי מיליארד חישובים לשנייה בשנת  באופן משמעות   12החישוב של כרטיסי המסך 

ח בשנת  ימיליארד  לשנייה  נוירונים  201813שובים  לרשתות  אימון  תהליך  ביצוע  המאפשר  באופן   ,)

שבמסגרתו מציגים לרשת הנוירונים מספר רב מאד )מיליוני ואף מיליארדי( של דוגמאות בפרק זמן  

פחות מכך(. יתרה מכך, בשנים האחרונות חלה התפתחות עקבית  קצר יחסית של ימים בודדים )ואף  

ומשמעותית במחקר האקדמי התיאורטי בנושא מבני רשתות נוירונים, באופן המקדם את הפעילות  

 בתחום. 

כוח חישובי משמעותי, ולכן    ותדורשמושתת תחום הבינה המלאכותית    ן בסיס רשתות נוירונים שעל  

נגיש במחירים סבירים( לצד ההתפתחות במחקר האקדמאי, הפך  השיפור משמעותי בכוח החישוב )ה

להערכת החברה את ההתפתחות האקדמאית לרלוונטית בעולם העסקי והפך את הפוטנציאל העסקי  

 המושג מהטמעת רשתות נוירונים לרלוונטי.  

לך  מבוססת על ידע רב ותשתיות טכנולוגיות אשר נבנו על ידה במה הדוח  עיקר פעילות החברה למועד   (ב)

שלה,   והמחקר  הפיתוח  מחלקת  )באמצעות  ויצרה  החברה  פיתחה  שבמסגרתם  האחרונות,  השנים 

הכוללת מהנדסי בינה מלאכותית ומהנדסי תוכנה( פתרונות בינה מלאכותית ללקוחות בישראל וברחבי  

 העולם.  

הלקוח,   (ג) לצרכי  אישית  המותאמות  מלאכותית  בינה  פתרונות  פיתוח  כוללת  בתחום  החברה  פעילות 

עיקר הכנסות החברה    הדוח, נכון למועד  יחד עם זאתלמגוון חברות על מגוון תצורות פעילותן השונות.  

 

לאכותית המובילים בעולם אשר מוצריו מאפשרים שימוש  שבבים אמריקאי ואחד מיצרני שבבי הבינה המ-תאגיד מיקרו  11
 ופתרון בעיות מורכבות בתחומי מדעי המחשב. Deep Learning( לצורך מימוש יישומי GPUבמעבדים גרפיים )

 בודד.   Wattכמות חישובים לשנייה עבור    12
13  performance-compute-gpu-gp100-pascal-https://wccftech.com/nvidia/   

https://wccftech.com/nvidia-pascal-gp100-gpu-compute-performance/
https://wccftech.com/nvidia-pascal-gp100-gpu-compute-performance/
https://wccftech.com/nvidia-pascal-gp100-gpu-compute-performance/
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הניתנים על  אופי השירותים  באופן שלהערכת החברה משפיע על    ,של לקוחות  מצומצםמספר  נובעות מ

  והתפתחותם.ידה במסגרת זו  

של נוירונים  רשתות  לימוד  על  החברה כאמור מבוססים  או תפעולית    פתרונות  בעיה עסקית  פתרון 

ולמאפייני פעילותו, בשים לב לכך שלאור העובדה שרשתות הנוירונים הינם בעלי   הייחודית ללקוח 

המשקפים   לביצועים  להגיע  ביכולתם  לפניהם,  המוצגת  המציאות  הבנת  תוך  רב  מידע  עיבוד  יכולת 

מסוימי ובמקרים  הרלוונטי  בתחום  ומיומן  מקצועי  אדם  של  ביצועים  מיומנות  על  להתעלות  אף  ם 

וכן    Know-How)אנושיים. פתרונות החברה מתבססים בעיקר על ניתוח ועיבוד מידע באמצעות ידע )

על תשתיות טכנולוגיות שפותחו על ידה, תוך שימוש בקוד פתוח, אשר מצריכים ידע וניסיון בתחום,  

 בין השאר באלמנטים הבאים:

ונת להבנה וניתוח של וידאו או תמונות באמצעות רשת  תשתית המכו  -  ניתוח וידאו או תמונות  (1)

 נוירונים ותשתית תוכנה. 

היסטורי    -  BigData-ו  Dataניתוח   (2) מידע  של  גדולה  כמות  ולנתח  לעבד  שמאפשרת  תשתית 

 באמצעות רשתות נוירונים, ובדרך זו לזהות תופעות, מגמות ואנומליות על ציר הזמן.  

הט בשוק  כלליות  מגמות  אודות  בשנים  לפרטים  הפעילות  בהיקף  ולשינויים  החברה  פועלת  בו  כנולוגי 

 .  לדוח  1.7האחרונות ראו גם סעיף 

   שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .1.8.1.3

קיימים למיטב ידיעת החברה למעלה משני עשורים, אולם המגבלה העיקרית של    פתרונות אנליטיקה  (א)

פתרונות אלה הייתה מידת המורכבות איתם הם יכולים להתמודד, והקושי לפתור תרחישים מורכבים  

( התקשו ומתקשים  Classic Algorithmsקלאסיים )-שדורשים הבנה אנושית. אלגוריתמים מסורתיים

תופעות   ולזהות  נתונים  לנתח  ומריבוי  לשני,  אחד  ממקרה  גבוהה  בשונות  שמתאפיינות  מורכבות 

קלאסיים אף  -המשפיעים על התוצאה הסופית. יתרה מכך, להערכת החברה, אלגוריתמים מסורתיים

מתקשים ללמוד תופעות מורכבות ולהסיק במקרה של תופעה חדשה שאיננה זהה לתופעות היסטוריות  

 ות על פי מערכת כללים שקבע גורם אנושי מבעוד מועד.  משום שהם מקבלים בבסיסם החלט

אשר    Machine Learningהשלב הבא בהתפתחות הבינה המלאכותית היה יצירת אלגוריתם לומד מסוג  

למד לדרג את חשיבות הכללים שקבע הגורם האנושי מבחינת סדר חשיבות ולתת משקל שונה לכל כלל  

 ת דוגמאות(.  בהתאם לניסיונו במספר רב )עשרות או מאו

הינה   (ב) מימוש  לכדי  המלאכותית  הבינה  פוטנציאל  את  שמביאה  החדשנות  החברה,  הערכת  למיטב 

שבמסגרתה נוצרו מבנים שהם המודל התכנותי הקרוב ביותר למוח    Deep Learningטכנולוגיה בשם  

נוירונים. יתרונות טכנולוגיה זו באים לידי ביטוי בכך שהאלגוריתם לא פ  -האנושי   ותר את  רשתות 

הבעיה נשוא העניין על בסיס סט כללים שהוגדר מראש על ידי גורם אנושי אלא לומד לבד "לחלץ" את  

סט הכללים שיסייע בידיו לפתור את הבעיה. לשם ההמחשה, לימוד אלגוריתם בינה מלאכותית מסוג  

Deep Learning ם סט רחב של למטרת אבחנה בין כלב לחתול, יביא לכך שאותו אלגוריתם יבין כי ישנ

מאפיינים שמפרידים בין כלב וחתול, וזאת בניגוד למערכת חוקים מוגבלת שיגדיר גורם אנושי. בפועל,  

אלגוריתם זה יצפה במספר רב )עשרות אלפי ואף מאות אלפי( של תמונות וינחש בכל פעם מה התשובה  

 ן" אחד למשנהו.  הנכונה, באופן שעל פי מנגנון פרס או קנס הוא ילמד לשפר את עצמו מ"מבח 
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בשנים   (ג) משמעותי  באופן  צומח  בכללותו  הבינה המלאכותית  פתרונות  פומביים, תחום  נתונים  פי  על 

האחרונות. גודל שוק זה בכללותו )קרי, של כלל פתרונות בינה מלאכותית, במובחן מפעילות החברה  

יליארד דולר ארה"ב  מ  16-העוסקת בתתי תחומים מצומצמים של תחום הבינה המלאכותית( הוערך בכ

יהיה שיעור    2025עד    2017באופן שמוערך כי שיעור הצמיחה השנתי הממוצע בין השנים    2016בשנת  

בהיקף   משמעותי  שנה   36%צמיחה  הבינה    .14מדי  תחום  בהיקפי  הגידול  קצב  אודות  נתונים  להלן 

 : 15ערכות פומביות המלאכותית בכללותו ושל תחום הבינה המלאכותית בתהליכי ייצור בפרט, על פי ה

 

 

להשקיע   (ד) בכירים  מנהלים  של  בנכונות  גידול  חל  האחרונות  בשנים  החברה,  להערכת  מכך,  יתרה 

בטכנולוגיות בינה מלאכותית בגופים העסקיים המנוהלים על ידם לאור ההבנה שהמדובר בטכנולוגיה  

 

 
15  -market-manufacturing-intelligence-Reports/artificial-https://www.marketsandmarkets.com/Market

72679105.html?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IklUApFgxbtK9I6-
eD0pIf6oJSNfozLCHemKjMDQJVprjmhvYW6aIZBoC0hEQAvD_BwE   ; 

 https://www.tdworld.com/smart-utility/data-analytics/article/21120143/ai-software-market-to-reach-
1260-billion-in-annual-worldwide-revenue-by-2025 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-manufacturing-market-72679105.html?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IklUApFgxbtK9I6-eD0pIf6oJSNfozLCHemKjMDQJVprjmhvYW6aIZBoC0hEQAvD_BwE
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-manufacturing-market-72679105.html?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IklUApFgxbtK9I6-eD0pIf6oJSNfozLCHemKjMDQJVprjmhvYW6aIZBoC0hEQAvD_BwE
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/artificial-intelligence-manufacturing-market-72679105.html?gclid=CjwKCAiA2O39BRBjEiwApB2IklUApFgxbtK9I6-eD0pIf6oJSNfozLCHemKjMDQJVprjmhvYW6aIZBoC0hEQAvD_BwE
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נתון זה מהווה להערכת    16אשר מאפשרת שיפור משמעותי של היעילות התפעולית של הגוף העסקי. 

 ביטוי לפוטנציאל הטכנולוגיה בשווקי המטרה בהם היא פועלת.  החברה 

   שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .1.8.1.4

בינה   (א) למהנדסי  המאפשרות  פלטפורמות  בפיתוח  התפתחות  חלה  האחרונות  בשנים  לעיל,  כאמור 

שהי  הזמן  למשך  בהשוואה  יותר  קצר  בזמן  אלגוריתמים  לפתח  בעבר.  מלאכותית  לכך  דרוש  ה 

בהתאמה, מגמת הנגשת פלטפורמות אלו מאפשרת לקצר את משך זמן הפיתוח וההטמעה של פתרון  

במתכונת   מיושמות  אינן  אלה  פלטפורמות  החברה,  להערכת  זאת,  לצד  חדש.  מלאכותית  בינה 

plug&playודיות  , הן מתאפיינות בפתרון בעיות ברמת סיבוכיות נמוכה, ובמקרים רבים הבעיות הייח

של ארגונים גדולים מצריכות התאמות נוספות ומשמעותיות על מנת להתאים את הפלטפורמה לפתרון  

 הבעיה הספציפית, עניין שלא מתאפשר במסגרת מגבלות הפלטפורמה.  

טכנולוגית נוספת המאפיינת את השנים האחרונות הינה הנגשה של פתרונות בינה מלאכותית   מגמה (ב)

( בעולמות ניתוח המידע החזותי והמידע  Azure-ו  Google Cloud  ,AWSן ) מלאים על ידי ספקיות ענ

ולהערכת החברה   הנומרי. היצע הפתרונות שמציעות ספקיות הענן כאמור גדל בשנתיים האחרונות 

, לא באופן שעשוי להשפיע באופן מהותי  הדוחמגמה זו צפויה להימשך, אך להערכת החברה נכון למועד  

נות אלה מוכוונים לבעיות ספציפיות שאינן  על מעמד החברה, וזאת מאחר ולמיטב ידיעת החברה פתרו

 מתאימות בהכרח לצרכי ובעיות הלקוחות.  

ידי   על  מלאים  מלאכותית  בינה  פתרונות  הנגשת  של  השימוש  מגמת  המשך  בדבר  החברה  הערכות 

ספקיות ענן והערכותיה ובדבר מידת השפעותיה של מגמה זו על מעמד החברה, מהוות מידע צופה פני  

. מידע זה עשוי להיות  הדוחהנשען על הערכות החברה נכון למועד  חוק ניירות ערך  כהגדרתו בעתיד  

 בפועל שונה ואף באופן מהותי.

 . לדוח)א( 1.8.1.2ראו סעיף  Corporation Nvidiaלפרטים אודות מגמת הגדלת כוח החישוב על ידי  (ג)

   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .1.8.1.5

 ה, גורמים קריטיים שעמידה בהם עשויה להביא להצלחה בתחום הפעילות הינם: להערכת החבר

שוק הבינה המלאכותית דורש יכולות קוגניטיביות גבוהות וניסיון ספציפי בעולם טכנולוגי    -  הון אנושי (א)

מורכב המתפתח במהירות. להערכת החברה, שימור ההון האנושי וגיוס כוח אדם רלוונטי הינו מרכיב  

הצלחה. העובדה כי החברה מהווה, להערכתה, מרכז למידה, מחקר ופיתוח בישראל לעולמות  קריטי ל

הבינה המלאכותית, והמורכב ממספר מהנדסי בינה מלאכותית, מהווה יתרון משמעותי בשימור ההון  

 האנושי.  

שוק הבינה המלאכותית מתפתח במהירות    -   התמחות, שימור ידע, פיתוחו והכשרת מומחים בתחום (ב)

ה בשנים האחרונות כאשר באופן תדיר יוצאים לאור עשרות מאמרים אקדמאים חדשניים בתחום,  רב

המשפיעים על ההתפתחות הטכנולוגית. על מנת לשמור על היתרון הטכנולוגי ועל מנת להכשיר כוח  

אדם חדש, הקימה החברה בית ספר לבינה מלאכותית, המהווה בראייתה פלטפורמה מיטבית ללמידה  

 

16  investments-ligence/aiintel-en/insights/artificial-https://www.accenture.com/ro  

https://www.accenture.com/ro-en/insights/artificial-intelligence/ai-investments
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ל ידי ההון האנושי הקיים בחברה, תוך כדי עדכון בחידושים הטכנולוגיים ופריצות הדרך  מתמדת ע

 המדעיות בספרות המקצועית.  

שיפור טכנולוגי מתמיד באמצעות השקעות מו"פ על מנת לשמר על היתרון התחרותי,    -  שיפור טכנולוגי  (ג)

 לפתרונות בינה מלאכותית.  לשפר את דיוק הטכנולוגיה ולהקטין את עלויות ההטמעה והאינטגרציה 

שוק הבינה המלאכותית מתקדם בשנים האחרונות    -  חדשנות, זיהוי מגמות חדשות ואפיון צרכי השוק (ד)

בשווקים   ספציפיים  לצרכים  בביקוש  לצמיחה  ביחס  צמוד  מעקב  המצריך  באופן  מהיר,  בקצב 

להער המתפתחות.  השוק  למגמות  השירותים  היצע  של  מהירה  והתאמה  החברה,  הרלוונטיים,  כת 

מוצרים תועלת   מכירת  של  אופטימלי  יחס  של    בעלי  הייחודיים  במאפיינים  ובהתמקדות  לעלות 

השונים גורם משמעותי  ,  הסגמנטים  ועתידיים, מהווה  קיימים  וביקושים  לצרכים  מענה  המספקים 

 .  להצלחה בתחום הפעילות

 יכולות פיתוח ערוצי מכירה מגוונים, ישירים ועקיפים.  -  יכולת שיווק ומכירה (ה)

מוניטין נצבר בפעילות בתחום, וכן ניסיון מוכח בישום מוצלח של פרויקטים,   -  מוניטין וניסיון מוכח (ו)

מהווה גורם הצלחה משמעותי למול לקוחות בכלל, ולמול לקוחות גדולים ומסורתיים בעלי רתיעה  

 , משינויים משמעותיים ומהחלפת ספקים בפרט. מתהליכים טכנולוגיים מורכבים

 עמידה בתנאי שוק תחרותיים והשקעה במחקר ופיתוח.  איתנות פיננסית המאפשרת    -  איתנות פיננסית (ז)

שיווקו המסחרי של מוצר באופן מיטבי מותנה בהגנה על זכויות בקניין רוחני    -  הגנת על קניין רוחני (ח)

 החברה. של תוצרי פעילות המחקר והפיתוח של 

, לאור היקפי העסקאות שבוצעו  הדוחבשים לב לסטטוס התפתחותה של החברה למועד    יצוין כי  יחד עם זאת

ולאור מיקוד פעילותה בפיתוח של המוצר נשוא תחום מוצרי בינה מלאכותית  הדוח  על ידה עד נכון למועד  

ההצלחה כאמור בחברה לעיל    אין וודאות מוחלטת בשלב זה כי קיומם של גורמי,  לדוח  1.9כמתואר בסעיף  

   .החברה ועסקיה על התפתחותישפיע  

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .1.8.1.6

 להערכת החברה, ככלל, חסמי הכניסה העיקריים לפעילות בתחום הפעילות הינם כדלקמן:  

נשוא תחום הפעילות הינם    השירותים  -   משמעותית   פיתוח   ויכולת   מיומן   אדם  כוח   ידע,   טכנולוגי,  יתרון  (א)

ומורכבות טכנולוגיה  משאבים  ,  עתירי  כך,  ובכלל  להרכשתם  משמעותיות  תשומות  המצריכים 

מיומן אנושי  והון  נצבר  ידע  וכן  ידע    בהתאמה,  .פיננסיים,  בפיתוח  ועסקי)הצורך  ותשתית  (  הנדסי 

 איננו   זמין  אדם  כוח   של   קיומו  כי  יצוין  זה  בהקשרהפעילות מהווה חסם משמעותי.  טכנולוגית בתחום  

 עם  מגע  לניסיון,  תחליף  אינו  והוא  מלאכותית   בינה  בפתרונות   טכנולוגי   יתרון  ליצירת   מספק  תנאי

 אותם  פרויקטים  בעשרות  האחרונות  בשנים  שהתאפשרו  הטכנולוגיה,  של  מתמיד  ושיפור  התעשייה

 החברה.  ביצעה

 איכות   ברמת   מלאכותית  בינה   פתרונות   לספק  מנת   על   -   מגוון   מעשי   וניסיון   מלאכותית   בינה   תיות תש (ב)

 הערכתה,  למיטב  מגוון.  מעשי  וניסיון  טכנולוגיות  תשתיות  נדרשים  תחרותיים,  הטמעה  ובזמני  גבוהה

 בקרב  מלאכותית   בינה   טכנולוגיות   והטמעת   בפיתוח   ניסיון   החברה   צברה  האחרונות  השנים  במהלך 

 בתחום.  לפעילות   קריטיים   ונסיון  ידע לה שהקנה  באופן   לקוחותיה 
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 כולו,  ובעולם   בישראל  מלאכותית   בינה   במהנדסי   משמעותי   מחסור   קיים  הדוח  למועד -  מיומן   אדם   כוח (ג)

 פעילות   החברה,   להערכת   בלבד(.  אקדמאי  מידע   במובחן   )וזאת   מעשי  ניסיון  בעלי   מהנדסים  ובפרט 

 מושפעים  במסגרתו  הפעילות  וגידול   הצמיחה  פוטנציאל   המלאכותית,  הבינה  פתרונות   בתחום   החברה

 בחברה   הקיימת   ההנדסה   קבוצת   החברה,   להערכת  בתחום.  המקצועי   האדם  כוח   מהיקף   ישיר  באופן 

   זה.  כניסה   לחסם   מענה   מהווה  בחברה,  שפותחה  ההכשרה יכולת  עם ביחד  ,הדוח  למועד 

 מנהלים  בקרב  רתיעה  לייצר  עשוי  טיבו  שמעצם  שחד  תחום  הינה  המלאכותית  הבינה  תחום  -  מוניטין (ד)

  החברה לקוחות פוטנציאלים של  ,  להערכת החברה  בו.  הגלומים  וליתרונות   לתכונותיו   מודעים  שאינם 

עם  נוטים   יכולתגופים  להתקשר בהסכמים  את  הוכיחו  של    ם אשר  ותחזוקה  התקנה  תכנון,  ביעוץ, 

 ומוכח.  איכותי  מוניטין  עם  מוכר  בספק  לבחירה  יתרון   יש  נצבר  למוניטין  לכך,  בהתאם  .שירותים בתחום

 תחום הפעילות  לתוצרי תחליפים  .1.8.1.7

 באנליטיקה  שימוש   )א(  כדלקמן:  אפשריים   תחליפים  מספר   קיימים  בתחום   לפעילותה  החברה,   ידיעת  למיטב

 נמוכה   דיוק   רמת   מספקת  שזו  הגם  ,Deep Learning  מסוג   מלאכותית  בינה  יכולות  כוללת   שאיננה   קלאסית 

 )ג(   או  ;BIOWERP  דוגמת  BI  (Business Intelligence)  כלי   באמצעות   ידנית   נתונים   במידענות   שימוש  )ב(   יותר;

)ד( מוצרים    ממוחשב;  ולא  עצמאי  באופן   הנסקרים  הנתונים   כל   את   שיבחן  האדם  כוח  הגדלת  ידי   על  ידני  פתרון 

או בתחומים דומים בשיטות דומות   או שירותים נוספים שניתנים על ידי מתחרים או חברות אחרות בתחום

 או קרובות לשיטות בהם החברה משתמשת, ומגיעות לתוצאות דומות.  

 שירותים בתחום הפעילות  .1.8.2

החברה בתחום הפעילות כוללים פיתוח פתרונות לבעיות עסקיות או תפעוליות של ארגונים בכלל,    שירותי  .1.8.2.1

על   מבוססים  החברה  פתרונות  בפרט.  תעשייתיים  ארגונים  לבעיות  ושל  מענה  ומספקים  מלאכותית  בינה 

מורכבות הדורשות הבנה מעמיקה של המציאות התעשייתית והעסקית, וכן ניסיון ומומחיות ברמה גבוהה  

)שעד לפני מספר שנים היו ניתנות לפתרון רק על ידי גורם אנושי(. תהליך בניית והטמעת הפתרונות נשוא  

 יקריים הבאים: תחום הפעילות כולל בדרך כלל את השלבים הע

בחינת הצורך והסוגיה העסקית שלשמה נדרש הפתרון, ובהתאמה ייעוץ ואפיון צרכי הלקוח ואפיון   (א)

 פתרון מבוסס בינה מלאכותית.

) (ב) ראשוני  מלאכותית  בינה  פתרון  ופיתוח  היתכנות  בדיקת  מידע  POCהגדרת  על  לבחון  ניתן  אותו   )

 שהבינה המלאכותית לא למדה או התנסתה בו לפני כן בסביבה לא מבוקרת.  

פיתוח פתרון טכנולוגי מוגמר המבוסס על מודל הבינה המלאכותית שפותח בשלב הקודם. במקרים   (ג)

ממשק   ואף  מורכבת  תוכנה  מעטפת  יכלול  זה  שפתרון  ייתכן  גרפי    GUIמסוימים  משתמש  )ממשק 

 עול נוח על ידי המשתמש הסופי(.  לתפ

)אינטגרציה( והתקנתו אצל מערכות או שרתי הלקוח, או לחילופין התקנה בשרתי   (ד) הטמעת הפתרון 

 החברה וחיבור למערכות הלקוח. 

במיעוט השירותים הניתנים על ידי החברה ללקוחותיה נכללים גם שירותי אחזקה ואחריות לתקופות זמן  

 שירותי האחזקה והאחריות כאמור כמהותיים לפעילותה.  את כהמוגדרות. החברה אינה מערי 

למידה   .1.8.2.2 אימון,  של  תהליך  שעוברות  נוירונים  רשתות  על  מבוססים  הפעילות  תחום  נשוא  החברה  פתרונות 

ובחלק   אלפים  )מאות,  דוגמאות  של  מאד  רב  מספר  בוחנות  הנוירונים  רשתות  שבמסגרתו  ידע,  והרכשת 
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(. בכל מקרה כאמור מוטלת על רשת הנוירונים משימה לקבל החלטה  מהמקרים אף מאות אלפי דוגמאות

נכון. משכו של   הנוגעת לשאלה העסקית שבעניינה נתבקש הפתרון, במטרה לבסס תהליך קבלת החלטות 

חודשים,   מספר  ועד  בודדים  ימים  מספר  בין  נע  והוא  לפרויקט,  מפרויקט  נבדל  זה,  ידע  הרכשת  תהליך 

מבצעות בחינה וחזרה על פעולות ותהליכים בתדירות גבוהה מאד )מיליוני ואף  במסגרתם רשתות הנוירונים 

מיליארד ניסיונות(, באופן שבסופו מתקבל מודל בינה מלאכותית בעל יכולת מתן מענה מדויק ככל הניתן  

 )שבחלק מהמקרים אף עשוי לעלות על רמת הדיוק האנושית( לסוגיה העסקית שבעניינה נתבקש הפתרון. 

 הבינה המלאכותית של החברה המשמשים אותה במסגרת תחום הפעילות כוללים:   פתרונות .1.8.2.3

אימון מהיר של רשתות נוירונים במטרה לזהות מאפיינים    -  תשתית לניתוח מידע ויזואלי )ממצלמות(  )א( 

המקרים   וברוב  תמונה,  בתצורת  )מידע  חזותי  במידע  תופעות  וידאו(,    -או  סרטון  בתצורת  מידע 

שבאמצעותם ניתן לספק מענה למגוון צרכים ובכלל כך, בין היתר )לשם ההמחשה(, ללמד את רשתות  

מות שמורכבות במפעל; לנטר גישה למקומות אסורים; ואף  הנוירונים לנתח בעיות בטיחותיות במצל

 לזהות מפגעים בעיר או בכביש. 

נומרי )קרי, טבלאות נתונים שמכילות מידע רב, ובכלל  - עיבוד מידע אלפא  -  BigDataתשתית לניתוח   )ב( 

, כך שמידע Big-Data( בתצורת  e-commerceכך, לשם ההמחשה, רשומות של עסקאות שבוצעו באתר  

ה ייכנס לרשתות נוירונים מורכבות ויאפשר למידה מהירה של המידע הרב הקיים. ניתוח מידע זה  ז

הינו ככלל מתקדם פחות במחקר העולמי בהשוואה לניתוח מידע חזותי, ולכן החברה ראתה ורואה  

זו, אשר מתאפיין   נוירונים במסגרת  ויעיל לאימון רשתות  נוח, מהיר  אתגר משמעותי בפיתוח כלי 

ל יכולת התמודדות עם מידע של אירועים נקודתיים או של אירועים הנמשכים על ציר הזמן תוך  כבע

כדי זיהוי תופעות שמתבטאות לאורך זמן. לשם ההמחשה, באמצעות כלי זה ניתן לפתור מגוון בעיות  

יותר בהתבסס   יעיל  ניצול משאבים  דוגמת חיזוי תפוקה עתידית של מפעל; לספק המלצות בדבר 

חיזוי    למידת ולספק  דיגיטליות;  בפלטפורמות  משתמשים  התנהגות  חיזוי  לספק  העבר;  ביצועי 

 תופעות בריאותיות על פי למידת מאפיינים משותפים של היסטוריה רפואית.  

בהתבסס על ניסיון העבר של החברה וכפונקציה של היקף ומורכבות הפתרון הנדרש, מעריכה החברה כי  משך  

ון בינה מלאכותית הינו כשישה חודשים. יחד עם זאת, משך הזמן כאמור עשוי  זמן הממוצע להטעמת פתר

 בפועל להשתנות, בהתאם לנסיבות העניין.  

 פילוח הכנסות מתחום הפעילות   .1.8.3

.  כמגזר עסקי אחד  פתרונות הבינה המלאכותיתעל תחום    המאוחדים  החברה מדווחת בדוחותיה הכספיים

  10%שירותים דומים במסגרת תחום הפעילות ששיעורם מהווה    אין לחברה הכנסות מקבוצות הדוח  למועד  

   .או יותר מסך ההכנסות החברה בכללותה

 לקוחות   .1.8.4

פעילות החברה בתחום פתרונות הבינה המלאכותית מתאפיינת ברובה בהתקשרות ישירה עם לקוחות הקצה   .1.8.4.1

הטמעת פתרונות בינה  לצד התקשרויות עם ספקי שירותים המתקשרים עם החברה )כקבלן משנה( לצורך  

מלאכותית אצל לקוח קצה של מזמין העבודות. על לקוחות החברה נמנים חברות וגופים מענפי הטכנולוגיה  

, ובכלל כך בין היתר  healthcare-והתקשורת, חברות הזנק, חברות תעשיה, חברות כריה וחברות בתחום ה

, וחברות הולכת חשמל  FMG  -ו  Newcrestו  , חברות כריה כמICL-גופים וחברות תעשייתיות כמו שטראוס ו

 .  Western Power-ו   VECTORכמו
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מרבית מכירות הפתרונות בתחום מתבצעות באופן ישיר למול לקוחות כמתואר לעיל. חלק ממכירות החברה  

על בסיס בלעדיות, הגם   )ככלל שלא  בתחום מתבצעות באמצעות סוכן או מפיץ שאיתו מתקשרת החברה 

  .יתנת בלעדיות בהתייחס לאזורים, ללקוחות או לתחומים מסוימיםשבחלק מהמקרים נ 

אין לה תלות בלקוח בודד בתחום הפעילות או במספר מצומצם של לקוחות  הדוח  להערכת החברה, למועד  

 אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על פעילותה.  

או יותר מסך הכנסות   10%- כהיוו  לקוחות בתחום הפעילות אשר ההכנסות מהם  חברה  א היו ללבשנת הדוח  

   .החברה )במאוחד(

 אופן התקשרות החברה עם לקוחותיה   .1.8.4.2

ההתקשרות עם לקוחות החברה מתבצעת לרוב בתנאי תשלום חודשיים בהתאם לגודל צוות הפיתוח המצוות  

לבניית פתרונות הבינה המלאכותית הרלוונטיים ללקוח. אופן תמחור תנאי העסקה ותנאי התשלום מתבצע  

להערכת שעות עבודה, מורכבות הפתרון הנדרש, אבני הדרך שנקבעו לתשלומים ובחינת הערך העסקי  בהתאם  

תמחור הפרויקט בפועל נעשה במתכונת של תשלום על פי שעת עבודה של מהנדס בתעריף קבוע או    ללקוח.

ויקט.  לחלופין במתכונת של תשלום חודשי קבוע הנקבע לפי כמות המהנדסים העוסקים מטעם החברה בפר 

מנגד, לעיתים נקבע התמחור לפי מחיר קבוע עבור בניית הפתרון ותשלום על פי עמידה באבני דרך. בנוסף,  

לעיתים נמשכת ההתקשרות עם הלקוח גם לאחר השלמת הפרויקט, לצורך מתן שירותים תומכים נוספים  

תכונת של תשלום קבוע  בקשר עם השלמות או עדכון פיתוחים בהתאם לצרכי הלקוח, במתכונת שעתית או במ

 )ריטיינר(. 

בחלק מהמקרים מבוצעות התקשרויות בכתב המעגנות את תנאי ההתקשרות בהתאם לאבני דרך ובהתאם  

עם לקוחות תחום הפעילות בדרך של   לאופן העמידה בהם. לחילופין, בחלק מהמקרים מתקשרת החברה 

והפתרונות שנכללים במסגרת ההזמנה  התקשרות במסמך הזמנה, הכולל פירוט תמציתי של תכולת העבודה 

בהתאם לצרכי הלקוח; תנאי תשלום, הכוללים בדרך כלל תשלום מקדמה, תשלום על בסיס חודשי בהתחשב  

לפרויקט   המוקצה  הפיתוח  לצוות  בהתאם  חודשיים  תשלומים  תעריפי  וכן  שנקבע  קצוב  שעות  במספר 

לשינויים אפשריים ביחס  הוראות  בסיס שעתי(;  על  הודעה    )המחושבים  וחובת מתן  הפיתוח  צוות  בהרכב 

מוקדמת טרם הפסקת הפרויקט; וכן לעיתים הבהרה כי החברה אינה מתחייבת לעמידה ביעד )בנ'צמרק( או  

יכולת אלגוריתמית מסוימת, וכי התשלום בפועל אינו תלוי בביצועי המערכת. בחלק מההתקשרויות התשלום  

במקרים אלו קיים סיכון כי החברה לא תצליח להגיע ליעדים  מותנה ביעדים או בהשלמת פיתוח )ובהתאמה,  

חדשני   הינו  הפיתוח  המקרים  של  מוחלט  וברוב  מאחר  שביצעה(.  העבודה  בעבור  מהלקוח  תשלום  ולקבל 

בחלק   כי  יצוין  זניח;  אינו  זה  סיכון  פיתוח,  בהשלמת  או  ביעדים  מותנה  התשלום  בהם  במקרים  וייחודי, 

החברה,   לקוחות  עם  תוצאות  מההסכמים  להצגת  אפליקציות  פיתוח  גם  העבודה  תחולת  כוללת 

על ידי קומפאי. במרבית ההתקשרויות, הקניין הרוחני  הדוח  האלגוריתמים, אשר בוצעה בפועל עד למועד  

 תוצר עבודת החברה נשאר בידי הלקוח ובמיעוט המקרים הוא נשאר בידי החברה.  

    צבר הזמנות .1.8.5

בתחום הפעילות )על פי הזמנות מחייבות שטרם  ות להתקבל מעסקאות  להלן יפורטו נתוני ההכנסות הצפוי .1.8.5.1

  *:הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה(
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תקופת ההכרה 
 בהכנסה הצפויה

צבר הזמנות ליום  
31.12.2019  

 )באלפי ש"ח( 

צבר הזמנות ליום  
31.12.2020  

 )באלפי ש"ח( 

צבר הזמנות סמוך  
הדוח  למועד 

 )באלפי ש"ח(  

2020 2,730 -- -- 

 795 542 60 1/2021רבעון  

 960 476 -- 2/2021רבעון  

 297 248 -- 3/2021רבעון  

 132 65 -- 4/2021רבעון  

2022 24 24 156 

2023 24 24 24 

 2,364 1,379 2,838 סה"כ 

 יצוין כי:  

בחשבון הזמנות מחייבות על פי הסכמים מחייבים ו/או הזמנות; לא נלקחו  בצבר הזמנות זה נלקחו   (א)

בחשבון הכנסות פוטנציאליות מכוח הסכמי מסגרת כלליים או הסכמים בקשר עם מתן שירותי פיתוח  

על בסיס שעתי ו/או חודשי אשר בדרך כלל כוללים זכות הנתונה ללקוח שלא להמשיך ולצרוך שירותים  

 "(.  שירותי פיתוח על בסיס שעתישהוגדרה )להלן: " מעבר לתקופה החוזית

על   (ב) פיתוח  נובע מפרויקטים האורכים בדרך כלל מספר חודשים או משירותי  עיקר הכנסות החברה 

בסיס שעתי, באופן שלאור כך החברה אינה מתאפיינת בצבר הזמנות משמעותי. בהתאם לכך, להערכת  

ה בין  בצבר  הירידה  ה  2019בדצמבר    31-החברה  בכמות  2020בדצמבר    31-לבין  מירידה  נובעת   ,

 , להערכת החברה ובהתאם לתחזיותיה אינה מצביעה על מגמה שלהדוחם, אשר נכון למועד  הפרויקטי

 קיטון בכמות הפרויקטים ביחס לשנים קודמות.  

יצוין כי להערכת החברה ובהתאם לתחזיותיה נכון למועד הדוח, הקיטון בכמות הפרויקטים כאמור  

לצד אסטרטגיית פעילותה לרכז מאמץ לקידום ופיתוח פעילותה בתחום מוצרי הבינה המלאכותית  

  ( החברהתחום הפעילות )ובהתאמה, בהכנסות  , יביאו לקיטון בהכנסות  ( לדוח זה  1.23.3)וראו סעיף  

יחד עם זאת, להערכת החברה  .  המקבילה אשתקד  הלתקופ ביחס    2021הלך החציון הראשון של שנת  במ

, כמו גם הכנסות  תחום פתרונות הבינה המלאכותית  תימשך מגמת צמיחה בהכנסות   בינוני הבטווח  

 . החברה במאוחד

מידע המצויים  פילוח צבר ההזמנות, לרבעונים ולשנים, בוצע למיטב הערכת החברה על בסיס הנתונים וה

, והינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה עשוי שלא  הדוחבידה נכון למועד  

עסקאות   לביצוע  שנקבעו  בלוחות הזמנים  או  העבודה  במועד תחילת  עיכובים  יחולו  בו  להתממש במקרה 

התנאים להכרה בהכנסה בגין אספקת  ולאספקת השירותים, שאינם תלויים בחברה או במקרה בו לא יבשילו  

בכמות   לירידה  הסיבות  עם  בקשר  החברה  הערכות  כן,  כמו  ותחזוקה.  תמיכה  שירותי  מתן  או  המוצרים 

מכך הנובעת  ולמגמה  הפעילות    הפרויקטים  תחום  בהכנסות  צפוי  קיטון  בדבר  החברה  הערכות  גם  כמו 

, הינן בבחינת  הבינוניוהמגמה בטווח    2021  )ובהתאמה, בהכנסות החברה( במהלך החציון הראשון של שנת

, והן נשענות על הערכות הנהלת החברה ותחזיות להמשך  כהגדרתו בחוק ניירות ערך  מידע צופה פני עתיד
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פעילות. מידע זה עשוי שלא להתממש במקרה בו יחולו עיכובים בחתימה על עסקאות חדשות, ושלא יהיה  

  ם בחברה בלבד.גידול בכמות הפרויקטים, אשר אינם תלויי

 תחרות   .1.8.6

צומח ומתפתח המושך אליו    הינו שוקבמסגרת תחום הפעילות  החברה, השוק בו היא פועלת  הערכת  למיטב   .1.8.6.1

מתחרים באופן הולך וגובר. בשים לב לכך שמדובר בתחום שבצמיחה, מעריכה החברה בשלב זה כי הוא אינו  

   .הדוחמאופיין כענף רווי למועד 

הערכת החברה, חברות פרטיות זרות  למיטב  החברה בתחום הפעילות נמנים,    על המתחרים העיקריים של  .1.8.6.2

ובכללם:   שונים,  יעד  בשווקי  הפועלות  עובדים(,  מאות  של  בהיקף  )ככלל,  כבינוניות  שוק  המתאפיינות 

שרשראות אספקה הכולל  (, שוק  בנקאותהנכסים וה ביטוח, ניהול  את ענפי ההכולל  ) פיננסיים  ה שירותים  ה

שירותים  התקשורת,  הבטחון,  התעופה,  הגז,  הנפט ווכן את שווקי ה   גיסטיקה ותחבורה וייצורקמעונאות, לו

  C3.ai. בין מתחרותיה של החברה בתחום הפעילות ניתן למנות את החברותבריאותהשירותים והציבוריים,  ה

)שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה ציבורית אמריקאית בעלת פריסה גלובלית, אשר לה פלטפורמה שעליה  

)שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה קנדית    Element AIמולבשים מוצרי בינה מלאכותית שונים( וכן חברת  

 (.   AIת  המתאפיינת ביכולות מחקריות לצד שירותי ייעוץ לארגונים בהטמעת יכולות ואסטרטגיי

החברה הינה בעלת היקפי פעילות קטנים באופן יחסי, וכי להערכתה קיימות מספר  הדוח  יודגש כי למועד  

או   דומים  יעד  לשווקי  בהתייחס  אלו  בתחומים  הפועלים  לעיל(,  כמתואר  למתחרים  )מעבר  נוספים  גופים 

   .אין באפשרות החברה להעריך את מידת התחרות עימןהדוח נוספים, אשר למועד 

, כאשר, בין היתר, בהתחשב  בשוק  אין באפשרות החברה להעריך את חלקההדוח  בהתחשב באמור, למועד  

   הינו קטן.הדוח בגודלה, ההערכה היא שחלקה בשוק למועד  

למועד   .1.8.6.3 החברה  בינה  הדוחלהערכת  פתרונות  פריסת  ביכולת  היתר,  בין  ממתחרותיה,  נבדלת  החברה   ,

ודה ברשתות נוירונים עמוקות שלהערכת החברה מהוות ענף חדשני  מלאכותית מתקדמת ובהתמחותה ומיק 

ומתקדם בתחום הבינה המלאכותית )בשונה ממיקודן של חברות אחרות במספר תחומים במקביל, ובכלל כך  

בשיטות בינה מלאכותית מתקדמות פחות(. כמו כן, החברה הינה בעלת נוכחות בשוק המחצבים האוסטרלי,  

הערכתה )למיטב  לה  למועד  ויש  בענף  מתחרות  בו  האירופאי  לשוק  חדירה  יכולת  ביססו  הדוח  (  טרם 

 דומיננטיות.    

לחברה לא  הדוח  להערכת החברה, בין הגורמים העלולים להשפיע על יכולת התחרות בתחום )הגם שלמועד   .1.8.6.4

עיהם  בהכרח קיים לה יתרון למול מתחרותיה( ניתן למנות את היחס בין מבנה העלויות של השירותים לביצו 

בפועל; חדשנות; איתנות פיננסית; חוזק מותג; קיומם של ערוצי שיווק והפצה )לפרטים אודות שיווק והפצה  

 (; וכן יכולת מוכחת בפעילות ותרומת פתרונותיה ללקוחות החברה.לדוח 1.12ראו סעיף 

וקים על  )א( פיתוח והשבחה של הפתרונות המשו   -בתחום, במספר אפיקים  מתמודדת עם התחרות  החברה   .1.8.6.5

ידה; )ב( מתן דגש על יחס עלות תועלת )באופן שלהערכת החברה לפתרונות שהיא מציעה יש פוטנציאל החזר  

(; )ד( יצירת  לדוח  1.12( גבוה(; )ג( תכניותיה להגדיל את ההשקעות בשיווק ומכירות )ראו סעיף ROIהשקעה )

מגוו  התאמת  )ה(  וכן  ועסקיים;  טכנולוגיים  פעולה  שיתופי  באופן  וביסוס  ידה,  על  המוצעים  הפתרונות  ן 

 המאפשר יכולת מיצוי אופטימלית של הטכנולוגיה הקיימת ברשותה. 
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 בינה מלאכותית ימוצרתחום  

 מידע כללי על תחום הפעילות .1.9.1

 כללי   .1.9.1.1

ככאלו   (א) המתאפיינים  מלאכותית  בינה  מוצרי  בפיתוח  החברה  מתמקדת  זה  פעילות  תחום  במסגרת 

שאינם מצריכים התאמה פרטנית ומותאמת לצורכי הלקוח, ובעלי יכולת שימוש סדרתי ונרחב בקרב  

 קהל רחב של לקוחות פוטנציאלי.  

ממספר אלגוריתמים  מצויה החברה בשלבי פיתוח מתקדמים של מוצר אחד, המורכב  הדוח  למועד   (ב)

המבצע   פטנטים(,  לרישום  בקשה  החברה  הגישה  חלקם  )שלגבי  נוירונים  רשתות  מבוססי  מורכבים 

( מידע  של  BigDataעיבוד  מכני הקיים במתקניהם  וציוד  מיכון, מכשור  במערכות  היסטורי הקיים   )

המידע את  לתרגם  ומטרתו  אמת  בזמן  כאמור  ממכונות  הנובע  ובמידע  תעשייתיים  הנאסף    גופים 

 מהמכונות לתובנות עסקיות ולמעשה להפוך את מכונת הייצור המסורתית למכונה חכמה.    

הינו כלי מתחום הבינה המלאכותית, אשר עתיד לאפשר,    DataMind AIהדוח  מוצר זה, הקרוי למועד  

ים  בכפוף להשלמת שלב הפיתוח בהצלחה, תחזוקה יעילה לאורך זמן של ציוד, באמצעות חיזוי של גורמ

העלולים להביא לתקלות ולהשבתה של ציוד מכני, ומתן התראות מראש במטרה לאפשר לפעול בזמן  

לשם תיקון ומניעת תקלות אלו. מטרת התראה זו הינה לספק מידע מפורט לגבי התקלה הכולל את  

אופטימלי   ייעול  המאפשר  באופן  התקלה,  של  החזוי  הזמן  ומשך  התקלה  מיקום  לתקלה,  הסיבות 

שימור ותחזוקת הציוד ובהתאמה במניעה של הפסדים והוצאות מיותרות ללקוח. בנוסף, מוצר    בניצול,

זה, במידה והפיתוח יושלם בהצלחה, יהיה בעל יכולת הבנה של מכונת הייצור, באופן שיש ביכולתו  

לספק למפעיל המכונה אינדיקציות ותובנות לגבי תפעול לא אופטימלי של המכונה בזמן אמת. בבסיס  

תפוקה  ת לספק  המכונה  ביכולת  פוגע  אופטימלי  שאינו  תפעול  לפיה  המוצא  הנחת  עומדת  זו  כונה 

בחלק   לשיווק  ראוי  איננו  המכונה  שתוצר  לכך  המביא  באופן  נפל,  או  לפחת  וגורם  מקסימלית 

תהליכים   וייעול  שיפור  ללקוחותיה  להציע  החברה  שואפת  זה,  במוצר  שימוש  במסגרת  מהמקרים. 

ת  יתעשי  תעשיית הגז והנפט, תעשיית התשתיות,  ת הכרייה,יבדגש על תעשיתעשיות    מורכבים במגוון

 . ת המזון והמשקאותיותעשי  , תעשיית הניירהכימיקלים

פעילות מוצר החברה כאמור לעיל, אשר מצוי בשלבי פיתוח מתקדמים ובדיקת התכנות, מתבססת על  

נוסף ממערכות תפעול רלוונטיות שונות  שימוש בנתונים הקיימים של מערכות ייצור ומכונות ומידע  

(, וללא צורך בהתקנת חומרה חדשה או נוספת, כאשר בבסיס התקנת  Data-drivenאצל הלקוח )גישת  

בצורה   ייצור  הגדלת  מאפשרת  אשר  חכמה  למכונה  המכונה  את  להפוך  המטרה  עומדת  המוצר 

תוח ובדיקת ההתכנות, מוצר  הוליסטית. בכוונת החברה לפעול לכך, שבכפוף להשלמה בהצלחה של הפי

החברה נשוא תחום הפעילות לא יתמקד רק בשמירה על תקינות ואיכות תפקוד המכונה ובהתראה  

לפגיעה   הגורם  המכונה  של  אופטימלי  לא  תפעול  על  התרעות  במתן  גם  אלא  תקלות  מפני  מונעת 

 בתפוקתה.  

להגדיל את היעילות במפעלי  להערכת החברה, במידה והפיתוח יושלם בהצלחה, המוצר כאמור יאפשר  

כשלים   לגבי  אינדיקציות  ומתן  בקבוק,  וצווארי  תקלות  של  אמת  בזמן  ניתוח  ידי  על  גדולים  ייצור 

מכונות   את  שהופכת  המלאכותית  הבינה  החברה,  להערכת  מכך,  יתרה  בעתיד.  להתרחש  שצפויים 

יצור חכם, דינאמי,  לומד  הייצור לחכמות תאפשר למפעלים לעבור מעידן של ייצור תבניתי לעידן של י
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בטיחות   והגברת  מיותר  זיהום  הקטנת  תפוקה,  הגדלת  דוגמת  שיפורים  פוטנציאל  עם  ומשתפר, 

העובדים נוכח אפשרות הקטנת המגע עם סביבת המכונה הקרובה, אשר מתאפיינת לעיתים בסיכון  

 מסויים.  

 

חלקם   (ג) שלגבי  מורכבים  אלגוריתמיים  ממספר  מורכב  כאמור  החברה  בקשה  מוצר  החברה  הגישה 

 .  לדוח 1.15לרישום פטנטים לשם הגנה על זכויות הקניין הרוחני. לפרטים ראו סעיף  

ולמועד   האחרונות  הבינה  הדוח  בשנים  פתרונות  בתחום  החברה  פעילות  בהתאמה,  ומהווה,  היוותה 

יחד זאת, בהתאם  זה(  לדוח    1.8)כמתואר בסעיף  המלאכותית   את מרביתן המוחלט של הכנסות החברה. 

( בכוונת החברה לרכז מאמץ לקידום ופיתוח פעילותה במסגרת  לדוח  1.23לאסטרטגיית פעילותה )וראו סעיף  

הבינה המלאכותית, באופן שעל פי תכניותיה והערכותיה תרכז פעילות זו בטווח הזמן הבינוני    ימוצרתחום  

תקופה של כשנתיים( את מרבית משאביה ותשומות החברה במחקר ופיתוח עבור  בהדוח  )המוערך למועד  

בתחום   הצמיחה  כי  מעריכה  החברה  ומכירה.  שיווק  ובמאמצי  המלאכותית  הבינה  מוצרי  פעילות  תחום 

פתרונות הבינה המלאכותית תהיה תוצר לוואי של השקעות השיווק והמכירה שיכוונו לתחום מוצרי הבינה  

 המלאכותית.  

  י מוצרלקידום ופיתוח פעילותה במסגרת תחום  רכות החברה בדבר ריכוז פעילותה בטווח הזמן הבינוני  הע

השיווק   השקעות  לצד  המלאכותית  הבינה  פתרונות  תחום  צמיחת  בדבר  ולהערכתה  המלאכותית  הבינה 

יירות ערך.  והמכירה שיכוונו לתחום מוצרי הבינה המלאכותית, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק נ

מידע זה נסמך על הערכות ותכניות החברה בהתבסס על ניתוח מגמות וצרכי השוק. בפועל, התנהלות החברה  

עשויה להיות שונה בפועל ממגוון סיבות, ובכלל כך בין היתר זיהוי שינוי במגמות השוק או קשיים בהשלמת  

 שלב פיתוח ובדיקת ההתכנות של מוצר החברה נשוא תחום הפעילות.  

הדוח של פעילות החברה במסגרת תחום מוצרי הבינה המלאכותית, המתמקד למועד   אופייהבשים לב ל

החברה נשוא תחום הפעילות,   מוצר פיתוח הצלחת לגבי הוודאות  העדר רקע ועל ,והפיתוח  המחקרבשלב  

, או היעדר ניסיון או אסמכתאות וודאיות להצלחת הפעלתו אצל לקוחות פוטנציאליים או בסביבת הפעלה

 יםקולשו  ובהחדרתהצלחה  -איאו  בתחום הפעילות   מוצר החברה בפיתוח של כישלון  של במקרהיודגש כי  

 לטמיון.  לרדתא לצלוח ואף  של, כאמור מוצרההשקעת החברה בפיתוח  , עלולהיםהרלוונטי

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו   .1.9.1.2

 .  לדוח 1.7.2 -ו  1.7.1לפרטים אודות שינויים בשוק הבינה המלאכותית, ראו סעיפים  (א)

 עוסקת החברה בפיתוח המוצר נשוא תחום הפעילות.   2018של שנת  החל מהמחצית השניה (ב)

תאגיד  ובדיקת ההתכנות למול   נמצאת החברה בשלב הדגמה   2020החל מהמחצית השניה של שנת   (ג)

( של תאגיד  reclaimer)כהגדרתו לעיל(, בהתייחס לאחת ממכונות הכרייה )מסוג  הכרייה האוסטרלי

החברה מפתחת  הדוח  ת הדיוק שלו. כמו כן ובמקביל, למועד  זה, לבדיקת התכנות הפעלת המוצר ורמ
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אינטגרציה כללית למכונות תאגיד הכרייה האוסטרלי, אשר תאפשר התממשקות עתידית למכונות  

נוספות של תאגיד הכרייה האוסטרלי. במהלך הבדיקות עד כה, למיטב בדיקתה של החברה )וטרם  

ידי על  בדיקת ההתכנות  לתוצאות  מוצר החברה    שנתקבל אישור  הציג  האוסטרלי(,  תאגיד הכרייה 

ככאלו שהוא    הכרייה האוסטרליכאמור יכולת חיזוי תקלות עבור חלק מהתקלות אותם אפיין התאגיד  

מעוניין לאתר, וכן איתר תפעול לא אופטימלי של המכונה שלהערכת החברה מניעתו עשויה לתרום  

 .  לדוח 1.22.1גיד הכרייה האוסטרלי ראו סעיף לפרטים אודות ההתקשרות עם תא -   ליעילות המכונה

אין בהערכה זו כדי להוות אסמכתא וודאית או הערכה שהפיתוח של  הדוח  עם זאת, יודגש כי למועד  

המוצר יושלם בהצלחה ו/או שהחברה תעמוד במדדי הדיוק כפי שנקבעו בהסכם עם תאגיד הכרייה  

   להתקשר עם החברה בהסכם לגבי מוצר החברה.האוסטרלי או שתאגיד הכרייה האוסטרלי יחליט 

תכנית מאושרת בנושא שיפור וייעול תהליכי כריית מחצבים וייצור, ומענק שנתקבלה  לפרטים אודות  (ד)

 . לדוח 1.14.2ראו סעיף בעניינה מרשות החדשנות, 

החלה החברה במאמצי שיווק כלליים ביחס למוצר כאמור    2020במהלך המחצית השנייה של שנת   (ה)

החלה החברה לבחון פיתוח עדכני חדש למוצר נשוא תחום    2020חות נוספים, ובחודש אוקטובר  ללקו

התקלות   אופי  את  לאבחן  המאפשר  וודאיים(,  הצלחה  ממצאי  לגביו  נתקבלו  )שטרם  הפעילות 

המאותרות במכונה שמתרחשות בזמן אמת וליתן המלצות לטיפול בתקלה )וזאת לצד ובנוסף היכולת  

 זות תקלות מבעוד מועד שפותחה כאמור קודם לכן(.  כמתואר לעיל לח

חברת חשמל מקומית  בהטמעת מוצרה נשוא תחום הפעילות אצל  החברה  החלה    2021ינואר  בחודש   (ו)

ייעול התחזוקה החזויה של קווי המתח של החברה על בסיס דאטה היסטורי. ההתקשרות   למטרת 

נקבעה לתקופה של שנה, היא כוללת מרכיב עלות הטמעת מוצר החברה נשוא תחום הפעילות ומרכיב  

מע"מ )באופן    אלפי ש"ח בתוספת  190-מתן רישיון שימוש שנתי לשנה ראשונה, בתמורה לסך כולל של כ

שבהתאם להצעת החברה, ככל ומזמין העבודה יבקש לבצע עדכון מודל יותר מפעם אחת בשנה, תעמוד  

 אלפי ש"ח(.   35עלות עדכון כאמור על סך של 

,  ניירחברה מקומית ליצור  עבור  ביצוע בדיקת התכנות  הסכם לב   למועד הדוח התקשרה החברהכמו כן,  

  ואירופאיות מקומיות    ייצור  חברות  מספר  עם   משתנים  בשלות  בשלבי  שונים   במגעים  נמצאתוהיא  

 . החברה במוצר היתכנות בדיקת ביצוע או להטמעה 

   שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .1.9.1.3

 . לדוח 1.8.1.3ראו סעיף 

   שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .1.9.1.4

תעשייתיים למכונות ולפסי ייצור, החלו יצרני מכונות ויצרני מערכות    IOTכחלק ממגמה של הוספת סנסורי  

בעייתיות   תופעות  המנתחים  אנליטיקה,  פתרונות  במכונות  המותנות  במערכות  לשלב  ואוטומציה  מחשוב 

די יצרני המכונות  בתהליכי ייצור והפקה. בנסיבות אלו, למיטב ידיעת החברה, האנליטיקה המסופקת על י

תופעות   חיזוי  או  בייצור  מורכבות  לבעיות  איכותי  פתרון  מאפשרת  אינה  והיא  יחסי  באופן  פשטנית  הינה 

עתידיות באופן מיטבי. להערכת החברה, פתרונות האנליטיקה של יצרני המכונות ישתפרו בשנים הקרובות,  

דע הטכנולוגי שפיתחה החברה למול  , היהדוחבהתאם למידע שנמצע בידיה למועד    -אך להערכת החברה  

 המצב הטכנולוגי הקיים, מקנה לה יתרון תחרותי.
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   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .1.9.1.5

 :להצלחה בתחום הפעילות הינם  עשויה להביאלהערכת החברה, גורמים קריטיים שעמידה בהם 

של מכונות ייצור ברצף הזמן מהווה    Data-Bigת  היסטורי בתצור  IOTתחום ניתוח מידע    -  הון אנושי (א)

תת תחום בתחום הבינה המלאכותית, המצריך מומחיות ייחודית וכוח אדם איכותי מאוד. בהתאמה,  

 קיימת חשיבות רבה באיתור, גיוס ושימור כוח אדם בעל מיומנות אלו. 

ככל שייאסף יותר מידע    מאפייני הפעילות בתחום מכתיבים כי  -  שיפור טכנולוגי ויכולת איסוף מידע (ב)

היסטורי ועכשווי של מכונות ברחבי העולם, תהינה התובנות של הבינה המלאכותית בתחום עמוקות  

ומדויקות יותר. כמו כן, שיפור טכנולוגי מתמיד באמצעות השקעות מו"פ על מנת לשמר על היתרון  

נטגרציה למכונות חדשות,  התחרותי, ולשפר את דיוק הטכנולוגיה ולהקטין את עלויות ההטמעה והאי 

 מהווים נדבך חשוב של הפעילות. 

, לאור היקפי העסקאות שבוצעו על ידה עד  הדוחבשים לב לסטטוס התפתחות החברה למועד  יחד עם זאת,  

למועד זה במסגרת תחום פתרונות הבינה המלאכותית ולאור מיקוד פעילותה בפיתוח של המוצר נשוא תחום  

ין וודאות מוחלטת בשלב זה כי קיומם של גורמי ההצלחה כאמור בחברה ישפיע  א ,  מוצרי הבינה המלאכותית

  .החברה ועסקיה על התפתחות 

בתחום   הצלחה  גורמי  אודות  נוספים  רלוונטיים  ,  מלאכותיתהבינה  הפתרונות  לפרטים  להיות  העשויים 

 . לדוח 1.8.1.5לתחום הפעילות, בשינויים המחויבים, ראו סעיף 

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .1.9.1.6

 להערכת החברה, ככלל, חסמי הכניסה העיקריים לפעילות בתחום הפעילות הינם כדלקמן:  

שמוזרמים לאורך זמן מהמכונה )כלומר בחינה    Data-Bigצורת  ניתוח נתונים בת  -   יכולת טכנולוגית (א)

של נתונים והתנהגותם במשך זמן מה ולא בהתבסס על קריאת נתונים בשנייה בודדת(, כדי לאפיין  

את   החברה  מכוונת  בה  במתכונת  ייצור(  בפס  בקבוק  צווארי  או  תקלות  )דוגמת  עתידיות  תופעות 

טכנולוגי שימוש  מצריך  בתחום,  רשתות  פעילותה  של  ייחודים  מבנים  על  המבוסס  מתוחכמת  ה 

 נוירונים. 

קיים קושי לנתח מידע של מכונות, נוכח הצורך לנתח כמות גדולה של מידע בזמן    -  מורכבות טכנולוגית (ב)

אמת ולהתגבר על נתוני סרק ואי דיוקים באופן קליטת המידע או הזנתו ע"י גורם אנושי )"רעשים"(,  

 לם הייצור הכבד. בעו IoTהמאפיינים מידע 

העשויים להיות רלוונטיים לתחום הפעילות, בשינויים המחויבים, ראו  ,  לפרטים נוספים חסמי כניסה נוספים

 . לדוח 1.8.1.6סעיף 

 תחום הפעילות  למוצר תחליפים  .1.9.1.7

 תכלול  טבעי   באופן   אשר  חדשה,   מתקדמת   מכונה   רכש  )א( התחליפים העיקריים למוצר תחום הפעילות הינם:  

 תהיה  בתחזוקתם  הצורך לגבי  והאינדיקציה   יותר,   גבוה  יהיה  שלהם  השרידות   שזמן יותר,   מתקדמים רכיבים 

 שלהערכת  הגם  תקלות,   לחיזוי מובנה  תוכנה  ממשק  עם ויסופקו  יכול  אף  כאמור,  חדשות מכונות  יותר.   ברורה

 של   סיבות בנ  במיוחד   מספק,   דיוק  חוסר   עם  רבות  שווא  התראות   לספק   נוטים   זה   מסוג   ממשקים   החברה 

 היצרן   של  יותר   מתקדם  תוכנה  ממשק  והוספת  קיימת  מכונה   של   חלקי   שדרוג   )ב(  מורכבות;  תקלות  היווצרות 

 מכונות,  מהנדסי  )דוגמת  המיומן   האדם   כוח  הגדלת  )ג(  מהתקלות;  חלק  של  קיומן  על   התרעה   יכולת  בעל
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 את   לשפר   מנת   על   ארוכה  תקופה   לאורך   והכשרתו   מקצועות(   בעלי   באלו   וכיוצא   וטכנאים   תהליך   מהנדסי 

נוספים שניתנים על ידי מתחרים ו/או חברות אחרות  במכונה  והטיפול  השימוש  )ד( מוצרים או שירותים   ;

בתחום או בתחומים דומים בשיטות דומות או קרובות לשיטות בהם החברה משתמשת, והמגיעים לתוצאות  

לשירותים המוצעים על ידי החברה במסגרת תחום  דומות, ובכלל כך שירותי פיתוח מותאמים אישית בדומה  

 פתרונות הבינה המלאכותית.

 מוצר תחום הפעילות  .1.9.2

 כללי  .1.9.2.1

כמתואר לעיל, מוצר החברה נשוא תחום הפעילות, המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים ובדיקת התכנות,   (א)

כונות  נועד לאפשר להפוך מיכון, מכשור וציוד מכני הקיים במתקניהם של גופים תעשייתיים )כגון מ

( למכונות ייצור חכמות )מעבר להתקנים שהותקנו בהם על ידי יצרן המכונה(  מחצבים ומכונות ייצור

הסיבות   ואת  קיימות  תקלות  אמת  בזמן  לנטר  תקינותן,  מצב  את  אמת  בזמן  לנתח  יכולת  בעלות 

 להיווצרותם, ואף לחזות תקלות עתידיות, באמצעות אמצעי בינה מלאכותית.  

( בזמן אמת  Fusionתוכנן מוצר החברה נשוא תחום הפעילות לבצע פעולת היתוך )במסגרת הפעלתו מ 

המותקנים על גבי המכונה נשוא הניתוח,    IOTשל מידע הנצבר ממספר רב )מאות ואף אלפי( סנסורי  

ומשום   זה,  בהקשר  החברה.  ידי  על  המפותחת  ייחודית  מלאכותית  בינה  בטכנולוגיית  שימוש  תוך 

, החברה  Deep Learningמבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית לומדת מסוג  שמוצר החברה כאמור  

צופה כי במידה והפיתוח יושלם בהצלחה, תהיה קיימת היתכנות להטמעה של המוצר במגוון סוגים  

של   הטכנולוגיה  ליבת  את  שמאפיינת  זו  והתאמה  לימוד  יכולת  בשל  תעשיות,  ובמגוון  מכונות  של 

 המוצר. 

בתהליכי ייצור, מפותחת על ידי החברה    בחיזוי תקלותתחום הפעילות, המתמקדת  ליבת המוצר נשוא   (ב)

שנת   של  השניה  מהמחצית  צפויה  2018החל  )והיא  החברה  התקשרה  זו,  מוצרית  ליבה  בסיס  על   .

להמשיך ולהתקשר( בבדיקות היתכנות בכל תחום פעילות )כרייה, מזון ומשקאות, הולכת חשמל, נייר  

 לוודא את גנריות המוצר במגוון תחומים.   וזאת על מנת 17וכו'( 

בסוף  הדוח  למועד   מושלמת  להיות  צפויה  שעיקרה  המוצר,  בנושא  והפיתוח  המחקר  פעילות  עיקר 

)א( המשך השבחת דיוק האלגוריתמים ומידת התחכום שלהם  -, מתמקדת ב2021  הרבעון השני של שנת 

טגרציות למערכות נתונים שונות שיאפשרו  בניטור תקלות והבנת מכונות מורכבות )ב( המשך פיתוח אינ

לעיל על מנת לוודא את   )ג( ביצוע בדיקות היתכנות כמתואר  קליטה מהירה יותר של מכונה חדשה 

גנריות ליבת המוצר. בהתאמה, ככל ובמסגרת זו שיתגלו פערים בדבר גנריות המוצר, תפעל החברה  

את התאמתו למגוון רחב ככל הניתן של   לפיתוח השלמות ותיקוני ארכיטקטורה במוצר על מנת לשפר

 תחומים וסוגי מכונות. 

במקביל לליבה המוצרית המתמקדת בחיזוי תקלות כמתואר לעיל, מצויה החברה בשלבי פיתוח של  

דוגמת מתן  רכיב נוסף בעל יכולת זיהוי אירועים המעידים על תפעול לא אופטימלי של מכונת הייצור )

הגדרות מכונה לא אידיאליות וכיוצא באלו, במטרה להקטין או למנוע    אינדיקציה על הפעלה לא נכונה,

 

למועד הדוח התקשרה החברה, בנוסף להתקשרות עם חברת הכרייה האוסטרלית, בהסכם לביצוע בדיקת התכנות עם    17
 חברה מקומית ליצור חשמל וכן במזכר הבנות לא מחייב עם חברה מקומית לייצור נייר. 
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, נמצא  הדוח(. למועד  שימוש לא יעיל במכונה אשר מהווה משאב יקר וחיוני לתפוקות מפעל תעשייתי

שלהערכת   ובאופן  מסחרי,  לשיווק  בשל  טרם  שהוא  באופן  מעבדה  ובדיקות  פיתוח  בשלבי  זה  רכיב 

. יחד עם  הדוחרבעונים קלנדריים ממועד    3-ל   2החברה הוא יהיה בשל לשיווק מסחרי בטווח של בין  

היא   רצויה,  דיוק  מידת  של  ולהגעה  המעבדה  בדיקות  לתוצאות  בהתאם  כי  מעריכה  החברה  זאת, 

 תתקשר בחוזים מחייבים להטמעת המוצר באופן הכולל גם את הרכיב כאמור. 

 מרכיבי הפיתוח העיקריים הינם:

שדרוג ארכיטקטורות רשתות הנוירונים והאלגוריתמים הנוספים הקיימים במוצר וזאת לשם   ( 1)

נבחנים שיפורים  במסגרת זה נעשה תהליך חזרתי, בו    – שיפור דיוק המוצר ומידת הגנריות שלו  

באופן חוזר ונשנה עד לקבלת התוצר האופטימלי, במטרה לכך שבמהלך הרבעון השני של שנת  

 אשונה לשיווק מסחרי. תוצג גרסה ר 2021

במסגרת זו צוות המו"פ המוצרי תומך    -תמיכה בהטמעות הנעשות במסגרת בדיקות היתכנות   (2)

וימשיך לתמוך בבדיקות ההיתכנות בתחומי הפעילות השונים וזאת על מנת לייצר היזון חוזר  

 להמשך שיפור ליבת המוצר. 

מקובלות   ( 3) מידע  למערכות  אינטגרציות  על  האוס  -שיפור  המותקנים  מסנסורים  מידע  פות 

למכונות   מהירות  אינטגרציות  ביצוע  לשם  וזאת  במפעל  נוסף  תפעולי  ומידע  ייצור  מכונות 

 חדשות. 

לצורך תמיכה בפריסה בהיקף משמעותי של המוצר   - שיפורי תוכנה ובפרט ארכיטקטורת ענן  ( 4)

 למגוון רחב של מכונות. 

הפעילו (ג) תחום  נשוא  המוצר  החברה,  תהליך  להערכת  בבסיס  שהינו  לצורך  מענה  לספק  צפוי  ת 

, אשר להערכת החברה הינו בעל השפעה מהותית. לצד זאת  18ם דיגיטליזציה של השווקים התעשייתיי

למועד   כי  מתקדמים  הדוח  יודגש  פיתוח  בשלבי  המצוי  המוצר  של  פיתוחו  בהשלמת  ודאות  אין 

. לפרטים ראו  סטרלי וגופים נוספיםתאגיד הכרייה האוובבדיקות היתכנות במסגרת התקשרות עם  

 . לדוח 1.1.2.5סעיף 

הערכות החברה בדבר צפי השלמת שלבי הפיתוח ובדיקת ההתכנות, הערכות החברה בדבר יכולת הטמעת  

המוצר במכונות ובתעשיות נוספות, וכן הערכות בדבר מועדים צפויים להשלמת פיתוח ביחס לכל אחד מרכיבי  

ים מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הנסמך על הערכות הנהלת  המוצר ולשיווק המוצר, מהוו

וצוות הפיתוח של החברה, על שלבי הפיתוח בה מצויה החברה ועל תכניותיה העסקיות ומחקרי שוק שנבחנים  

ייתכן אף  אין וודאות כי הערכות החברה תתממשנה, ואין עשויות להיות שונות בפועל,  הדוח  על ידה. למועד  

 שבאופן מהותי. 

 אופן פעולת מוצר החברה נשוא תחום הפעילות  .1.9.2.2

בשלבי פיתוח מתקדמים ובדיקת  הדוח  מוצר החברה נשוא תחום הפעילות, אשר כאמור לעיל מצוי למועד  

מבוסס ענן, אשר בכפוף להשלמת פיתוחו    SaaSהתכנות והוא טרם הותקן אצל לקוחות כלשהם, הינו מוצר  

 

18  -digital-your-building-4.0-page/industry-4.0/landing-https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries
 2016.pdf-april-enterprise 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
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בע  יהיה  גופים  בהצלחה,  של  מכני הקיים במתקניהם  וציוד  מיכון, מכשור  למערכות  יכולת התממשקות  ל 

המותקנים על גבי מכונות אלו, וכן למידע תפעולי אחר שנשמר במערכות    IoTתעשייתיים, לסנסורים מסוג  

המכונה. בכפוף להשלמת שלב הפיתוח ובדיקת ההתכנות בהצלחה, המידע הנצבר ממקורות אלו ניתן לעיבוד  

בזמן אמת בשרתי הענן של החברה והבינה המלאכותית שהינה בעלת יכולת לימוד של היסטוריית פעילות  

המכונה   למפעיל  ולספק  מהמכונה  אמת  בזמן  המתקבלים  הנתונים  את  לנתח  מסוגלת  כאמור  המכונה 

א  )באמצעות ממשק משתמש מקוון( אינדיקציות באשר למצב המכונה ותקינותה, התראות כאשר המכונה ל

 מתופעלת בצורה יעילה וכן מבט צופה פני עתיד ביחס להערכת כשלים עתידיים ביחס לתקינות המכונה.  

-מוצר החברה כאמור, במידה והפיתוח יושלם בהצלחה, יכלול יכולת ניתוח של המידע הסנסוריאלי )רכיבי ה 

IoT  וי הזמן,  ציר  על  משתנות  נתונים  בקריאות  שמתאפיין  המכונה(  ע"ג  תופעות  המותקנים  זיהוי  כולת 

מורכבות בהתנהגות הנתונים שמעידות על תופעה שעתידה להתרחש. על בסיס ניסיון החברה בתחום, ניתוח  

ומתכננת   מפתחת  אותה  המלאכותית  שהבינה  בעוד  האנושית,  הבינה  עבור  מורכב  אתגר  מהווה  זה  מידע 

 החברה לפתח בעתיד הינה בעלת יכולת לנתח. 

 קריים, הינם כדלקמן: תהליכי עבודת המוצר העי

הנתונים הנובעים  אגירת    -  חיבור מוצר החברה למכונה ולמערכות המידע העוטפות אותה  -שלב א'   (א)

הפעילות   תחום  נשוא  החברה  מוצר  התחברות  המכונה,  גבי  על  המותקנות  הסנסורים  ממערכות 

וה קיים  ידע  להרכשת  בבסיסו  המשמש  מהן,  ההיסטורי  המידע  שאיבת  תוך  אלו  יסטורי  למערכות 

 הרלוונטי למכונה הספציפית ואת המידע בזמן אמת, לצורכי הפעלת בינה מלאכותית. 

מידע זה    -  והתאמת המידע לפורמט אשר הבינה המלאכותית יכולה לעבד  Big Dataעיבוד    -שלב ב'   (ב)

מגיע למוצר החברה נשוא תחום הפעילות בצורה גולמית לחלוטין, בתצורות שונות, ממקורות מידע  

הבינה  שונים אשר  לכזה  הפיכתו  לצורך  משמעותי  עיבוד  דורש  זה  מידע  מאד.  גדולים  ובנפחים   ,

 Extractהמלאכותית יכולה ללמוד ולהבין. לשם כך, מפותח על ידי החברה מודול בעל יכולות עיבוד  

Transform Load  (ETL  בקצב עבודה מהיר, והכולל מספר שלבים מורכבים. מודול זה מהווה רכיב )

בתהליך, באופן שיש בו כדי לאפשר עבודה מול כלל סוגי ומאפייני הלקוחות וללא קשר לכמות  קריטי  

  או סוג הסנסורים הקיימים במכונה.

היות וככלל מכונה נבנית על ידי יצרן באופן המותאם    -  אימון אוטומטי של הבינה המלאכותית  -שלב ג'   (ג)

(, לא קיימת ארכיטקטורה אחידה של בינה מלאכותית אשר תתאים לכלל  tailor madeלצרכי ללקוח )

המכונות. מנגד, על מנת לשמור על יכולת פריסה מהירה של המוצר, ועל מנת להימנע מהצורך לתכנן  

( AutoMLלכל מכונה, מפתחת החברה טכנולוגיית אוטומציה )  ולבנות באופן ידני ארכיטקטורה חדשה

פתרונות   שבה    אנושיתהתערבות  ללא    Machine Learningלבניית  בונים  )במתכונת  אלגוריתמים 

( המאפשרת ליצור ארכיטקטורות חדשות של רשתות נוירונים, המותאמות ואופטימליות  אלגוריתמים

מיטב ידיעת החברה, התוצר המשולב במוצר והמוכוון  עבור המכונה הספציפית, באופן אוטומטי. ל

למידעים ולמקרים של מידע בתצורת נתוני עתק של מכונות ייצור, הינו אלגוריתם חדשני, אשר למועד  

לא קיים בספרות האקדמית תיעוד עבור שימוש זה, והמאפשר יצירה ואימון אוטומטיים של  הדוח  

   (.בינה מלאכותית בזמן קצר )עד ימים בודדים

ד'   (ד) מתמשכת    -שלב  על    -  ((Continuous Learningלמידה  המורכבים  בסנסורים  תכופים  שינויים 

בהתנהגות המכונות,  המכונות, באופן הפעלתן ובמאפייני החומר המעובד מביאים לשינויים מהותיים 
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ים  . האימון של מודלי בינה מלאכותית הבנוי המתבטא כפועל יוצא בשינויים במידע המגיע מהמכונה

קלאסי   באופן  ומתבצע  מורכב  הינו  ייחודיות  מלאכותית  בארכיטקטורות  בינה  מהנדסי  ידי  על 

אוטומציה לתהליך  מבצעת  בחברה  המפותחת  . האלגוריתמיקה  המתמחים באלגוריתמי למידה עמוקה

אפשר אימון ולמידה מתמדת של מודל הבינה המלאכותית  המבאופן    ,אימון הבינה המלאכותית מחדש

 . ועל גבי שרתי החברה בענן  ינויים במכונת הייצור לאורך זמןבהתאם לש

קריטית  הינו  היכולת להסביר מערכות בינה מלאכותית    -    Explainability)היכולת להסביר )  -שלב ה'   (ה)

המערכת,  לבניית   משתמשי  עם  המלצות    -ובהתאמה  אמון  מאחורי  הרציונל  את  להסביר  היכולת 

יכולת הניתוח של המסקנות אותם מספקת הבינה המלאכותית  קריטי לאימוץ הטכנולוגיה.  המוצר  

לספק   הבינה  את  למשתמש  עתידה  של  ההמלצה  התקבלה  שלאורם  והסנסורים  המאפיינים 

המערכת של  ההחלטות  קבלת  מנגנון  את  ממחיש  ובכך  מא  המלאכותית,  ההמלצה  שעומדת  חר 

 .  שמספקת הבינה המלאכותית במוצר

לשווקים   הניתן  ככל  מהירה  לחדירה  אסטרטגיה  ומתוך  לעיל,  כמתואר  ולתהליכים  למרכיבים  לב  בשים 

הרלוונטיים ולצמיחה בתחום הפעילות, החברה פועלת לשם כך שארכיטקטורת המוצר נשוא תחום הפעילות  

שלב הפיתוח ובדיקת ההתכנות( במכונה חדשה במהלך  תאפשר את הטמעתו )בכפוף להשלמה בהצלחה של  

יום ממועד קבלת המידע הרלוונטי מהמכונה, תוך שבכוונתה אף לחתור לקיצור    60- תקופה ממוצעת של כ

 תקופה זו.  

הערכות החברה בדבר פרק הזמן המוערך הצפוי להטמעת המוצר, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק  

ל הערכות הנהלת וצוות הפיתוח של החברה, על בסיס תכנית הפיתוח והממצאים למועד  ניירות ערך, הנסמך ע

אין וודאות כי הערכות החברה כאמור תתממשנה, ואין עשויות להיות שונות בפועל, ייתכן  הדוח  . למועד  הדוח

 אף שבאופן מהותי. 

עבור  הדוחלמועד   פעמי  חד  תשלום  של  בתחום במתכונת  לקוחות  עם  לפעול להתקשרות  בכוונת החברה   ,

התקנה מרחוק, לצד התקשרות בהסכם רישיון שימוש שנתי על פי תכנית התקשרות )ככל הניתן רב שנתית(.  

להערכת החברה, דמי השימוש שיגבו מלקוחותיה ייקבעו בהתאם לשילוב פרמטרים המתחשבים בין היתר  

פייני הסקטור בו פועל הלקוח, מאפייני המכונה או המכשור הרלוונטי ביחס אליו מתבקש המוצר )כגון  מא

 מספר הסנסורים המותקנים עליו(, עלות המכונה ופוטנציאל החסכון הכספי הגלום בהטמעת המוצר.  

למת שלבי  , אין באפשרות החברה להעריך באופן מדויק את המועדים הצפויים להשהדוחיודגש כי למועד  

הפיתוח, השלמת שלב בדיקת היתכנות, מועד ההתקשרות הצפוי עם לקוחות בתחום והיקף ההתקשרות  

   והיקף השוק הפוטנציאלי.

 פילוח הכנסות מתחום הפעילות   .1.9.3

החברה  הדוח  למועד   הכנסות  עם  מסתכמות  מהתקשרותה  הנובעים  בתקבולים  הפעילות  תאגיד  מתחום 

נשוא תחום הפעילות,    הכרייה האוסטרלי בהסכם לביצוע תהליך בדיקת התכנות של חלק ממוצר החברה 

   .לדוח 1.22.1- ו 1.1.2.5כמפורט בסעיפים 

 לקוחות   .1.9.4

המצויה  האוסטרלי    תאגיד הכרייה, אין לחברה לקוחות בתחום הפעילות, למעט התקשרותה עם  הדוחלמועד   .1.9.4.1

בשלבי בדיקת ההתכנות ומשא מתן עימו בקשר עם התקשרות עמה בהסכם להתקנת המוצר על גבי מכונות  
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בסעיף   חשמל  לדוח  1.22.1כרייה כמתואר  עם חברת  ולמעט התקשרות  בסעיף    בישראל ,    1.9.1.2כמתואר 

 .  לדוח

 . לדוח 1.22.1, ראו סעיף האוסטרליתאגיד הכרייה לפרטים אודות תנאי ההתקשרות עם 

( בכלל, ותאגידים מתחומי  Manufacturing, החברה רואה בגופים שהינם תאגידים ענקי ייצור )הדוחלמועד   .1.9.4.2

( הכימיקלים Natural Resources )19המחצבים  ומשקאות 20,  מזון  בפרט,  21,  הנייר  כלקוחות    ותעשיית 

, החברה נמצאת במגעים שונים, בשלבי  הדוחות. למועד  פוטנציאליים מרכזיים של המוצר נשוא תחום הפעיל

בשלות משתנים, עם מספר חברות ייצור ישראליות ואירופאיות בקשר עם הטמעת  או ביצוע בדיקת היתכנות  

)הגם שלמועד   במכונותיהם  הפעילות  נשוא תחום  בפועל  הדוח  במוצר החברה  וודאות בהתקשרות  כל  אין 

 . בהסכמים מחייבים עם חברות אלו(

 צבר הזמנות   .1.9.5

 אין לחברה צבר הזמנות בגין תחום פעילות זה.הדוח  למועד  

מיליון ש"ח המיוחסים למגזר    4.3-החברה הפיקה הכנסות בסכום של כ  2020שנת  כי במהלך  יצוין  לעניין זה  

נכון למועד  לצד זאת יודגש כי  זה, ואשר נובעים מהסכם בדיקת ההיתכנות עם תאגיד הכרייה האוסטרלי.  

בשלב זה, באופן    הכנסות מהותיותמהם  ניתן להפיק  אשר  נוספים  מהותיים  הסכמים  אינה צד  חברה  ה הדוח  

.  לדוח זה(  1.24-ו  1.23סטרטגיית פעילותה וצפי התפתחותה בשנה הקרובה )וראו גם סעיפים  התואם את א

   . 2021זה במהלך שנת  בתחום פעילות  , נכון למועד הדוח, החברה צופה כי לא יופקו הכנסות מהותיות  בהתאם

פה פני עתיד  , הינן בבחינת מידע צו2021הערכות החברה בקשר עם צפי הכנסות תחום הפעילות במהלך שנת 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, והן נשענות על הערכות הנהלת החברה ותחזיות להמשך פעילות. מידע זה עשוי  

שלא להתממש במקרה בו יחולו עיכובים בחתימה על עסקאות חדשות, ושלא יהיה גידול בכמות הפרויקטים,  

  אשר אינם תלויים בחברה בלבד.

 תחרות   .1.9.6

 .  לדוח 1.8.6סעיף ם הבינה המלאכותית ראו לפרטים אודות התחרות בתחו .1.9.6.1

ייחודית,    להערכת החברה מוצר החברה נשוא תחום הפעילות מהווה  .1.9.6.2 וזאת, בין היתר, בשים לב  קטגוריה 

קיימים מוצרי מדף בעלי תרומה מוכחת ואפקטיבית לשיפור הוליסטי  לא    דוחהמועד  פיה לל להערכת החברה  

 

 טריליון דולר ארה"ב בשנה   0.7-, בכ2019שוק המוערך, על פי פרסומים פומביים לשנת   19
(https://www.statista.com/topics/1143/mining ) 

 מיליארד דולר ארה"ב בשנה  85-עם פוטנציאל השקעה במכונות בהיקף כספי של כ
 (https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/capital-expenditure-in-the-

mining-industry-to-drop-by-us-54b-in-2020 .) 
 דולר ארה"ב בשנה  טריליון   4-, בכ2019שוק המוערך, על פי פרסומים פומביים לשנת   20

(https://www.statista.com/statistics/302081/revenue-of-global-chemical  
industry/#:~:text=In%202019%2C%20the%20chemical%20industry's,5.4%20trillion%20U.S.%20dollars%

20worldwide  ) 
 מיליארד דולר ארה"ב בשנה   208-עם פוטנציאל השקעה במכונות בהיקף כספי של כ

(https://www.statista.com/statistics/407870/forecast-for-annual-capital-spending-in-chemical-industry-
worldwide .) 

 דולר ארה"ב בשנה   טריליון   6-, בכ2019שוק המוערך, על פי פרסומים פומביים לשנת   21
(-Market-Beverages-and-Food-https://www.businesswire.com/news/home/20200514005421/en/Global

ResearchAndMarkets.com---Recovery-and-Impact-19-COVID---2030-to-2020  ) 
 מיליארד דולר ארה"ב בשנה   17.5-עם פוטנציאל השקעה במכונות בהיקף כספי של כ

(https://www.foodprocessing.com/articles/2019/capital-spending-outlook  .) 

https://www.statista.com/topics/1143/mining
https://www.businesswire.com/news/home/20200514005421/en/Global-Food-and-Beverages-Market-2020-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com
https://www.businesswire.com/news/home/20200514005421/en/Global-Food-and-Beverages-Market-2020-to-2030---COVID-19-Impact-and-Recovery---ResearchAndMarkets.com
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תפ לתפעול  של  והמלצות  תקלות  חיזוי  התחזוקה,  היבטי  את  הכולל  ייצור,  פס  או  מכונה  של  הייצור  וקת 

 בתהליכי פיתוח.  הדוח אופטימלי, הדומים במהותם למוצר החברה בתחום הפעילות שנמצא למועד 

, על המתחרים העיקריים של החברה בתחום הפעילות המחזיקים בפתרון  הדוחלמיטב ידיעת החברה למועד  .1.9.6.3

נמנים   בפועל,  והמשווקים  הפעילות  תחום  נשוא  החברה  למוצר  מתחרה  מלאכותית  זרות  בינה  חברות 

למועד   )שוק המחצבים, שוק הייצור, שוק הרכבות, שוק  הדוח  המתמקדות  היצור בארה"ב  בשוק מכונות 

התעופה, שוק המזון והמשקאות, שוק מוצרי הצריכה, שוק מוצרי נייר ותחום הפארמה(. להערכת החברה  

 אלו בארה"ב ובאירופה.  עיקר הפריסה הגיאוגרפית של החברות הפעולות בתחומיםהדוח  למועד  

בלמיטב   החברה  הבאותהערכת  המתחרות  את  למנות  ניתן  כאמור  מתחרותיה  חברת  ין  )א(   :Falkonry ,

התמקדת בשוק מכונות היצור בארה"ב, ושלמיטב ידיעת החברה מוצרה מפוצל לארבעה תתי מוצרים ללא  

( אשר למיטב ידיעת החברה מוצרה  לדוח  1.8.6.2)וראו סעיף    C3.aiאינטגרציה בין היכולות השונות; )ב( חברת  

הפונה למיטב ידיעת החברה למגוון סקטורים ובכלל כך     Uptake)ג( חברת לשוק התעופה;הדוח  למועד    מכוון

חברת   )ד(  אמריקה;  בצפון  בעיקר  והרכבות  היצור  המחצבים,  החברה    Presensoענפי  ידיעת  למיטב  אשר 

ים, המתריעים  מוצרה משמש לצרכים פנימיים של תאגיד שוודי; וכן חברות העוסקות בשיווק סנסורים פיזי

על תקלות צפויות, וזאת בשונה ממוצר החברה נשוא תחום הפעילות שאינו דורש התקנת רכיב פיזי מטעם  

 החברה.  

כמו כן, למיטב הערכת החברה ישנן מספר חברות, שאת מספרן לא ניתן להעריך בשלב זה, הנמצאות בתהליכי  

דו יעד  ופיתוח שונים לפיתוח מוצר או פתרון לשווקי  נוספים, אשר למועד  מחקר  ניתן  הדוח  מים או  טרם 

   להעריך את מידת התחרות עימן.

ספציפי   .1.9.6.4 בפתרון  ממוקדים  הפעילות  בתחום  החברה  מתחרי  החברה,  ידיעת  ולמיטב  להערכת  כי  יצוין  עוד 

הם אינם מציעים פתרון כולל להפיכת  הדוח  ( בלבד, באופן שלמועד  predictive maintenanceלחיזוי תקלות )

 ת ייצור למכונות חכמות שמנגישות אינדיקציות לתפעול יעיל לצד התראות בטרם תקלה מתרחשת.מכונו 
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 החברה בכללותה  לפעילות הנוגעים עניינים - רביעי  חלק

 ספקים ונותני שירותים  

, ספקי השירות העיקריים של החברה הינם ספקי חומרה, המספקים לחברה בין היתר מחשבים  הדוחלמועד   .1.10.1

כאמור.   מספקיה  אחד  באף  תלות  אין  לחברה  לפעילותה.  מהותיים  אינם  ככלל  אשר  בהיקפים  ומעבדים, 

  22תקנה  לפרטים אודות התקשרות החברה עם נותני שירותים שהינם חברות בבעלות מייסדי החברה, ראו  

  .רק הפרטים הנוספים המהווה חלק מהדוח התקופתילפ

אשר פעילותו צפויה להיות מבוססת    SaaSהינו מוצר    הבינה המלאכותית  ימוצרמוצר החברה נשוא תחום   .1.10.2

ענן   שרתי  גבי  על  להתבצע  צפויות  המלאכותית  הבינה  והפעלת  ניתוח  עיבוד,  פעילויות  לכך,  בהתאם  ענן. 

שבאפשרות החברה להתקשר עם מגוון גופים לרכישתם. בשים לב לכך שמוצר החברה מתאפיינים ביעילות  

כזניחות ביחס למחיר אותו החברה צפויה לגבות  הדוח  ד  משאבים, עלויות שירותי הענן לחברה מוערכות למוע

 על רישיון שנתי ביחס לכל מכונה שביחס אליה יותקן המוצר. 

    מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 

  ה(. בפעילות AIיישום והטמעה של מערכות תוכנה מבוססות בינה מלאכותית )בהחברה פועלת    דוחהלמועד  

. למיטב ידיעת החברה,  בעתיד  המדינות הזרות בהן היא פועלת או תפעל מחוץ לישראל כפופה החברה לדיני  

כפיפות לדיני הקניין הרוחני  היבטי הרגולציה העיקריים החלים על החברה הינם בעיקר    דוחהנכון למועד  

 חקיקת מחקר ופיתוח בישראל.  המקומיים והבינלאומיים ובכלל כך מגבלות מכוח  

 הפצה ושיווק  

 הפצה  .1.12.1

, או לחילופין  מכירה ישירה ללקוחות סופייםשל החברה מתבצעים בדרך של    עסקיה  פיתוחההפצה וה  פעילות .1.12.1.1

למול הלקוח   )במסגרתה מתבצעים תהליכי המכירה  מפיצי משנה  או  מפיצים  של מכירה באמצעות  בדרך 

ה  הסופי באמצעות ודרך צדדים שלישיים, באופן שברוב המקרים זכאים המפיצים או מפיצי המשנה לעמל

הנגזרת מהיקף המכירה. במקרים אלו, לחלק מהמפיצים ניתנת בלעדיות לאזורים, ללקוחות או לתחומים  

 . (מסוימים

מתבצעת על ידי מחלקת המכירות של החברה במספר מישורים: )א( שיתופי  שיווק  וה  עסקיהפיתוח  פעילות ה .1.12.1.2

ועם  פעולה   עסקיותגופים  לחברה    חברות  לפתרונות  המייצרות  לקוחות  ידי    עלביקושים  של  הפנייה 

)ב(  פוטנציאלים   טכנולוגיות  ישבמסגרתם;  חברות  עם  פעולה  נגישות  תופי  המייצרים  מתווכים  וגורמים 

ל  מסוימות(  בטריטוריות  בלעדיות  בסיס  על  )לעיתים  ובעולםוהפניות  בארץ  רלוונטיות  ביסוס  חברות  )ג(   ;

גופים אלו  ם השתתפות באירועים שונים שמאפשריונספחים כלכליים, ה  מלכ"רים,  עם לשכות מסחרקשרים  

מותג  ערך  לחזק את  ויח"צ במטרה    שיווק  ,פרסוםיוזמים, והרחבת מעגל לקוחות פוטנציאלים; )ד( פעילות  

למנהלים בכירים, המקנה ידע, הבנה וכלים בסיסיים    AI  -החברה; )ה(  עריכת השתלמויות בנושא תחום ה

   בנושא יישום בינה מלאכותית בארגונים.
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 שיווק  .1.12.2

החברה משקיעה מאמצי שיווק במטרה לקדם מודעות למותג החברה, ולהנגשה של ידע טכנולוגי מתקדם  

של   בדרך  מתבצעת  זו  פעילות  בחברה.  השתתפות  שנצבר  חברתיות;  ברשתות  עסקיים  עמודים  תחזוקת 

בכנסים פיזיים ווירטואליים, בארץ ובעולם; חברות באיגודים רלוונטיים; השתתפות בועדות שלטוניות )כגון  

ועדת הכלכלה בכנסת( על מנת לבחון ולקדם את פוטנציאל הפעילות; וכן פעילות מיתוג ושיווק באמצעות  

 יועצים חיצוניים.

גם    4,811-בכ   2020בשנת  השיווק וההפצה של החברה הסתכמו  הוצאות   .1.12.3 נוספים ראו  לפרטים  אלפי ש"ח. 

 . השנתיים ג' לדוחות הכספיים 15ביאור 

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 

הנהלת   .1.13.1 )  החברהמטה  אביב  בתל  ממוקמים  החברה  לחברה  ומשרדי  המשותף  קשורות  בשטח  ולחברות 

וכן    -למייסדים   להלן  התקופתי  22בתקנה  כמתואר  מהדוח  חלק  המהווה  הנוספים  הפרטים  (,  לפרק 

בנוסף   ומכירה.  שיווק  פרויקטים,  ניהול  ופיתוח,  מחקר  לרבות  החברה,  פעילות  כלל  מתבצעת  ובמסגרתם 

מספר מצומצם  הדוח לחברה סניף )באמצעות חברת הבת האוסטרלית(, בפרת' שבאוסטרליה, המונה למועד 

 רה בלבד. של עובדים העוסקים בשיווק ומכי

  ת הנשכרמתבצעת מקומת משרדים    בישראל(  ההנהלת החברה ומשרדימטה  )קרי,    חברה בישראלה   פעילות .1.13.2

ג'( שונים באופן שתקופת השכירות בגין כל הסכם כאמור  הדוח  למועד    על ידה )צדדי  מממספר משכירים 

  5-תקופת ההתקשרות ב ( ועם אופציה להאריך את  2024שנים )המסתיימים כולם בחודש מרץ    5-נקבעה ל 

שנים נוספות. בהתאם לתנאי השכירות החברה רשאית להשכיר את הנכסים או חלקים מהם בשכירות משנה  

לפרטים אודות השכרת שטחים  . באופן שהיא תמשיך להיות ערבה לכל ההתחייבויות מכוח הסכם השכירות

רק הפרטים הנוספים המהווה חלק  לפ  22תקנה  במושכר כאמור לחברות קשורות למייסדים או מי מהם, ראו  

 . מהדוח התקופתי

לפרטים נוספים ולפירוט  .  אלפי ש"ח, בהתאמה  1,399-כהינה    2020בדצמבר    31  ליוםיתרת הרכוש הקבוע, נטו   .1.13.3

 .לדוחות הכספיים השנתיים 7העלות המופחתת של הרכוש הקבוע של החברה ראו ביאור 

 מחקר ופיתוח  

 כללי  .1.14.1

וההתפתחות הטכנולוגית   להתמודד עם הצרכים המשתנים של השווקים בהם היא פועלתלה  מנת לאפשר    על

במחקר ופיתוח במטרה לשפר  החברה  משקיעה  ,  המהירה באופן יחסי המאפיינת את שוק הבינה המלאכותית

חדשניות ובכלל זאת פיתוח  לפתח טכנולוגיות  כן  להתאימם לדרישות הלקוחות ו,  הקיימים  פתרונותיהאת  

 .  מוצר החברה נשוא תחום מוצרי הבינה המלאכותית

אלפי   4,961-בכ  2020בשנת חברה )נטו( בקשר עם פעילויות מחקר ופיתוח של החברה הסתכמו סך הוצאות ה

 לדוחות הכספיים השנתיים.   ב' 15ש"ח. לפרטים נוספים, ראו גם ביאור 

,  בעיקר לתחום מוצרי הבינה המלאכותית  דוחהפעילות המחקר והפיתוח של החברה מיוחסת נכון למועד  

עותיה  החברה מעריכה כי יתרת השק.  ח" שאלפי    6,139-הסתכמה בכ  2020  דצמברב  31אשר עלותה נכון ליום  

, לרבות הוצאות הקשורות  ועד שלב השיווק המסחריהדוח  בפיתוח המוצר נשוא תחום פעילות זה ממועד  

לשלב   מעבר  ויימשכו  יתכן  אשר  שונים,  וללקוחות  לשווקים  המוצר  להתאמת  נוספים  מרכיבים  בפיתוח 
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המסחרי בכצ  השיווק  להסתכם  הצפויה  )  ח "שאלפי    7,200-פויות  המתמדת  מההשקעה  לגרוע  מבלי  וזאת 

לעת,  להערכתה מעת  המוצר  בלבד  (.בפיתוח  הערכה  על  מבוסס  זה  נתון  כי  היקף  ,  יודגש  ונתון  יכול  וכי 

   (.ייתכן אף שבאופן מהותי)ההשקעה ועיתויו יהיה בפועל שונה 

למימון פעילותה העסקית של  משמשת    תשקיףהעל פי    ה תקבלה ש  המיידית  תמורת ההנפקהלמועד הדוח,  

פעילות המחקר והפיתוח  הרחבת כח האדם המקצועי של החברה לשם הרחבת  שימת דגש על  תוך  החברה  

החברה  . בהקשר זה, למועד הדוח  , בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברההקיים והעתידי של החברה

צפויה להמשיך  להערכת החברה היא  וקים בתחום פעילות המחקר והפיתוח  העוסהגדילה את מצבת העובדים  

 לעשות זאת. 

,  כאמורואודות צפי הגדלת כוח האדם  המידע כאמור בדבר הערכות החברה אודות היקף ההשקעה הצפויה  

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים    המהוו 

ובכלל כך עיתוי השלמת שלב בדיקת התכנות המוצר ומועד תחילת שיווקי  שר אינם בשליטתה של החברה  א

 המסחרי בפרט. מידע זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה. 

 מענקים   .1.14.2

 השקעות מכוח חוק עידוד מחקר כמפורט להלן:   קיבלה החברה מענקים או אישורים לתכניותהדוח  למועד  

 

לוגים וכללים לתשלומם, שיעור התמלוגים משתנה, בין היתר, בהתאם להיקף הכנסות  על פי הוראות לעניין שיעור התמ  22
 החברה, מקום הייצור וכיו"ב.  

ההוצאות    23 לסעיפי  בהתאם  הפעולה  תכנית  ליישום  יפעל  העסק  של"ב  תכנית  עם  בקשר  הכללי  המנהל  הוראות  פי  על 
נוי בין הסעיפים של ההוצאות המוכרות כאמור  המוכרות שאושרו לו בכתב ההתחייבות אולם ניתן להגיש בקשה לשי

 לאישור רכז התכנית.  

התכנית/שוק   שם 
עבורם   היעד 
אישור   התקבל 

 לקבלת מענק 

מקור קבלת  
 האישור 

סך המענקים 
שהתקבלו )או  
שאושרו, לפי  
הענין( למועד  

 הדוח  

התניות מיוחדות שנקבעו בקשר עם  תנאי השבת המענקים
 המענקים  

מאושרת   תכנית 
שיפור   בנושא 
תהליכי   וייעול 
מחצבים   כריית 

 וייצור 

נוספים  לפרטים 
  1.14.2.1ראו סעיף  

 לדוח

רשות החדשנות,  
הוראות חוק  
עידוד מחקר,  

פיתוח וחדשנות  
טכנולוגית  
בתעשיה,  

  1984 -תשמ"ד
חוק לעידוד  )"

(  מחקר"
וההוראות  

 שהותקנו מכוחו 

- אושר סך של כ
אלפי   2,600

 ש"ח.

הדוח  למועד 
סך של  תקבל נ
אלפי   1,600 -כ

   ש"ח.

 

  

  

 

 

לתשלום   התחייבה  החברה 
הקבועים   בשיעורים  תמלוגים 
לעידוד   בהתאם להוראות החוק 

על כל ההכנסות החברה   22מחקר 
ה מוצר    -מטכנולוגיית 

DataMind AI    והמוצרים
וכל   בסיסה  על  המפותחים 
ההכנסות ממוצרים או שירותים  
אשר יעשו שימוש בידע המפותח  

 בתכנית.  

תמלוגים אלה ישולמו עד לסכום  
לדולר   צמוד  כשהוא  המענק 
שנתית   ריבית  ונושא  ארה"ב 

 בגובה הליבור.  

 -- 

אישור   כתב 
הוצאות   לתשלום 
פיתוח   בעבור 
של   לחו"ל  שיווק 
ו/או   שירותים 
מוצרים  של חברת  

 הבת האוסטרלית 

 

תכנית שער  
לשיווק בינלאומי  

"(  תכנית של"ב)"
של משרד  
הכלכלה  
 והתעשייה 

  - אושר סך של כ
אלפי ש"ח;   184

חלוקת הסכום  
תהיה על פי  

סעיפי התמיכה  
כמפורט בכתב  

 23האישור. 

הדוח  למועד 
נתקבל סך של  

התחייבה   לשלם      החברה 
בהיקף    3%תמלוגים בשיעור של  

היעד   במדינת  היצוא 
היצוא   והיקף  ככל  )אוסטרליה( 

ב ביחס    1,000-גדל  ש"ח  אלפי 
חישוב   לצורך  הבסיס  לשנת 

 (.  2019התמלוגים )שנת 

עד   הינו  התמלוגים  תשלום 
שהתקבל   המימון  מלוא  להחזר 
היעד   בשוק  הפעילות  עבור 
גידול   היה  בו  )אוסטרליה( 

הוא   של"ב  תכנית  פי  על  הסיוע 
עד   של  עם   24לתקופה  חודשים, 

חודשים  לשישה  להארכה  אפשרות 
בקשה   להגשת  בכפוף  נוספים 

 . מתאימה
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בהתאם להוראות החלות על מקבלי מענקים כאמור, על מקבל    -  מחקר  לעידודמענקים מכח הוראות החוק   .1.14.2.1

, ובכלל כך הוראות בדבר תשלום  שהותקנו מכוחוההוראות  חוק לעידוד מחקר וההוראות  המענק לעמוד ב 

תמלוגים בהתאם להוראות החוק כאמור והתקנות מכוחו, הגשת דוחות וכן איסור להעביר את הידע או את  

עליו ואת זכויות הייצור שיופקו מהמחקר והפיתוח ללא אישור ועדת המחקר של רשות  השימוש בו, הזכויות 

בעד   לתשלום  העניין(  לנסיבות  )בהתאם  היתר  בין  כפוף  כאמור  להעברה  המחקר  ועדת  אישור  החדשנות. 

הקבועים   בשיעורים  החדשנות  לרשות  מוגדלים  תמלוגים  לתשלום  להוראות,  בהתאם  ההרשאה  העברת 

מסכום המענק, בהתאם לגובה האחוזים של פעילות הייצור אשר עתידה    300%-ל   120%ם בין  בהוראות )הנעי

להתבצע מחוץ לישראל, בניכוי תמלוגים שכבר שולמו לרשות החדשנות(, וכן להגדלת שיעור החזר תשלום  

 התמלוגים באחוז אחד.  

 

על פי תנאי תכנית של"ב עסק אשר לא הגדיל את היקף הייצוא שלו בשוק היעד במהלך השנה הקלנדרית הראשונה בה    24
יווח על פי  שנים בהם מחויב התאגיד בד  5יהיה מחויב בתמלוגים, יהיה מחויב בחובת דיווח לתשלום תמלוגים עד לתום 

 נהלי תכנית של"ב. 
חשמל    25 מקווי  הנפלטים  רדיו  גלי  הקוראת  החומרה  את  מפתח  האמריקאי  השותף  במסגרתו  פעולה  שיתוף  במסגרת 

 והחברה מפתחת אלגוריתם לחיזוי תקלות על גבי החומרה כאמור.
חלק החברה במענק שהתקבל במשותף עבור החברה וחברה אמריקאית שותפה בפרויקט. הסכום שהתקבל אצל החברה    26

 ארה"ב.    אלפי דולר 203 -עומד על כ  דוח הבפועל נכון למועד 
 על פי תנאי ההסכם אל מול הקרן תשלום התמלוגים יעשה בדולר ארה"ב.   27
שיון לצד ג' בהתאם לתנאי ההסכם לקבלת המענק המותנה עליו חתומה  למעט רכישת הפעילות לצד שלישי או מתן רי  28

ונכללו במסגרת ההכנסות   ככל  וביטוח  שילוח  עלויות  מע"מ,  מכירה,  מיסי  עמלות,  לצורך  הכנסות  למעט  וכן  החברה 
 ברוטו.

נוספים  לפרטים 
  1.14.2.2ראו סעיף  

 לדוח

אלפי   160-כ
 ש"ח

 

 

התמלוגים צמוד    ביצוא. תשלום 
 למדד המחירים לצרכן.  

מדי   יבוצע  התמלוגים  תשלום 
תכנית   בנהלי  כמפורט  שנה, 
הקלנדרית   מהשנה  החל  של"ב, 
תהיה חברה   לא  שבה  הראשונה 
זכאית להחזר הוצאות במסגרת  
פני   על  ויתפרס  של"ב,  תכנית 

עד   של  עד    5תקופה  או  שנים 
להחזר סכום הסיוע שניתן לעסק  

לרבות   התכנית  הצמדה  מן 
 24כאמור, לפי המוקדם.

מענק   אישור 
עבור   מותנה 
לפיתוח   תכנית 
לחיזוי  מוצר 

ברשת    תקלות 
   25חשמל 

 

נוספים  לפרטים 
  1.14.2.3ראו סעיף  

 לדוח

הקרן המשותפת  
-של ישראל

ארה"ב למחקר  
ופיתוח תעשייתי  

(the Israel-U.S 
Binational 
Industrial 

Research and 
Development 

Foundation )
 "(הקרן)"

 

אלפי   475 -כ
דולר ארה"ב  

  אושרואשר 
כמענק מותנה  

26 

 

לתשלום   התחייבה  החברה 
מתוך   5%27בשיעור של  תמלוגים  

הנובעות   )ברוטו(   ההכנסות 
הנובע    28לחברה משימוש מסחרי 

המפותח   מהמוצר  חלק  מכל 
התמלוגים   שיעור  מהתכנית. 
המחירים   למדד  יוצמד  שישולם 

 Theלצרכן המפורסם בארה"ב )
U.S Consumer Price Index-

CPI-U.) 

המותנה   המענק  שסכום  ככל 
ממועד   שנה  לתום  עד  ישולם 

פרויקט )כהגדרתו להלן(,  סיום ה
עד   יעשה  התמלוגים  החזר 
המענק   סכום  מלוא  לתשלום 
ותשלום   ככל  מהקרן.  שהתקבל 
יוביל לתשלום מלוא   התמלוגים 
מאוחר   במועד  המענק  סכום 
ריבית   תשלום  יתווסף  יותר, 

בין   הנע    50%-13%בשיעור 
הריבית   שיעור  המענק.  מסכום 
בהתאם   כאמור  בטווח  ישתנה 

סכום החזר  המענק    למועד 
 "(.    סכום מקסימלי)להלן: "

תשלום המענק המקורי המותנה על 
ידי הקרן לחברה עתיד היה להיעשות  
המותנים  תשלומים  בחמישה 
הקבועים  דרך  באבני  בעמידה 
לדיווחים  ובהתאם  בהסכם 
מתאימים שיוגשו לקרן. כל תשלום 
מבין תשלומי המענק המותנה יעשה  

 במועד המאוחר מבין: 

החברה הוציאה בפועל   ( המועד בו1)
את סך התשלום שמועדו הגיע כקבוע  

או   הקרן;  עם  מועד  2)–בהסכם   )
 התשלום כקבוע בהסכם עם הקרן. 

אישרה הקרן את    2021בחודש ינואר  
תקופת   את  להאריך  החברה  בקשת 
ובהתאם  נוספת,  בשנה  המחקר 

 המענק נפרס לשבעה תשלומים. 
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וזאת בכפוף לתנאים כמפורט    אל מחוץ לישראל,  29כמו כן, ההוראות מאפשרות בתנאים מסוימים להעביר ידע

מיוחדים לאשר    במקרים  רשאית   המחקר   ועדת. במסגרת זו,  חקרבהוראות ובכפוף לקבלת אישור ועדת המ 

  מקבל   הפסיק  ממנה  שכתוצאה  מכירה,  בלבד  ידע  מכירת  של  באופןמחוץ לישראל  וזאת    ידעבקשה של העברת  

במקרים    30. חלופי  לידע  בתמורה  לישראל  מחוץ  ידע  בהעברת  או  בישראל  המאוגד  תאגיד  להיות  האישור

  לסוג  בהתאםוזאת  כאמור, אישור העברת הידע יהיה כפוף לתשלום של "הסכום בסיסי" כהגדרתו בהוראות  

  מקבל   שקיבל  המענקים  בין  יחס  על  מבוסס  סכום זה  31כמפורט בהוראות.   הידע  מועבר  במסגרתה  העסקה

  והפיתוח המחקר הוצאות סךאו  המאושרת התכנית  בביצוע שהושקעו הכספיות  ההשקעות סך לבין האישור

וזאת תוך שימוש במנגנון פחת )בכפוף לתנאים    32)לפי העניין( המוכפל במחיר המכירה    מאושרות   תכנית  פי  על

בו מקבל האישור במקרה של העברת ידע מחוץ לישראל כמפורט    שיחוב  התשלוםנוספים הקבועים בהוראות(.  

יעל לא  פי  לעיל  של  על סכום  ריבית    6ה  בתוספת  המענקים שקיבל מקבל האישור  כל  בניכוי    שנתית מסך 

העברת   לחדשנות.  לרשות  שולמו  שכבר  ישראלית    האישור  מקבל  של  זכויות  או  חובותהתמלוגים  לחברה 

בתנאים כמפורט בהוראות, המתייחסות    ינתןאחרת מחייב קבלת אישור מרשות החדשנות כאשר אישור זה  

לרבות החובה    ההוראות   מכוח  והזכויות   החובות   את  עצמו  על  לקבל   הידע   מקבל  של   להתחייבות יתר  בין ה

 שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר וכן החובה לשלם תמלוגים. 

ביאור   גם  נוספים ראו  עומדת החברה בתנאי כתבי  הדוח  למועד    לדוחות הכספיים השנתיים;  11לפרטים 

 האישור כאמור.  

בהתאם להוראות ולנהלים החלים על מקבלי המענקים מכוח תכנית של"ב, תשלום    -  סיוע מכח תכנית של"ב  .1.14.2.2

מעביד,  -לשם הוכחת ההוצאה ומועדה ולשם הוכחת יחסי עובדאסמכתאות  מותנה ויתבצע כנגד הצגת  הסיוע  

בהתאם להוראות ולנהלי התכנית. על פי הוראות התכנית    דיווח  החברה כפופה לחובות. כמו כן,  לפי העניין

ניתן להתלות במקרים מסוימים את כתב האישור או לבטלו )לעתיד או למפרע( בין היתר במקרה של הפרת  

הוראות התכנית, הפרת הוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ביחס לאחריות חברתית או במקרה והסיוע  

למטר משמש  אינו  ועדה  שניתן  ומצאה  במידה  או  ניתן,  לשמה  הכלכלה  ה  משרד  מנכ"ל  ידי  על  שמונתה 

כי האישור לתכנית ניתן על יסוד הודעות כוזבות או מטעות ביודעין. על פי תנאי התכנית, במקרה    והתעשיה

של פרישה מרצון של החברה מהתכנית לאחר קבלת כתב אישור, תידרש החברה להחזיר את הסיוע שניתן  

 בית והפרשי הצמדה, מיום תשלומם ועד החזרתם בפועל. בתוספת רי

   עומדת החברה בתנאי התכנית כאמור.הדוח  למועד  

בהתאם להסכם שנחתם בין החברה, תאגיד אמריקאי )להלן בס"ק זה:   -  מענק מותנה המוענק על ידי הקרן .1.14.2.3

, על מקבלי המענקים חלות הגבלות על מכירה, מיזוג, שינוי מבני או שינוי שליטה בחברה  והקרן"(  השותף"

וכן הענקת רישיונות שימוש לצד ג', כמו גם חובות נוספות ובכלל כך חובות דיווח תקופתיים ביחס לביצוע  

מקרה  הפרויקט וביחס להכנסות מהמוצר בהתאם להוראות ההסכם, לשיפוי או הגנה משפטית על הקרן ב

של הגשת תביעות כנגדה או כנגד נושאי המשרה שלה הנובעות מביצוע החיובים על פי ההסכם וכן התחייבות  

 

רת שאינו המוצר  הגדרת המונח "ידע" על פי ההוראות הרלוונטיות הינה ידע הנובע ממחקר ופיתוח על פי תכנית מאוש  29
 שפותח במסגרת אותה תכנית וכל זכות הנובעת ממנו.  

יצוין כי במקרה של העברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה לידע חלופי למקבל האישור בישראל וככל ששוכנעה ועדת    30
הידע  המחקר כי בשל הידע החלופי שיועבר לישראל תושג תשואה עודפת הגדולה משמעותית מזו שהיתה מושגת בשל  

על מקבל האישור והכל בהתאם   שיועבר מחוץ לישראל, רשאית הועדה, לאשר את העברת הידע ללא השתת תשלום 
 למפורט בהוראות.

 תשלום זה יחול על מקבל האישור גם במקרים מסוימים של העברת הרשאת שימוש בידע, כמפורט בהוראות.   31
 מסך המענקים בתוספת ריבית שנתית.   ובלבד שהסכום בו יחוב מקבל האישור כאמור לא יפחת  32
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לאי ביצוע שינויים בתכנית הביצוע, כוח האדם המטפל בפרויקט והתקציבים המוקצים ללא אישור מראש  

שים מהמועד הקובע על פי  חוד  24של הקרן. עוד התחייבה החברה, יחד עם השותף, להשלים את פרויקט תוך  

  הדוח כאשר נכון למועד  ,  "(מועד סיום הפרויקט"לעיל ולהלן:  )  2021, קרי חודש אפריל  ההסכם עם הקרן

על ידי הקרן,    2021בקשה זו אושרה בחודש ינואר    הוגשה על ידי החברה בקשה להארכת מועד סיום הפרויקט.

. בנוסף, ככל וברצון החברה או השותף לרשום  2022ומועד סיום הפרויקט הוארך בשנה, עד לחודש אפריל  

ו/או   החברה  דעת  לשיקול  אחרות  למדינות  )בנוסף  ובארה"ב  בישראל  זאת  תעשה  היא  המוצר,  על  פטנט 

, הפרה  ןהשותף(; הקרן רשאית לבטל את המענק המותנה, בכפוף להודעה מראש, במקרים כגון: חדלות פירעו 

מהותית של ההסכם, שינוי עסקי, שינוי מהותי במצב הפיננסי של מי מהחברה ו/או השותף כמו גם במקרים  

של סכסוך בין החברה לבין השותף או שינוי עסקי אצל מי מהן אשר יוביל לחוסר רצון להמשך הפרויקט  

בהחזר הסכומים שהתקבלו  בניגוד לרצון השותף. במקרה של שלילת המענק, החברה והשותף יהיו חייבים  

 בתוספת ריבית פיגורים כהגדרתה בהסכם. פרישה מהפרויקט מותנית בקבלת הסכמה מראש של הקרן.   

, ללא תשלום, לעשות שימוש במוצר בעולם לממשלת  דירהובלתי    מחייב מתן רישיון שימוש לא בלעדיההסכם  

ממשלתיים   לצרכים  וארה"ב  בהם) ישראל  במקרים  כולל  נ  לא  בשוקהמוצר  יכולה  ו  מכר  ישראל  ממשלת 

והקרן לא יכולה  כאמור  אף אחת מהממשלות  כמו כן, על פי ההסכם    (;לרכוש את השירותים במחיר סביר

לא יסרבו לעשות כן במקום בו ישולמו תמלוגים  השותף  למכור את הרישיון למדינה נוספת אך החברה ו/או  

וסף לממשלת ישראל וארה"ב יש זכות לעשות שימוש  בנ  לשימוש בגובה סביר על ידי ממשלה כאמור או הקרן.

של   הזכויות  ללא תשלום.  לצרכים שאינם מסחריים  כתוצאה מפרויקט  רוחני  קניין  או  ידע  או  מידע  בכל 

   ממשלת ישראל וארה"ב ימשיכו לחול גם במקרה של שלילת המענק המותנה על פי תנאי ההסכם. 

עומדת החברה בתנאי המענק  הדוח  יים השנתיים; למועד  לדוחות הכספ  11לפרטים נוספים ראו גם ביאור  

   כאמור.

 הוכרו סכומים רלוונטיים בגין המענקים כאמור לעיל בדוחותיה הכספיים. הדוח  למועד  

שנת   במהלך  שמטרתה    2020בנוסף,  עמותה  )באמצעות  החברה    הכשרה  מערך של והפעלה פיתוחפנתה 

מסך זכויות ההחזקה( לרשות החדשנות    5.7%, בה מחזיקה החברה  המלאכותית  הבינה בתחום מתקדמת

 איגוד  -של רשות החדשנות )הסדנה    41מס'   הטבה  מסלול  במסגרתבבקשה לקבלת מענק מהרשות לחדשנות  

 ללימודי מלאכותית בינה ללימודי עובדים הכשרת  מסגרתהקמת  לת )פיילוט((  מתקדמ  טכנולוגיה  ללימודי

 בחברות  ומפתחים מהנדסים עבור מתקדמת להכשרה  משותפת מסגרת  ביצירת  ך שיתמו מתקדמת  טכנולוגיה

, וכן בבקשה לתמיכה בתכנית הכשרה בתחומי הבינה המלאכותית מכוח  המלאכותית  הבינה בתחום  הייטק 

אישרה רשות החדשנות את  הדוח  של רשות החדשנות )הכשרות הון אנושי לתעשיה(. למועד    45מסלול הטבה  

נחתם מכתב התחייבות על ידי העמותה אולם טרם הועמדו    41יחס לבקשה נשוא מסלול  בקשות החברות, ב

 טרם נחתם מכתב התחייבות על ידי החברה וטרם הועמדו סכומים.     45סכומים, וביחס לבקשה נשוא מסלול 

   נכסים לא מוחשיים 

 , הגישה החברה בקשות לרישום פטנטים שהינם מהותיים לפעילותה, כמפורט להלן:  הדוחלמועד  
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מועד   מדינה תיאור הפטנט ותיאור הפטנט כותרת 
 33קדימות 

 בעלים
נשוא  

 הבקשה 

 סטטוס נוכחי 

Predicting failures and 
monitoring an industrial 
machine using a machine 
learning process and 
reference information  

מלאכותית   בינה  מערכת 
תקלות   חיזוי  המבצעת 
ומדדים קריטיים של מכונות  
שימוש   תוך  תעשייתיות, 

מכניים  יבספר רכיבים  ית 
של   מקדים  לאימון  רחבה 

 המודל. 

 provisional החברה  15.12.2020 ארה"ב  

A method for evaluating 
the history of industrial 
systems 

באופן   המגלה  אלגוריתם 
בקבוק,   צווארי  אוטומטי 
חוסר   ונקודות  אנומליות 
ייצור   בתהליכי  יעילות 
תעשייתיים   ותהליכים 
מורכבים, תוך שימוש בבינה  

 .מלאכותית

 provisional החברה  15.12.2020 ארה"ב 

A method for analysis of 
the history of industrial 
systems 

מנתח   אשר  אלגוריתם 
מכונות   של  היסטוריה 
תעשייתיות, בכדי לבצע תיוג  
של   אוטומטיים  וולידציה 
קריטיים   ומדדים  תקלות 
אימון   לאפשר  בכדי  אחרים, 

אלגוריתמי בינה   של 
 מלאכותית.

 provisional החברה  15.12.2020 ארה"ב 

A method for automatic 
construction of machine 
learning models for 
industrial systems 

באופן   בונה  אשר  אלגוריתם 
בינה   מערכות  אוטומטי 
תקלות   לחיזוי  מלאכותית 
במכונות   קריטיים  ומדדים 
אשר   תעשייתיות, 
הדיוק   בהיבט  אופטימליים 
החיזוי   ויכולת  המתקבל 

 לעתיד. 

 provisional החברה  15.12.2020 ארה"ב 

Root cause analysis and 
monitoring of industrial 
systems 

מלאכותית   בינה  אלגוריתם 
מדדים    אבחוןלביצוע   של 

מכונות   של  קריטיים 
תעשייתיות, ניתוח אוטומטי  

)מקור    Root Causesשל  
או  הבעיה(   תקלות  של 

המלצה   ומתן  אנומליות 
 לפתרונן. 

 provisional החברה  15.12.2020 ארה"ב 

A method for continuous 
learning 

אלגוריתם אשר מבצע שיפור  
הבינה   מודל  של  מתמיד 

הפרוש   כאשר  מלאכותית 
נוספות   דוגמאות  מתקבלות 
אנומליות   או  תקלות  של 
בזמן אמת, כך שדיוק המודל  

 עולה עם הזמן.

 provisional החברה  15.12.2020 ארה"ב 

 הון אנושי  

 כללי  .1.16.1

 :   הדוחלהלן תרשים המבנה הארגוני של החברה למועד  

 

 

 

 

למועד הקדימות חשיבות בעיקר לכך שהחל ממועד זה הבקשה של החברה חוסמת בקשות מאוחרות לה על אותה המצאה    33
ידי פרסומים שמאוחרים לתאריך זה. כמו כן, תאריך ההגשה קובע את משך ההגנה שתוקנה לפטנט  -ואינה נחסמת על

 הבקשה(.שנה ממועד הגשת  20)לרוב 
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 חלק מפונקציות במטה הנהלת החברה כמתואר לעיל טרם מאוישות בדרג סמנכ"ל. הדוח למועד  *

עובדים, בהתאמה; להלן    50-עובדים ו  60הועסקו בחברה    2019- ו  2020בדצמבר של כל אחת מהשנים    31ליום   .1.16.2

   :עובדים ונותני שירותים איתם קשורה החברהנתונים בדבר מצבת  

 מספר עובדים ליום 

31.12.2020 31.12.2019 

תחום  
פתרונות  

בינה  
 מלאכותית 

  ימוצרתחום 
בינה  

 מלאכותית 

תחום  
פתרונות  

בינה  
 מלאכותית 

  ימוצרתחום 
 בינה מלאכותית 

 2 2 הנהלה  

אדמיניסטרציה   כספים, 
 ומשאבי אנוש 

7 6 

 4 2 16 1 מחקר ופיתוח 

 --  31 --  26 הנדסה וניהול פרויקטים 

 5 8 שיווק ומכירות 

 50 60 סה"כ  

בנוסף, למועד פרסום הדוח הגדילה החברה את היקף כוח האדם, בין היתר ברקע השלמת מהלך ההנפקה  

 עובדים.  65לציבור, העומד בסך הכל על  

-פי תנאים שנקבעים על-נוהגת החברה להתקשר עם עובדיה בהסכמי העסקה אישיים עלהדוח  נכון למועד   .1.16.2.1

די הנהלת החברה. הסכמי ההעסקה הינם ככלל בשכר גלובאלי, והם כוללים בין היתר הוראות בדבר היקף  י

מצד   התחייבות  נלווים,  ותנאים  ומחלה  הבראה  חופשה,  ימי  סוציאליות,  הפרשות  השכר,  תנאי  המשרה, 

תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה מסוימת אחריה, וכן  -לשמירה על סודיות ולאיהעובד  

לחוק פיצויי פיטורים,   14הוראות ביחס לסיום העסקה והעברת תפקיד. כל העובדים מועסקים תחת סעיף  

 .  1963-התשכ"ג

ההעסקה   ככלל,הסכמי  קצובה    הינם,  בלתי  אתבאופן  לתקופה  להפסיק  רשאי  צד  בהודעה    כל  ההסכם 

, למעט במקרים חריגים  )או תקופות ארוכות יותר כפי שנקבעו בהסכמי העסקה(  מוקדמת מראש על פי דין

 על ידי החברה.   המאפשרים הפסקה מיידית

 נושאי משרה ועובדי הנהלה בכירים  .1.16.3

 משאבי אנוש  טכנולוגיה פיתוח 

 מנכ"ל 

 Enterprise כספים

AI 

בית ספר לבינה   מכירות 
 מלאכותית 
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נושאי המשרה בחברה מועסקים באמצעות הסכם עבודה אישי בכתב או לחילופין בדרך של הסכם למתן  

ראו   בחברה  המשרה  נושאי  של  העסקתם  תנאי  אודות  לפרטים  התקופתי  שירותים.  לדוח  ד'  פרק    -פרק 

 .הפרטים הנוספים על התאגיד

 השקעות בהכשרה, הדרכה ופיתוח ההון האנושי  .1.16.4

( לצורך איתור  Future Learningהקימה החברה בית ספר לבינה מלאכותית )הקרוי בשם    2017בחודש נובמבר   .1.16.4.1

יינים ובוגרי יחידות טכנולוגיות עילית בצבא והכשרתם לעיסוק בבינה מלאכותית בתכנית  אקדמאיים מצט 

הכשרה אינטנסיבית )בהיקף של כחודשיים(. הקמת בית הספר כאמור בוצעה על מנת לפתור את פערי ההיצע  

בשנים   המהירה  צמיחתה  להמשיך את  לחברה  ולאפשר  בינה מלאכותית  של מהנדסי  בשוק  המשמעותיים 

ולמועד  הבא הקמתה  ממועד  מחלקתהדוח  ות.  )באמצעות  החברה  ל  הכשירה  מעל  כאמור(    50-ההכשרה 

 .  הדוחעובדים בחברה נכון למועד   20-מהנדסי בינה מלאכותית, מתוכם כ

מחלקת .1.16.4.2 תכניות  בנוסף,  מרכזת  על    ההכשרה  )הנמנים  למנהלים  הכשרה  דוגמת  נוספות,  והדרכה  הכשרה 

לקוחות החברה או שותפים עסקיים שלה( בתחום הבינה המלאכותית, הכשרה לחברות המתעניינות בשילוב  

 תחום הבינה המלאכותית בפעילותם כמו גם מגוון השתלמויות וסדנאות בתחום זה.  

 תיאור תכניות תגמול לעובדים .1.16.5

פי מדיניות  -עובד ועלה  י מפעם לפעם בעמלות או בבונוסים, בהתאם לביצועאת עובדיה  מל נוהגת לתגהחברה 

   .נקבעת מעת לעתהיא כפי ש, החברה

למועד   מכירות  הדוחעד  ביעדי  עמידה  עובדיה מענקים מבוססי  כלפי  של החברה  מדיניות התגמול  כללה   ,

ו למיעוט העובדים אחת לשנה בהתאם  )בעיקר ביחס לאנשי מחלקת המכירות( וכן מענקי שימור אשר ניתנ

 להערכת המנהל הישיר.  

לפרק הפרטים הנוספים המהווה    21תקנה  לפרטים אודות מדיניות התגמול של נושאי המשרה בחברה, ראו  

 . חלק מהדוח התקופתי

 תכניות התייעלות   .1.16.6

מהלך שכלל    2020( יישמה החברה במהלך הרבעון השני והשלישי של  COVID-19ברקע השפעות נגיף הקורונה )

משכרם של רוב עובדי החברה בישראל וזאת    15%-הפחתת שכר רוחבית בקרב עובדי החברה בשיעור של עד כ 

. בנוסף, ברקע התפרצות הנגיף כאמור סיימה החברה במהלך  2020יולי - ביחס למשכורות של חודשים אפריל

עסקתם של מספר עובדים בחברה ומספר מצומצם של עובדים הוצאו לחופשה ללא  התקופה כאמור את ה 

 חזרה החברה לפעילות מלאה ועובדיה שבו ממתכונת החל"ת.  הדוח תשלום. למועד 

 אנשי מפתח  .1.16.7

 . לדוח  1.25.4.3לפרטים ראו סעיף 

  הון חוזר 

  8,772-כש"ח נכסים שוטפים לעומת  אלפי    11,079-)כ   אלפי ש"ח  2,307-לכ הון החוזר  הסתכם ה  2020שנת  ב .1.17.1

אלפי    6,060- )כש"ח  אלפי    1,291-לכ הון החוזר  הסתכם הגרעון ב  2019בשנת  (;  ש"ח התחייבויות שוטפותאלפי  

 (;  ש"ח התחייבויות שוטפותאלפי   7,351-כש"ח נכסים שוטפים לעומת  
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ובשנת    י שטחי משרדים()בעיקר משכיר  ההון החוזר של החברה כולל בעיקר אשראי לקוחות ואשראי ספקים .1.17.2

 .  לדוחות הכספיים השנתיים( 9גם נכס המוחזק לחלוקה לבעלים )ראו ביאור   2020

  מימון 

 כללי  .1.18.1

בעיקר ממקורותיה העצמאיים ומפעילות שוטפת, וכן מכספים  מממנת את פעילותה  החברה    הדוחלמועד   .1.18.1.1

בסעיף   כמפורט  מענקים  במסגרת  בידה  כמפורט    6.13.2שנתקבלו  קשורים  מצדדים  ומהלוואות  לתשקיף 

    כמתואר לעיל. לתמורת ההנפקה על פי התשקיף, וזאת בנוסף לדוח 1.4בסעיפים 

  1יד בנקאי לפיו היא נטלה הלוואה בסך כולל של  התקשרה החברה בהסכם עם תאג 2020בנוסף, בחודש יולי   .1.18.1.2

מיליון ש"ח )ללא הצמדה( במסגרת קרן ההלוואות לעסקים בערבות המדינה להתמודדות עם התפשטות נגיף  

  1.5%"(. קרן ההלוואה נושאת ריבית משתנה בשיעור של פריים בתוספת מרווח של  הקרןהקורונה )להלן: "

. בהתאם  2022דשיים של קרן וריבית, עד לפירעונה המלא בחודש יוני  תשלומים חובלשנה ופירעונה מתבצע  

 לתנאי הקרן, המדינה נושאת בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה.  

 .  אלפי ש"ח  1,000 -כ)כולל חלויות שוטפות( על סך של  ה עומדת יתרת ההלווא  דוחהלמועד סמוך 

 ושעבודים  ערבויות .1.18.2

ומשכירי  בנקאיות להבטחת התחייבויותיה כלפי צדדי ג' )גורם מממן  ערבויות  החברה העמידה  הדוח  למועד  

 .  (נכסים

  שכירות   הסכמילהבטחת התחייבויותיה מכוח  כמו כן, לצורך הבטחת ערבויות בנקאיות שהחברה העמידה  

להם צד  של  משרדים שהיא  ראשונה  בדרגה  ראשונים  נרשמו שעבודים ספציפיים  לקבלת  ,  זכויות החברה 

 מוגדרים.   תכספים מהבנק בפיקדונו

 .  השנתיים  לדוחות הכספיים 17ביאור גם ראו 

  נוספים לגבי צורך בגיוס מקורות החברה הערכת 

פועלתהדוח  למועד   ייעוד התמורה שתתקבל בידי    החברה  פעילויותיה הקיימות. לפרטים אודות  להרחבת 

 . לדוח זה 1.14.1סעיף זה ראו  דוח החברה על פי 

 מיסוי 

 לדוחות הכספיים השנתיים.  12ראו ביאור 

 הליכים משפטיים  

 החברה אינה צד להליכים משפטיים תלויים ועומדים.  הדוח  למועד  

   הסכמים מהותיים 

 תאגיד הכרייה האוסטרלי הסכם בין חברת הבת האוסטרלית לבין  .1.22.1

תאגיד הכרייה  חברת הבת האוסטרלית לבין  "( בין  ההסכם: " בס"ק זה  הסכם )להלןנחתם    2020ביוני    15ביום   .1.22.1.1

לעיל( )כהגדרתו  של  האוסטרלי  רצונו  שבבסיסו  האוסטרלי,  הכרייה  תמיכה  לקבל    תאגיד  יישום,  שירותי 

על בסיס שירותי  גוף זה  שעניינה ניתוח וחיזוי תקלות צפויות במכונת כריה של  ותחזוקה ביחס לתכנית פיילוט  

במסגרת ההסכם נקבע כי  .  בינה מלאכותית, במסגרת מוצר החברה נשוא תחום מוצרי הבינה המלאכותית
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ההתקשרות עומדת כוונת הצדדים כי הסכם זה ישמש כהסכם ביניים, באופן לאחר מכן יכול והצדדים    בבסיס

תקופת   שלאחר  לתקופה  ביחס  החברה  במוצר  שנתי  שימוש  רישיון  למתן  ביחס  חדש  בהסכם  יתקשרו 

במסגרת   הטכנולוגי  הפתרון  הצלחת  הוכחת  ולאחר  ההסכם  הוראות  פי  על  שנקבעה  לביצוע  ההתקשרות 

 ם.  ההסכ

יצוין כי עוד טרם ההתקשרות בהסכם כאמור לעיל וכמקדים לשלב בדיקת ההתכנות ביצעה החברה פרויקט  

להוכחת היתכנות יכולת החיזוי כאמור, אשר כלל בחינת  כאמור    תאגיד הכרייה האוסטרליבשיתוף פעולה עם  

 יכולת חיזוי תקלות על גבי שתי מכונות של התאגיד.   

פיתוח בת תשעה חודשים  הכוללת תקופת    ,חודשים  21-פי תנאי ההסכם נקבעה ל  תקופת מתן השירותים על .1.22.1.2

לחודש    15ההסכם נכנס לתוקף ביום  "(, באופן שהתקופה הראשונית)להלן: "  חודשים  12ותקופת פיילוט בת  

 הסכם בהתאם.האו בעת סיום מוקדם של  התקופה הראשונית  לאחר תום  חודשים    12לתקופה שעד    2020יוני  

ובכלל כך הטמעת מוצר   במסגרת תנאי ההסכם התחייבה חברת הבת האוסטרלית לספק את השירותים, 

תמיכה   שירות  )כולל  ענן  שירותי  שנקבע,  למועד  עד  הבדיקות  ביצוע  לצורך  הפעילות  תחום  נשוא  החברה 

  .SaaSוכן תמיכה טכנית במתכונת חוזה שירותי הדרכה  ואחזקה(, 

בשלב מתקדם של הליך בדיקת ההתכנות במסגרת ההסכם והצדדים מצויים  מצויים הצדדים  הדוח  למועד  

בשלבי משא ומתן מתקדמים לקראת התקשרות בהסכם להטמעת הפתרון במכונות נוספות ומתן רישיונות  

הכריי למכונת  ביחס  שניתן  לפתרון  למועד    ה בקשר  הפיילוט.  בתקופת  הותקנו  וודאות  הדוח  ושכבר  אין 

   בדיקת ההתכנות ואין וודאות בדבר התקשרות בהסכם מחייב עם הלקוח כאמור. בהשלמה בהצלחה של שלב  

כלשהם,   .1.22.1.3 בלעדיות  תנאי  ללא  נקבע  הכרייה האוסטרלי  וללא התחייבות מצד  ההסכם  כמות  תאגיד  לרכוש 

לשלם לחברה  תאגיד הכרייה האוסטרלי  ; בתמורה למתן השירותים התחייב  של שירותיםכלשהי  מינימלית  

אלפי דולר ארה"ב, בהתאם להתקדמות בקצב ביצוע הפרויקט ובהתאם לאבני דרך    2,390  סך כולל של עד 

שנקבעו. בהתאם לתנאי ההסכם נקבע כי מתוך התמורה כאמור, סך של מיליון דולר ארה"ב ישולמו בכפוף  

ביעדים שנקבעו ובקריטריון עמידה בלוחות זמנים שהוגדרו. נכון למועד     הדוחלעמידה בקריטריון עמידה 

אלפי דולר ארה"ב; במסגרת ההסכם העניקה חברת    1,400-שולם לחברה מתוך סך התמורה, סך כולל של כ

ללא  בלעדי,  לא  ,  גלובלי עבור שלב בדיקת ההתכנותרישיון  תאגיד הכרייה האוסטרלי  הבת האוסטרלית ל

ל השירותים נשארו  כל זכויות הקניין הרוחני שעל פי תנאי ההסכם,    לשימוש בידע הנובע מהפרויקט.  ,תמורה

בנוסף, במסגרת ההסכם ניתנה לחברה זכות לעשות שימוש   .חברת הבת האוסטרליתבבעלותה הבלעדית של 

לצורך ניתוח ויצירת שיפורים, פיתוחים  תאגיד הכרייה האוסטרלי  של    (anonymized data)  אנונימיבמידע  

 ושינויים לשירותים ובכלל כך לכל תהליכי התפעול הפנימיים. 

להסכם  גרם על ידי הצד השני  ישלנזק ישיר  הסכם  לאחריות של כל צד  במסגרת תנאי ההתקשרות הוגבלה ה  .1.22.1.4

סכום השווה  )למעט אספקטים שנקבעו, ובכלל כך מרמה, נזקי גוף, הפרת חובת סודיות(, ולסך הגבוה מבין ה

שלוש  ל שמפי  ידי  שולמו  יהסכומים  האוסטרלי  על  הכרייה  פי  תאגיד  ה על  דולר    7ו  אהסכם  תנאי  מיליון 

טענה  בגין כל  ומי מטעמה  תאגיד הכרייה האוסטרלי  חברת הבת האוסטרלית התחייבה לשפות את  אוסטרלי;  

חברת  השירותים על ידי  מתן  מ  תהנובעלמי מהם או יחויב בהם בקשר עם הפרת הוראות דין  גרם  שיאובדן    או

ב   ;מי שמטעמהוהבת האוסטרלית     מי מטעמה או  הבת האוסטרלית  חברת  מעשה או מחדל, של  ברשלנות 

חברת הבת האוסטרלית  אובדן או נזק לכל רכוש מוחשי שנגרם על ידי מעשה או מחדל של    הסכם;בקשר עם ה

חברת הבת  הסכם על ידי  ה כל טענה מצד צד ג' כלשהו הנובעת מהפרת    הסכם;בקשר עם ה   מי מטעמהאו  
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, והכל למעט במקרה  הפרטיותו   סודיותעל ידי חברת הבת האוסטרלית של הוראות ההפרה    ;האוסטרלית

 .מי מטעמהאו תאגיד הכרייה האוסטרלי רשלנות כתוצאה מישיר שההפסד נגרם באופן  

  Nvidia-הסכם בין החברה ל .1.22.2

, אשר מוצריה  "(Nvidia)להלן: "   Corporation   Nvidiaהתקשרה החברה בהסכם עם    2019בחודש ספטמבר  

 ( גרפיים  במעבדים  שימוש  )(  GPUמאפשרים  מכונה  למידת  יישומי  מימוש  ופתרון  Deep Learningלצורך   )

בעיות מורכבות בתחומי מדעי המחשב. בהסכם נקבע כי החברה תיכלל ברשת השותפים העולמית של חברת  

Nvidia   (NPN Nvidia Partner Network - )אשר  , במסגרת תכנית שמשתתפים בה מאות חברות ברחבי עולם

 .   Nvidiaתאפשר לחברה לקבל הטבות שונות בעת שימוש במוצרים וטכנולוגיה של 

ההסכם נקבע לתקופה של שנה ממועד חתימתו והוא מוארך אוטומטית לתקופות נוספות בנות שנה, אלא  

אם מי מהצדדים ביקש לבטלו. ההסכם ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים מכל סיבה שהיא או במקרה של  

במקרה של    Nvidiaימים. כמו כן, ההסכם ניתן לסיום לאלתר על ידי    30סודית בהודעה מוקדמת של  הפרה י

 Nvidiaמכירה, הסבה או העברה של הזכויות והחובות של החברה מכח ההסכם מבלי שהתקבלה הסכמת  

 .  Nvidiaמראש ו/או במקרה של מיזוג החברה עם חברה מתחרה של 

( ובתוך כך זכאית להטבות שונות  NPN)  Nvidiaת השותפים העולמית של  במסגרת ההסכם החברה נכללת ברש

הנחות שונות ברכישה  ,  Nvidiaבהתאם להסכם, גישה למקורות ידע של    Nvidiaכגון שימוש בחומרי שיווק של  

  Nvidia, עידוד חשיפה למוצרי ושירותי החברה על ידי כניסה למאגר השותפים של Nvidiaאו שימוש במוצרי 

עשויה להפנות לקוחות פוטנציאליים. על מנת להיכלל ברשת השותפים כאמור, על החברה    Nvidiaאליהם  

הקצאת חברי צוות  ,  במתכונת שנקבעה  Nvidiaלעמוד בהתחייבויות שונות, ובין היתר: השתתפות בכנסים של  

, אספקת  ( כנדרש בהסכםDeep Learningבעלי מיומנות מספקת ליישום פרויקטים בתחום למידת מכונה ) 

קיום אירוע שיווקי הכולל התייחסות למוצרי    ,Nvidiaתיאור יישום או שימוש מוצלח על ידי החברה במוצרי  

Nvidia    עדכון לשנה  Nvidiaתוך  אחת  שיתקיים  באירוע  מטעמן  נציג  חסות    ושילוב  לרכישת  והתחייבות 

 .  Nvidiaלכנסים מטעם 

ים תכנה בע"מ, חברה העוסקת בהפצת מוצרי תכנה  התקשרה החברה בהסכם עם ת  2018בנובמבר    25ביום   .1.22.3

ואספקת שירותים נלווים ומייצגת בישראל מספר בתי תכנה בינלאומיים, להסדרת שיתוף פעולה בפרויקטים  

עיסוקם, ואת מתכונת העמדת שיתוף הפעולה כאמור   שונים ובמטרה לזהות הזדמנויות עסקיות בתחומי 

חודשים מיום חתימתו ולאחר מכן מתחדשת    12-ההסכם נקבעה ל  )שלא על בסיס בלעדיות כלשהי(. תקופת

חודשים בכל פעם אלא אם כן הודיעה צד להסכם על אי רצונו בחידוש ההסכם לפחות    12- באופן אוטומטי ל

יום לפני תום תקופת ההסכם הנוכחית. כמו כן הצדדים רשאים לבטל את ההתקשרות בכל עת ומכל סיבה    45

 יום מראש ובכתב.    45 לאחר מתן הודעה לפחות

   יעדים ואסטרטגיה עסקית 

החברה מעדכנת מעת לעת את אסטרטגיית פעילותה בהתאם להתפתחויות כלכליות והטכנולוגיות בשווקים   .1.23.1

למועד   פעילה  היא  להערכת  הדוחבהם  עתידי.  התרחבות  פוטנציאל  כבעלי  מזהה  היא  אותם  ובשווקים   ,

ודרישות    החברה, כחברת טכנולוגיה החותרת להשאת ערך לבעלי מניותיה, היא נדרשת להיות קשובה לצרכי

השקת  של  בדרך  לרבות  העסקית,  פעילותה  אסטרטגיית  את  לעדכן  ויכולת  גמישות  בעלת  ולהיות  השוק 

פתרונות חדשים, ביצוע שינוי באופן תמחור פתרונות אלו וכן בדרך של שינוי במודלים העסקיים בהן היא  
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ב ולשינויים  למגמות  עסקיות,  להזדמנויות  במהירות  להגיב  מנת  על  וזאת  ובתחרות  פועלת  השוק  צרכי 

 הקיימת.

חזון החברה הינו להיות שחקן משמעותי בתהליך הפיכת מכונות הייצור המסורתיות בעולם למכונות חכמות,   .1.23.2

תעשייתיי במפעלים  והיעילות  התפוקות  להגדלת  להביא  כך  ידי  ביכולות    םועל  אלה  מכונות  לשדרוג  וכן 

 ה אידאלית בכל רגע נתון.אוטונומיות שיאפשרו להן לספק המלצות על קונפיגורצי 

במטרה לשמר את המשך צמיחת החברה והגדלתה, במטרה להרחיב את מגוון הפתרונות שלה למגוון לקוחות   .1.23.3

פוטנציאליים ובמטרה לשפר את יכולתה להפיץ את פתרונות אלו לשווקי היעד, בכוונת החברה לרכז מאמץ  

במסגרת תחום   פעילותה  ופיתוח  בסעיף  הבינה המלאכו  י מוצרלקידום  )כמתואר  בשוק  זה(  לדוח    1.9תית 

  דוגמת הולכת חשמל, מים וכיוצא באלו(, Utilities) הגז והנפט, תשתיות  ת הכרייה,ותעשי התעשייתי בכלל וב 

 בפרט.   ת המזון והמשקאותי תעשיבו , הניירהכימיקלים

רה )המוערך  בהתאמה, החברה מגדירה את פעילות תחום מוצרי הבינה המלאכותית כמנוע צמיחה של החב

אשר להערכתה עשוי לאפשר צמיחה גדולה ומהירה יותר, ביחס לפעילותה בתחום פתרונות הבינה  כתחום  

(, וזאת לצד ראיית פעילותה בתחום פתרונות הבינה המלאכותי כנדבך משלים אשר ביכולתו  המלאכותית

 החברה לבצע את הפעולות הבאות:. במסגרת זו בכוונת להקנות יתרון תחרותי

בכוונת החברה להקים במהלך השנים הקרובות מערכי שיווק ומכירה במרכזי    -  רחבות גאוגרפית הת (א)

הייצור הכבד בעולם המערבי. במסגרת זו, בכוונת החברה להרחיב את פעילותה לאזורים גאוגרפיים  

נוספים מעבר לאזורים בהם החברה פעילה היום )קרי, ישראל ואוסטרליה(, וזאת באמצעות פעילות  

)ובהמשך, באמצעות גיוס צוות מקומי בעל היכרות עם שוק המטרה ובקיאות   ממטה החברה בישראל

בוחנת החברה מיקוד פעילות במרכז אירופה, וזאת לאור  הדוח  בצרכי ובתרבות המקומית(. למועד  

את   החברה  בוחנת  בנוסף,  זה.  באזור  במדינות  במספר  כקיימת  המוערכת  ענפה  תעשייתית  פעילות 

ים בארה"ב וביפן, לאחר השלמת הפעולות להקמת הסניף האירופאי.  האפשרות לפעול להקמת סניפ

אחיזתה   את  ולהעמיק  האוסטרלי  הסניף  פעילות  את  ולהרחיב  להמשיך  החברה  בכוונת  כן,  כמו 

 באמצעותו בשוק האוסטרלי, בדגש על שוק המחצבים. 

של ספקים,   להערכת החברה, לקוחות תעשייתיים גדולים מעוניינים במספר מצומצם  -  המשך פיתוח  (ב)

ערך   השאת  אסטרטגיית  החברה  פיתחה  לכך  בהתאם  מורכבים.  טכנולוגיים  בתחומים  בייחוד 

הבינה המלאכותית, המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים,    ימוצרבמסגרתה עומד מוצר החברה נשוא תחום  

ואשר עתיד במידה והפיתוח יושלם בהצלחה, להפוך את מכונות הלקוח לחכמות לצד פתרונות בינה  

לאכותית שמשלימים את מעגל הערך ומאפשרים תוך הקניית כלים להפיק את המירב מהמהפכה  מ

 :  ( ומטכנולוגיית הבינה המלאכותית. במסגרת זוindustry 4.0התעשייתית הרביעית )

לחכמות (1) מסורתיות  ייצור  מכונות  משאבים    -  הפיכת  ולהשקיע  להמשיך  החברה  בכוונת 

הבינה המלאכותית, במטרה לשפר    ימוצררה נשוא תחום  משמעותיים במחקר ופיתוח מוצר החב

, הוספת יכולות נוספות לאיתור כשלים טכניים בזמן אמת ובעתיד  המפותח  את דיוק המוצר

ושדרוג אופן האינטגרציה ותהליך ההטמעה של מכונה חדשה לשימוש במוצר החברה כאמור  

 שה. כך שהחברה תוכל להקטין את משך הזמן הנדרש להתקנת מכונה חד

(2) ( משלימים  מלאכותית  בינה  פתרונות  את    -  (Enterprise AIפיתוח  לפתח  החברה  בכוונת 

התשתיות הטכנולוגיות בהם היא משתמשת על מנת לאפשר הנגשת פתרונות בינה מלאכותית  
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פיתוח   אפשרויות  תבחן  החברה  יותר.  קצרים  הטמעה  ובזמני  פחותות  בעלויות  ללקוחותיה 

פיתוח   יידרש  שלא  כך  פוטנציאלים,  לקוחות  אצל  שכיחים  אתגרים  עבור  מובנים  פתרונות 

משמעותי נוסף עבור כל לקוח חדש שיהיה מעוניין לרכוש את אותו פתרון. כך למשל, למועד  

תרון מובנה לביצוע בקרת איכות אוטומטית באמצעות מצלמות  בוחנת החברה גיבוש פהדוח  

(Visual inspection.לשם זיהוי סיכונים בטיחותיים במפעל ,) 

החברה תפעל לגבש התקשרות    -   התקשרויות ארוכות טווח עם לקוחות ואיתור שותפים אסטרטגיים (ג)

ך ללקוחותיה תוך הפקת  ישירה וארוכת טווח ככל הניתן למול לקוחות רלוונטיים, במטרה להשיא ער

לבחון   להמשיך  ומתכוונת  בוחנת  החברה  זו  במסגרת  המלאכותית.  הבינה  פעילות  מתוצרי  תועלת 

תחום   נשוא  החברה  מוצר  את  שיטמיעו  מכונות  יצרניות  עם  ישירות  הבינה    ימוצרהתקשרות 

בכוונת   המלאכותית ישירות במכונה המסופקת ללקוח. לצד זאת, ועל מנת להגביר את קצב צמיחתה,

החברה לפעול לאיתור שותפים אסטרטגיים שיפיצו את פתרונותיה בדגש על מוצר החברה נשוא תחום  

הבינה המלאכותית. להערכת החברה, חברות תוכנה תעשייתיות בינלאומיות או יצרניות מכשור    ימוצר

ץ את מוצר  או תוכנה מתקדמים לשליטה במכונות עשויים להוות שותפים פוטנציאליים שיסייעו להפי 

 החברה כאמור ללקוחות נוספים. 

האדם (ד) כוח  מערך  לתמוך    -   הרחבת  מנת  על  והמכירה  השיווק  מערכי  את  להגדיל  החברה  בכוונת 

כוח האדם האיכותי במחלקת המחקר   בגידול היקף  ולצד זאת להמשיך  באסטרטגיית התרחבותה, 

ת המו"פ ומחלקת הטכנולוגיה  כמו כן, בכוונת החברה להגדיל את הרכב כוח האדם במחלק    והפיתוח.

 על מנת לשמר את היתרון הטכנולוגי ולתמוך את אסטרטגיית החברה. 

, משקיעה החברה את מרבית משאביה בצמיחה אורגנית. יחד עם זאת,  הדוחלמועד    -  רכישות ומיזוגים (ה)

  בכוונת החברה לבחון מעת לעת הזדמנויות עסקיות לרכישות ו/או מיזוגים על מנת לתמוך במימוש 

 יעדי התכנית האסטרטגית להפיכת החברה לחברה גלובלית משמעותית בשנים הקרובות.

מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המתבסס על הערכות,  מובהר, כי אסטרטגיית החברה  

החברה. מידע  , שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת  הדוחתכניות ותחזיות של החברה בלבד, נכון למועד  

זה עלול שלא להתממש באופן חלקי או מלא, באופן שתוכניות החברה או יישומן בפועל עשוי להיות שונה  

שונות.  להיות  עשויות  בפועל  החברה  תוצאות  גם  את    ובהתאמה,  ולהתאים  לשנות  רשאית  תהיה  החברה 

 אסטרטגיית פעילותה בהתאם לנסיבות. 

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 

השנה פעילותה    במהלך  אסטרטגיית  את  ולממש  להמשיך  החברה  בכוונת  ההנפקה  שממועד  הראשונה 

בסעיף   כמפורט  גלובלית  ובהתרחבות  ללקוחותיה  ערך  בהשאת  בכוונת    1.23הממוקדת  זו  במסגרת  לעיל. 

 החברה, בין היתר, לפעול בנושאים הבאים:  

הבינה המלאכותית, וכניסה    יתחום מוצרהשלמת פיתוח ושלב בדיקת ההתכנות של מוצר החברה נשוא   (א)

 לשלבי מכירות מסחריים.  

מימוש תכנית המכירות של החברה להגדלת נתח השוק בדגש על השווקים הרלוונטיים באוסטרליה   (ב)

 ובאירופה. 

 הרחבת מערך המכירות וגיוס כוח אדם מתאים.   (ג)
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שתיות  הבינה המלאכותית והשקעה בת  יתחום מוצרהמשך שיפור איכות ודיוק מוצר החברה נשוא   (ד)

 החברה למתן פתרונות בינה מלאכותית משלימים. 

 גיוס כוח אדם איכותי, למחלקת המחקר והפיתוח ולמחלקת המכירות והשיווק.  (ה)

 הרחבת שיתופי הפעולה של החברה על מנת לשפר את יכולת ההפצה שלה.  (ו)

המתבסס על  החברה אודות הצפי להתפתחות בשנה הקרובה, מהווה מידע צופה פני עתיד  מובהר, כי הערכת

, שהתממשותן אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.  הדוחהערכותיה, תכניותיה ותחזיותיה בלבד, נכון למועד  

בפועל עשויות להיות שונות   זה עלול שלא להתממש באופן חלקי או מלא, באופן שתוכניות החברה  מידע 

מכך,   יתרה  שונות.  להיות  עשויות  בפועל  החברה  תוצאות  גם  כי  יצו ובהתאמה,  ת  והשלכהדוח  למועד  יין 

על התפתחויות אלההתפשטות   פעילותה  נגיף הקורונה  ועל אסטרטגיית  תכניות החברה  על  ברורה  ,  אינה 

 ועל כן קיימת אי וודאות בהצלחת מימוש תכנית זו. למועד זה 

  ןוגורמי סיכ 

 גורמי סיכון מקרו כלכליים  .1.25.1

גלובאלי .1.25.1.1 כלכלי  החברה,    -   ומקומי  מצב  הגלובלי  להערכת  הכלכלי  היקף  קיימת  למצב  על  ישירה  השפעה 

ועל תוצאותיה העסקיות )ראו גם סעיף   עסקי החברהובהתאמה על ,  של החברה מי הפעילותההשקעות בתחו

היות וחלק  .  עלולים לפגוע בהיקף פעילות החברה וברווחיותה,  האטה כלכלית ומיתון גלובאלי.  (לדוח  1.7.3

גם  האטה כלכלית בשוק הישראלי עשויה הרי ש, בישראלהדוח מפעילות החברה בתחום מתמקד נכון למועד 

ועל תוצאות פעילותה    עסקי החברה על    לרעה השפעה בהיקף ביצוע פרויקטים בישראל וללהביא לירידה  היא 

 .  בתחום

וצעדים שונים שננקטו ועוד עשויים   ,טהקורונה בעולם בכלל ובישראל בפר  נגיףהתפשטות    -   נגיף הקורונה .1.25.1.2

כגון בידוד, הסגר  )לאורך זמן, במטרה למנוע או לצמצם את התפשטות הנגיף   על ידי ממשלות,להינקט בעתיד  

עלולים לחשוף את החברה לסיכונים עקב קושי ביכולת בהתקשרות בפרויקטים חדשים, אי  (  והגבלות אחרות

הש עובדים  העבודה,  למקום  עובדים  מיתוןהגעת  של  למצב  וכניסה  בבידוד  איוהים  פרויקטים  -,  קידום 

השעיית  פרויקטים או    חדשים,  לעילקיימים  הקפאת  האמור  התקיימות  חלקו,.  או  כולו  לפגוע    ,  עלולה 

 .בתוצאות העסקיות של החברה

זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה ביתרונות בתחום    -  זהות ישראלית .1.25.1.3

טכנולוגי הקיים בישראל(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית להוות חיסרון ואף להביא  ה הפיתוח  

 לביטול עסקאות וחסימת שווקים בחו"ל.  

מטבע .1.25.1.4 בשערי  מפעילותה    -  תנודות  החברה  ל"בחו כתוצאה  בשערי    חשופה  משינויים  הנובעים  לסיכונים 

 )בעיקר דולר ארה"ב(.  החליפין של המטבעות באזורים בהם היא פועלת

 גורמי סיכון ענפיים .1.25.2

בשוק .1.25.2.1 ולביקושים  להתפתחויות  המלאכותית    -   הטכנולוגי  התאמה  הבינה  האחרונות  נמצא  תחום  בשנים 

והולכת  בהתפתחות   אתגרגוברת  המהווה  בין  ,  באופן  המגמותהמקשה  חיזוי  על  ההתפתחות  ,  היתר 

,  במידה וציפיות והערכות החברה בקשר עם מגמות השוק לא יתממשו.  הצפויים  ואופי הביקושים   הטכנולוגית

 .  יושפעו מכך ההכנסות העתידיות והרווחיות של החברה,  או שיתממשו בקצב איטי מכפי שהוערך על ידה
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החברה מפתחת מוצרים טכנולוגיים מורכבים ועתירי ידע, ואין    -  רוחניחוסר וודאות בנוגע לשמירה על קניין   .1.25.3

וודאות שהיא תוכל להגן בהצלחה על הקניין הרוחני שלה. בהיעדר הגנה לנכסי הקניין הרוחני כאמור, לא  

עלולה   ולפיכך  בפיתוחה,  פתרונות  של  ומכירה  ייצור  שימוש,  בפיתוח,  בלעדיות  זכויות  לחברה  תעמודנה 

בקשות לרישום פטנטים על פיתוחים  הגישה החברה  הדוח  למועד  .  שברשותה להפוך לנחלת הכלל  הטכנולוגיה

 שונים במטרה להגן על חלק מסודותיה המסחריים. הליכי הרישום עשויים להיות כרוכים בעלויות לא זניחות.  

פי אבני  , בחלק מהמקרים לאשראיתנאי  מכירות החברה ללקוחותיה מתבצעות בחלקן ב  -  אשראי לקוחות  .1.25.3.1

קשיי גביה או חדלות פירעון של לקוח שהאשראי שניתן לו על ידי החברה לא הובטח  דרך, וללא בטחונות.  

 . ובתוצאות פעילותה  במלואו עשויים לגרום לפגיעה בחברה

,  בשנים האחרונות  האיום הקיברנטי על תשתיות מחשוב ותקשורת פנים ארגוניות מתעצם  -  איומי סייבר .1.25.3.2

ע  במיוחד  אותם  ומשפיע  מהפתרונות  חלק  מכוון.  טכנולוגי  בידע  בשימוש  המתאפיינות  חברות  פעילות  ל 

נשוא   החברה  מוצר  על  )בדגש  לשווק החברה  צפויה  או  הבינה המלאכותית, המצוי    י תחום מוצרמשווקת 

,  עשויים להיות פגיעים להתקפות סייברובהתאמה הם  הענן,    מבוססים על שירותיבשלבי פיתוח מתקדמים(  

או לנצל באופן בלתי הולם  של החברה  צדדים שלישיים עשויים לנסות להפר את אמצעי האבטחה  באופן ש

שהחברה אינה  , באמצעות וירוסי מחשב, פריצות אלקטרוניות והפרעות אחרות. מכיוון  שלהאת הפתרונות  

וגיה של צד שלישי,  על ספקי טכנולוגיה של צד שלישי, או על עיבוד נתונים כאלה על ידי ספקי טכנול   תשולט

החברה   באפשרות  כאלהאין  עיבודים  או  העברות  של  אבטחתם  או  תקינותם  את  באופן  להבטיח  צדדים  , 

 .  החברה שלישיים זדוניים עשויים גם לבצע התקפות שנועדו למנוע באופן זמני גישה מלקוחות לשירותי

כן, להערכת החברה   סייבר  כמו  עליה    עשויותהתקפות  לקוחולהקשות  והפוטנציאליים  ועל  תיה הקיימים 

יתרה  . באמצעות גניבת מידע, מחיקתו ושיבוש פעילות הפתרונות המוצעים על ידה ולפגוע בפעילות השוטפת 

לאובדן האמון באבטחת השירותים  מכך,   לגרום  עלולה  החברההפרת אבטחה  במוניטין  של  לפגוע  ,  שלה, 

  .פעילותהלשבש את והעתידיות,    הלהשפיע לרעה על מכירותי

כוח אדם איכותיקשיים   .1.25.3.3 וברקע טכנולוגי    -  באיתור  בצורך במיומנות מיוחדות  פעילות החברה מתאפיינת 

מיוחד. צרכים אלו מציבים אתגר גדול באיתור ובהכשרת עובדים מתאימים לסביבת הפעילות בה עוסקת  

ו משימותיההחברה,  בביצוע  החברה  תתקשה  איכותיים,  עובדים  של  קיומם  תבנוסף,    .ללא  ידרש  החברה 

ם קריטיים  ינה  וכוח אדם מוסמך  מהנדסים מוסמכים  של  ושימור  , והעסקהלהעסיק ולשלב עובדים חדשים

ידיעת   למיטב  כי  יצוין  זה אף  פתרונותיה. בהקשר  ומכירה של  פיתוח שיווק  לבצע מחקר,  כדי  להצלחתה, 

ה המלאכותית. נוכח האמור לעיל,  בתחום הבינתחרות עזה לגייס ולשמר עובדים מיומנים  החברה קיימת  

שיכולתה   להבטיח  יכולת  לחברה  אין  כאמור,  מעובדים  הנדרשת  המורכבת  המיומנות  עובדים  לצד  לגייס 

ולשמר עובדים בעלי יכולות גבוהות עשויה  אתר, להעסיק  חוסר יכולת ל. בהתאמה,  בהצלחה  םחדשים ולשלב

, לשפר  לפתח מוצרים חדשיםה  יכולת  של החברה ועל מצב התוצאות התפעוליות והפיננסיות    להשפיע לרעה על 

   .בהצלחה האלה מוצריםה  את מוצרים קיימים ולשווק

הבינה    יתחום מוצר מוצר החברה נשוא    -  התבססות על פלטפורמת מחשוב של שירותי ענן של צדדים שלישיים .1.25.3.4

ם בקבלת שירותים  המלאכותית, המצוי בשלבי פיתוח מתקדמים, צפוי להיות מושתת על שירותי ענן. קשיי

  בתנאיםובמחירים  זמינים    באופן שיביא לכך ששירותים אלו לא יהיואלו או שינוי במודל תמחור שירותי הענן  

פעילות החברה ולגרום לעיכובים במתן השירותים עד לפיתוח  להשפיע באופן משמעותי על    יםעשויסבירים,  

 טכנולוגיה מקבילה.  
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דוגמת אלו בה  טכנולוגיה חדשה    לשימוש של פתרונות הכוללים  ההכנס  -  ותטכנולוגיוהתפתחויות  שינויים   .1.25.3.5

לתוקף   אפשרית  וכניסה  שימוש  החברה  או  של  עושה  בתעשייהרגולציה  על    ,תקנים  לחץ  להפעיל  עשויים 

כמו כן, להערכת החברה, השווקים  .  בלתי שמישים או מוגבלים בשימושאו להפוך אותם  פתרונות החברה  

פועל חווים  בה  החברה  עקבי  ת  וגובר  ביקוש  חדישיםהולך  ולמוצרים  ש  ,לטכנולוגיה  שייתכן  מתחרים  כך 

על   לרעה  להשפיע  שעלולים  ומשופרים  חדשים  מוצרים  להציג  עשויים  ופוטנציאליים  מעמדה  קיימים 

כות  מהעראימוץ לקוחות של טכנולוגיות חדשות עשוי להיות איטי יותר  החברה ומוצריה. מנגד,  התחרותי של  

יישמרו או יגדלו כפי    הלהבטיח כי השוק או הביקוש למוצריוציפיות החברה, באופן שהחברה אינה יכולה  

מוצרי  החברה מעריכהש בנוסף,  נדרשים  .  במערכות החברה  בקלות  צדדים    להשתלב  של  מחשוב מרכזיות 

בהתאמה,   במערכות  שלישיים.  שינוי  לדרוש    ישלישהצד  הכל  התאמות  עלול  לבצע  חלק  מהחברה  אצל 

מצד  שוק. חוסר יכולת  ה קבלת    את  שיגלא ילא יתאפשר במועד או  כזה  כל עיצוב מחדש  ייתכן ש, ו המוצרימ

  המצב  עלעשויה להשפיע לרעה    ,מגיבים לצרכי הלקוחהלפתח מוצרים תחרותיים בטכנולוגיה ובמחיר  החברה  

 .התוצאות פעילות על הפיננסי ו

כוללים אחסון והעברת מידע קנייני רגיש  המוצרים המסופקים על ידי החברה    –   אבטחת מידע וקניין רוחני .1.25.3.6

לקוחות בנוסף,    יהשל  שלהם.  הקצה  עשויה  ומשתמשי  במידעהחברה  כאשר    להיתקל  סודי  או  היא  רגיש 

את החברה  לחשוף    העלול  ת המידעאבטחתנאי  הפרת  לקוחותיה.  פונקציות שירות או תחזוקה עבור    תמבצע

 אובדן או שימוש לא מורשה במידע זה.   פטיות ולאחריות בגיןלהתדיינויות מש

 גורמי סיכון ייחודיים  .1.25.4

פיתוח .1.25.4.1 בשלבי  מרכזי  מרכזיות    -  מוצר  ותחזיות  שהוצגו  בדוחהנחות  ותכניות  יעדים  וכן  בו  שנכלל  מידע   ,

הדוח  מתמקדת למועד   הבינה המלאכותית. פעילות זו  ימוצר במסגרתו, מבוססים על פעילות החברה בתחום  

לאספקת    הפיתוח ,  המחקרבשלב   לקוחות  עם  התקשרות  בוצעה  וטרם  הושלמו,  שטרם  התכנות  ובדיקת 

המוצר נשוא תחום הפעילות ו/או שמתקיימים אינדיקציות מובהקות לכך ששלב הפיתוח ובדיקת ההתכנות  

בהצלחה. החדרת  הדוחלמועד   יסתיים  מוצרים,  בפיתוח  מוגבל  ניסיון  לחברה  חדשים  ,  לשווקים  מוצר 

 מוצר החברה של  , במכירה או בשיווקבפיתוח כישלוןומכירות מוצר באופן כללי. בהתאמה, במקרה של  

זה,   פעילות  רק,או  בתחום  לא  אך  של,  ביחס  -אי  במקרה  נחות  פיתוח  או  בדיקת ההתכנות  בשלב  הצלחה 

מתחרים עדיפים על ידי מתחרים    למתחרים או ביחס לסטנדרט הנדרש בשווקים הרלוונטיים, פיתוח מוצרים 

  מוצרההשקעת החברה בפיתוח    , עלולהיםהרלוונטי   יםק ולשו  ובהחדרתבטכנולוגיות אחרות, או אי הצלחה  

המלאכותית הבינה  מוצרי  תחום  ואף  ,  נשוא  לצלוח  על  לטמיון לרדתשלא  מאוד  מהותי  באופן  ולהשפיע   ,

 תוצאות הפעילות של החברה. 

החברה מבססת את פעילותה על טכנולוגיה שמפותחת על ידה. כשלים בטכנולוגיה של    -  ייחודיתטכנולוגיה   .1.25.4.2

בקשר  ואי השלמת שלבי הפיתוח ובדיקת ההתכנות  ,  בכלל  החברה או שינויים טכנולוגיים מהותיים בתחום

תועלות  עלולים לפגוע ביכולתה של החברה להפיק    ,עם המוצר נשוא תחום מוצרי הבינה המלאכותית בפרט

 כלכליות מהטכנולוגיה שלה ולפגוע בתוצאותיה העסקיות. 

, יו"ר  רז רודיטימר    -  המכהנים כנושאי משרה בה רודיטי ומיכאל זולוטוב  מייסדי החברה, ה"ה רז  תלות ב .1.25.4.3

ו החברה  ומנכ"ל  ממייסדיה,  דירקטוריון  מפתח  אחד  דמות  ,  בחברהודומיננטית    מרכזית ניהולית  הינו 

הינו  אחד ממייסדיה,  וסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי של החברה  ,  מיכאל זולוטובמר  כמו כן,  תדמיתה וניהולה.  

, בשים לב להיכרות כל אחד מהם עם  להערכת החברה  .בחברהמרכזית ודומיננטית  טכנולוגית  דמות מפתח  

  -  זיים בחברה על ידם והיכרותם עם השוקתחום הבינה המלאכותית, ניסיונם בתחום, הובלת תהליכים מרכ
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להשפיע  בשלב זה של חיי החברה  עלולה  ו/או מקצועית בחברה, לפי העניין,  מפעילות ניהולית  מי מהם    פרישת

   .המשך התרחבותהפעילותה, תוצאות פעילותה ועל 

מקרו,   .1.25.5 )סיכוני  טיבם  פי  על  לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  מוצגים  הבאה  וסיכונים  בטבלה  ענפיים  סיכונים 

בכללותה  החברה  (, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם על עסקי  חברהמיוחדים ל

   השפעה גדולה, בינונית וקטנה: -

 

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה  
 בכללותה 

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

 מאקרו כלכליים גורמי סיכון 

    ומקומי   מצב כלכלי גלובאלי

    נגיף הקורונה  

    זהות ישראלית 

    תנודות בשערי מטבע 

 גורמי סיכון ענפיים 

בשוק   ולביקושים  להתפתחויות  התאמה 

 הטכנולוגי 
   

    חוסר וודאות בנוגע לשמירה על קניין רוחני 

    אשראי לקוחות 

    איומי סייבר 

    באיתור כוח אדם איכותי קשיים 

שירותי   של  מחשוב  פלטפורמת  על  התבססות 

 ענן של צדדים שלישיים 
   

    ות טכנולוגיוהתפתחויות שינויים 

    אבטחת מידע וקניין רוחני 

 ייחודיים גורמי סיכון 

    מוצר מרכזי בשלבי פיתוח 
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות החברה  
 בכללותה 

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

    תלות בטכנולוגיה ייחודית 

מייסדי החברה, ה"ה רז רודיטי ומיכאל  תלות ב

 זולוטוב 
   

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה, הינה בגדר  

וכן   דוחהמידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על המידע הקיים בחברה נכון למועד 

ל החברה. השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנות מהערכותיה  כוללת הערכות וניתוח ש 

של החברה, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה. כמו כן, החברה עלולה להיות חשופה  

בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה של  

 . החברה
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 בע"מרייזור לאבס  

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה   דוח
 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה  לשנה 

 

מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום    החברה  דירקטוריון

   .1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל דוחותניירות ערך ), בהתאם לתקנות  2020בדצמבר  31

לתשקיף החברה,    6דוח דירקטוריון זה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי תיאור עסקי החברה, כפי שנכלל בפרק  

והדוחות הכספיים של החברה  "(התשקיף"להלן:  )  2021-01-015456מס' אסמכתא    2020בפברואר    7מיום    ,

 "(. הדוחות הכספיים ": להלן יחד) 2020 בדצמבר 31ליום 

טק לתאגיד  נחשבת  שמניותיו  -החברה  תאגיד  )דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  זה  מונח  כהגדרת  חדש,  עילית 

דירקטוריון החברה  אימץ  ,  כאמורתקנות  ב  5בהתאם לתקנה  .  2016-עילית( התשע"ו-כלולות במדד ת"א טק

  1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל ערך  ד  5ההקלות הקבועות בתקנה  חלק מאת  

 .יווח"( )ראו מבוא לפרק תיאור עסקי החברה המהווה חלק מהדוח התקופתי()"תקנות הד

 

 חברה הסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה  .א

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  .1

 כללי  .1.1

כחברה פרטית מוגבלת במניות,    2016בינואר    13  החברה התאגדה בישראל ביום .1.1.1

   .1999-התשנ"ט, חוק החברותהוראות  בהתאם ל

לענפי  ה .1.1.2 מלאכותית  בינה  ומוצרי  פתרונות  של  ושיווק  בפיתוח  עוסקת  חברה 

לפרק    1.3. לפרטים אודות תחומי פעילות החברה ראו סעיף  התעשייה השונים

 .2020לשנת   תיאור עסקי החברה לדוח התקופתי 

אודות   נוספים  ו לפרטים  החברה  פעילות  פעילות  על  והשפעותיה  העסקית  הסביבה  תיאור 

"  תיאור עסקי החברה המהווה חלק מהדוח התקופתיהחברה ראו פרק    תיאור  פרק)להלן: 

 ."(התקופתי לדוח  החברה עסקי

   - ועד למועד הדוח   2020של שנת רביעי הרבעון  הבמהלך מגמות כלליות במהלך תקופת הדוח ו .1.2

אלפי ש"ח    20,005-אלפי ש"ח לעומת כ  22,299-בכ  הכנסות החברההסתכמו    2020במהלך שנת  

וזאת חרף קיטון מסוים בהכנסות תחום פתרונות הבינה  נתון המשקף גידול    , 2019במהלך שנת  

. לצד האמור לעיל,  אשר היוו את עיקר מקורות ההכנסה של החברה בשנת הדיווח מלאכותית

)בעיקר לטובת פיתוח תחום פעילות  כמפורט להלן  ובשים לב לגידול המהותי בהוצאות הפיתוח  

  - כ  לעומת  ,אלפי ש"ח  24-בכ   2020בשנת  מוצרי הבינה המלאכותית(, הסתכם הרווח הכולל  

   -. בהקשר זה 2019אלפי ש"ח בשנת  2,702

גם סעיף    תחום פתרונות בינה מלאכותית .1.2.1 לפרק תיאור עסקי החברה    1.8)ראו 

  , זה ממשיך להוות את עיקר הכנסות החברהפעילות  תחום    -  לדוח התקופתי(  

לראות בתחום זה כתחום מרכזי ומשמעותי אשר על פי ראיית  והחברה ממשיכה  
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החברה מספק מענה משלים לשרשרת השאת הערך ללקוחותיה במטרה לאפשר  

 ת פעילותיהן על היבטיהם השונים.  ללקוחותיה לקדם את יעילו 

מיליון    18,025-כהחברה מתחום פעילות זה בהכנסות    הסתכמו  2020שנת  במהלך  

במהלך הרבעון הרביעי  הופקו  ש"ח  אלפי    3,675-כ)באופן שמתוך סכום זה,  ש"ח  

   .2019שנת במהלך אלפי ש"ח  20,055-, לעומת סך של כ(2020של שנת 

בכמות   קיטון  לתחזיותיה,  ובהתאם  החברה  להערכת  הדוח,  למועד  נכון 

ב הפרויקטים   הפעילות  תחום  משאבים  נשוא  להשקיע  הצורך  עם  תחום  ביחד 

במהלך החציון  החברה לקיטון בהכנסות  צפויים להביא מוצרי בינה מלאכותית, 

ת  תימשך מגמ   הבינוניהחברה צופה כי בטווח  לצד זאת,  .  2021שנת  הראשון של  

לוזאת  )זה  תחום פעילות    צמיחה בהכנסות היתר בשים לב  בדבר    תההערכ בין 

ב צפוי  והמכירות  גידול  השיווק  גם  הוצאות  תעשיכמו  לגופים  תיים  יחדירה 

 .(נוספים

לפרק תיאור עסקי החברה לדוח    1.9)ראו גם סעיף    תחום מוצרי בינה מלאכותית .1.2.2

נשוא תחום  החברה ממשיכה במאמצי פיתוח המוצר  למועד הדוח    -  התקופתי(

ה )מוצר  לצד  (DataMind AI  -הפעילות  הפיתוח  המשך  .  זה  מאמצי  מוצר  של 

  , החברה משאבים בבדיקת ההיתכנות מול תאגיד הכרייה האוסטרלימשקיעה  

ש למבאופן  הדוחונכון  בדיקת    עד  הליך  של  מתקדם  בשלב  הצדדים  מצויים 

בשלבי משא ומתן מתקדמים לקראת התקשרות  כן ההתכנות במסגרת ההסכם ו 

ומוצרה  להטמעת  מסגרת  בהסכם   נוספות  רישיונותל במכונות  בקשר   ,מתן 

יחד עם    .בתקופת הפיילוט  ןלפתרון שניתן ביחס למכונת הכרייה ושכבר הותק 

למועד הדוח אין וודאות בהשלמה בהצלחה של שלב בדיקת ההתכנות ואין  זאת, 

 ם מחייב עם הלקוח כאמור. התקשרות בהסכוודאות בדבר 

מיליון ש"ח    4.3-כהחברה מתחום פעילות זה בהכנסות    הסתכמו  2020במהלך  

במהלך הרבעון הרביעי של  הופקו  ש"ח  אלפי    1,799-)באופן שמתוך סכום זה, כ

הכרייה  (2020שנת   תאגיד  עם  ההיתכנות  בדיקת  מהסכם  נובעים  ואשר   ,

. נכון למועד  ת מתחום פעילות זה(לא היו לחברה הכנסו  2019)בשנת    האוסטרלי

חשמל    חברת  אצלתחום הפעילות    נשוא   המוצר  הטמעתב, החברה החלה  הדוח

ובנוסף    בהתקשרות  מקומית שנתי  רישיון    בדיקת בביצוע    החלהמבוססת 

  עסקי   תיאור  לפרק   )ו(1.9.1.2סעיף    ראו מקומית לייצור נייר )  חברההיתכנות עבור  

מסחריים  הסכמים  למועד הדוח החברה טרם התקשרה ביחד עם זאת,    .  (החברה

בהתאם, נכון למועד הדוח, החברה צופה  ו  ,ניתן להפיק הכנסות מהותיותמהם  

   .2021זה במהלך שנת פעילות  תחוםבכי לא יופקו הכנסות מהותיות 

פעילותה  אסטרטגיית  לפרק תיאור עסקי החברה, במסגרת    1.23כאמור בסעיף  

ובדיקות היתכנות בקשר עם  מאמצי חדירה  בביצוע    2021שנת  בהחברה  תתמקד  

התעשייה    DataMind AI  -ה  מוצר ובענפי  הכרייה,  בכלל  והנפט,  תעשיית  הגז 

הכימיקליםיתעשי  ,התשתיות הניירת  תעשיית  והמשקאות יותעשי  ,  המזון    ת 

ביצועי  בפרט,   את  להוכיח  אלה  מוצרה במטרה  לפעול    ,בענפים  מכן  ולאחר 
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באופ כך  לשיווקו  תעשייה,  באותה  רחב  רישיונות    רשייווצן  מהכנסות  תזרים 

ל .  שנתיים מתכוונת  החברה  משמעותיים  בנוסף,  מאמצים  בהתקשרות  השקיע 

הסכמי שיתוף פעולה עם יצרניות מכונות שישווקו את המוצר למכונות קיימות  ב

היצרניות שמוכרות  חדשות  ש,  ולמכונות    ההכנסה   את  יקטין  הלהערכת באופן 

יאפשר    סופי  מלקוח  הממוצעת    במספר   משמעותי  באופן   לצמוח   לחברהאך 

   .מוצרהל רכשוי הרשיונות ש

  המוצרי של המחקר והפיתוח  על מנת לתמוך את בדיקות ההיתכנות ואת סיום  

שלה  כוח האדם    תהרחברכז מאמצים לשם  החברה למתכוונת  ,  בתחום פעילות זה

 . 2021של שנת   ברבעון השני ,בפעילות המו"פהעוסק 

החציון    במהלך  מלאכותיתה  בינהה  פתרונות תחום    קיטון הכנסות  צפיהערכות החברה בדבר  

יופקו    לפיהןוכן הערכות החברה    , מגמת הצמיחה בטווח הבינוני2021הראשון של שנת   לא 

ב מהותיות  שנת    מלאכותית   בינה   מוצרי  תחוםהכנסות  בדבר    2021במהלך  וההערכות 

הצמיחה   לרישיונואפשרויות  הערכת  ו בוצע  ת בנוגע  והמידע    הלמיטב  הנתונים  בסיס  על 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות    ןהמצויים בידה נכון למועד הדוח, והינ 

 .  או להתממש באופן שונה, ייתכן אף באופן מהותי ערך. מידע זה עשוי שלא להתממש

    ההשפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החבר .1.3

שנת   מתום  שמקורו    2019החל  כלכליות  מאקרו  השלכות  בעל  אירוע  העולם  את  פוקד 

הקורונה   נגיף  העולם  כך  בעקבות  (.  Covid-19) בהתפשטות  ברחבי  שונות  מגבלות  הוטלו 

למניעת התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים  

תחבורתיות,   מאקרו  ותנועות  השלכות  הנגיף  להתפשטות  וכיו"ב.  התקהלויות  על  הגבלות 

 אשר מתאפיינים בתנודתיות. ,כלכליות משמעותיות כמו גם על שוקי ההון בעולם

  עיכובים. בהתאמה, חלו החברה פועלת בהןהתפשטות הנגיף חלה השפעה על מדינות  בעקבות

יתה במשאים  יה החברה  בהם התקשרה החברה או ש  מהפרויקטים  בחלק  תהליכים  ועצירת

התאמות  בנוסף, ברקע התפשטות הנגיף ביצעה החברה    ומתנים או בהליכי מכירה לביצועם.

)בעיקר ביחס להיבטי כוח האדם בחברה( למול השינויים המתרחשים    הקבועות   יהשל הוצאות

  .( לפרק תיאור עסקי החברה לדוח התקופתי  1.7.5והצפויים )וראו לעניין זה ראו סעיף 

מאותרת  הדוח  ונכון למועד    2020להערכת החברה החל במחצית השניה של שנת  זאת,  לצד  

ל פוטנציאליים  לקוחות  בקרב  מלאכותית  תהטמעבחון  נכונות  בינה  היתר    ,טכנולוגיות  בין 

בעת  דווקא    בפרט,  יעול מערכותיהםהשקעה בטכנולוגיה בכלל ובילאור ההבנה בצורך ב ובפרט  

 הזו, ברקע משבר הקורונה.  

כי התפשטות נגיף הקורונה היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נאמדים    יודגש

,  זה  בדוח  כאמור  והנתונים, ולחברה אין כל שליטה עליו, ולכן המידע  ירומשתנים באופן תד

  עשויים   םוה  זה  דוח  פרסום  למועד  נכוןוהערכותיה    לחברה  הזמין   המידע  על  מבוססים

כי    עוד  .לעת  מעת  להשתנות להיקף  יובהר  ביחס  וודאות  כל  אין  זה  למועד  השפעת  נכון 

הנגיף   וזאת  על  התפשטות  החברה,  פועלת  בהן  המשבר  השווקים  התפתחות  המשך  לאור 

בישראל   הכלכלה  השווקים,  מצב  היתר,  בין  זה,  ובכלל  הקורונה  נגיף  מהתפשטות  כתוצאה 

היק האבטלה,  היקפי  גם  פי  ובעולם,  כמו  הפרטית הביקושים  הצריכה    המשפיעה  היקפי 

עולמי  בעקיפין או  מקומי  מיתון  של  מצב  להתפתחות  החשש  הנגיף.ו,  של  נוספת    התפרצות 
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היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף  משכך,  

עצירתו על  ,  או  להשפיע  עשויים  ובעולם,  בארץ  רלוונטיות  ורשויות  מדינות  של  החלטות 

החברה, אין לחברה יכולת נכון למועד הדוח לאמוד את היקף ההשפעה  התוצאות העסקיות של  

 של נגיף הקורונה על הפעילות העסקית שלה, ועל תוצאותיה בטווח הבינוני והארוך.  

בהתבסס    ,היכאמור, נסמכות על הערכות רונה  השפעת נגיף הקוהערכות החברה בדבר היקף  

באופן וודאי, כפי    אותםהערכות הנהלת ועל ניתוחי שוק שאין ביכולתה לאמת  על  בין היתר  

ומהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה תלוי    ,למועד הדוחשהם  

 בפועל. במגוון משתנים שאינם בשליטת החברה, והם עשויים להיות שונים

על פעילות החברה ראו    נוספיםלפרטים   והשפעתו  נגיף הקורונה    1.7.5סעיף  אודות השפעת 

 .  לפרק תיאור עסקי החברה לדוח התקופתי  2.1.25.1וסעיף   16.6.1סעיף 

 תאריך המאזן   לאחרנוספים   עיקרייםאירועים  .1.4

   טכנולוגיות בע"מ   קומפאי  לבין  החברה  בין  הסכם  נחתם   2021  בינואר  13  ביום .1.4.1

"להלן)  המייסדים  של  מלאה  בבעלות  חברה   ולבין "(  קומפאי)"   החברה : 

  בקומפאי   החזקותיה  כל   את   , תמורה  ללא,  החברה  העבירה   לפיו "(,  הקולטת 

  נוסח ]  הכנסה   מס  לפקודת(  ו)ב104  סעיף  להוראות   בהתאם,  הקולטת  לחברה

  פעילות   את   ולמקד  לבדל  החברה   רצון  ברקע  בוצעה  כאמור  ההתקשרות[.  חדש

  באותו.  תוכנה  כחברת   קומפאי , המובחנת מפעילות  שלה   הליבה   בפעילות   החברה 

 .  כאמור המניות  העברת  הושלמה מועד

הקצאת    אישר  2021בינואר    31  ביום .1.4.2 החברה  אופציות    1,002,700דירקטוריון 

לתשקיף(,    3.2.1בסעיף  להלן ו   1.4.3בסעיף  לעובדים )בהנחת פיצול הון כמפורט  

   .(לתשקיף 3.5.2כמפורט בסעיף  )נושאי משרה ומנהלים 

ות  י נהתקבלה החלטת בעלי המ)טרם פרסום התשקיף(    2021בפברואר    4ביום   .1.4.3

  3.2.1בהתאם לאמור בסעיף  ביטול הערך הנקוב והפיצול כאמור,  בחברה בדבר  

ות ללא ערך  מני   100  -כך שכל מניה רגילה אחת של החברה פוצלה ל לתשקיף,  

 .  נקוב

  מניות   9,220,000  של  לציבור  ההחברה הצע  ביצעה  2021  פברוארחודש    במהלך .1.4.4

פי  "א  כ.נ.  ע  ללארגילות   בגין  ש   באופןתשקיף,  העל  לציבור    ההצעה התמורה 

  הודעה בו  בתשקיף   כמפורטהכל  "ח )ברוטו(,  ש  יוןמיל  116  -בכ כאמור הסתכמה  

מיום   מכוחו    8.2.2021משלימה  (;  2021-01-015672)אסמכתא:  שפורסמה 

בעקבות השלמת מהלך ההנפקה כאמור החלו מניות החברה להיסחר בבורסה  

 לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

 . 31.12.2020של החברה ליום   בדוחותיה הכספיים ד' 1ביאור גם ראו 
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   הכספיהמצב  .2

  :)באלפי ש"ח(להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם 

 
 

 סעיף 

 בדצמבר 31 ליום
 ( ח" ש באלפי)

 שינוי 
 %-ב

   החברה הסברי
 
 2020 2019 

  נכסים
   שוטפים

 בדצמבר  31-ה   ליום  המקביל  הנתון  למול  2020  בדצמבר  31- ה  ליום  השוטפים   הנכסים  בסך  הגידול 82.8% 6,060 11,079

)ראו גם סעיף  נכס מוחזק לחלוקה לבעלים -שוטף נכס מסיווג של קומפאי כ בעיקר נובע 2019 ליום

סעיף המזומנים ושווי מזומנים וסכום לקבל בעבור החזר מס שוטף, בגידול  חל  . כמו כן,  לעיל(  1.4.1

 מות מס עודפים במהלך השנה. עקב תשלומי מקד

 שאינם נכסים
 שוטפים

ה   הקיטון 21.8% 15,845 12,397 ליום  ה  2020בדצמבר    31-בסך הנכסים שאינם שוטפים  ליום    31-למול הנתון המקביל 

נכס מוחזק לחלוקה לבעלים )ראו    -כנכס שוטף    מסיווג של קומפאי  , נובע בעיקר2019בדצמבר ליום  

המיוחסים לחכירת משרדי החברה   ,קיטון בנכסי זכות שימוש, נטוחל  לעיל(. כמו כן,    1.4.1גם סעיף  

 ונובעים מחלוף הזמן. 

  7.2% 21,905 23,476 הנכסים סך

  התחייבויות
 שוטפות 

ה   הגידול 19.3% 7,351 8,772 ליום  השוטפות  התחייבויות  ה  למול   2020בדצמבר    31-בסך  ליום  המקביל   31-הנתון 

ת ספקים ונותני שירותים, הנובע בעיקר מגידול בחו"ז ביתר, נובע בעיקר מגידול  2019בדצמבר ליום  

, אשר בדוח פרטים נוספים על החברה המצורף לדוח זה(  22לתקנה    22של המייסדים )ראו גם ס'  

גידול בסעיף חלויות שוטפות של הלוואה מתאגיד חל  כמו כן,  .  תאריך המאזן נפרע במלואולאחר  

גידול חל  . בנוסף,  2021תשולם בשנת  תאגיד בנקאי  בנקאי, הנובע מכך שחלק מתשלום הלוואה מ

גידול  ב עקב  לעובדים  לשלם  בשכר  מגידול  הנובע  זכות  ויתרות  זכאים  העובדים במספר  סעיף 

בשכר העובדים. מנגד, יש השפעה מקזזת לקיטון בסעיף הלוואה מצד קשור והמועסקים בחברה  

 לקומפאי.הלוואה  הנובע מהחזר 

  התחייבויות
 שוטפות  שאינן

 31-הנתון המקביל ליום ה  למול  2020בדצמבר    31- בסך התחייבויות שאינן שוטפות ליום ה  הגידול 1.3% 9,967 10,093

ליום    מרשות  מענק  קבלת   בגין  תמלוגים  עבור  שנוצרה  מהתחייבות   בעיקר  נובע  2019בדצמבר 

 עיתי  קיטון   של  מקזזת  השפעה   מול  אל,  בנקאי  מתאגיד  לקחה  שהחברה  להלוואה  בנוסף,  חדשנותה

 . חכירה בגין התחייבות של

 סך
 ההתחייבויות 

18,865 17,318 8.9%  
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 סעיף 

 בדצמבר 31 ליום
 ( ח" ש באלפי)

 שינוי 
 %-ב

   החברה הסברי
 
 2020 2019 

 . תרגום הפרשי וקרן הרווח ביתרת משינויים נובעים בהון השינויים 0.5% 4,587 4,611   הון

  ההון  סך
 וההתחייבויות 

23,476 21,905 7.2%  
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    תוצאות הפעילות .3

  סעיף 
  31לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 
 )באלפי ש"ח( 

 הסברי החברה  

2020 2019 
 

,  החברה  צמיחת  מהמשך  נובעבהכנסות    הגידול 20,055 22,299 הכנסות 

הבינה   מוצרי  מתחום  שנבעו  הכנסות  ובפרט 

 המלאכותית )ראה מטה(. 

  בינה פתרונות תחום
 מלאכותית

בינה  20,055 18,025 פתרונות  מתחום  בהכנסות  הקיטון 

מקיטון   נובע   הפרויקטים  בכמותמלאכותית 

  הבינה   מוצרי  בתחום  משאבים  ומהשקעת

צפי    .המלאכותית אודות  לקיטון  לפרטים 

במהלך החציון הראשון של שנת    החברהבהכנסות  

  .לעיל  1.2.1 סעיף ראו, 2021

  בינה מוצרי תחום
 מלאכותית

המלאכותית  2019בשנת   - 4,274 הבינה  מוצרי  תחום   ,

בשנת   בלבד.  מו"פ  בפעילות  הופקו    2020התרכז 

זה.  בתחום  התכנות(  )בדיקת  מפיילוט  הכנסות 

תיאור עסקי החברה   לפרק  1.9.2.1ראו גם סעיף  

 .התקופתי דוחב

  10,818 11,070 עלות הכנסות 

  בינה פתרונות תחום
 מלאכותית

לתחום אין   10,818 10,756 המיוחסות  בעלויות  מהותי  שינוי 

 פתרונות בינה מלאכותית 

  בינה מוצרי תחום
 מלאכותית

המלאכותית  2019בשנת   - 314 הבינה  מוצרי  תחום   ,

בשנת   בלבד.  מו"פ  בפעילות  הופקו    2020התרכז 

גם   ראו  זה.  בתחום  מצומצם  מפיילוט  הכנסות 

החברה    1.9.2.1סעיף   עסקי  תיאור  דוח בלפרק 

 .התקופתי

  9,237 11,229 רווח גולמי 

הוצאות מחקר  
 ופיתוח, נטו 

ופיתוח    הגידול 1,837 4,961 מחקר  גידול מ  נובעבהוצאות 

והעמקת  במו"פ  העוסקים  העובדים  במצבת 

העיסוק בתחום מוצרי בינה מלאכותית. זאת אל  

הרשות  השתתפות  של  מקזזת  השפעה  מול 

 לחדשנות בהוצאות המו"פ. 

הוצאות מכירה 
 ושיווק, נטו

נובעות  3,514 4,811 והמכירה  השיווק  בהוצאות  הגידול 

ומכירה,  השיווק  מחלקת  של  גידול  מהמשך 

 .האוסטרליוהגדלת כמות העובדים בסניף 

הוצאות הנהלה  
 וכלליות, נטו 

נובע   2,487 3,387 והכלליות  בעיקר הגידול בהוצאות ההנהלה 

 , וכניסה למשרדים חדשים. העובדיםגידול כמות  מ

 תפעוליות הכנסות
 , נטואחרות

מדמי  הכנסות   347 455 בעיקר  נובעות   ניהול אחרות 

כאמור    לתאריכיםקומפאי, אשר  )  מחברה כלולה

החברה   ב הלעיל  בהם   50%-חזיקה  מהזכויות 

.  לדוחות הכספיים השנתיים(ה'  1)וראו גם ביאור  
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הגידול בין התקופות נובע מתמריץ כספי ממשלתי  

הבת   חברת  משבר  שקיבלה  עקב  באוסטרליה 

בדמי קיטון  אל מול השפעה מקזזת של    הקורונה

 הניהול מחברה כלולה. 

רווח )הפסד( מפעולות 
 רגילות 

(1,475 ) 1,746  

ריבית   349 92 הכנסות מימון  מהכנסות  בעיקר  נובעות  המימון  הכנסות 

קשור   לצד  שוויה  מהלוואה  הדוח  למועד  אשר 

הוא   ביאור  0ההוגן  גם  ראו  לדוחות  18.  א' 

 הכספיים. 

בגין  482 610 הוצאות מימון בעיקר מהתחייבות  נובעות  הוצאות המימון 

  חכירה ואין שינוי בהיקפים אלו.

חלק החברה ברווחי  
חברה כלולה לפי  

שיטת השווי המאזני, 
 נטו

ברווחיות של קומפאי, אשר   מקיטוןנובע    הקיטון 1,568 1,536

לעיל החברה    לתאריכים  50%-חזיקה בהכאמור 

ביאור   גם  )וראו  בהם  לדוחות ה'  1מהזכויות 

 הכספיים השנתיים(. 

לפני  )הפסד( רווח
 מסים על ההכנסה 

(457 ) 3,181  

 מסים על הכנסה
 )הטבת מס( 

משינויים    הקיטון 485 ( 450) בעיקרו   בתוצאות נובע 

 .הכספיות של החברה ומשינוי במסים נדחים

קרן הון בגין פעילות 
 חוץ 

 משינויי   נובע  חוץ  פעילות  בגין  הון  בקרן  הגידול 6 31

 ליתרות   הקשורים  אוסטרלי  דולר-שקל  ח"מט

 . 2019 במהלך שהוקמה, האוסטרלית הבת חברת

  2,702 24 רווח כולל 

 נזילות ומקורות מימון  .4

 תזרימי מזומנים  .4.1

  סעיף 
 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר 31
 ( ח" ש באלפי)

   החברה הסברי

2020 2019 
 

 מפעילות מזומנים תזרים
  שוטפת

1,528 3,077 

לפירוט נוסף ראו דוחות מאוחדים על תזרים 

 המזומנים

 מפעילות מזומנים תזרים
 השקעה 

812 (871 ) 

 מפעילות מזומנים תזרים
 מימון

(1,191 ) (1,957 ) 

  ובשווי במזומנים גידול
 מזומנים

1,149 249 

 

  לפרק  18.1ראו סעיף    -החברה מממנת את פעילותה בעיקר מאמצעים עצמיים    -  מקורות מימון .4.2

ההנפקה  .  התקופתי  בדוח  החברה  עסקי  תיאור תמורת  הקיימים,  המימון  למקורות  בנוסף 

פי   על  ולמימון  לציבור  שלה  העסקית  האסטרטגיה  למימוש  החברה  את  תשמש  התשקיף, 

 . פעילותה העסקית

  החברה   עסקי   תיאור   לפרק  17.1לפרטים בדבר ההון החוזר של החברה, ראו סעיף    -  הון חוזר  .4.3

 .התקופתי בדוח
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 נתוני פרופורמה לא סקורים ולא מבוקרים ביחס למכירת חברה כלולה, קומפאי טכנולוגיות בע"מ  .5

בינואר    13ביום  לאחר תאריך הדוח,    ,התקופתי  בדוח  החברה  עסקי  תיאור  לפרק   1.1.2.7כמפורט בסעיף  

החברה  נחתם הסכם בין החברה לבין קומפאי ולבין חברה בבעלות מלאה של המייסדים )להלן: "  2021

לחברה הקולטת, בהתאם להוראות סעיף    "(, לפיו העבירה החברה את כל החזקותיה בקומפאיהקולטת

 כאמור. ההחזקותהושלמה העברת באותו מועד ב)ו'( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[. 104

  להלן נתוני פרופורמה בהתחשב בהעברת ההחזקות בקומפאי, לא מבוקרים ולא סקורים:

 
 

 סעיף

לשנה ו 2020בדצמבר   31ליום 
  2020 בדצמבר 31ביום  שהסתיימה

 )באלפי ש"ח( 

לשנה ו 2019בדצמבר   31ליום 
  2019 בדצמבר 31ביום  שהסתיימה

 )באלפי ש"ח( 

התאמות   מדווח
 פרופורמה 

נתוני  
 פרופורמה 

התאמות   מדווח
 פרופורמה 

נתוני  
 פרופורמה 

 --  --  6,060 6,566 ( 4,513) 11,079 נכסים שוטפים 

  שאינם   נכסים

   שוטפים

12,397  -- 12,397 15,845 (3,177 ) 12,668 

 1,410 ( 3,177) 4,587 98 ( 4,513) 4,611 הון 
החברה   חלק 

חברה   ברווחי 

כלולה לפי שיטת  

המאזני,   השווי 

 נטו 

1,536 (1,536 )  -- 1,568 (1,568 )  -- 

)הפסד(    רווח 

 מס  לאחר כולל

24 (1,536 ) (1,512 ) 
 

2,702 (1,568 ) 
 

1,134 

 ממשל תאגידי  היבטי .ב

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות  .6

   כלשהם. סכומיםהחברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה   חברהה

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  .7

החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי    דירקטוריון 

 דירקטורים.   2, הינו  1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92סעיף לחברה, בהתאם ל

 דירקטורים חיצוניים   .8

לכנס אסיפת בעלי מניות שעל סדר יומה מינוים של שני דירקטורים חיצוניים לחברה,  נערכת  החברה  

   וראות חוק החברות.כמתחייב על פי ה 

 דירקטורים בלתי תלויים  .9

  בהתאם , החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים  הדוח  מועדל

 הראשונה לחוק החברות.   התוספתלהוראות 

 מבקר פנים  .10

  מבקר פנים.למינוי   מה לאחר מכן, נערכת החברה למינוי ועדת ביקורת ובהתאהדוח נכון למועד 
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 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה  .11

 ון המבקר זהות רואה החשב .11.1

רואי חשבוןמשרד    םהחברה הינרואי החשבון המבקרים של   גבאי את קסירר,  פורר    קוסט 

 "(.רואה החשבון המבקר"להלן: )

 שכר רואה החשבון המבקר  .11.2

להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת, שירותים  

  אלפי ש"ח(:ב) 2019 -ו  2020 תושירותים אחרים ביחס לשנהקשורים לביקורת, שירותי מס 

 שירותים אחרים  שירותי מס  שירותי ביקורת  

2019 238 - - 

2020 452 91 - 

להלן נתונים בדבר שעות העבודה שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת,  

 :  2019 -ו  2020שירותים הקשורים, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים 

 שירותים אחרים  שירותי מס  שירותי ביקורת  

2019 669 - - 

2020 1,238 238 - 

של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר    המבקרשכר טרחת רואה החשבון  

לבין הנהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על כמות השעות  

טרחת רואה החשבון המבקר מאושר על ידי    שכר המושקעות על ידי רואה החשבון המבקר.  

 דירקטוריון החברה.  

 שונות  .11.3

של    2021בפברואר    4  ביום המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו 

החלטות בדבר אישור מדיניות תגמול )המצורפת כנספח לתשקיף(; אימוץ של תקנון  החברה  

לתוקף באופן אוטומטי לפני הרישום למסחר של ניירות הערך של  נכנסו  חדש אשר הוראותיו  

(; הסדר שיפוי  2021-01-015936  ) אסמכתא:  8.2.2021מיום    ראו דיווח מיידי החברה בבורסה )

בסעיף   )כמפורט  משרה    8.1.9- ו  8.1.8ופטור  ונושאי  דירקטורים  ביטוח  הסדר  לתשקיף(; 

בסעיף   החברה    8.1.10)כמפורט  הנפקת  לאחר  דירקטורים  כהונת  תנאי  את  וכן  לתשקיף(; 

 לתשקיף(. 8.1.7)כמפורט בסעיף 
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 הדיווח הפיננסי גילוי בקשר עם  .ג

 פירעון   מועדי לפי  החברה  התחייבויות מצבת .12

  לגוף   אחת  הלוואה   כולל  2020דצמבר  ב  31  ליום   נכון ,  פירעון  מועדי  לפי  החברה  התחייבויות   מצבת

   .(2021ר תשלומים החל בחודש ינוא  18-בנפרעת  אשר  )אלפי ש"ח  1,000-של כבסך  בנקאי

   מהותית שווי הערכת .13

  לב   )ובשים  הדיווח  לתקנות ב)ט(  8  לתקנה  בהתאם  מהותית  שווי  הערכת  עם  בקשר  פרטים   יובאו   להלן 

-עילית( התשע"ו - לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק  שבהתאם   לכך

בתקנה    2016 הקבועות  ההקלות  את  החברה  דירקטוריון  )הקלות  5אימץ  תקנות  ל(  קטן  לתאגידד 

 הדיווח(:  

קביעת שעור הריבית הגלומה בהסכמי חכירה תפעולים   זיהוי נושא ההערכה 
 של משרדי החברה 

 2019פברואר  הערכת השווי עיתוי 

שנקבע   ההערכה  נושא  שווי 
 (ש"חבהתאם להערכה )באלפי 

ל  מתאימה  היוון  ריבית  תשלומי קביעת  חכירה    היוון 
לתקן   חכירה    IFRS 16בהתאם  חוזי  שלושה  עבור 

שהתקבלו  תפעוליים להיוון  ריביות  תשלומים  .  להיוון 
 . 3.91%- 3.90% -כ  הינן בטווח של

 

של   ניתוח רגישות  כ   10%סטייה  של  היוון  לשיעור  או  4.29%-מעלה,   ,
  המביא   3.51%-, לשיעור היוון של כ 10%סטייה מטה של  

כ  198-, כ1.95%-לקיטון של כ -אלפי ש"ח, ולגידול של 
  31אלפי ש"ח, בנכסי זכות שימוש, נטו ליום    203-, כ2%

 , בהתאמה. 2019בדצמבר 

לרבות   ואפיוניו,  המעריך  זיהוי 
הערכות  השכלה,   בביצוע  ניסיון 

חשבונאיים   לצרכים  שווי 
בהיקפים   מדווחים  בתאגידים 
ההערכה  של  לאלו  דומים 
המדווחת או העולים על היקפים  
הערכה,  במזמין  ותלות  אלה 
לרבות התייחסות להסכמי שיפוי  

 עם מעריך השווי. 

מחברת   גוטרמן  תואר  S-cubeדניאל  לדניאל   .MBA  
וכן   למנהל  מהמכללה  בכלכלה    BAתואר  בהצטיינות 

אילן.   בר  מאוניברסיטת  ופסיכולוגיה  עסקים  ומנהל 
ובעל   האמריקאי  השווי  מעריכי  באיגוד  חבר  דניאל 

 .Certified Valuation Analyst (CVA)הסמכת 

 

מעל   יש  של    9לדניאל  שווי  בהערכות  ניסיון  של  שנים 
פרטיות   בחברות  ועוד  פיננסיים  מכשירים  חברות, 

 .יים, משפטיים ומיסוייםאונוציבוריות לצרכים חשב

 

למעריך השווי אין תלות בחברה ואין הסכם שיפוי בין  
 הצדדים.

 
קביעת דירוג אשראי סינטטי באמצעות מודל דירוג של   מודל הערכת השווי 

Moodys. 

מעריך   ביצע  שלפיהן  ההנחות 
בהתאם  ההערכה  את  השווי 

 כה למודל הער

, על מנת   B2 גלובאלי שלדירוג  – קביעת דירוג לחברה 
לשקף את העובדה שהתקן מתייחס לריבית על נכס  

,   B1 - מגובה בטחונות מעריך השווי הוסיף נוטש ל
מעריך השווי השתמש   -A. שמקביל לדירוג ישראלי של

במטריצת ריביות לקביעת הריבית המתאימה לכל  
 .חוזה
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ומנהליה על תרומתם ומסירותם לקידומה  החברה  לעובדי  הערכתם  מביעים את  ,  החברההדירקטוריון והנהלת  

 . החברהשל 

 2021, במרס 29

  
 רודיטי  רז 

 
 ומנהל כללי   יו"ר הדירקטוריון

 



 

 
 מ " בערייזור לאבס  

 
 2020בדצמבר    31ליום    מאוחדים   דוחות כספיים 

 
 

 
 עניינים ה תוכן  

 
 

 
 

 עמוד 
  

 2 דוח רואה החשבון המבקר 
  

 3 על המצב הכספי מאוחדים  ותדוח
  

 4 על רווח או הפסד ורווח כולל אחר מאוחדים  ותדוח
  

 5 על השינויים בהון  מאוחדים דוחות 
  

 6-7 על תזרימי המזומנים  מאוחדים דוחות 
  

 8-43 המאוחדים באורים לדוחות הכספיים 
 
 

 

 
- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - 

 
  



 

2 

 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 

 

 
 דוח רואה החשבון המבקר 

 
 מ "בערייזור לאבס לבעלי המניות של 

 
 

  ם מי( לי"החברה" - )להלן  מ"בערייזור לאבס של  המצורפיםהמצב הכספי   עלהמאוחדים הדוחות  ביקרנו את  
  מי, השינויים בהון ותזריאחר  כוללרווח  ו  הרווח או ההפסד  עלהמאוחדים  הדוחות  ואת    2019-ו   2020  בדצמבר  31

הדירקטוריון 2019- ו   2020בדצמבר    31בימים    ו שהסתיימ  לשניםהמזומנים   באחריות  הינם  כספיים אלה  דוחות   .
 לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. וההנהלה של החברה. אחריותנו היא 

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של   להשיג מידה סבירה 

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
נאותות   וכן הערכת  וההנהלה של החברה  הדירקטוריון  ידי  על  בדוחות  האומדנים המשמעותיים שנעשו  ההצגה 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספק
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה   הדוחות הכספיים  ,לדעתנו
תזרימי המזומנים ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ו  2019- ו  2020בדצמבר    31  םמיליוהחברה המאוחדת שלה  

( והוראות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  ,  2019-ו   2020בדצמבר    31בימים  לשנים שהסתיימו    ןשלה
 .2010-תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 
 
 

 
 
 
 
 

 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב, -תל
 רואי חשבון   2021במרס  92
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 על המצב הכספי  מאוחדים    ות דוח 

    
 ליום

 בדצמבר 31
 

    2020  2019  
 ש"ח אלפי   באור  

        שוטפיםנכסים 
        

  822  2,035    מזומנים ושווי מזומנים 
  4,116  3,267  5  , נטולקוחות והכנסות לקבל

  132  447  6  חייבים ויתרות חובה 
  -  817  12  לקבל שוטפים יםמס

  -  4,513  9  נכס המוחזק לחלוקה לבעלים
  990  -  א 18  הלוואה לצד קשור

        

    11,079  6,060  
        נכסים לא שוטפים 

        

  646  570    ים  פקדונות משועבד
  -  411    חייבים ויתרות חובה 

  1,447  1,399  7  , נטורכוש קבוע
  10,154  8,998  8  , נטונכסי זכות שימוש

  421  1,019  12  נכסי מסים נדחים 
  3,177  -  9  המאזני  המטופלת לפי שיטת השווי הבחבר ההשקע 

        

    12,397  15,845  
        

  21,905  23,476    נכסים "כ סה
        

        התחייבויות שוטפות
        

  -  661  17  חלויות שוטפות של הלוואה מתאגיד בנקאי 
  408  2,015    התחייבויות לספקים ולנותני שירותים 

  4,010  4,927  10  זכאים ויתרות זכות 
  989  937  א 18  הלוואה מבעלי המניות 

  1,400  232  א 18  מצד קשור  ההלווא
  544  -  12  מסים שוטפים לשלם

        

    8,772  7,351  
        

        התחייבויות לא שוטפות 
        

  -  339  17  בניכוי חלויות שוטפות  הלוואה מתאגיד בנקאי
  -  854  11  בניכוי חלויות שוטפות  הפרשה לתמלוגים

  9,967  8,900  8  בניכוי חלויות שוטפות  התחייבות בגין חכירה
        

  17,318  18,865    התחייבויות סה"כ 
        

      17  התחייבויות תלויות והתקשרויות 
        

        המיוחס לבעלי מניות החברההון 
        

  -  -  13    מניות הון 
  4,581  4,574    רווח יתרת

  6  37    קרן הון בגין הפרשי תרגום
        

  4,587  4,611    סה"כ הון 
        

  21,905  23,476    סה"כ התחייבויות והון 
 

 . המאוחדים באורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםה

 עמי -דביר בן  רז רודיטי   2021במרס  29

 סמנכ"ל כספים  יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל   תאריך אישור הדוחות הכספיים
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 אחר על רווח או הפסד ורווח כולל  מאוחדים    ות דוח 

 
 

    
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
    2020  2019 

  באור  
ש"ח                        אלפי 

 )למעט נתוני רווח למניה(
       

 20,055  22,299  ב 19   הכנסות
 10,818  11,070  א  15    הכנסותהעלות 

       
 9,237  11,229    גולמי רווח

       
 1,837  4,961  ב  15  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

 3,514  4,811  ג 15  , נטו מכירה ושיווקהוצאות 
 2,487  3,387  ד 15  נטו, הוצאות הנהלה וכלליות

 ( 347)  ( 455)    הכנסות תפעוליות אחרות, נטו
       

 7,491  12,704    סה"כ הוצאות תפעוליות 
       

 1,746  ( 1,475)    מפעולות רגילותרווח )הפסד( 
       

 349  92  ו 15  הכנסות מימון
 ( 482)  ( 610)  ה 15  הוצאות מימון 

       
 ( 133)  ( 518)    הוצאות מימון, נטו

       
 1,568  1,536  9,  ה1  חלק החברה ברווחי חברה כלולה לפי שיטת השווי המאזני, נטו

       
 3,181  ( 457)    לפני מסים על הכנסה)הפסד(  רווח

       
 485  ( 450)  12  )הטבת מס(  מסים על הכנסה

       
 2,696  ( 7)    )הפסד(נקי רווח 

       
       בגין:   מסיםכולל אחר לאחר  רווח

       פריטים שיסווגו מחדש לרווח והפסד:
       

 6  31    תרגוםקרן הון בגין הפרשי 
       

 2,702  24    רווח כולל 
       

       ( ש"ח-ב)למניה  רווח
 0.09  -    16  בסיסי ומדולל למניה )הפסד(  נקי רווח

       
 
 

 המאוחדים.  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 השינויים בהון על  מאוחדים    ות דוח 

 

 
 

 . המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  

  
מניות  הון 

 רגילות

 

קרן הון בגין  
 סה"כ   יתרת רווח   הפרשי תרגום

  אלפי ש"ח   
          

  2,607  ,6072  -  -  2019 בינואר 1יתרה ליום  
          

  2,696   ,6962    -  רווח נקי  
 

 -  רווח כולל אחר 
  

6  -  6    
 

התאמות לשווי הוגן בגין הלוואה לצד  
 ( א18קשור )באור  

 
- 

 

-  (722 )    (722 )  
          
          

  4,587  4,581  6  -  2020 בינואר 1יתרה ליום  
          

  ( 7)   ( 7)        הפסד
 

  רווח כולל אחר 
- 

  
31  -  31  

          
          

  4,611  ,4574  37  -  2020 בדצמבר 31 ליום הון"כ סה



 מ " בערייזור לאבס  

6 

 על תזרימי המזומנים מאוחדים    ות דוח 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 ,6962  ( 7)  )הפסד( נקי רווח

     
     של החברה:  שוטפת  מפעילות מזומנים תזרימי להצגת הדרושות התאמות

     הפסד:   אוהתאמות לסעיפי רווח  
 133  518  הוצאות מימון, נטו  
 922  1,396  פחת והפחתות 
 485  ( 450)  שינוי במסים על הכנסה 
 ( 81,56)  ( 1,536)  חלק החברה ברווחי חברה כלולה לפי שיטת השווי המאזני, נטו 
 12  -  שיפורים במושכר ונכס זכות שימוש, נטו הפסד מנטישת  

  (72 )  (16 ) 
     

     : והתחייבויות נכסים בסעיפי שינויים 
 ( 2,074)   851  והכנסות לקבל בלקוחות)עליה(  ירידה
 ( 132)   ( 726)  בחייבים ויתרות חובה  עליה

 351  ,5841  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים  עלייה
 2,328  ,6431  בזכאים ויתרות זכות עלייה 

  3,352  473 
     

     : שנהמזומנים ששולמו והתקבלו במהלך ה
  )25(   ( 33)  ועמלות לתאגיד בנקאייבית ר

 ( 379)   ( 403)  חכירה ריבית בגין  תשלום
 ( 172)   ( 1,509)  מסים שוטפים ששולמו

 500  200  דיבידנד מחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
  (1,745 )  (76 ) 
     

 3,077  1,528   פעילות שוטפתמ נבעוש נטו מזומנים
     

     השקעה  מפעילות מזומנים תזרימי
 ( 229)  76  , נטו בפיקדונות משועבדים (השקעהפדיון ) 

 1,639  990  צד קשור שניתנה להלוואה תקבולים בגין  
 ( 1,313)   ( 254)  רכישת רכוש קבוע  

 ( 1,720)  -  הלוואה לצד קשורמתן 
   752  -  בגין השתתפות המשכיר בשיפורים במושכר תקבולים

     
 ( 871)  812  השקעה  (לפעילותששימשו שנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

     
     מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 ( 1,540)  ( 1,243)  מצדדים קשורים  הלוואה שהתקבלה  פירעון

 -  1,000  תאגיד בנקאימ שהתקבלה   הלוואה
 ( 763)  ( 948)  התחייבות בגין חכירה פירעון 

   346  -  מצדדים קשורים  שהתקבלה   הלוואה
     

 ( 1,957)   ( 1,191)  מימון ששימשו לפעילות מזומנים נטו 
     
 249  1,149  מזומנים ושווי במזומנים עלייה  

     
 השפעת השינויים בשערי חליפין בגין יתרות  

 1  64  בע חוץהמוחזקות במטושווי מזומנים מזומנים 
     

 572  822  שנהה לתחילת מזומנים ושווי  מזומנים יתרת
     

 822  2,035  שנה ה לסוף מזומנים ושווי  מזומנים יתרת
 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 על תזרימי המזומנים מאוחדים    ות דוח 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

 
 

          פעילות שאינה במזומן -נספח א' 
 11,282  -       זכות שימוש כנגד התחייבות לחכירה  יתוספות לנכס

התאמות ליתרת הרווח בגין שווי הוגן להלוואה שניתנה  
 לצד קשור 

      
  - 

 
722 

 
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 כללי  - :1באור 

 

כחברה   2016בינואר    13הוקמה והתאגדה בישראל ביום    "(החברה"  -   רייזור לאבס בע"מ )להלן . א
 . פרטית

 

 .יפו -, תל אביב150מנחם בגין החברה הינה תושבת ישראל, מען משרדה הרשום ברחוב   .ב
 

פתרונות בינה  תחום  האחד,    -בשני תחומי פעילות  עוסקת  החברה הינה חברת טכנולוגיה, ה .ג
מלאכותית שבמסגרתו מפתחת החברה ומשווקת פתרונות מותאמים אישית לבעיות ארגוניות  

בפרט תעשייתיים  וארגונים  בכלל  ארגונים  אצל  תחום  קריטיות  והשני,  הבינה  ;  מוצרי 
במסגרתו נמצאת החברה בשלבי פיתוח מתקדמים של מוצר מבוסס טכנולוגיית    המלאכותית  

המבוסס    SaaS   (Software as a Service)ר בכוונת החברה לשווקו כמוצראש  בינה מלאכותית,
תכונותיו בבסיס  אשר  ענן,  מחשוב  כבדות   על  ייצור  מכונות  של  התנהגותם  לימוד  יכולת 

 . והפיכתם למכונות חכמות באמצעות רכיב בינה מלאכותית המובנה בו
 

  הצעה השלימה  החברה    ,2021במהלך חודש פברואר  ,  הדוח על המצב הכספילאחר תאריך   .ד
דה,  על פי תשקיף שפורסם על י  ,מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א  9,220,000לציבור של    ראשונית

ההצעה   בגין  שהתמורה  כאמורהראשונית  באופן  הנפקה,לציבור  הוצאות  לפני        הסתכמה   , 
 מיליון ש"ח.  116 -בכ
 

שנת   .ה של  השניה  המחצית  מחצית   2017במהלך  מניות(  הקצאת  של  )בדרך  החברה  רכשה 
"קומפאי"(, חברה פרטית שהוקמה על ידי אחד    -מההחזקות בקומפאי טכנולוגיות בע"מ )להלן  

קומפאי,    החברה  ממייסדי וכן בהקמה  ושומנכ"ל  תוכנה  שירותי  הינו מתן  העיקרי  עיסוקה 
  אישור  לקבל   כדי  הכנסה  למס  החברה  פנתה ,  2020  אוקטובר וניהול אתרי אינטרנט. במהלך  

 כל חברה בבעלות מלאה של  לאת כל החזקותיה של החברה בקומפאי ללא תמורה    למכור
ב)ו'( לפקודת  104החברה הקולטת"(, בהתאם להוראות סעיף  "  - )להלן    החברה  של   המניות   בעלי

"הפקודה"(. הפניה כאמור בוצעה ברקע רצון החברה לבדל    - מס הכנסה ]נוסח חדש[ )להלן  
(, AIולמקד את פעילות החברה בפעילות הליבה שלה בפיתוח פתרונות הבינה המלאכותית )

אישור מס , התקבל  2020בר  במהלך חודש דצמהמובחנת מפעילות קומפאי כחברת תוכנה.  
על המצב  ,  2020בדצמבר    31ביום    לכך  ובהתאם הכנסה, בדוח  קומפאי  סיווגה החברה את 

הדוח על המצב , לאחר תאריך  2021ינואר  ב  13יום  בהכספי כנכס מוחזק לחלוקה לבעלים.  
ובאור    9)ראה באור    , נחתם הסכם המכירה והושלמה העברת החזקות החברה בקומפאיהכספי

 .ב'(20
 

, מאחר ולאחר תאריך קומפאיאת הדוחות של  המאוחדים  צרפה לדוחות הכספיים    לא  החברה
 .חברהמלהיות חברה כלולה של ה חדלה, קומפאי הדוח על המצב הכספי

 

( בבעלות "חברת הבת"  -  החברה הקימה חברה בת באוסטרליה )להלן  , 2019במאי    13ביום   .ו
חברת ו  החברה  -  )להלן  הבת מפיצה את שירותי ומוצרי החברה באוסטרליהמלאה. חברת  

 (. "הקבוצה" -הבת 
 

ליום    כספיים  דוחות  הוצגו  לא ג'  9תקנה    עם  בקשרשל החברה    2020בדצמבר    31נפרדים 
וזאת לאור העובדה כי  ,  1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לבהתאם ל

החברה יהיה בדוחות משתקפ  פעילות  לא  וכי  החברה,  של  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  ת 
הכספיים הנפרדים משום תוספת מידע מהותית למשקיע סביר, שאינו נכלל כבר במסגרת 

 .הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
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 המאוחדים   באורים לדוחות הכספיים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 . בכל התקופות המוצגותהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, 

  
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א. 

 
"תקני   -נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן    של החברההדוחות הכספיים  

IFRSבינלאו חשבונאות  לתקני  הוועדה  ידי  על  שפורסמו  להם  ופרשנויות   .(IASB)מיים  "( 
החברה בחרה להציג את פרטי הרווח  .  הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

 .או ההפסד לפי שיטת מאפייני הפעילות
 

ניירות ערך )דוחות כספיים   תקנותהוראות  ערוכים בהתאם ל  חברהשל ה  הדוחות הכספיים
  ניירות   בתקנות  המנויות  ההקלות  את  ליישם  החברה  בחרה,  זו  במסגרת  . 2010-שנתיים( התש"ע 

  שנתוני   כך,  2016"ו  התשעעילית(  -טק"א  ת  במדד  כלולות  שמניותיו  תאגיד)דוחות    ערך
   .בלבד 2019, קרי שנת בלבד אחת  דיווח לשנת יוצגו  ההשוואה

 
 תקופת המחזור התפעולי  ב.

 
 תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה. 

 
 מאוחדים דוחות כספיים  ג.

 
  ה שלחברה יש שליטה בה )חבר   ההדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חבר

(. שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה או זכויות  תב
לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש בכוח שלה  

אות שינבע מהחברה המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון  כדי להשפיע על סכום התשו 
השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע 

 החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
 

והחבר ולתקופות זהים. המדיניות    תהב  ההדוחות הכספיים של החברה  ערוכים לתאריכים 
זו שיושמה    תהב  ה שבונאית בדוחות הכספיים של החברהח יושמה באופן אחיד ועקבי עם 

בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים  
 בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים. תהב המעסקאות בין החברה והחבר

 
 השקעות בחברות כלולות ד.

 
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית  

 השקעות הקבוצה בחברות כלולות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני. שלהן, אך לא שליטה.  
שינויים   בתוספת  עלות  לפי  מוצגת  הכלולה  בחברה  ההשקעה  המאזני,  השווי  שיטת  לפי 

סים נטו, לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה. שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכ
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או מבוטלים בהתאם 

 לשיעור ההחזקה. 
 

שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה, או סיווגן  
  5. החברה מיישמת את הוראות וקה לבעליםו/או כמוחזקת לחל כהשקעה המוחזקת למכירה

IFRS  .על ההשקעה שמסווגת כמוחזקת למכירה 
 

הדוחות הכספיים של החברה והחברה הכלולה ערוכים לתאריכים ותקופות זהים. המדיניות 
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה בכלולה יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה  

 בדוחות הכספיים המאוחדים.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ה

 
 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 .ש"חמטבע הפעילות וההצגה של החברה הינו  
 

 מטבע הפעילות של החברה האוסטרלית הינו דולר האוסטרלי. 
 

פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה  
פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי    מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח.

שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח 
 . )הפסד( כולל אחר

 
והן אינן צפויות להיפרע בעתיד חברתיות בקבוצה, אשר אין כוונה לסלקן  -הלוואות בין 

שער   הפרשי  ולפיכך  חוץ,  בפעילות  מההשקעה  חלק  במהותן  מהוות  לעין  הנראה 
 . לרווח )הפסד( כולל אחר מהלוואות אלו )בניכוי השפעת המס( נזקפים

 
בעת מימוש פעילות חוץ, או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ, תוך איבוד שליטה,  

ס לאותה פעילות, שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח הרווח )הפסד( המצטבר המתייח
או הפסד. בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת, 
חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש לזכויות שאינן מקנות 

  .שליטה
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2
 

 הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין עסקאות  
הנקובים   במועד כספיים  והתחייבויות  נכסים  הראשונית,  ההכרה  לאחר  העסקה. 
חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד   במטבע

לרווח או הפסד  זה. הפרשי נזקפים  ל  .שער  והתחייבויות  הנקובים  א כספיים  נכסים 
 המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. במטבע חוץ 

 
 פריטים כספיים צמודי מדד  .3

 
 נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן

ם  מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתא  ("המדד"  -להלן  )בישראל  
 .ההסכם לתנאי

 
 שווי מזומנים  ו.

 
  שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 
 קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 

או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים    ההשקעה
 חלק מניהול המזומנים של הקבוצה. 

 
 לזמן קצר פקדונות ז.
 

בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד   פקדונות
 מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם. פקדונותהושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים.  ההשקעה 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 מכשירים פיננסיים . ח

 
 נכסים פיננסים  .1

 
ההוגן פיננסים    נכסים בשווים  לראשונה  ההכרה  במועד  נמדדים  התקן  בתחולת 

עסקה עלויות  למעט   ובתוספת  הפיננסי,  הנכס  של  לרכישה  במישרין  לייחס  שניתן 
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה  במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד

  נזקפות לרווח או הפסד.
 

הינו   מופחתת כאשרהחברה מודדת מכשירי חוב בעלות   המודל העסקי של החברה 
החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים  
של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק  

רים לאחר ההכרה הראשונית, מכשי  תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
בקבוצה זו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית 

  האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  .2
 

בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים אשר    החברה
 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. אינם נמדדים

 
  מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; רההחב

 

הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז   מכשירי חוב אשר לא חלה (א
ההפרשה להפסד   – האשראי נמוך    מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון

  12חזויים בתקופה של    שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי
 ;חודשים לאחר מועד הדיווח, או

 
 

הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד    מכשירי חוב אשר חלה       ב(
האשראי בגינם אינו נמוך, ההפרשה להפסד   ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון

החזויים   אשראי  הפסדי  בחשבון  תביא  חיי    - שתוכר  תקופת  יתרת  לאורך 
  .המכשיר

 
לחברה נכסים פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת 
את ההקלה שנקבעה בתקן לפיה היא מניחה שסיכון האשראי של מכשיר חוב לא עלה  
באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה אם נקבע במועד הדיווח כי המכשיר הינו 

הינ המכשיר  כאשר  למשל  נמוך,  אשראי  סיכון  "דרגת בעל  של  חיצוני  דירוג  בעל  ו 
 השקעה".  

 
 פיננסים  גריעת נכסים .3

 
 גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:  החברה

 
 פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או      א()
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות       ב()

תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים    החוזיות לקבלת 
הנכס בעת העברת  כי    וההטבות  לומר  ניתן  אך  הישות,  בידי  נותרים  הפיננסי 

 העבירה את השליטה על הנכס. 
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 )המשך(  מכשירים פיננסיים ח. 

 
הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים  החברה מותירה בידיה את      ג()

הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים    מהנכס
 שלישי, ללא עיכוב מהותי.  אלה במלואם לצד

 
 פיננסיות התחייבויות .4

 
הפיננסיות  ההתחייבויות  את  מודדת  החברה  לראשונה,  ההכרה  הוגן   במועד    בשווי 

למעט  .בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית
לגביה   רווח או הפסד,  דרך  הוגן  נמדדת בשווי  פיננסית אשר  במקרה של התחייבות 

 עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד
 

הראשונית,   ההכרה  העלות  לאחר  לפי  פיננסיות  התחייבויות  כל  את  מודדת  החברה 
 בשווי   פיננסיות  התחייבויות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל  המופחתת

 .כגון נגזרים הפסד  או רווח דרך הוגן
 

 התחייבויות פיננסיות גריעת .5

 
היא מסולקת    החברה כאשר,  ורק  כאשר  פיננסית  התחייבות  כאשר    -גורעת  דהיינו, 

 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת. המחויבות
 

פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן,   התחייבות
 פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות. בנכסים

 
 פיננסים  קיזוז מכשירים .6

 
המצב  על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים
 שהוכרו, וכן קיימת הסכומים את לקזז  משפטית לאכיפה שניתנת זכות  יימתק אם הכספי

ולסלק את לממש או  נטו בסיס על ההתחייבות  ואת הנכס את לסלק כוונה  את הנכס 

 במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז במקביל. הזכות ההתחייבות

 של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים הרגיל העסקים

 תלויה תהיה שהיא אסור מיידי, באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות הצדדים. על מנת אחד

או  באירוע  שיגרמו אירועים שיהיו או תחול,   לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו  עתידי 

 .לפקיעתה
 
 חכירות . ט

 
החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי  

 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
 
 הקבוצה כחוכר .1

 
עבור העסקאות בהן החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס 

חכירה בגין  התחייבות  כנגד  שימוש  חכירה    .זכות  בגין  ההתחייבות  מדידת  במסגרת 
בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה  

חכירה   שאינם  ועוד,לרכיבים  אחזקה  שירותי  ניהול,  שירותי  באותה    כגון:  הכלולים 
 עסקה.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 

 
 )המשך(  חכירות ט. 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו  
 מהוונים בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת לקביעה בנקל או בשיעור  
הריבית התוספתי של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות  

 בגין חכירה בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

זכות   בתוספת נכס  חכירה  בגין  ההתחייבות  בגובה  מוכר  התחילה  במועד  השימוש 
 תשלומי חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה שהתהוו. 

 

או   ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו,  נמדד במודל העלות  זכות השימוש  נכס 
 תקופת החכירה לפי הקצר שבהם. 

 
ת הארכה( יות השימוש לפי תקופת החכירה )לרבות אופצי החברה מפחיתה את נכסי זכ

 שנים.  10 -
 

זכות השימוש  יכאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס
   .IAS 36בהתאם להוראות 

 

 תשלומי חכירה הצמודים למדד  .2

 
חישוב במועד התחילה משתמשת החברה בשיעור המדד הקיים במועד התחילה לצורך  

 תשלומי החכירה העתידיים. 
 

העתידיים  החכירה  תשלומי  בגובה  שינויים  חוכר,  מהווה  החברה  בהן  בעסקאות 
כתוצאה משינוי במדד מהוונים )ללא שינוי בשיעור ההיוון החל על ההתחייבות בגין 
חכירה( ליתרת נכס זכות שימוש ונזקפים כהתאמה ליתרת ההתחייבות בגין חכירה, רק  

נוי בתזרימי המזומנים הנובע משינוי במדד )כלומר, במועד שבו התיאום  כאשר חל שי
 לתשלומי החכירה נכנס לתוקף(.

 
 

 אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה  .3
 

ידי אופציה   על  גם תקופות המכוסות  כוללת  לביטול  ניתנת  תקופת החכירה שאינה 
תמומש וגם תקופות להאריך את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה  

המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול  
 לא תמומש. 

 
במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה או לאי מימוש אופציית ביטול, 
מודדת החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה  

ש לפי  נזקף המעודכנת,  השינוי  סך  כאשר  בצפי,  השינוי  ביום  המעודכן  ההיוון  יעור 
 זכות השימוש עד לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד. יליתרת נכס
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 רכוש קבוע  י.

 
 ,בניכוי פחת שנצברפריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות,  

 ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את 
 .הרכוש הקבוע 

 
   :בנכס, כדלקמן הפחת מחושב לפי שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים 

 

  % 
   

 33  ציוד נלווה ומחשבים 
 6-15  ריהוט וציוד משרדי 

 להלן ראה  במושכר שיפורים 
 

בהתאם  או  השכירות  תקופת  פני  על  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  שיפורים 
   ., לפי הקצר שבהםים במושכרשל השיפור לתקופת החיים המשוערת

 
  אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

 ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -אומדן חשבונאי באופן של מכאןוהשינויים מטופלים כשינוי  
  .כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסיים .אי

 
פיננסיים לא  נכסים  ערך  בירידת  הצורך  את  בוחנת  כתוצאה    החברה  סימנים  ישנם  כאשר 

השבה.  - המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת  שינויים בנסיבותמאירועים או  
בדוחות היתרה  בהם  בר  במקרים  הסכום  על  עולה  פיננסיים  הלא  הנכסים  של  - הכספיים 

ההשבה הינו הגבוה  -ההשבה שלהם. הסכום בר-לסכום בר  ההשבה שלהם, מופחתים הנכסים
מוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי ושווי שי  מבין שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה

 מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס.   המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני
 

השבה עבור היחידה מניבת -עצמאיים נקבע סכום בר  בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים
   .או הפסד מירידת ערך נזקפים לרווח המזומנים שאליה שייך הנכס. הפסדים

 

בקביעת הסכום   מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו   הפסד מירידת ערך של נכס
ההפסד כאמור    ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול-בר

ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר   או    (הפחתה  בניכוי פחת או)מוגבל לנמוך מבין סכום 
לרווח או    ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור נזקף-סכום בר

 . הפסד
 

 מסים על ההכנסה .בי
 

מעט אם הן מתייחסות תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, ל 
   .לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או  
בקשר   נדרשות  התאמות  וכן  הדיווח,  לתאריך  עד  למעשה,  הושלמה  חקיקתם  אשר 

 .לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות
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 )המשך(  מסים על ההכנסה יב.

 
 מסים נדחים  .2

 
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 

  .לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 

כאשר הנכס ימומש או  יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול  
כאשר ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה  

 .למעשה עד לתאריך הדיווח
 

הפסדים מועברים  בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם.
תאריך    והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל

 .דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו
 

בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש   
ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 

ין חלוקת רווחים על בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בג
ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס 
ידי חברה מאוחדת  נוספת, או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על 

 הגוררת חבות מס נוספת. 

   
התחייבות מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד  

 מס שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה חברה החייבת במס ולאותה רשות מס.
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .יג
 

 :קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים בחברה
 

 הטבות עובד לזמן קצר  .1
 

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 
והפקדות  הבראה  מחלה,  חופשה,  ימי  משכורות,  כוללות  אלו  הטבות  המתייחסים. 

 מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. 
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  .2

 
חברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות  התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות ל

 הטבה מוגדרת. להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות ל
 

לסעיף    לחברה בהתאם  מוגדרת,  להפקדה  שלפיהן   14תוכניות  פיטורין  פיצויי  לחוק 
או    החברה משפטית  מחוייבות  לה  שתהיה  מבלי  תשלומים  קבוע  באופן  משלמת 

משתמעת לשלם תשלומים נוספים, גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי  
לשלם את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות  

בגין תג פיצויים או  בגין  מולים, מוכרות קודמות. הפקדות לתכנית להפקדה מוגדרת 
   .כהוצאה בעת ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד

 
כניות להפקדה מוגדרת ובגין תהוצאות    2019- ו  2020בדצמבר    31ביום    ו שהסתיימ  יםלשנ

 , בהתאמה. אלפי ש"ח 1,346- ו"ח ש אלפי  1,798הסתכמו לסך של 
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 מדידת שווי הוגן  .יד

 

  שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 
   .בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה

 
הנכס   של  העיקרי  בשוק  מתרחשת  העסקה  כי  ההנחה  על  מבוססת  הוגן  שווי   אומדידת 

 .ביותר( advantageous) ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי
 

השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו  
שוק פועלים לטובת האינטרסים  תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים ב  בעת

   .שלהם הכלכליים
 

להפיק   בשוק  של משתתף  היכולת  את  בחשבון  מביאה  פיננסי  לא  לנכס  הוגן  שווי  מדידת 
ידי מכירתו למשתתף אחר    הטבות על  הנכס בשימוש המיטבי שלו או  כלכליות באמצעות 
   .שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו  בשוק

 
 שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  משתמשת בטכניקות הערכה  החברה

 שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים 
   .לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה 

 

  שלהם מחולקים כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן 
  לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 

 : למדידת השווי ההוגן בכללותה
 

 .בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים (ללא התאמות)מחירים מצוטטים  :  1רמה 
ניתנים לצפייה במישרין  אשר    1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   :  2רמה 

 .בעקיפין או
לצפייה   :  3רמה  ניתן  שוק  מידע  על  מבוססים  שאינם  ללא ) נתונים  הערכה  טכניקות 

 (. בנתוני שוק ניתנים לצפייה שימוש
 

 לקוחות  עם מחוזים בהכנסה הכרה .טו
 
 הכרה בהכנסה .1

 

  בשירות הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או  
בהתאם לתנאי התמורה שצפוי להתקבל  מחיר העסקה הוא סכום  מועברות ללקוח.  

 החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים )כגון מסים(.
 

 שירותים הכנסות ממתן .2

 
  וצורך   מקבל  הלקוח  בה  התקופה  פני  על,  זמן  לאורך  מוכרות  שירותים  ממתן  הכנסות

  בהתאם   מלקוחותיה  תשלום  גובה  החברה.  החברה  ביצועי   ידי   על  המופקות  ההטבות  את
טרום   להיות  יכולים  התשלומים  כאשר,  ספציפיים  בהסכמים  שסוכמו  התשלום  לתנאי

תקופת מתן השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או  
 בהתחייבות בגין החוזה עם הלקוח.  

 
לצורך מדידת התקדמות הביצוע    (Input method)מיישמת את שיטת התשומות    החברה

זמן.   לאורך  מקוימת  הביצוע  מחויבות  בשיטת   החברהכאשר  שימוש  כי  מאמינה 
לצורך קיום    החברההתשומות, לפיה ההכנסה מוכרת על בסיס תשומות שהשקיעה  

זאת לאור   מחויבות הביצוע מייצגת בצורה הנאותה ביותר את ההכנסה שהופקה בפועל
מעריכה את    החברה. לצורך יישום שיטת התשומות,  זיים עם הלקוחותההסכמים החו

, כאשר העלות הדרושה להשלמת הפרויקט על מנת לקבוע את סכום ההכנסה שיוכר
 .  הסכום שאינו מוכר בתקופה כהכנסה יוכר כנכס בגין חוזה
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 )המשך(  לקוחות עם מחוזים בהכנסה הכרה .טו

 
 מחויבות , החברה גם מעריכה וקובעת אם יש להפריד חוזה ליותר מבעת החלת חוזה

 ביצוע אחת. 
 

 כאשר צפוי הפסד מהחוזה, מלוא ההפסד מוכר מידית ללא קשר לשיעור ההשלמה.
 

 חוזיות  יתרות .3

 
עם  החוזים  לתנאי  בהתאם  ביצוע  מחויבות  קיום  בעת  לקוחות  מחייבת  החברה 

בדוח על   והכנסות לקבל, נטו  הלקוחות. חיובים אלו מוצגים במסגרת סעיף לקוחות
המצב הכספי. במקרים בהם הכנסות מוכרות ברווח או הפסד בגין קיום מחויבות ביצוע 

סעיף   במסגרת  מוצגים  שהוכרו  הסכומים  הלקוחות,  חיוב  וובטרם  הכנסות לקוחות 
 , נטו.לקבל

 
ם קיום מחויבות הביצוע על ידי החברה מוצגים  התקבלו מלקוחות טרסכומים אשר  

ומוכרים כהכנסות ברווח   הכנסות נדחות כחלק מסעיף זכאים ויתרות זכותבמסגרת  
 .או הפסד בעת קיום מחויבות הביצוע

 
  יתרת   בדבר  גילוי  נותנת  ואינה  מאפשר  שהתקן   ההקלה  את  ליישם  בחרה  החברה

   .שנה  עד הינן שתקופתן מחוזים חלק הינן אשר קוימו שטרם ביצוע  מחויבויות
 

 תמורה משתנה .4
 

החברה קובעת את מחיר העסקה בנפרד לכל חוזה עם לקוח. בעת הפעלת שיקול דעת  
זה, החברה מעריכה את ההשפעה של כל תמורה משתנה בחוזה, בהתחשב בהנחות, 

(, תביעות וכן תמורה שלא במזומן. בקביעת ההשפעה של  variationsקנסות, שינויים )
ביותר" ה הסביר  "הסכום  בשיטת  כלל  בדרך  משתמשת  החברה  המשתנה,  תמורה 

המצוינת בתקן, לפיה מחיר העסקה נקבע בהתחשב בסכום היחיד שהוא הסביר ביותר 
בתחום של סכומי תמורה אפשריים בחוזה . החברה כוללת סכומים של תמורה משתנה,  

ההכנסות   בסכום  משמעותי  שביטול  גבוהה  ברמה  צפוי  אם  יתרחש רק  לא  שהוכרו 
 כאשר אי הודאות הקשורה להשתנות התמורה תתברר לאחר מכן.

 

 עלויות מחקר ופיתוח .טז
 

מענקים  בניכוי  התהוותן,  במועד  והפסד  לרווח  נזקפות  מחקר  פעילויות  בגין  עלויות 
 והשתתפויות. 

 

ורק   אם  מוחשיים  בלתי  כנכסים  מוכרות  פיתוח  של  פרויקטים  בגין  המתהוות  אם עלויות 
 מתקיימים כל התנאים הבאים:

 

( להשלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא Technical Feasibilityקיימת היתכנות טכנית ) •
 יהיה זמין לשימוש או למכירה; 

 בכוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו;  •

 ביכולתה של החברה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; •

 ;ו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתידיות ניתן לקביעההאופן שב  •

(, פיננסיים ואחרים זמינים להשלמת Technicalקיימים בידי החברה משאבים טכניים ) •
 הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או למכירתו; וכן 

באופן   • למדידה  ניתנות  מוחשי,  הבלתי  לנכס  לייחסן  שניתן  הפיתוח  במהלך  עלויות 
 מהימן.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - :2באור 
 

 )המשך( עלויות מחקר ופיתוח .טז
 

כאשר לא ניתן להכיר בנכס בלתי מוחשי שנוצר באופן פנימי, עלויות הפיתוח נזקפות לדוח 
, לא נתקיימו התנאים לעיל, לפיכך  2020בדצמבר    31נכון ליום    רווח והפסד במועד התהוותן.

 לא הוונו עלויות פיתוח. 
 

 ממשלתייםם מענקי . יז
 

והחברה תעמוד  קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו  מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר 
 בכל התנאים לקבלת המענק. 

 
ביטחון סביר   מענקים ממשלתיים שהתקבלו מוכרים במועד קבלתם כהתחייבות אם קיים 

 כתוצאה מפעילות המחקר שיביאו למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים.  
 

 ההתחייבות בגין מענק שהתקבל מוכרת לראשונה לפי שווי הוגן תוך היוון לפי ריבית שוק. 

ההפרש בין סכום המענק שהתקבל לבין השווי ההוגן של ההתחייבות מטופל כמענק ממשלתי, 
בעלותה   נמדדת  ההתחייבות  לראשונה,  הכרה  לאחר  והפיתוח.  המחקר  מהוצאות  ומקוזז 
המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. סכומים המשולמים כתמלוגים מוכרים 

צפויות הטבות כלכליות כאמור מפעילות המחקר, תקבולי    כסילוק ההתחייבות. כאשר לא 
ההתחייבות   כזה,  במקרה  המתייחסות.  והפיתוח  המחקר  בהוצאות  כקיטון  מוכרים  המענק 

 . IAS 37 -לתשלום תמלוגים מטופלת כהתחייבות תלויה בהתאם ל
 

 להלן. 11למידע נוסף ראה באור 
 

 למניה רווח .יח
 

  הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספרהרווח  למניה מחושב על ידי חלוקה של    הרווח
 המניות הרגילות המשוקלל והקיים בפועל במהלך התקופה.

 
 הפרשות  .יט

 

הפרשה   משפטית או)קיימת מחויבות בהווה    לחברהמוכרת כאשר    -IAS 37הפרשה בהתאם ל
שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על  כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי  (  משתמעת

 צופה שחלק או כל   החברהלסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר    מנת
קיימת   בו  רק במועד  נפרד,  יוכר כנכס  ביטוח, ההחזר  כגון בחוזה  ההוצאה תוחזר לחברה, 

    .הלמעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר ברווח או הפסד בניכוי החזר ההוצא וודאות
 

 סיווג ריבית ודיבידנדים ששולמו / שהתקבלו בדוח על תזרימי המזומנים  .כ

 
החברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה כתזרימי מזומנים 
בפעילות שוטפת, וכן תזרימי מזומנים בגין ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו  

על הכנסה מסווגים ככלל כתזרימי מזומנים    לפעילות שוטפת. תזרימי  בגין מסים  מזומנים 
שימשו לפעילות שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר אשר  

שימשו לפעילות השקעה או מימון. דיבידנדים המשולמים על ידי החברה מסווגים כתזרימי 
    ימון.ממפעילות מזומנים 
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - : 3באור 

 
ושקלה   שיקול דעת החברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה 

שהוכרו הסכומים  על  המהותית  ההשפעה  שלהם  הבאים,  הנושאים  לגבי  השיקולים  בדוחות    את 
  :הכספיים

 
 השיקולים  א. 
 

 היוון של התחייבות בגין חכירה  שיעור 
 

חישוב    לצורך  ולכן  בחכירות  הגלומה  הריבית  שיעור  את  בנקל  לקבוע  יכולה  אינה  החברה 
שיעור   החברה.  של  התוספתי  הריבית  בשיעור  משתמשת  היא  חכירה  בגין  ההתחייבויות 

לשלם הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה  
על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת נכס בערך 
דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. במצבים בהם אין  
התוספתי  הריבית  שיעור  את  קובעת  היא  להתבסס  יכולה  החברה  עליהן  מימון  עסקאות 

המיוחס   המימוני  לסיכון  נוספים בהתאם  כלכליים  משתנים  וכן  החכירה  תקופת  לחברה, 
החכירה בחוזה  הקיימות  ומגבלות  מתנאים  חיצוני  .  הנובעים  שווי  במעריך  נעזרת  החברה 

 לצורך קביעת שיעור הריבית התוספתי.
 
 לויות פיתוחע
 

של פיתוח   פרויקטיםעל הנהלת החברה לבחון האם מתקיימים התנאים להכרה בעלויות בגין   
לא מתקיימים התנאים   2020בדצמבר    31בלתי מוחשיים. להערכת החברה, נכון ליום    כנכסים

 של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים. פרויקטיםלהכרה בעלויות בגין 
 
  אומדנים והנחות ב.
 

והנחות  הערכות  באומדנים,  להסתייע  ההנהלה  נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת    בעת 
התחייבויות,    ,החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסיםהמשפיעים על יישום המדיניות  

השינויים באומדנים   .הכנסות והוצאות. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף
   .אומדןההחשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי  

 
צב הדוח על המלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך  

ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות    החברהואומדנים קריטיים שחושבו על ידי    הכספי
 :לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת עשוי 

 
 למימון עלויות מחקר ופיתוחהתחייבויות בגין מענקים 

 
פעילות המחקר והפיתוח מענקים מוכרים כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מ

בתמלוגים. קיימת אי וודאות לגבי אומדן תזרימי   את נותן המענקשיביאו למכירות המזכות  
 .ששימש לקביעת סכום ההתחייבות  המזומנים העתידיים

 
, על הנהלת החברה לבחון האם קיים ביטחון סביר לעיל 2בהתאם לטיפול החשבונאי בבאור 

   שמענק שהתקבל יוחזר.
 

להלן( תלוי בתחזיות ובהנחות   11הערך הנוכחי של התחייבויות לתשלום תמלוגים )ראה באור  
 של הנהלת החברה לגבי הכנסותיה העתידיות של החברה ושיעור הריבית להיוון.  

 
לכיסוי  להידרש  הצפויים  העתידיים  המזומנים  תזרימי  של  הנוכחי  הערך  אמידת  לצורך 

בהתבסס על   2023מעריכה כי המענקים יוחזרו עד לשנת ההתחייבות בגין המענקים, החברה 
 תחזית המכירות המצרפיות של החברה בשנים הקרובות. 
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 )המשך(  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים - : 3באור 

 
על   מבוססות  לעיל  המענקים  החזר  לתום  עד  המצרפיות  המכירות  לגבי  ההנהלה  תחזיות 

 תוכניות החברה למכירת מוצרי החברה בשנים הקרובות.
 

  .19%שיעור ההיוון הממוצע בגין המענקים שנתקבלו הינו 
  

 מדידת התקדמות קיום מחויבויות ביצוע 
 

השיטה   את  זמן  לאורך  ביצוע  מחויבות  מקיימת  היא  בה  עסקה  כל  עבור  קובעת  החברה 
בוססת על תפוקות או המבוססת על  המתאימה למדידת התקדמות קיום מחויבות הביצוע המ 

 תשומות. בשיקול הדעת שמפעילה החברה לצורך קביעת השיטה המתאימה, מביאה החברה 
בחשבון את טבעם של הסחורות או השירותים אותם החברה מעבירה ללקוח. לצורך 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 קביעת האומדנים הרלוונטיים ומתבססת בין היתר 
על נתוני שוק, ניסיון העבר של החברה, ועובדות והנחות נוספות בהתאם לנסיבות המתאימות 

 . לכל אומדן
 

   חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  - : 4באור 
 

 הצגת דוחות כספיים IAS 1  -ל תיקונים

 
 "הצגת דוחות כספיים"  1מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי    IASB -פרסם ה,  2020בינואר  
במטרה להבהיר את הקריטריון לקביעת סיווג התחייבות כשוטפת או בלתי    ,("התיקונים"  -)להלן  

  שוטפת.
 

 : כוללים את ההבהרות הבאותהתיקונים 

 הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות.  -הבהרה למשמעות המונח  •
 

לצורך הקביעה האם בסוף תקופת הדיווח ישמשו רק הזכויות הקיימות לחברה  כי הבהרה •
 של ההתחייבות.  הסילוקהזכות לדחות את  לחברה קיימת

 

הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות מעבר לסילוק באמצעות העברה של   •
 מזומנים )למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים(. 

 
או    2023בינואר    1השנתית המתחילה ביום    ההחל מתקופבאופן רטרוספקטיבי  התיקונים ייושמו  

 י.יישום מוקדם אפשר לאחר מכן.
 

רית של התיקונים, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את השפעת  שהחברה בוחנת את ההשפעה האפ
 התיקונים, אם בכלל, על הדוחות הכספיים.

 
 IAS 39  -ו  IFRS 7, IFRS 9  -ל תיקונים

 
,  "מכשירים פיננסים"  9תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי    IASB -ה  , פרסם2019בחודש ספטמבר  

מכשירים  "  39ולתקן חשבונאות בינלאומי    " מכשירים פיננסים: גילויים"  7לתקן דיווח כספי בינלאומי  
 . התיקון( -)להלן  "פיננסים: הכרה ומדידה

 
גידור   זמניות עבור חברות המיישמות חשבונאות    - ה  המתבססת על ריביתהתיקון מספק הקלות 

IBORs  מאי זו  -ומושפעות  רפורמה  הבנצ'מרק.  בריביות  הצפויה  רפורמת  בגין  השוררת  הודאות 
ודאות בכל הקשור למועדים ולסכומים הרלוונטיים לתזרימי מזומנים עתידיים  - בריביות מובילה לאי

 ם מגודרים. הקשורים הן למכשירים מגדרים והן לפריטי
 



 בע"מ רייזור לאבס  
 המאוחדים   באורים לדוחות הכספיים 

21 

 
  )המשך(  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSני גילוי לתק - : 4באור 

 
 . 2020בינואר   1התיקון חל החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 
ליום   הדוחות הכספיים של החברה  הייתה השפעה על  היא אינה    2020בינואר    1לתיקון לא  שכן 
פורמה יכול  שעיתוי הר  IBORs  -מבצעת בסכומים מהותיים עסקאות גידור המתבססות על ריבית ה

 להשפיע עליהן. 
 

 , נטולקבללקוחות והכנסות  - :5באור 

 
    יתרת לקוחות, נטו א. 
  בדצמבר 31   
   2020  2019  
 אלפי ש"ח                  
       
  2,957  2,077  חובות פתוחים   
  1,201  1,223  הכנסות לקבל 
       
   0303,  4,158  
       
  42  33    הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי  
       
  4,116  ,2673  לקוחות, נטו 

 
 ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים. 

 
   תנועה בהפרשה לחובות מסופקים:  .ב

 

 ח "אלפי ש  
   

 21  9201בינואר  1יתרה ליום  
 21  הפרשה במשך השנה 

   
 42  2019בדצמבר  31יתרה ליום  

 33  הפרשה במשך השנה 
 ( 42)  ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו

   
 33  2020בדצמבר  31יתרה ליום  

   
 

ימים. כמו כן, בחוזי   90עד    30החברה מעניקה ללקוחותיה אשראי שאינו נושא ריבית לתקופות של 
וההכרה    השירותים  ביצוע העבודה  עם  בבד  בד  העבודה מתקבלים  של החברה תקבולים ממזמין 

 בהכנסה.
 

  חובות   בגין   הפרשהת  נעשיובדיקה ספציפית  מדיניות החברה לגבי הפרשה לחובות מסופקים הינה  
בנוסף, על יתרת הלקוחות והכנסות לקבל החברה  .בספק מוטלת גבייתם החברה הנהלת הערכתשל

 .1%בשיעור של   מבצעת הפרשה
  

 יתרות לקוחות בפיגור.  מהותיים עקב אשראי לחברה אין סיכוני ג.
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 )המשך(  , נטולקוחות והכנסות לקבל - :5באור 

 
 אלפי ש"ח  ביתרות חוזיות  שינויים  ד.
 

  נכסי חוזה  
התחייבויות  

 חוזה 
     

 -  1,201 )*(  2019, בדצמבר 31יתרה ליום   
     
    )*( מוצג בדוח על המצב הכספי: 
 -  1,201 השוטפים  התחייבויות/במסגרת הנכסים 
     
     
 18  1,223 )*(   2020בדצמבר,  31יתרה ליום   
     
    )*( מוצג בדוח על המצב הכספי: 
 18  1,223 השוטפים  התחייבויות/במסגרת הנכסים 
     
 

 הכנסות שהוכרו במהלך השנה: 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
  בדצמבר 

לשנה 
שהסתיימה  

  31ביום 
 בדצמבר 

  2020  2019 
     

 14  - מקיום מחויבויות ביצוע בשנים קודמות  
 

 חייבים ויתרות חובה  - :6באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

 21  291  הוצאות מראש
 73   117  מענקים לקבל

 -  30  מוסדות
 38  3  מקדמות לספקים

 -   168  אחרים 
     

  447  132 
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 קבוע  רכוש - :7באור 
 2020 שנת

 
מחשבים  

  ציוד נלווה ו
ריהוט וציוד  

  משרדי
  שיפורים
 "כ סה  במושכר

 "ח ש אלפי  
         עלות

         
 1,902  799  579  524  2020בינואר  1ליום   יתרה

 254  45  43  166  תוספות
 ( 76)  ( 76)  -  -  גריעות

         
 2,080  768  622  690  2020 דצמבר 31  ליום יתרה

         
         שנצבר  פחת

         
 455  107  55  293  2020 בינואר 1  ליום יתרה

 302  75  55  172  תוספות
 ( 76)  ( 76)  -  -  גריעות 

         
 681  106  110  465  2020 דצמבר 31  ליום יתרה

         
  31 ליוםעלות מופחתת  יתרת

 2020 בדצמבר
 

225  512  662  1,399 
 

 2019 תשנ

 
מחשבים  

  ציוד נלווה ו
ריהוט וציוד  

  משרדי
  שיפורים
 "כ סה  במושכר

 "ח ש אלפי  
         עלות

         
 1,785  1,273  188  324  2019בינואר  1ליום   יתרה

 1,313  722  391  200  תוספות
 ( 1,196)  ( 1,196)  -  -  גריעות

         
 1,902  799  579  524  2019 דצמבר 31  ליום יתרה

         
         שנצבר  פחת

         
 311  129  23  159  2019 בינואר 1  ליום יתרה

 266  100  32  134  תוספות
 ( 122)  ( 122)  -  -  גריעות

         
 455  107  55  293  2019 דצמבר 31  ליום יתרה

         
  31 ליוםעלות מופחתת  יתרת

 2019 בדצמבר
 

231  524  692  1,447 
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 חכירות   -:8באור 

  

 הנחושת חכירה תפעולי של משרדים ברחוב    הסכםהחברה חתמה על    2017במרס    23  ביום . א
 הסכם   את  החברה  סיימה  2019  באוגוסט  1  ביום.  2022  בספטמבר  22  עד  לתקופה  אביב  בתל

 החכירה   בהסכם  הקשורות  והחובות   הזכויות  כל  את  העבירה  החברה.  הנחושת  ברחוב  החכירה
.  2022בספטמבר    22עד ליום    ש"ח  אלפי  132-כ  של  בסך  בנקאית  לערבות  פרט,  חדש  לשוכר

 החברה נטשה שיפורים במושכר הנחושת,סיום מוקדם של הסכמי השכירות ברחוב  בעקבות
עלות ש"ח, וגרעה במקביל נכס זכות שימוש באלפי    1,074-כ  בעלות מופחתת של   2019במהלך  

והתחייבות בגין חכירה בסך של    3,117של  מופחתת   במסגרת אלפי ש"ח.    4,179אלפי ש"ח 
 .הכנסות אחרות, נטומאלפי ש"ח אשר מוצג כחלק  12-בסך של כ נטו נרשם הפסד ,הנטישה

 

החברה חתמה על הסכמי חכירה תפעוליים של    2019במרס    17- ו  2019בפברואר    28  בימים .ב
,  2024במרס    16- ו  2024  במרס  1ר מסתיימים בימים  משרדים ברחוב מנחם בגין בתל אביב אש

החכירה להסכמי  בהתאם  החכירה   , בהתאמה.  הסכמי  את  להאריך  אופציה  ישנה  לחברה 
 , בהתאמה. 2029במרס    16-ו   2029  במרס  1חודשים המסתיימים בימים    60לתקופה נוספת של  

 
 תאגידים "י ע החברה  לטובת"ח, ש אלפי 423-ניתנו ערבויות בסך של כ 2020בדצמבר  31 ליום

. אביב  תלב  150  בגין  מנחם  ברחוב השכירות  הסכמי  בגין  התשלומים  את  להבטיח  כדי  בנקאיים
אלפי ש"ח, לטובת החברה ע"י    132-ניתנו ערבויות בסך של כ  2020בדצמבר    31, ליום  כן  כמו

. ערבות הנחושת  ברחובומים בגין הסכמי השכירות  תאגידים בנקאיים כדי להבטיח את התשל
 . 2022בשנת  זו תימשך עד לחודש ספטמבר

 
הערבויות,על    נרשמו  שעבודים סכומי  את  התואמים  בסכומים  התחייבויות    פקדונות  בגין 
 .למשכיריםהחברה 

 

   זכות שימוש: ינכס .ג
 

 2020 שנת 
 

 

שכירות   
 משרדים 

 אלפי ש"ח   
   עלות

 10,550  2020בינואר  1יתרה ליום  
 ( 62)  שינויי מדד

   

 10,488  2020בדצמבר  31יתרה ליום  

   

   פחת שנצבר 

 396  2020בינואר  1יתרה ליום  
 1,094  תוספות 

   

 1,490  2020בדצמבר  31יתרה ליום  

   
 8,998  2020בדצמבר  31מופחתת ליום  עלות
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 )המשך(  חכירות   -:8באור 

 
  )המשך(: זכות שימוש  ינכס  ג. 

 
 2019 שנת

 

 

שכירות   
 משרדים 

 אלפי ש"ח   
   עלות

 3,755  2019בינואר  1יתרה ליום  

 11,282  תוספות 

 ( 3,755)  גריעות

 ( 752)  במושכר בשיפורים המשכיר השתתפות
 20  שינויי מדד

   

 10,550  2019בדצמבר  31יתרה ליום  

   

   פחת שנצבר 

 378  2019בינואר  1יתרה ליום  
 656  תוספות 

 ( 638)  גריעות
   

 396  2019בדצמבר  31יתרה ליום  

   
 10,154  2019בדצמבר  31מופחתת ליום  עלות

 

 :פירוטים בדבר עסקאות חכירה .ד
 

 לשנה שהסתיימה ביום   
 בדצמבר 31 

  2020  2019 
 "ח שאלפי   

     
 656  1,094  הוצאות פחת בגין נכסי זכות שימוש 

     
 379  403  הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה 

     
 1,152  1,351  סך תזרים מזומנים שלילי עבור החכירה 
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 )המשך(  חכירות   -:8באור 

 

 : חכירה בגין התחייבויות .ה
 

 

שכירות   
 משרדים 

 "ח שאלפי   
   : 2020תנועה לשנת 

 10,745  2020בינואר  1יתרה ליום  
 403  הוצאות מימון 

 ( 1,351)  תשלום
 ( 62)  שינויי מדד

 9,735    2020בדצמבר  31יתרה ליום  

 ( 835)  זכות ויתרות  זכאים בסעיף המוצגות שוטפות חלויות - בניכוי

  8,900 

   

   : 2019תנועה לשנת 

 4,395  2019בינואר  1יתרה ליום  
 379  הוצאות מימון 

 ( 1,152)  תשלום
 11,282  תוספות
 ( 4,179)  גריעות

 20  שינויי מדד

 10,745    2019בדצמבר  31יתרה ליום  
 ( 778)  זכות ויתרות  זכאים בסעיף המוצגות שוטפות חלויות - בניכוי

  9,967 

 

בדצמבר    31ליום    מהוונים  בלתי  בערכים  לשלם  החכירה   תשלומי  של  הפירעון  מועדי  ניתוח .ו
2020 : 

 
 אלפי ש"ח   
   

 1,367  שוטפות חלויות  - ראשונה שנה
 1,381  שנייה  שנה
 1,395  שלישית  שנה
 1,437  רביעית  שנה
 1,437  חמישית  שנה
 4,396  ואילך   שישית שנה

   
 11,413  מהוונים בלתי חכירה תשלומי הכל סך
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 המאזני  השווי שיטת לפי המטופלת בחברה השקעה - : 9באור 

 
"קומפאי"(, חברה פרטית    -קומפאי טכנולוגיות בע"מ )להלןשל       מהון המניות  50%- מחזיקה בהחברה  

שירותי תוכנה  עיסוקה העיקרי הינו מתן  ושומנכ"ל קומפאי,    ממייסדי החברהשהוקמה על ידי אחד  
קומפאי טופלה לפי שיטת  ההשקעה ב, 2020בדצמבר  31עד ליום  .וכן בהקמה וניהול אתרי אינטרנט 

 השווי המאזני.
 

החזקותיה של החברה    בדבר מכירת, בעקבות קבלת אישור מס הכנסה  2020בדצמבר    31החל מיום  
  כנכס   בדוחות על המצב הכספיסווגה  קומפאי  ההשקעה ב    חברה הקולטת,לבקומפאי ללא תמורה  

  . חלוקה   עלויות   בניכוי ,  ההוגן  לשווי   בספרים  העלות  מבין   הנמוך  לפי  ומוצגת,  לבעלים  לחלוקה  מוחזק
, נחתם הסכם המכירה והושלמה העברת  הדוח על המצב הכספי, לאחר תאריך 2021ינואר ב 13ביום  

 . (ב'20 אור)ראה בהחזקות החברה בקומפאי 
 

 על המצב הכספי,   ותהדוחמתוך  ,  כל אחת מתקופות הדיווחל  ,קומפאיל להלן מידע תמציתי ביחס  
 קומפאי:על הרווח הכולל של  ותרווח או הפסד והדוח ותדוח

 

 בדצמבר 31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     
 8,555  ,99411  נכסים שוטפים

 4,857  ,7853  נכסים לא שוטפים 
     

 3,565  ,5513  התחייבויות שוטפות
 3,493   3,203    התחייבויות לא שוטפות 

     
 6,354  025,9  הון 
     

 ,1773  4,513  ( 50%שיעור ההחזקה ) 
     

 -  ( 5134,)  מיון לנכס המוחזק לחלוקה לבעלים
     

 ,1773  -  השקעה בחברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בדצמבר 31 
  2020  2019 
 "ח שאלפי   

     

 24,242  24,144  הכנסות

     
 8,047  8,064  רווח גולמי

     

 4,053  3,345  רווח תפעולי 

     
 3,136  3,071  רווח נקי וכולל

     

 1,568  1,536  ( 50%שיעור ההחזקה ) 
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 זכאים ויתרות זכות  - : 01אור ב
 

  בדצמבר 31ליום   

  2020  2019  

  אלפי ש"ח   

      

  ,6661  ,2692  עובדים ומוסדות בגין שכר
  419  822  והבראההפרשה לחופשה 

  -  160  חלויות שוטפות בגין הפרשה לתמלוגים 

  779  835  חלויות שוטפות בגין התחייבויות חכירה  

  -  18  הכנסות נדחות 
  866  823  הוצאות לשלם 

  280  -  ממשלתיים  מוסדות

      

  4,927  0104,  

 
 עלויות  למימוןמענקים  - : 11באור 

 

מענקי השתתפות תחת  ל מממשלת ישראל    אישור  החברה  קיבלה  2019שנת  ב  בחודש אוקטובר . א
בינלאומי" תכנית לשיווק  האוסטרלי  "שער  לשוק  וחדירה  שיווק  מאמצי    התקציב  .עבור 

ש  369  של   בסך  הינו   התכנית  במסגרת  המאושר לשלם "אלפי  התחייבה  לכך  ובתמורה  ח 
ביחס לשנת   אוסטרליה  - היעד    במדינתמכירות  היקף הב  מהגידול  3%תמלוגים בשיעור של  

המענקים    מסך  100%  םמשנת הבסיס או עד תשלושנים    5-התמלוגים ישולמו עד להבסיס.  
, ולפיכך במסגרת התוכנית  ש"חאלפי    127- כ  תקבלו ה  2020בדצמבר    31נכון ליום   שהתקבלו.

 .אלפי ש"ח 89  -בסכום של כ בדוחות הכספיים הפרשה לתמלוגיםהחברה הכירה ב
 

- לאומית למחקר ופיתוח ישראל-מהקרן הדו אישור קיבלה החברה  2019שנת  ב אפריל בחודש .ב
)להלןא   אמריקאית   חברה  עם  משותף  מחקר  עבור  השתתפות  למענקי  )"בירד  קרן"  -  רה"ב 

(. המענק לחברה הינו  "המשותף  המוצר"  - )להלן  גבוה  מתח  בקווי  תקלות  לחיזוי  מוצר  לפיתוח
דולר ארה"ב. החברה התחייבה    פיאל  950, עבור תקציב מחקר של  50%בשיעור השתתפות של  

מהמכירות העתידיות של המוצר המשותף, עד   5%בשיעור של    בירד   לקרןלשלם תמלוגים  
  2020בדצמבר    31נכון ליום  "ב.  בארה  לצרכן  המחירים  למדד צמוד    ואלסכום ההשתתפות כשה

דולר  200-כ  של  בסך  מענק  התקבל שילמה  ו"ח(  ש  אלפי  669-כ)  ארה"ב  אלפי  טרם  החברה 
"ב ארה  דולר  אלפי  26-כ  של  בסך  לקבל  במענק  החברה  הכירה,  בנוסףגים בגין מענק זה.  תמלו

נכון ברווח או הפסד.    ופיתוח  מחקר  מהוצאות  בקיזוז  הוצגו  אלו  מענקים"ח(.  ש  אלפי  85-)כ
הדוחות    המענקים   לסכומי  וזכאית  הפרויקט  את  ממשיכה  החברההכספיים,  למועד אישור 

קיימת אי ודאות  ,  הכספיים  הדוחות  למועד  נכוןכמו כן,    מאושרות.  להוצאות  בכפוף  שנותרו
 .המשותף המוצרבעתיד של  מכירות לגבי

 
  - אישרה ועדת המחקר של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית )להלן    2020יוני  ב  24ביום   .ג

  מחצבים וייצור" את תוכנית המו"פ של החברה בנושא "שיפור וייעול תהליכי כריית   "(הרשות"
  6,501במסגרת התוכנית, אושר תקציב מו"פ בסך    " או "התוכנית"(.DMP"טכנולוגית    -)להלן  
ש"ח(. התוכנית  אלפי  2,600-כמסך הוצאות המו"פ )  40%-ש"ח כאשר הרשות תשתתף ב  אלפי

תמלוגים ה.  2021במאי    31ועד ליום    2020ליוני    1- המאושרת תבוצע על פני התקופה שבין ה
מטכנולוגית  ישו החברה  הכנסות  כל  על  או   DMPלמו  בסיסה  על  המפותחים  והמוצרים 

מההכנסות   3%בשיעור    ישולמותמלוגים    .שירותים אשר יעשו שימוש בידע המפותח בתוכנית
תוכנית,   מאותה  המענק  הנובעים  לסכום  ונושא  שהתקבל  עד  ארה"ב  לדולר  צמוד  כשהוא 

ליום    .שנתית  ליבור  ריבית כ  2020ר  בדצמב  31נכון  במסגרת אלפי    1,300-התקבלו  ש"ח 
אלפי   925  -בסכום של כ  התוכנית, ולפיכך החברה הכירה בהפרשה לתמלוגים בדוחות הכספיים

 .ש"ח
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 הכנסה על מסים - : 21אור ב
 

 והחברה הבת ההחברשיעורי המס החלים על  . א
 

 .23%הינו  2020- ו 2019בשנים שיעור מס החברות בישראל 
 

 . 27.5%הינו   2020- ו  2019בשנים   באוסטרליהשיעור מס החברות 
 

 לחברהשומות מס המיוחסות  .ב
 

 ה.שומות מס סופיות מאז היווסד וטרם הוצא לחברה
 

 מסים נדחים  . ג
 

 :הרכב

  
 

 הפסד  או רווח על דוחות הכספי  המצב על דוחות

  בדצמבר 31  
 ביום  שהסתיימה  לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019  2020  2019 
  
         

  נדחים  מסים נכסי
   

    
         

 ( 98)  67  136  203  חכירות

 -  323  -  323  לתמלוגים הפרשה

 53  93  96  189  והבראה לחופשה הפרשה

  8  "סלחומ הפרשה
 

-  8  
 

- 

  מחקר ופיתוח   הוצאות
 

386 
  

189  197  68 
         

 23  859      נדחים  מסים הכנסות
         

     421  1,019  נדחים  מסים נכסי
 

 כדלקמן:  על המצב הכספי ותדוחהמסים הנדחים מוצגים ב
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 421  ,0191  נכסים לא שוטפים 
 

 רווח או הפסד ותדוחמסים על הכנסה הכלולים ב .ד
 

  
 שהסתיימה ביום שנה ל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

     
 508  148  הוצאות מסים שוטפים  

 ( 23)  ( 598)  הכנסות מסים נדחים 
     

 485  ( 450)  )הטבת מס(  מסים על הכנסהסה"כ 
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    (ך)המש מסים על הכנסה - : 12אור ב

 
 מס תיאורטי  .ה

 
מובא ההכנסות  התאמה  תלהלן  כל  אילו  חל  שהיה  המס,  סכום  הרווחים    בין  וההוצאות, 
מסים , לבין סכום  שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי    יםהיו מתחייבברווח או הפסד    וההפסדים

 :הפסד ו אשנזקף ברווח על ההכנסה 
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 3,181  ( 457)  מסים על הכנסהלפני )הפסד( רווח 
     

 23%  23%  הסטטוטורי שיעור המס 
     

 732  ( 105)  הסטטוטוריהמס   שיעורמחושב לפי  מס
     

     עלייה )ירידה( במסים על הכנסה הנובעת מהגורמים הבאים: 
 81  57  הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס

המטופלות לפי שיטת השווי  חלק הקבוצה ברווחי חברות  
 ( 360)  ( 353)  המאזני

 32  ( 49)    אחרים
     
 485  ( 450)  )הטבת מס( סה"כ מסים על הכנסה  
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   הון  - : 13אור ב
 

 הרכב הון המניות  א. 
 

  בדצמבר 31  

  2020  2019  

  מונפק ונפרע  רשום  מונפק ונפרע  רשום  

  מספר המניות   
 

  *(ללא ע.נ מניות רגילות 
   

10,000,000,000 
 

30,000,000 
 

10,000,000,000 
 

30,000,000 
 

 
  שכל   כך  1:1000  של  ביחסהון המניות    פיצולאישר דירקטוריון החברה    2020  אוגוסט  26  יוםב *(  

  כל .נ.  ע"ח  ש  0.001  בנות  מניות  1000  -.נ. פוצלה לע"ח  ש  1  בת  החברה  של  אחת   רגילה  מניה
 .  אחת

 
אישר דירקטוריון החברה פיצול   ,הדוח על המצב הכספיתאריך  לאחר , 2021  בפברואר 4  ביום *(  

בת    שכל מניה רגילה אחת של החברה  כך וביטול הערך הנקוב    1:100ביחס של    הון המניות 
נתוני המניות בכל התקופות המוצגות משקפים    ללא ע.נ.מניות    100  -פוצלה ל  ע.נ.  "חש  0.001
 הפיצול. את 

 
 הרכב הון המניות  ב.
 

 רגילות: מניות    
 

, זכות לקבלת דיבידנד, מניות רגילות מקנות לבעליהן את הזכות להשתתף באסיפה הכללית   
 זכויות בפירוק וזכות למינוי דירקטורים בחברה.

 

 בדבר הנפקה ראשונית לציבור. ד'1באור  ראה   
 
 פיננסיים מכשירים - : 14אור ב

 

 סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות  א. 
 

על המצב הכספי לקבוצות  בדוח  הפיננסיות  וההתחייבויות  הפיננסיים  סיווג הנכסים    להלן 
 :IFRS 9 -ל המכשירים הפיננסיים בהתאם

 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   

     מופחתת בעלות פיננסים נכסים
 822  ,0352  מזומנים מזומנים ושווי 

 4,116  ,2673  לקוחות והכנסות לקבל
 132  858  חייבים ויתרות חובה 

 646  570  פקדונות משועבדים לזמן ארוך 
 990  -  הלוואה לצדדים קשורים 

  6,730  6,706 
     

     מופחתת תהתחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלו
 408  ,0152  שירותים התחייבויות לספקים ולנותני 

 3,231  3,932  זכאים ויתרות זכות 
 989  937  הלוואה מבעלי מניות 

 1,400  232  הלוואה מצד קשור 
 -  1,014  כולל חלויות שוטפות  הפרשה לתמלוגים

 -  1,000  הלוואה מתאגיד בנקאי כולל חלויות שוטפות 
 ,74510  9,735  כולל חלויות שוטפות התחייבות בגין חכירה

  18,865  16,773 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14אור ב

 
 שווי הוגן  ב.
 

של   הכספיים  בדוחות  )למעט היתרה  הפיננסיות  וההתחייבויות  הפיננסים  הנכסים  כל 
 תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם. התחייבות בגין חכירה(,

 
 גורמי סיכון פיננסיים ג.

 
סיכון אשראי ,  חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק  החברהפעילויות  

נזילות של    .וסיכון  הכוללת  הסיכונים  ניהול  לצמצום    החברהתוכנית  בפעולות  מתמקדת 
. ניהול הסיכונים  החברהשליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של   למינימום השפעות

 .החברה מבוצע על ידי מנכ"ל
 

 סיכון אשראי.      1

 
או   כלקוח  בהתחייבויותיו  יעמוד  לא  שכנגד  שהצד  סיכון  הוא  אשראי  סיכון 

וכתוצאה מכך ייגרם לחברה הפסד. להערכת בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי  
ניסיון עבר, ומאחר לחברה כמות מצומצמת של לקוחות, שרובם  החברה, על בסיס 

 חברות ציבוריות עם איתנות פיננסית, אין לה חשיפה מהותית לסיכון זה. 
 

 סיכון מטבע .2
 

זר,  במטבע  יתרות  ישנן  לקבוצה  ש"ח  ש"ח. מלבד  הוא  החברה  של  הפעילות  מטבע 
 . כתוצאה מכך נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין. ארה"ב דולרעיקר ב
 

במהלך תקופת הדוח לא חל שינוי מהותי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה החברה 
 מנהלת או מודדת את הסיכון.

 
הערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של החברה הנקובים במטבע 

 חוץ הינם כדלקמן: 
 
 בדצמבר 31ליום  
 2020  2019 
 אלפי ש"ח  

    נכסים 
    

 2,093  2,098 ארה"ב  דולר
 2,093  2,098 סה"כ 

    
    התחייבויות

    
 67  101 ארה"ב  דולר
 67  101 סה"כ 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14אור ב

 
 )המשך( גורמי סיכון פיננסיים ג.

 
 :רגישות של מטבע חוץ ניתוח 

 
 החברה חשופה בעיקר למטבע הדולר.

 
של   )ירידה(  או  עלייה  מסתכמת   5%השפעת  הדולר  מול  הש"ח  של  החליפין  בשער 

 31אלפי ש"ח לימים    101-אלפי ש"ח וכ  100- בהכנסות או )הוצאות( מימון, בסך של כ
  , בהתאמה.2019- ו 2020בדצמבר 

 
 נזילות סיכון  .3

 
נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע  סיכון  

מועד תשלומן. גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את 
 מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד. 

 
ה של  הנותרים  החוזיים  הפירעון  מועדי  את  מפרטות  הבאות  בגין    חברההטבלאות 

התחייבויות פיננסיות. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים 
ה עשויה חברשל ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו ה

, למעט התחייבויות בגין מענקים, המבוססות על תחזיות החברה להידרש לפרוע אותן
 ריבית והן בגין קרן. . הטבלה כוללת תזרימים הן בגיןלהחזר

 

 
עד  

 שנה
 

 שנים  2-5
 

 שנים  6-10
 

 סה"כ 
 אלפי ש"ח                             

         2020בדצמבר  31ליום 
ולנותני  לספקים  התחייבויות 

 שירותים 
 

2,072 
 

- 
 

- 
 

2,072 
 3,932  -  -  3,932  זכאים ויתרות זכות 

 1,000  -  339  661  הלוואה מתאגיד בנקאי
 937  -  -  937  הלוואה מבעלי מניות 

 232  -  -  232  הלוואה מצד קשור 
 1,427  -  1,267  160  לתמלוגים הפרשה

 11,413  4,396  5,650  1,367  התחייבויות בגין חכירה 
  9,361  7,256  4,396  21,013 
         

          2019 בדצמבר 31ליום 
ולנותני  לספקים  התחייבויות 

 שירותים 
 

408 
 

- 
 

- 
 

408 
 3,231  -  -  3,231  זכאים ויתרות זכות 

 989  -  -  989  הלוואה מבעלי מניות 
 1,400  -  -  1,400  הלוואה מצד קשור 

 12,764  5,834  5,579  1,351  התחייבויות בגין חכירה 
  7,379  5,579  5,834  18,792 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 14אור ב

 
 שינויים בהתחייבויות הנובעים מפעילות מימון  .ד

 
 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - : 15באור 

 

 עלות ההכנסות  . א

  
 שנה שהסתיימה ביום ל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

 8,504  9,051  משכורות ונלוות 
 1,135  1,064  שירותים מקצועיים

 354  257  אחזקת משרד
 105  72  עלויות מחשוב 

 512  585  והפחתות פחת
 208  41  אחרות 

     
 10,818  11,070  סה"כ עלות ההכנסות

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
הלוואה  

ות  הלווא  מבעלי מניות 
  מצד קשור 

הלוואה  
מתאגיד  
 בנקאי  

  
הפרשה  
תחייבות  ה  לתמלוגים 

  בגין חכירה

"כ  סה
  התחייבויות

  הנובעות
  מפעילות

 מימון 

 
 

     
  

    

 2019בינואר    1ליום    יתרה
 

943  2,590   - 
 

 -  4,395  7,928 

 מזומנים   תזרים
 

46  (1,239)   - 
 

 -  (1,152)  (2,346) 

 תוספות 
 

 -   -   - 
 

 -  11,282  11,282 

 גריעות 
 

 -   -   - 
 

 -  (4,179)  (4,179) 

 הוצאות מימון 
 

 -  49   - 
 

 -  379  429 

 שינויי מדד 
 

 -   -   - 
 

 -  20  20 

 2019  בדצמבר  31  ליום  יתרה
 

989  1,400   - 
 

 -  10,745  13,134 

 מזומנים   תזרים
 

(52)  (1,191)  1,000 
 

 -  (1,351)  
 
(1,594) 

 תוספות 
 

 -   -   - 
 

975   -  
 

975 

 הוצאות מימון 
 

 -  23   - 
 

39  403  465 

 שינויי מדד 
 

 -   -   - 
 

 -  (62)  (62) 

 12,918  9,735  141,0  1,000  232  937  2020  בדצמבר  31  ליום  יתרה
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 )המשך(  פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - : 15באור 

 

 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח .ב

  
 שנה שהסתיימה ביום ל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

 1,969  4,983  משכורות ונלוות 
 147  207  משרד אחזקת
 26  111  מחשוב  עלויות

 97  384  והפחתות פחת
 13    26  אחרות 

  5,711  2,252 
     

 ( 415)  ( 750)  שהתקבלו  מענקים בניכוי
     

 1,837  4,961  , נטוופיתוח  מחקרהוצאות "כ סה
 

 , נטו ושיווק  מכירה הוצאות .ג

  
 ביום  שהסתיימה  שנהל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

 1,813  2,764  משכורות ונלוות 
 101  87  משרד אחזקת

 31  23  עלויות מחשוב 
 361  40  נסיעות לחו"ל
 967  1,747  פרסום ושיווק 

 159  320  והפחתות פחת
 82  21  אחרות 

  8854,  3,514 
     

 -  ( 74)  שהתקבלו  מענקים בניכוי
     

 ,5143  ,8114  , נטוהוצאות מכירה ושיווק סה"כ 
 

 , נטוהוצאות הנהלה וכלליות .ד

  
 שנה שהסתיימה ביום ל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

 1,501  2,467  , נטו משכורות ונלוות
 405  400  שירותים מקצועיים

 212  165  אחזקת משרד
 43  25  עלויות מחשוב 

 155  224  והפחתות פחת
 171  610  אחרות 

     
 2,487  ,7383  הנהלה וכלליות, נטוהוצאות סה"כ 
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 )המשך(  פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד - : 15באור 

 
 הוצאות מימון  .ה

  
 שנה שהסתיימה ביום ל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

 379  403  הוצאות ריבית בגין התחייבויות לחכירה
 49  115   הוצאות ריבית לצדדים קשורים

 -  39  בגין התחייבות פיננסית הוצאות מימון 
 54  53  הפרשי שער ועמלות לתאגיד בנקאי

     
 482  610  הוצאות מימון סה"כ 

 

 הכנסות מימון .ו

  
 שנה שהסתיימה ביום ל

 בדצמבר 31
  2020  2019 

 349  92   הכנסות ריבית מצדדים קשורים
     

 349  92  הכנסות מימוןסה"כ 
 

 למניה רווח - : 16באור 
 

 : למניה הרווחששימשו בחישוב   והרווחפרוט כמות המניות 
 

 בדצמבר  31  ביום שהסתיימה  לשנה 
 2020  2019 

 
 מניותכמות 

  משוקללת

 המיוחס הפסד
 מניות לבעלי

  החברה
 מניותכמות 

  משוקללת

  המיוחס רווח
 מניות לבעלי

 החברה
 אלפי ש"ח     אלפי ש"ח    
        

  רווחחישוב  לצורך
 2,696  30,000,000  ( 7)  30,000,000 ומדולל בסיסי )הפסד(

        
 

 התחייבויות תלויות והתקשרויות      -: 17באור 
 

הערבויות,על    נרשמו  שעבודים . א סכומי  את  התואמים  בסכומים  התחייבויות    פקדונות  בגין 
 .אלפי ש"ח( 97)סך של  ובגין כרטיסי אשראי  אלפי ש"ח( 423)סך של  למשכיריםהחברה 

 

 . 11ראה באור  לגבי התחייבות תלויה לשלם תמלוגים .ב
 

מיליון ש"ח אשר   1העמיד בנק לאומי לישראל לחברה הלוואה בסך של    2020יולי  ב  7ביום   .ג
ב  ובינונים   קטנים  לעסקים  הסוכנות  שמעניקה  המדינה  בערבות  ההלוואות  מסגרתהינה 
ההכלכלהה  במשרד של  .  בשיעור  שנתית  ריבית  נושאת  עד 3.1%לוואה  תפרע  ההלוואה   .

 כנגד ההלוואה.  ש"חפי אל 50-בסך של כ משועבד פקדון לחברה קיים  .2022 ליוני 7-לתאריך ה
 

 
 

 
 
 
 



 בע"מ רייזור לאבס  
 המאוחדים   באורים לדוחות הכספיים 

37 

 
 קשורים  וצדדים  עניין בעלי עם  ועסקאות יתרות - : 18באור 

 

 קשורים  צדדים עם יתרות . א

  בדצמבר 31ליום   

  2020  2019  

  "ח ש אלפי  
  990  -  ( 1לצד קשור ) הלוואה

      
  1,400  232  ( 2מצד קשור ) הלוואה

      
  989  937  ( 3) מניות  מבעלי הלוואה

      
  -  901  ( 4) אחריםלקוחות וחייבים 

      
  307  749  ( 5) אחרים וזכאים ספקים

      
  415  ,2181  ( 6בעלי מניות )  - אחרים זכאים

      
 
  לשוויה   בהתאם  מוצגת  ההלוואה  -של החברה    מניות  בעלי  אותם"י  ע  הנשלטת   לחברה  הלוואה(  1)

ובין  לקבל  החברה  שצופה   ההשבה  בר  הסכום  לפי  ההוגן  . ההפרש בין סכום ההלוואה שניתנה 
בדצמבר   31"ח נזקף כנגד יתרת רווח בשנה שהסתיימה ביום  ש  אלפי  722שוויה ההוגן בסך של  

 . 19.27%  הינו  ההוגן  השווי למדידת החברה את  ששימש   ההיוון שיעור.  2019
 
אין מועד פירעון    להלוואה  -  אשר מסווגת כהשקעה המוחזקת לחלוקה לבעלים  מחברה  הלוואה(  2)

 .2.62%  בשיעור  ריבית נושאת ההלוואה ולכן מוצגת כהתחייבות שוטפת, 
 
, ההלוואה אינה  החברה  של  השוטפת  פעילותה  מימון  לצורך  המניות  מבעלי  התקבלה  ההלוואה(  3)

 .ולכן מוצגת כהתחייבות שוטפת  פירעון מועדנושאת ריבית. להלוואה אין  
 
 .הרגיל  העסקים במהלךחברות קשורות נתנה החברה לש שירותיםבגין  חייבים( 4)

 
 .הרגיל  העסקים  במהלך מחברות קשורותקיבלה החברה שמקצועיים   שירותיםבגין  זכאים( 5)

 
 ( יתרות בגין שכר עבודה ודמי ניהול של בעלי מניות המכהנים כנושאי משרה בחברה.6)
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 )המשך(  קשורים וצדדים  עניין בעלי עם  ועסקאות יתרות - : 18באור 

 

 קשורים  צדדים עם עסקאות .ב
 

 : 2020 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה
   

  

  מניות בעלי
 המכהנים

 משרה כנושאי

 

  חברות
 אחיות 

 

 חברות 
  כלולות 

 מפתח  אנשי
  אחרים  ניהוליים

  עניין בעל
  וצדדים
  קשורים
 אחרים 

  
           

 -  -  812  2,081  -  מכירות 
 109  -  1,246  211  30  המכר  עלות

 -  -  -  -  632  ופיתוח   מחקר הוצאות
 ***(215  516  -  -  -  ושיווק  מכירה הוצאות
 ( 64)  711  ( 77)  *(  (831)  411    וכלליות הנהלה הוצאות
 -  -  **(  216  -  -  אחרות  הכנסות
 -  -  23  -  -  מימון  הוצאות

 
 : 2019 בדצמבר 31  ביום שהסתיימה  לשנה

     

  

בעלי מניות  
המכהנים 

 כנושאי משרה
 )**** 

 

חברות  
 אחיות 

 

 חברות 
  כלולות 

 אנשי מפתח  
   ניהוליים

  עניין בעל
  וצדדים
  קשורים
 אחרים 

  
           

 -  -   44  1,086  -   מכירות 
 -  -  802  153  11  עלות המכר 

 -  -  -  -  592  הוצאות מחקר ופיתוח 
 ***(253  -  -  -  -  הוצאות מכירה ושיווק 

 -  402  -  ( *( 560)  336  הוצאות הנהלה וכלליות 
 -  -  **(  360  -  -  הכנסות אחרות 
 -  -  -  73  -  הכנסות מימון 
 -  -  51    -  הוצאות מימון 

  
 .בהוצאות השתתפות*( 

 
 במהלך העסקים הרגיל. שנתנה החברה לקומפאישירותים בגין  הכנסות**(  

 
החברה   מנכ"לפרטית בבעלות בת זוגו של  שניתנו מחברה    ם מקצועייםשירותיבגין    הוצאות  ***(

 . ויו"ר הדירקטוריון

 
בין    2021בינואר    1-בתוקף מ  , נחתם הסכם שירותיםהדוח על המצב הכספי****( לאחר תאריך  

לבין  החברה,  דירקטוריון  ויו"ר  מנכ"ל  מניות  בעל  רודיטי,  רז  של  המלאה  בבעלותו  חברה 
משרה. תנאי כהונתו    80%החברה, ואשר לפיו מספק רז רודיטי שירותים לחברה בהיקף של  

אלפי  56של מר רודיטי בתפקיד מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון כוללים תשלום דמי ניהול בסך של 
. על פי הסכם השירותים, מענקים התלויים בתוצאות הכספיות של החברהוכן    ש"ח לחודש

שנקבע לתקופה בלתי קצובה בזמן, כל אחד מבין החברה והחברה שבבעלותו של מר רודיטי  
 רשאים להביא את הסכם השירותים לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של שישה חודשים.  

 
בין    2021בינואר    1-בתוקף מ  כם שירותים, נחתם הסהדוח על המצב הכספי****( לאחר תאריך  

, ודירקטור בחברה  , סמנכ"ל טכנולוגיותבעל מניות  מיכאל זולוטוב,   חברה בבעלותו המלאה של
משרה. תנאי   90%שירותים לחברה בהיקף של    מיכאל זולוטובלבין החברה, ואשר לפיו מספק  

לים תשלום דמי ניהול בסך  כול  סמנכ"ל טכנולוגיות ודירקטורבתפקיד    זולוטובכהונתו של מר  
. על פי הסכם וכן מענקים התלויים בתוצאות הכספיות של החברה  אלפי ש"ח לחודש  63של  

השירותים, שנקבע לתקופה בלתי קצובה בזמן, כל אחד מבין החברה והחברה שבבעלותו של  
רשאים להביא את הסכם השירותים לסיומו בהודעה מוקדמת בכתב של שישה    זולוטוב מר  

 ים. חודש
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 )המשך(  קשורים וצדדים  עניין בעלי עם  ועסקאות יתרות - : 18באור 

 

 עניין  לבעלי והטבות תגמול .ג
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020  2019 
 ש"ח אלפי   
     

 939  1,043  קצר   לזמןבגין שכר  הטבות
     

 2  2  מספר האנשים *(
 

 .טכנולוגיות שהינם גם בעלי מניות בחברה*( מנכ"ל וסמנכ"ל  
 

 - ניהוליים מפתח  לאנשי והטבות תגמול .ד
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר   31
  2020  2019 
 ש"ח אלפי   
     

 712  1,227  הטבות לזמן קצר  
     

 2  3  מספר האנשים *(
 

 למעט בעלי עניין המפורטים בסעיף ג' לעיל.*(  
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 פעילות מגזרי - : 19אור ב
 

 כללי  א. 
 

מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי    
(CODM)   ,לזאת בהתאם  ביצועים.  והערכת  משאבים  הקצאת  לגבי  החלטות  קבלת  לצורכי 

של   והשירותים  המוצרים  על  בהתבסס  פעילות  מגזרי  לפי  בנויה  הקבוצה  ניהול,  למטרות 
 היחידות העסקיות ולה מגזרי פעילות כדלקמן: 

 
בינה    .1 פתרונות  תחום 

 מלאכותית 
זה - פעילות  ומשווקת    במסגרת תחום  החברה  מפתחת 

פתרונות מותאמים אישית לבעיות ארגוניות קריטיות  
 .אצל ארגונים בכלל וארגונים תעשייתיים בפרט

    
הבינה   .2 מוצרי  תחום 

 המלאכותית  
זה    במסגרת - פעילות  בשלבי תחום  החברה  נמצאת 

בינה  טכנולוגיית  מבוסס  מוצר  של  מתקדמים  פיתוח 
הח בכוונת  אשר  לשווקו  מלאכותית,  ברה 

המבוסס על מחשוב     SaaS  (Software as a Service)כמוצר
ענן, אשר בבסיס תכונותיו יכולת לימוד התנהגותם של  
חכמות   למכונות  והפיכתם  כבדות  ייצור  מכונות 

 באמצעות רכיב בינה מלאכותית המובנה בו. 
 

 .2המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בבאור   
 

תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים 
פריטים שלא הוקצו, הכוללים בעיקר  ישירות למגזר ופריטים אשר ניתן ליחסם באופן סביר.  

חלק החברה ברווחי חברה כלולה לפי שיטת השווי  ,  הנהלה וכלליותמכירה ושיווק,  עלויות  
 מנוהלים על בסיס קבוצתי. המימון  ו המאזני, נטו

 
 דיווח בדבר מגזרי פעילות  ב.

 

 
 מגזר  

  השירותים 
 מגזר

 "כ סה  המוצר
 "ח ש אלפי   

        2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  
        

        :גיאוגרפי   פילוח 
 ,18512  -  ,18512   ישראל

 7,386  4,274  3,112   אוסטרליה 
 ,8272  -  ,2872   אחר 
 ,29922  4,274  18,025   מחיצוניים הכנסות"כ סה
        

        :בהכנסה   ההכרה   עיתוי 
-over)) זמן תקופת פני על בהכנסה הכרה
time 

  
18,025 

 
4,274 

 
29922, 

        
 ,29922  4,274  18,025   הכנסות "כ סה
        

 ,2686  ( 771)  7,039   מגזרי)הפסד(  רווח
        

 נטו, מוקצות בלתי משותפות הוצאות
  

 
 

 
 

6,207 
 518       נטו, מימון הוצאות

        

 לפני מסים על ההכנסה הפסד
  

 
 

 
 
(457 ) 
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 )המשך(  פעילות מגזרי - : 19אור ב

 
 )המשך( דיווח בדבר מגזרי פעילות ב.

 

 
 מגזר  

  השירותים 
 מגזר

 "כ סה  המוצר
 "ח ש אלפי   

בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום  
2019 

  
 

 
 

 
 

        
        :גיאוגרפי   פילוח 

 14,742  -  14,742   ישראל

 אוסטרליה 
  

4,240 
 
- 

 
4,240 

 1,073  -  1,073   אחר 
 20,055  -  20,055   מחיצוניים הכנסות"כ סה
        

 :בהכנסה   ההכרה   עיתוי 
  

 
 

 
 

 
  זמן תקופת פני על בהכנסה הכרה

((over-time 
  

20,055 
 
- 

 
20,055 

        
 20,055  -  20,055   הכנסות "כ סה
        

 7,400  ( 1,408)  8,808   מגזרי)הפסד(  רווח
        

 4,086       נטו, מוקצות בלתי משותפות הוצאות
 133       נטו, מימון הוצאות

        
 3,181       ההכנסה על מסים לפני רווח

 
 מידע נוסף על הכנסות ג.
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

עיקריים האחראים, כל   לקוחותהכנסות מ
ומעלה מסך ההכנסות  10%-אחד, ל

     המדווחות בדוחות הכספיים: 
     

 16%  -  שירותים מגזר  - לקוח א'
 12%  -  שירותיםמגזר  - לקוח ב'
 11%  -  שירותים מגזר  - לקוח ג'
 -  21%  מוצרמגזר  -'דלקוח 

 
 ונכסי זכות שימוש נמצאים בישראל.כל היתרות בדוחות הכספיים של רכוש קבוע  ד.
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 הדוח על המצב הכספילאחר תאריך אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ו - : 02באור 

 
לשנת   . א הראשון  הרבעון  )2020במהלך  הקורונה  נגיף  בסין  התפרץ   ,COVID-19  החל אשר   ,)

להתפשט במדינות רבות בעולם, ובכלל כך בישראל. בעקבות התפרצות נגיף הקורונה חלה  
.  2020ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים בעולם החל מהרבעון הראשון של שנת  

התפשטות הנגיף גרמה בין היתר לשיבוש בשרשרת האספקה העולמית, ביכולת היצור, לירידה 
ורה העולמית, ולמגבלות על פעילויות עסקיות ומתן שירות ללקוחות, הנובעות  בהיקף התחב

הובילה   הנגיף  התפשטות  כן,  כמו  עסקיים.  גופים  על  שהוטלו  וממגבלות  רגולציה  מהיבטי 
למגבלות תנועה ותעסוקה עליהן הכריזה ממשלת ישראל כמו גם ממשלות אחרות בעולם  

וחות פוטנציאליים שלה, וכן לירידות בשווי של  במדינות בהן פועלות לקוחות החברה או לק
 נכסים פיננסים ושל סחורות בשווקים בארץ ובעולם. 

 
בעקבות התפשטות הנגיף חלה השפעה על מדינות בהן פועלת החברה. בהתאמה, חלו עיכובים 
ועצירת תהליכים בחלק מהפרויקטים בהם התקשרה החברה או שהחברה הייתה במשאים 

בהליכי מכירה לביצועם, לצד המשך ביצוע פרויקטים לפרויקטים בביצוע. בנוסף, ומתנים או  
ברקע התפשטות הנגיף ביצעה החברה התאמות של הוצאותיה הקבועות )בעיקר ביחס להיבטי  

 כוח האדם בחברה( למול השינויים המתרחשים והצפויים. 
 

  פרסום דוח זה למועד ונכון  2020לצד זאת, להערכת החברה החל מהמחצית השניה של שנת 
מאותרת נכונות בקרב לקוחות פוטנציאליים לבחון הטמעת טכנולוגיות בינה מלאכותית, בין  
 היתר ובפרט לאור ההבנה בצורך בייעול מערכותיהם דווקא בעת הזו, ברקע משבר הקורונה.  

 
מדים  יודגש כי התפשטות נגיף הקורונה היא אירוע שמעצם טיבו וטבעו, היקפו והשפעותיו נא

ומשתנים באופן תדיר, ולחברה אין כל שליטה עליו, ולכן המידע והנתונים כאמור בדוח זה,  
עשויים   והם  זה  דוח  פרסום  למועד  נכון  והערכותיה  לחברה  הזמין  המידע  על  מבוססים 
השפעת   להיקף  ביחס  וודאות  כל  אין  זה  למועד  נכון  כי  יובהר  עוד  לעת.  מעת  להשתנות 

השוו  על  הנגיף  המשבר התפשטות  התפתחות  המשך  לאור  וזאת  החברה,  פועלת  בהן  קים 
בישראל  היתר, מצב השווקים, הכלכלה  בין  זה,  ובכלל  נגיף הקורונה  כתוצאה מהתפשטות 
המשפיעה   הפרטית  הצריכה  היקפי  גם  כמו  הביקושים  היקפי  האבטלה,  היקפי  ובעולם, 

ת נוספת של הנגיף.  בעקיפין, החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי, התפרצו
התפשטות   המשך  כגון  וגורמים  החברה,  בשליטת  אינו  אשר  באירוע  היות שמדובר  משכך, 
הנגיף או עצירתו, החלטות של מדינות ורשויות רלוונטיות בארץ ובעולם, עשויים להשפיע  
נכון למועד הדוח לאמוד את היקף   יכולת  על התוצאות העסקיות של החברה, אין לחברה 

 נגיף הקורונה על הפעילות העסקית שלה, ועל תוצאותיה בטווח הבינוני והארוך.  ההשפעה של  
 

הערכות החברה בדבר היקף השפעת נגיף הקורונה כאמור, נסמכות על הערכות החברה למועד 
הדוח ומהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה תלוי במגוון משתנים 

 הם עשויים להיות שונים בפועל.שאינם בשליטת החברה, ו
 

ולבין  , נ2021בינואר    13ביום   .ב בין החברה לבין קומפאי  )ראה חתם הסכם  החברה הקולטת 
לפיו העבירה החברה, ללא תמורה, את כל החזקותיה בקומפאי לחברה הקולטת,   ,ה'(1ביאור  

 כתוצאה    ב)ו( לפקודה. באותו מועד הושלמה העברת המניות כאמור.104להוראות ס'    בהתאם
בגיתרת  את    תקטיןמכך, החברה   בסך   קומפאיהחזקותיה בבה השווי ההוגן של  והעודפים 

, בהתאם לשיעורי ההחזקה, במקביל לגריעת הנכס המוחזק לחלוקה לבעלים, אלפי ש"ח  8,660
 . אלפי ש"ח 4,147בסך   ברווח בהפרש שנוצרותכיר 

 
כ,  2021בינואר    24ביום   .ג מ"ר    224.5-התקשרה החברה בהסכם שכירות משרדים בשטח של 

ביחס ליתרת שטחי המשרדים בקומת המשרדים בו מצויים משרדי החברה, ובאופן שבמקביל 
 השליטה.   לבעלינחתמו הסכמי שכירות משנה בין החברה לבין גופים קשורים 
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 )המשך(  הדוח על המצב הכספיתאריך  לאחרבתקופת הדוח ו אירועים משמעותיים - : 20באור 

 
  802-, התקשרה החברה בשני הסכמי שכירות משרדים בשטח כולל של כ2021  סבחודש מר .ד

שנים נוספות. המשרדים נמצאים   5-שנים, עם אופציה להארכת התקופה ב   5מ"ר לתקופה של  
בהם על מנת להרחיב את  באותו בניין בו שוכרת החברה משרדים והחברה עתידה להשתמש

 משרדיה הקיימים.
 

  - )להלן    החברה  לעובדי אופציות  תוכניות  החברה  דירקטוריון   אישר   2020  בדצמבר  9  ביום .ה
האופציות"(.   הקצאת    2021בינואר    31ביום  "תוכנית  החברה  דירקטוריון    1,002,700אישר 

בסעיף   כמפורט  הון  פיצול  )בהנחת  משרה  ונושאי  מנהלים  לעובדים,  לעיל(.   13אופציות 
שנים ממועד הענקה, וטווח מחירי   3-)ללא תקופת הבשלה( ועד ל  מיידיתהאופציות מבשילות  

 ש"ח למניה.  11-ל ש"ח  1.1המימוש של האופציות למניות הינו בין  
 

למניות   האופציות  של  ההוגן  השווי  במדידת  שימשו  אשר  הנתונים  את  המציגה  טבלה  להלן 
לגבי   אופציות,  לתמחור  הבינומי  למודל  בהתאם  החברה,  של  ההוניים  במכשיריה  המסולקות 

 ל: " התוכנית הנ 
     

 -    תשואת הדיבידנד בגין המניה )%( 
 65.4% -  67.85%    המניה )%( תנודתיות צפויה במחירי 

 0.26%  - 0.23%    שיעור ריבית חסרת סיכון )%(
 4.38-3.96    משך החיים החזוי של האופציות למניות )שנים( 

 12.6    ח("מחיר המניה )ש
 

 . ח במועד ההענקה "שאלפי    9,253  -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
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 בע"מ )"החברה"( לאבס  רייזור

 2020 לשנת החברה על נוספים פרטים
 

 המשמעות הנודעת להם בחלק א' לדוח תקופתי זה. הכלולים בו ולמונחים לשמות תהיה הדוח של זה בחלק

 

 דוחות כספיים   - 9תקנה 
 לדוח'  ג  כחלקצ"ב  רשל החברה,    המבקריםבצירוף חוות דעתם של רו"ח    2020הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת  

 . "(הכספיים הדוחות)להלן: " זה תקופתי

 בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי  דוח -ב 9 תקנה
-תקנות טק)"  2016- עילית(, התשע"ו -לתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד טק(  2)5בהתאם לאמור בתקנה  

טק"(,  יליתע בתקנות  כהגדרתה  ההקלות,  בתקופת  כי  תקנה  -הקובעת  תחול  לא  )דוחות ב)ד(  5עילית,  ערך  ניירות  לתקנות 
  , הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות   בדבר  דוחפטורה מלצרף    החברה,  ג1970-תקופתיים ומידיים(, התש"ל

  .(1ב)ג9כמפורט בתקנה 

 החברהכספי נפרד של   דוח -ג 9 תקנה
בגין שנת  נפרד כספי דוחאינה עורכת חברה החברה הבת שלה, ה   - Razor Labs PTYבשים לב למאפייני פעילות החברה ופעילות 

2020 . 

 לפי מועדי פירעון  דוח בדבר מצבת ההתחייבויות  - ד9תקנה 
 במקביל לדוח תקופתי זה. החברה שמפרסמת( 126-ראו דוח מיידי )ת

 החברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני  - 10תקנה 

 .זה תקופתי לדוח'  ב כחלק"ב רצ, כמפורט בתקנה זו, 31.12.2020 ליום החברהדירקטוריון על מצב ענייני הדוח 

 הרבעוניים  הכולל רווחדוחות מאוחדים על ה תמצית -א 10 תקנה
   )באלפי ש"ח(: לכל אחד מהרבעונים בשנת הדיווח החברהטבלה ובה תמצית דוחות על הרווח הכולל של  להלן

לשנה שהסתיימה   סעיף
בדצמבר  31ביום 

2020 

 לתקופה של שלושת החודשים שהסתיימו ביום 
31.12.2020 30.9.2020 30.6.2020 31.3.2020 

 6,275 5,292 5,258 5,474 22,299 הכנסות
 3,044 2,524 2,708 2,794 11,070 עלות הכנסות 

 3,231 2,768 2,550 2,680 11,229 רווח גולמי 
מחקר   הוצאות 

 ופיתוח, נטו 
4,961 2,302 1,132 853 674 

מכירה  הוצאות 
 ושיווק, נטו 

4,811 1,709 1,520 599 983 

הנהלה   הוצאות 
 וכלליות, נטו 

3,387 1,258 686 678 765 

תפעוליות  הכנסות  
 אחרות, נטו 

455 79 152 170 54 

)הפסד( מפעולות   רווח 
 רגילות

(1,475) (2,510) (636) 808 863 

 80 23 3 (14) 92 הכנסות מימון 
 119 120 180 191 610 הוצאות מימון 

)הכנסות(   הוצאות 
 מימון נטו 

518 205 177 97 39 

ברווחי  החברה  חלק 
 חברה כלולה, נטו

1,536 348 283 597 308 

לפני   )הפסד(  רווח 
 מסים על הכנסה 

(457) (2,367) (530) 1,308 1,132 

הכנסה  על  מסים 
 )הטבת מס( 

(450) (578) (148) 107 169 

 963 1,201 (382) (1,789) (7) רווח נקי )הפסד(
הפרשי   בגין  הון  קרן 

 תרגום 
31 15 (41) 120 (63) 

 900 1,321 (423) (1,774) 24 רווח כולל 
)הפסד(   נקי  רווח 

 בסיסי ומדולל למניה 
- (0.059) (0.013) 0.04 0.032 

 שימוש בתמורת ניירות ערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף -ג 10תקנה 
על פי תשקיף שפורסם על  "א  כ.נ.  ע   ללארגילות    מניות  9,220,000  של  לציבור  ההחברה הצע   ביצעה  2020  פברוארחודש    במהלך

 מיוםהחברה    בתשקיף  כמפורטהכל  "ח )ברוטו(,  ש  יוןמיל  116  -בכלציבור כאמור הסתכמה    ההצעההתמורה בגין  ש   באופןידה,  
(  2021-01-015672)אסמכתא:    8.2.2021משלימה מיום    והודעה(  2021-01-015456( )אסמכתא:  8.2.2021תאריך    נושא)  7.2.2021

פעילותה השוטפת של החברה,   לטובתכאמור    ההנפקה  תמורת  את  ייעדה  החברה"(;  החברה  תשקיף"  " אוהתשקיף ")להלן:  
, וכן החברה  לעובדי  הנפקה  מענקי  תשלום  לצורךחו"ז פתוחות למול המייסדים,    יתרותוסילוק    בעליםרעון הלוואות  יפ  לצורך
 ספציפי   ייעוד  נקבע  לא  התשקיף  שלמועד  באופן,  לעת  מעת  שתהיינה  כפי  החברה  החלטותפי  - על,  השוטפת  פעילותה  מימוןלשם  

צורך פירעון הלוואות בעלים וסילוק יתרות חו"ז תמורת ההנפקה לחלק מכספי  בעשתה שימוש  החברה  . למועד הדוח  כלשהו
אלפי    732-טכנולוגיות בע"מ )כ   לצורך פירעון הלוואות שהועמדו לחברה על ידי קומפאי,  אלפי ש"ח(  1,700- )כ  למול המייסדים

 . (ש"ח)כמיליון  לצורך תשלום מענקי הנפקה לעובדי החברהו, ש"ח(
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  (ש"ח)אלפי  בת ובחברות קשורות-השקעות בחברותרשימת  - 11תקנה 
 : 2020 בדצמבר 31 ליוםשל החברה בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות,  ההשקעותלהלן טבלת 

 

 

  .נסחרות בבורסה כלשהי  אינןהמתוארות בטבלה דלעיל   החברותהמניות   )*(  
 .נפרד  כספי דוחהדוח אין לחברה  למועד )**(  
 .להלן 22 תקנה  ראוהחברה אינה מחזיקה בזכויות בחברה כלולה זו.  2020החל מחודש ינואר  )***(  

 שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות ובהלוואות שניתנו להן  - 12קנה ת
 לא בוצעו שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולותבשנת הדוח 

  (ש"חחברות בת וחברות קשורות והכנסות מהן )באלפי מהכנסות  - 13תקנה 
 

 
 
 

 

 

 
 להלן. 22ראו תקנה החברה אינה מחזיקה בזכויות בחברה כלולה זו.  2020החל מחודש ינואר  )*(  

   מסחר בבורסה - 20תקנה 
 : למסחר רישום
מניות רגילות, רשומות על   30,000,000"(  הבורסה"מ )"בע  אביב  בתל   ערך  לניירותתקופת הדוח נרשמו למסחר בבורסה    לאחר
  9,220,000וכן  טרם פרסום התשקיף  מצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה  אשר היו  ערך נקוב כל אחת של החברה,    ללאשם,  

 אשר הוצעו לציבור.  ,ערך נקוב כל אחת של החברה ללאמניות רגילות, רשומות על שם,  
 

 :מסחר הפסקת
  .החברהת מסחר בניירות הערך של והפסק בוצעולא רישום מניות החברה למסחר  שממועדבתקופת 

 

 תשלומים לנושאי משרה בכירה   - 21תקנה 
 

בשנת    1התגמולים   פירוט  להלן לשנת  2020שניתנו  הכספיים  בדוחות  שהוכרו  כפי  אחד  2020,  לכל  התגמולים   חמשתמ,  בעלי 
הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה, בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגידים בשליטתה, 

 (:  "חשידי אחר )הנתונים להלן מובאים על בסיס שנתי באלפי -ידי החברה ובין אם ניתנו על-בין אם התגמולים ניתנו על 
 

תגמולים בעבור שירותים )באלפי   פרטי מקבל התגמול  
 ש"ח( 

תגמולים  
 אחר

סה"כ  
)באלפי  

 תפקיד  שם  ש"ח( 

היקף  
משרה  
למועד  
 הדוח 

שיעור החזקה  
בהון החברה  

[1 ] 

שכר כולל 
תנאים 

סוציאליים 
[2] 

 [ 3מענק ]

תשלום  
מבוסס 
 מניות 

 

מנכ"ל ויו"ר   [  4רז רודיטי ]
 31.71% 80% דירקטוריון 

(30.92% ) 395  --  --  -- 395 

 [ 5מיכאל זולוטוב ]
דירקטור  
וסמנכ"ל  

 טכנולוגיות ראשי 
90% 31.71% 

(30.92% ) 616  --  --  -- 616 

 13.07% --  דירקטור   [  6עידו רוזנברג ]
(12.74% )  --  --  --  --  -- 

 429 --  --  --  429  -- 100% סמנכ"ל כספים [ 7עמי ]-דביר בן

 
לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי   -" תגמול"  1

ניהול, דמי יעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תגמול פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת,  
 .ומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה; אך לא כולל רכיב מע"מוהכל למעט דיבידנד. סכ

מספר   שם החברה 
 מניות  

סוג 
 מניה
 

  ערכם
  בדוח

  הכספי
 הנפרד 

יתרת  
הלוואות  

 בעלים

שעור  
 בהון 

שעור  
 בהצבעה 

 
  עוריש

  בסמכות
  למנות

 דירקטורים
Razor Labs PTY    ( בת)חברה 

 
 100% 100% 100% --  -- ** רגילות  1,000,000

 50% 50% 50% --  -- ** רגילות  200 ***(חברה כלולה)טכנולוגיות בע"מ   קומפאי

ם החברה ש  
  רווח
 לפני
 מס

   רווח
  לאחר
 מס

 רווח 
  )הפסד(
כולל 
   אחר

 דיבידנד     ריבית
   שהתקבל

  ניהול דמי
  ושכר 

 דירקטורים

Razor Labs PTY -  חברה בת 
 

244 195  --  --  --  -- 

 216 200 --  --  3,071 3,928 *חברה כלולה -טכנולוגיות בע"מ   קומפאי
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(0.28%) 

  משאבי"ל סמנכ [ 8'רבי ]ג לירון
  -- 100% אנוש 

(0.12%) 282  --  --  -- 282 

  חברת"ל  מנכ [ 9] מייזנר מארק 
 516 --  -- -- 516 --  100% האוסטרלית  הבת

 
 . הדוחשיעור ההחזקה מתייחס להחזקות במועד    [1]

 

רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל, שווי רכב,  [ 2]
 טלפון ותקשורת.  

 

 התקופות המוצגות לעיל טרם הוקצה תגמול הוני בחברה. לפרטים אודות אופציות למנהלים ראו סעיף ] [ לפרק זה.    במהלך [ 3]
 

בהסכם שירותים אשר נחתם בין חברה בבעלותו המלאה של    המוסדרים,  2021בינואר    1בתוקף מיום  פי תנאי כהונתו    על [ 4]
משרה בתפקיד    80%מר רודיטי לבין החברה )בס"ק זה: "חברת הניהול"(, מספק מר רודיטי שירותים לחברה בהיקף של  

ניהול בסך של   ויו"ר הדירקטוריון, בתמורה לתשלום דמי  והחזר הוצאות אלפי ש"ח בתו  56מנכ"ל  ספת מע"מ לחודש, 
פי הסכם השירותים, שנקבע   )בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות(. על  עסקיות סבירות שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו 
לתקופה בלתי קצובה בזמן, כל אחד מבין החברה וחברת הניהול רשאים להביא את הסכם השירותים לסיומו בהודעה  

על סודיות, אי  מוקדמת בכתב של שישה חודשים. בנ נקבעו התחייבויות בדבר שמירה  וסף, במסגרת תנאי ההתקשרות 
ונושאי   דירקטורים  ביטוח אחריות  בפוליסת  להכללה  זכאות  וכן  של החברה  הרוחני  הקניין  זכויות  על  ושמירה  תחרות 

  .משרה, לפטור ולשיפוי, כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה
( תהיה חברת הניהול  2021)קרי, ביחס לתוצאות החברה בגין שנת  2021פורטים לעיל, החל משנת בנוסף לדמי הניהול המ 

 זכאית למענק שנתי בגין שנה קלנדרית רלוונטית כדלקמן )לסכומים יתווסף מע"מ כדין(: 

 
 המענק לתשלום סף תנאי המענק גובה המדיד היעד לבחינה  הפרמטר

  בהתאם ההכנסות סך
  הכספיים לדוחותיה

 המבוקרים המאוחדים
  אותה בגין החברה של

 שנה 

 ביחס לפחות 25%  של גידול
 הקודמת הקלנדרית לשנה
 המענק  משולם שבגינה לשנה

 ההכנסות  מסך  הגולמי  הרווח  שיעור . ח" ש 70,000
 הרלוונטית  הקלנדרית  לשנה  ביחס
 לדוחותיה  בהתאם)  40%  לפחות  יהוה

 של  המבוקרים  המאוחדים  הכספיים
 (. שנה אותה בגין החברה

 ביחס לפחות 30%  של גידול
 הקודמת לשנה

 .  ח"ש 140,000

 

מוסדרים בהסכם שירותים אשר נחתם בין חברה בבעלותו המלאה של  ה,  2021בינואר    1בתוקף מיום    כהונתופי תנאי    על [ 5]
  90%מר זולוטוב )בס"ק זה: "חברת הניהול"( לבין החברה, ואשר במסגרתו מספק מר זולוטוב שירותים לחברה בהיקף של  

והחזר   אלפי ש"ח בתוספת מע"מ לחודש  63משרה בתפקיד סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי בתמורה לתשלום דמי ניהול בסך של  
הוצאות עסקיות סבירות שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו )בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות(. על פי הסכם השירותים, 
שנקבע לתקופה בלתי קצובה בזמן, כל אחד מבין החברה וחברת הניהול רשאים להביא את הסכם הניהול לסיומו בהודעה  

בנוסף, במסגרת תנאי   על סודיות, אי  מוקדמת בכתב של שישה חודשים.  נקבעו התחייבויות בדבר שמירה  ההתקשרות 
ונושאי   דירקטורים  ביטוח אחריות  בפוליסת  להכללה  זכאות  וכן  של החברה  הרוחני  הקניין  זכויות  על  ושמירה  תחרות 

 משרה, לפטור ולשיפוי, כמקובל ביחס לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה. 
( תהיה חברת הניהול  2021)קרי, ביחס לתוצאות החברה בגין שנת    2021משנת  בנוסף לדמי הניהול המפורטים לעיל, החל   

 . לעיל כמפורט רודיטי רז מר של המענקים לתנאי זהה ובהיקף במתכונתזכאית למענק שנתי בגין שנה קלנדרית רלוונטית 

 
פי התשקיף   עלממועד ההנפקה  ונכון למועד התשקיף מכהן מר רוזנברג בתפקיד דירקטור; החל    2019בפברואר    1החל מיום   [ 6]

אישרו הדירקטוריון ואסיפת בעלי המניות   2020בדצמבר     22. בנוסף, ביוםלהלןזכאי מר רוזנברג לגמול דירקטורים כמפורט  
וארכיטקטורת   Big-Dataכי החברה תהיה רשאית לקבל מעת לעת ועל פי צרכיה שירותי ייעוץ בנושאי בינה מלאכותית,  

בבעלותו של    תוכנה מחברה  לפי תעריף שעתי  כנגד תשלום  רוזנברג,  של מר  )המשקף    450המלאה  ש"ח בתוספת מע"מ 
עד   כי מתן שירותים בהתאם לתקרת השעות    50להערכת החברה תנאי שוק(, בהיקף של  יובהר,  שעות בחודש קלנדרי. 

ל שלוש שנים ממועד כאמור לא יהיה טעון אישור נוסף של האורגנים המוסמכים של החברה, וזאת במהלך התקופה ש
 הפיכת החברה לחברה ציבורית.

 
אלפי ש"ח ברוטו, לתנאים נלווים,    42עמי לשכר חודשי בסך של  -זכאי מר בן  2021בינואר    1על פי תנאי העסקתו, החל מיום   [ 7]

ובכלל כך להפרשות להסדר פנסיוני )לרבות הפרשה לאבדן כושר עבודה(, קרן השתלמות, ימי חופשה, דמי הבראה, והחזר  
ייבויות בדבר שמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין נסיעות. בנוסף, במסגרת תנאי העסקתו נקבעו התח

הרוחני של החברה. בהתאם להסכם העסקתו של מר בן עמי, שנקבע לתקופה בלתי קצובה בזמן, כל אחד מהצדדים רשאי 
 להביא לסיום הסכם ההעסקה במתן הודעה מוקדמת מראש של תשעים יום.  

לנ  שהוקצו  אופציות  אודות  המשרה  לפרטים  התשקיף    על ההנפקה    ברקעושא  הדוח  פי  תאריך    3.5.2  סעיףראו  לאחר 
עמי בסמוך לאחר השלמת ההנפקה  - למר בן  שולםזה  כמו כן, בגין מהלך הנפקת מניות החברה על פי תשקיף    ;לתשקיף

  אלפי ש"ח. 67.5מענק בסך של 

 
זכאית    2021בינואר    1בחברה; החל מיום  משאבי אנוש    כמנהלת  כיהנה  2020  בדצמבר   1ועד ליום    2017  סבמר  29-המיום   [ 8]

נלווים, ובכלל כך   27ג'רבי לשכר חודשי בסך של    מר ג'רבי לתנאים  אלפי ש"ח ברוטו. על פי תנאי העסקתה, זכאית מר 
עות.  להפרשות להסדר פנסיוני )לרבות הפרשה לאבדן כושר עבודה(, קרן השתלמות, ימי חופשה, דמי הבראה, והחזר נסי

בנוסף, במסגרת תנאי העסקתה נקבעו התחייבויות בדבר שמירה על סודיות, אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני  
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אחד   כל  בזמן,  קצובה  בלתי  לתקופה  שנקבע  ג'רבי,  גב'  של  העדכניים  העסקתה  להסכם  בהתאם  בנוסף,  החברה.  של 
 קדמת מראש של תשעים יום. מהצדדים רשאי להביא לסיום הסכם ההעסקה במתן הודעה מו

 3.5.2סעיף    לאחר תאריך הדוח ראו  פי התשקיף    עלההנפקה    ברקעהמשרה    תלפרטים אודות אופציות שהוקצו לנושא 
כמו כן, בגין מהלך הנפקת מניות החברה על פי תשקיף זה שולם לגב' ג'רבי בסמוך לאחר השלמת ההנפקה מענק  ;  לתשקיף
 אלפי ש"ח.  28בסך של 

 
; ברוטו אוסטרלי  דולר אלפי 20 של בסךהינו  .202121.מיום   החל אשר  חודשי לשכר מייזנר  מר  זכאי , העסקתו תנאי פי על [ 9]

  והחזר   חופשה  ימי,  פנסיוני  להסדר  להפרשות  כך  ובכלל,  נלווים  לתנאים  וכן  הרלוונטי  לדין  בהתאם  סוציאליים  לתנאים
  זכאי ,  בנוסף.  מתאימות  אסמכתאות  ולהצגת  האוסטרלית  הבת  חברת  למדיניות  בהתאם,  נדרשות  סבירות  עסקיות  הוצאות

  במסגרת , כן כמו. הבת חברת  של המענקים למדיניות ובהתאם מכירות ביעדי בעמידה בתלות שנתיים למענקים מייזנר מר
 בכפוף   תוקצינה  אשר  החברה למניות  לאופציות  זכאי  מייזנר מר  יהיה  הדירקטוריון  לאישור  בכפוף  כי  נקבע  העסקתו  תנאי

 אופציות   נר'מז  למר  הוקצו  טרם ,  התשקיף  למועד.  שנקבעו  ובתנאים  בכמות,  החברה  ידי  על   שתאומץ  האופציות  לתכנית
 האופציות   הוקצו  טרם  הדוח  למועד אופציות לאחר מועד פרסום התשקיף.    255,000החברה לפעול להקצאת  . בכוונת  כלשהן
 .כאמור

  הרוחני  הקניין זכויות על ושמירה תחרות אי, סודיות על שמירה בדבר התחייבויות נקבעו, העסקתו  תנאי במסגרת, כן כמו 
  להביא   רשאי  מהצדדים  אחד  כל,  בזמן  קצובה  בלתי  לתקופה  שנקבע,  מייזנר  מר   של  העסקתו  להסכם  בהתאם.  החברה  של

 .יום 60 של מראש מוקדמת הודעה במתן ההעסקה הסכם לסיום
 אלפי   35  של  בסך  מענק  ההנפקה  השלמת  לאחר  בסמוך  מייזנר  למר  שולם  תשקיףה  פי  על  החברה  מניות  הנפקת  מהלך  בגין 

 . אוסטרלי דולר

  השליטה בחברה -א 21תקנה 
 .זולוטוב ומיכאל רודיטי רז"ה ה בחברה הינם  השליטה ילמועד פרסום הדוח, בעל  נכון

   שליטה או שלבעל שליטה יש בהן עניין אישיעסקאות עם בעלי  - 22תקנה 
  חברות  או  שהחברה,  ןבאישור  אישי  עניין  יש  בחברה  השליטה  שלבעל  או  בחברה  השליטה  בעל  עם  עסקאות  בדבר  פרטים  להלן

 ןועד למועד דוח זה, או שה  2020בדצמבר    31בתקופת הדוח או לאחר יום    ןבה  התקשרו  החברה  של  קשורות  חברות  או  בשליטתה
 : זה דוחעדיין בתוקף במועד 

 
 . לפרק זה לעיל 21ראו תקנה  - רודיטי רזשירותים  הסכם (1)
 . לפרק זה לעיל 21ראו תקנה  -  זולטוב מיכאלשירותים הסכם  (2)
ולהתקשרות בפוליסת   ,רהלדירקטורים ולנושאי משרה בחבופטור  מתן כתב שיפוי  לפרטים בדבר    -  ושיפוי  ביטוח,  פטור (3)

 .להלןא 29תקנה  ראואחריות דירקטורים ונושאי משרה ביטוח 
 - נוספות התקשרויות (4)
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מס'  
 סעיף

הצדדים  ההתקשרותסוג 
 להתקשרות

 ההתקשרות תקופת  והתמורה  ההתקשרותמהות 

 ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 
מצד אחד החברה  הסכמי הלוואות . 3

ה"ה רז רודיטי, ו
מיכאל זולוטוב 

ועידו רוזנברג  
 "( המייסדים)"

אלפי ש"ח הועמד על ידי המייסדים )בעצמם או לחילופין באמצעות    982של  סך  
חלקו של מר רודיטי בסכום  , באופן שחברות בבעלותם( כהלוואות בעלים לחברה

כ  של  סך  על  עמד  בסכום   450-ההלוואות  זולוטוב  מר  של  חלקו  ש"ח,  אלפי 
ום  אלפי ש"ח וחלקו של מר רוזנברג בסכ  450-ההלוואות כאמור עמד על סך של כ

 אלפי ש"ח.   82-כאמור עמד על סך של כ ההלוואות
 ללא תמורה, קרי, הן אינן נושאות ריבית או הצמדה.הועמדו ההלוואות 

במלואם   נפרעוכאמור הלוואות הבעלים 
, תשקיףהבמועד השלמת ההנפקה על פי 

 באמצעות תמורת ההנפקה.

החברה הקולטת  הסכם מיזוג  . 4
)כהגדרתה להלן(  

 וקומפאי קומפאי   

פרטית   2021בינואר    13ביום   )חברה  קומפאי  לבין  החברה  בין  הסכם  נחתם 
המוחזקת למועד התשקיף על ידי החברה מצד אחד ועל ידי חברות בבעלות מלאה  

והעוסקת שווים,  בחלקים  שני  מצד  קומפאי  מנכ"ל  ושל  מהמייסדים  אחד   של 
אינטרנט( ולבין חברה בבעלות מלאה של המייסדים )להלן  ריאת בהקמה וניהול

בס"ק זה: "החברה הקולטת"( לפיו העבירה החברה את כל החזקותיה בקומפאי  
ב)ו( לפקודת מס הכנסה  104לחברה הקולטת, ללא תמורה, בהתאם להוראות סעיף  

]נוסח חדש[, ללא תמורה. ההתקשרות כאמור בוצעה מתוך מטרה למקד ולבדל  
פ המובחנת את  מלאכותית(  בינה  )פתרונות  שלה  הליבה  בפעילות  החברה  עילות 

 מפעילות קומפאי כחברת תכנה. 

 -- 

העמדת שירותי  . 5
 ניהול כלליים 

החברה ואקסונז 
)להלן:   1ויז'ן בע"מ

 "ויז'ן"(, 

  לבין   החברה  בין(  2019  ביולי  1  ביום  תוקן  אשר)  הסכם  נחתם  2018  ביולי  1  ביום
"להלן)  מ"בע  ן'ויז  אקסונז  ניהול   שירותי  ן'לויז  מעמידה  החברה  לפיו"(,  ן'ויז: 

;  אנוש  משאבי  ושירותי  פיננסיים  שירותים,  חשבונות  הנהלת  שירותי  הכוללים
 של  עובדים  באמצעות  מועמדים  הניהול  שירותי"(.  כלליים   ניהול  שירותי: "להלן 

 . 40% -ל  10% בין שנעים  משרה בהיקפי וניתנים החברה
  ן'ויז  את  בפועל  החברה  מחייבת  כאמור   השירותים  למתן  בתמורה   -  התמורה

למתן    משקפיםאשר    לחברה  עלותם  בתנאי שהוקצו  האדם  כוח  שעות  את 
בפועל לויז'ן  תנאי  7%  בתוספת(  cost)  השירותים  החברה  להערכת  המשקפים   ,

 שוק. 
שהסתיימה  סך התשלומים ששולמו לחברה ע"י ויז'ן בגין השירותים כאמור בשנה  

 אלפי ש"ח.  388-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31ביום 
: )א( אחת לשנה תוצג בפני ועדת הביקורת  על פי התשקיף  ממועד ההנפקה  החל

בסבירות    לצורךסקירה של היקף השירותים הניתנים כאמור וייערך דיון בהתאם  
)ב(    השירותיםהיקף   על   תעמודתמורה  ה כאמור וזאת בהתחשב בצרכי החברה. 

עלות  תנ חודשית לא התמורה  הו,  5%( בתוספת  cost)  השירותים לחברה  מתןאי 
   .שוק תנאי החברה להערכת המשקפתאלפי ש"ח בתוספת מע"מ,  35תעלה על 

סעיף   להוראות  לחוק  1)א 275בכפוף   )
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 
ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים לו  

 יום.  14בהודעה מוקדמת של 
 הוראה   נקבעה  ההסכם  במסגרת  כי  יצוין
  מערכות   אלביט  בו  מהמועד  החל  לפיה

"להלן)  מ"בע   מניות  כבעלת"(  אלביט: 
 במחצית   תחזיק'(  ג  צד)  ן'בויז  מיעוט
 היא,  ן'ויז  של  והנפרע  המונפק  מההון
  עת  בכל  ההסכם  את  לבטל  רשאית  תהיה

 . יום 30 של מוקדמת בהודעה
 

 
בסקטור ההגנתי   ת(, צד ג' שאינו קשור לחברה, והעוסקת למועד התשקיף בתחום הבינה המלאכותי 25%( ועל ידי אלביט )75%חברה פרטית המוחזקת למועד התשקיף על ידי המייסדים )  1

 והסקטור הדואלי. 
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מס'  
 סעיף

הצדדים  ההתקשרותסוג 
 להתקשרות

 ההתקשרות תקופת  והתמורה  ההתקשרותמהות 

העמדת שירותי  . 6
ניהול כלליים  

 לחברה 

החברה ואקסון 
פולס בע"מ )להלן:  

 "פולס"( 

עמידה החברה לפולס, חברה פרטית בבעלות מלאה ההתשקיף  פרסום  למועד  עד  
  שירותי בטבלה(.    5של המייסדים, שירותי ניהול כלליים )כהגדרתם לעיל בסעיף  

 בין  שנעים  משרה  בהיקפי   וניתנים  החברה  של  עובדים  באמצעות  וועמדה  הניהול
 . 20%- ל 10%

שעות כוח האדם שהוקצו    את  משקפיםעלות השירותים לחברה אשר    -תמורה  ה
)ל בפועל  השירותים  בתוספת  costמתן    תנאי   החברה  להערכת  המשקפים,  7%( 

 . שוק
בשנה   כאמור  השירותים  בגין  פולס  ע"י  לחברה  ששולמו  התשלומים  סך 

 אלפי ש"ח. 112-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
: )א( אחת לשנה תוצג בפני ועדת הביקורת  על פי התשקיף  ממועד ההנפקה  החל

וייערך דיון בהתאם לצורך בסבירות    כאמור סקירה של היקף השירותים הניתנים  
על   תעמודתמורה  ה כאמור וזאת בהתחשב בצרכי החברה; )ב(    השירותיםהיקף  

עלות   לחברה  מתןתנאי  בתוספת  cost)  השירותים  לא התמורה  הו  5%(  חודשית 
 .  שוק תנאי החברה להערכת המשקפת"מ, מע בתוספת "חש  אלפי 20תעלה על 

סעיף   להוראות  לחוק  1)א 275בכפוף   )
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 
ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים לו  

 יום.  14בהודעה מוקדמת של 

העמדת שירותי  . 7
  ידי עלניהול כלליים 

 החברה 

ניהול כלליים )כהגדרתם ה למועד התשקיף  עד   אימפהחברה וקו עמידה החברה לקומפאי שירותי 
 לעיל בטבלה(.   5 בסעיף

 שהוקצו  האדם  כוח  שעות  את   משקפיםעלות השירותים לחברה אשר    –תמורה  ה
בתוספת  cost)  בפועל  השירותים  למתן   תנאי   החברה  להערכת  המשקפים,  7%( 
בהיקפי משרה   ובאמצעות עובדים של החברה וניתנ  וועמדה . שירותי הניהול  שוק

 .  40%-ל  10%שנעים בין 
בשנה   כאמור  השירותים  בגין  קומפאי  ע"י  לחברה  ששולמו  התשלומים  סך 

 אלפי ש"ח.  76-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
  הביקורת : )א( אחת לשנה תוצג בפני ועדת  על פי התשקיף  ממועד ההנפקה  החל

סקירה של היקף השירותים הניתנים כאמור וייערך דיון בהתאם לצורך בסבירות  
כאמור וזאת בהתחשב בצרכי החברה; )ב( התמורה תעמוד על   השירותיםהיקף  

( לחברה  השירותים  מתן  עלות  בתוספת  costתנאי  לא התמורה  וה  5%(  חודשית 
 .  שוק יתנא החברה להערכת המשקפתאלפי ש"ח בתוספת מע"מ,  10תעלה על 

ביום   סיום  לכדי  יגיע   30ההסכם 
 . 2021בספטמבר 

מתן שירותי ייעוץ  . 8
 החברה  ידי על

עמידה החברה לקומפאי שירותי יעוץ )ובכלל  ה 24.7.2017בהתאם להסכם מיום  החברה וקומפאי
 כך בתחומי שיווק ומכירות, הטמעת שיטות עבודה והובלת שינויים ארגוניים(. 

אלפי ש"ח בתוספת מע"מ )בנוסף, עד לחודש אוגוסט   18חודשי של סך  -תמורה ה
, הועמדה לקומפאי על ידי החברה שירותי ליווי ויעוץ ארגוני בתמורה לסך 2019

של   ש  36חודשי  אשר  מע"מ(,  בתוספת  ש"ח  למועד  יאלפי  החברה  להערכת  קף 
  זכאית החברה לקבלהיתה  התשקיף תנאי שוק. בנוסף, על פי תנאי ההתקשרות  

מקומפאי בונוס בגין עמידה של קומפאי ברף הכנסות שנקבע. ההתקשרות כאמור  
שנים ממועד החתימה כאמור, באופן שעל פי תנאיה ירידה    3נקבעה לתקופה של  

 בשירותי הייעוץ מהיקף חודשי ממוצע שנקבע מהווה הפסקת מתן שירותי יעוץ. 
השירותים   בגין  קומפאי  ע"י  לחברה  ששולמו  התשלומים  בשנה  סך  כאמור 

 אלפי ש"ח. 216-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 ההתקשרות אינה בתוקף. הדוח למועד
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מס'  
 סעיף

הצדדים  ההתקשרותסוג 
 להתקשרות

 ההתקשרות תקופת  והתמורה  ההתקשרותמהות 

 פיתוח שירותי . 9
יכולות בינה 
 לחברהמלאכותית  

  לבין   החברה  בין(  2019  ביולי  1-ה  ביום  תוקןנחתם הסכם )אשר    2018ביולי    1ביום   החברה וויז'ן 
במסגרתם    מלאכותית  בינה   יכולות  פיתוח  שירותי  לחברה  עמידהה'ן  ויז  לפיו'ן,  ויז

 מספקת ויז'ן שירותי תוכנה ואלגוריתמיקה.  
)  -תמורה  ה לויז'ן  השירותים  האדם    משקפיםאשר    cost)עלות  כוח  שעות  את 

 .  5%בתוספת  בפועל חברהשהוקצו למתן השירותים ל
ששולמו   התשלומים  לויז'ןסך  החברה  בשנה    ע"י  כאמור  השירותים  בגין 

 אלפי ש"ח.  69-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
אלפי   70, התמורה החודשית לא תעלה על  על פי התשקיף  ההנפקה  ממועד  החל

אלפי    500לא תעלה על    ההתקשרות  מכחהתמורה השנתית  וש"ח בתוספת מע"מ,  
 ש"ח בתוספת מע"מ. 

סעיף   להוראות  לחוק  1)א 275בכפוף   )
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 

של   מוקדמת  בהודעה  לביטול   45ניתן 
 יום. 

 פיתוח שירותי 10
יכולות בינה 
 ידי עלמלאכותית 

 החברה 

( בין החברה לבין  2019ביולי    1-נחתם הסכם )אשר תוקן ביום ה  2018ביולי    1ביום   החברה וויז'ן 
מלאכותית  בינה  יכולות  פיתוח  שירותי  לויז'ן  מעמידה  החברה  לפיו  ויז'ן, 

 מספקת החברה שירותי תוכנה ואלגוריתמיקה.  במסגרתם
  שהוקצו   האדם  כוח  שעות  את  משקפיםעלות השירותים לחברה אשר    -תמורה  ה

 . 5%( בתוספת cost) השירותים למתן
סך התשלומים ששולמו לחברה ע"י ויז'ן בגין השירותים כאמור בשנה שהסתיימה  

 אלפי ש"ח.  1,285-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31ביום 
על  ההנפקה  ממועד  החל תעלה  לא  החודשית  התמורה  בתוספת   70,  ש"ח  אלפי 

אלפי ש"ח    500כאמור לא תעלה על    ההתקשרותמע"מ, והתמורה השנתית מכוח  
 בתוספת מע"מ.  

סעיף   להוראות  לחוק  1)א 275בכפוף   )
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 

של   מוקדמת  בהודעה  לביטול   45ניתן 
 יום. 

שירותי פיתוח  11
יכולות בינה 
 לחברהמלאכותית 

אוקטובר   החברה ופולס  מחודש  שירותי ה  2020החל  לצרכיה,  בהתאם  לחברה,  פולס  עמידה 
מלאכותית,   בינה  יכולות    תוכנה  שירותי  לחברה  פולס  הפקיס  במסגרתםפיתוח 

 . ואלגוריתמיקה
 שהוקצו   האדם  כוח  שעות  את  משקפיםאשר    פולסעלות השירותים ל  -תמורה  ה

על  שירותים הוענקו. למועד התשקיף, טרם 5%( בתוספת cost)  השירותים למתן
 . לחברה פולסידי 

ששולמו   התשלומים  לפולססך  החברה  בשנה   ע"י  כאמור  השירותים  בגין 
 אלפי ש"ח. 142-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

ני ועדת הביקורת  : )א( אחת לשנה תוצג בפעל פי התשקיף  ממועד ההנפקה  החל
סקירה של היקף השירותים הניתנים כאמור וייערך דיון בהתאם לצורך בסבירות  

; )ב( התמורה השנתית לא  החברה בצרכי בהתחשב  וזאת  כאמור  השירותיםהיקף 
 אלפי ש"ח בתוספת מע"מ.  200תעלה על 

( לחוק 1)א275בכפוף להוראות סעיף 
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 

  45ניתן לביטול בהודעה מוקדמת של 
 יום. 
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שירותי  העמדת 12
פיתוח יכולות בינה  

 ידי עלמלאכותית 
 החברה 

החברה מעמידה לפולס שירותי פיתוח יכולות בינה    2020החל מחודש אוקטובר   החברה ופולס 
 החברה שירותי תוכנה ואלגוריתמיקה.    מספקת במסגרתםמלאכותית, 

את שעות כוח האדם שהוקצו    משקפיםברה אשר  עלות השירותים לח   -  התמורה
 . 5%( בתוספת costלמתן השירותים  )

בשנה   כאמור  השירותים  בגין  פולס  ע"י  לחברה  ששולמו  התשלומים  סך 
 אלפי ש"ח. 934-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

)א( אחת לשנה תוצג בפני ועדת הביקורת  :  על פי התשקיף  ממועד ההנפקה  החל
לצורך בסבירות    בהתאםסקירה של היקף השירותים הניתנים כאמור וייערך דיון  

)ב( התמורה חודשית לא  כאמור וזאת בהתחשב בצרכי החברה;    השירותיםהיקף  
על   התקשרויות    70תעלה  מכוח  השנתית  והתמורה  מע"מ,  בתוספת  ש"ח  אלפי 

 לפי ש"ח בתוספת מע"מ. א 500כאמור לא תעלה על 

סעיף   להוראות  לחוק  1)א 275בכפוף   )
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 

של   מוקדמת  בהודעה  לביטול   45ניתן 
 יום. 

שירותי  העמדת . 13
 עלתמיכה ושירות 

 החברה ידי

מעת לעת התקשרויות בקשר עם העמדת שירותי התבצעו  בין החברה לבין קומפאי   החברה וקומפאי
 תמיכה על ידי החברה לקומפאי.ו פיתוח

 על בסיס הצעות מחיר בתנאי שוק.   - התמורה
בשנה   כאמור  השירותים  בגין  קומפאי  ע"י  לחברה  ששולמו  התשלומים  סך 

 אלפי ש"ח. 812-הסתכמו בכ 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 
אלפי    100חודשית לא תעלה על  ה, התמורה  ףעל פי התשקי  ממועד ההנפקה  החל

 ש"ח בתוספת מע"מ. 

סעיף   להוראות  לחוק  1)א 275בכפוף   )
החברות, ההסכם אינו קצוב בזמן והוא 

של   מוקדמת  בהודעה  לביטול   30ניתן 
 יום. 
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מס'  
 סעיף

הצדדים  ההתקשרותסוג 
 להתקשרות

 ההתקשרות תקופת  והתמורה  ההתקשרותמהות 

הסכם רישיון  14
 שימוש בקניין רוחני

בין ויז'ן לבין החברה, לפיו כל אחד מהצדדים העמיד לצד    1.7.2019הסכם מיום   החברה וויז'ן 
השני רישיון שימוש בקניין הרוחני שלו בתחומים מסוימים כמפורט להלן. כל אחד 
מהרישיונות ניתן באופן בלתי חוזר ובלעדי, ללא תמורה, ובכפוף לחריגים מוגבלים  

 מסוימים כמפורט בין היתר להלן. 
ה תמידי  במסגרת  שימוש  רישיון  לויז'ן  החברה  העניקה  הרישיון  סכם 

(irrevocableעולמי, ללא זכאות לתמלוגים ועם זכות להעניק תת ,)- רשיון, בלעדי
)בכפוף לזכות החברה להמשיך לעשות שימוש בקניין הרוחני שכפוף לרישיון זה,  

הקשור רישיונות  להוציא  ג'  לצדדי  רישיונות  לתת  החברה  לזכות  ים ובכפוף 
למכירת מוצרים או שירותים הכוללים ידע של החברה(, לשימוש בסקטור ההגנתי  

(defense field להיות שעשוי  החברה  של  רוחני  בקניין  הדואלי  והסקטור   )
שימושי לסקטורים אלו ושפותח על ידה או שתרכוש לאחר תאריך הסכם הרישיון 

בויז'ן )בכפוף להעדר ועד למועד שבו אלביט תהפוך להיות בעלת המניות היחידה  
מגבלה להעברתו בהסכמי הלקוח או הסכמים עתידיים עם לקוחות של החברה;  
זכות  ללקוחותיה(.  החברה  מטעם  או  ידי  על  שיוצר  רוחני  קניין  להוציא  אך 

  (commercially exploit)  השימוש כוללת את הזכות לפתח ולנצל באופן מסחרי
, למכור, לייצא, לייבא,  תח, לייצר, לשלבאת הקניין הרוחני, ובנוסף, את הזכות לפ

שכפוף    להפיץ הרוחני  הקניין  את  בתוכם  שכוללים  ויז'ן  של  ומוצרים  שירותים 
במידה   ההסכם,  לתנאי  בהתאם  כאמור ולרישיון.  הרוחני  בקניין  שימוש  לצורך 

תידרש ויז'ן לקניין רוחני אחר של החברה, היא תהיה זכאית לעשות בו שימוש  
 לא בלעדי. מוגבל על בסיס 

רישיון שימוש, תמידי  לחברה  ויז'ן  העניקה  הרישיון  בהתאמה, במסגרת הסכם 
(irrevocable (, עולמי, ללא תמלוגים, עם זכות להעניק תת  רשיון, בלעדי )בכפוף

לזכות ויז'ן לעשות בו שימוש, אך למעט מתן רישיונות לצדדי ג' להוציא רישיונות 
ם הכוללים ידע של ויז'ן לסקטור הדואלי(  הקשורים למכירת מוצרים או שירותי

בקניין רוחני של שעשוי להיות שימושי בתחום האזרחי או התחום הדואלי שפותח  
או שויז'ן תרכוש לאחר תאריך ההתקשרות ועד למועד שבו אלביט תהפוך להיות 
בעלת המניות היחידה בויז'ן )לא כולל קניין רוחני שכפוף למגבלה הסכמית למול 

של אלביט,  צדדים  מול  לרישיון  שכפוף  רוחני  קניין  כולל  ולא  להעברתו  ישיים 
(.  Civilian AI fieldלשימוש בתחום מוצרי הבינה המלאכותית בסגמנט האזרחי )

מסחרי   באופן  ולנצל  לפתח  הזכות  את  כוללת  השימוש   commercially)זכות 
exploit)  למכור, לייצא,  את הקניין הרוחני, ובנוסף, הזכות לפתח, לייצר, לשלב ,

שירותים ומוצרים של החברה שכוללים בתוכם את הקניין הרוחני    לייבא, להפיץ
הרוחני  בקניין  שימוש  לצורך  במידה  ההסכם,  לתנאי  בהתאם  לרישיון.  שכפוף 

כאית לעשות בו  כאמור תידרש החברה לקניין רוחני אחר של ויז'ן, היא תהיה ז
 שימוש מוגבל על בסיס לא בלעדי.

סיום    נחתם  הדוחלמועד   בדבר  הסכם 
מזכות   לגרוע  מבלי  וזאת  ההתקשרות, 
אחד  מצד  כלשהי  שימוש  או  בעלות 
מהצדדים בקשר לזכויות הקניין הרוחני 
מקניין  כתוצאה  בידו  נתגבשו  אשר  שלו 
הצד   ידי  על  צד  לאותו  שהועברו  רוחני 

ההתקשרו מכוח  למועד האחר  ת. 
זכויות   על  ידיעה  לחברה  אין  התשקיף 

 שמומשו כאמור.  
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התקשרה החברה בהסכם עם ויז'ן לפיו התחייבה החברה    2017באוגוסט    1ביום   החברה וויז'ן  העמדת הלוואות 15
באופן   לעת  מעת  הצדדים  בין  שיוסכמו  בסכומים  הלוואות  לויז'ן  להעמיד 

)י( לפקודת מס  3להוראות סעיף  שהלוואות כאמור תשאנה ריבית שנתית בהתאם
)בכפוף לזכות   2021באוגוסט    31הכנסה ]נוסח חדש[, תפרענה )קרן וריבית( ביום  

העומדת לויז'ן לבצע פרעון מוקדם בכל עת(. במסגרת ההתקשרות התחייבה ויז'ן  
לא לשעבד את נכסיה, שלא למכור את נכסיה ולא ליטול הלוואות נוספות, ללא  

 הסכמת החברה. 
על ידי המייסדים והחברה כלפי   2019ביולי    1במסגרת התחייבות שניתנה ביום  

ויז'ן ואלביט )כבעלת מניות מיעוט בויז'ן(, הצהירו והתחייבו המייסדים והחברה 
כי )א( חובות ויז'ן כלפי החברה והחברות הבנות שלה יהיו ניתנים לפירעון אך ורק 

שיעור החזקותיה בויז'ן במהלך שנת  לפני מימוש אופציה שניתנה לאלביט להגדלת  
של    2021 לתקופה  מספק  חוזר  הון  לויז'ן  יהיה  הפירעון  שבמועד   12ובלבד 

בסכומים  להתחשב  ומבלי  נוספים  חובות  יהיו  שלא  )בהינתן  הבאים  החודשים 
)ב( במועד מימוש האופציה   -שהושקעו בויז'ן על ידי אלביט( ובתנאים שנקבעו; ו

ם ההשקעה כאמור להגדלת שיעור החזקותיה בויז'ן, שניתנה לאלביט מכוח הסכ
 מוותרת החברה על הזכות הנתונה לה לפירעון ההלוואות כאמור. 

על   חוב  מחילת  תבצע  החברה  התקיימו,  לא  לעיל  והתנאים  במידה  בנוסף, 
התחייבו   אלביט,  עם  ההתקשרות  במסגרת  כן,  וכמו  לויז'ן  שניתנו  ההלוואות 

- ויז'ן בגין חבות מס שתיווצר על מחילה הגדולה  מהמייסדים והחברה לשפות את  
ל  900 עד  שתיווצר  המס  שחבות  כך  ארה"ב,  דולר  ארה"ב    900- אלף  דולר  אלף 

לא   כי  או החברה. החברה מעריכה  ידי המייסדים  על  והיתרה  ויז'ן  ע"י  תשולם 
תתקבל בידה יתרת ההלוואה כאמור ובהתאם לכך ההלוואה אינה מוצגת בדוחות 

 א' לדוחות הכספיים.18פרטים נוספים ראו גם ביאור הכספיים. ל

 -- 

פרק תיאור ל 1.1.2.8ראו סעיף  -תנאי תיחום פעילות אשר נקבע ללא תמורה  החברה והמייסדים  תיחום פעילות . 16
 .עסקי החברה בדוח תקופתי זה

 -- 

העסקת קרוב של   . 17
 בעל שליטה 

החברה ומר אסף  
רודיטי, אחיו של 
ל רז רודיטי, כמנה

פיתוח עסקי 
 בחברה

מר אסף רודיטי מועסק בחברה בתפקיד כמנהל פיתוח עסקי בחברה, החל מחודש  
 .  2019יוני 

מיום   ב   2021בינואר    1החל  בתפקידו  רודיטי  אסף  משרה   20%-מועסק  היקף 
 בתנאים כמפורט להלן. 

אלפי    2.8יעמוד השכר החודשי על סך של    2021בינואר    1החל מיום    -  התמורה
אלפי    3.2יעמוד השכר החודשי על סך של    2022ינואר    1ש"ח ברוטו, והחל מיום  

מור לעיל(. לשכר כאמור יתווספו תנאים ש"ח ברוטו )בהתייחס להיקף המשרה כא
ועדת   לאישור  בכפוף  סבירות.  נסיעה  הוצאות  וכן  בחברה  כמקובל  סוציאליים 
רשאית  החברה  תהיה  החברה,  לצרכי  ובהתאם  החברה  ודירקטוריון  הביקורת 
על  יעלה  ובלבד שהיקף המשרה לא  לעת את היקף המשרה כאמור  לשנות מעת 

100%  . 
  .לתשקיף 3.5.2  סעיף ראו  רודיטי אסף למר שהוקצו אופציות אודות לפרטים

בהתאם להוראות הדין למועד התשקיף, 
של   העסקתו  הסכם  של    אסףתוקפו 

ידי  על  מחדש  אישור  טעון  רודיטי 
בחלוף  בחברה  המוסמכים  האורגנים 
חמש שנים ממועד הפיכת החברה לחברה 

 .תשקיףהציבורית על פי 
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העסקת קרוב של   . 18
 שליטה בעל 

החברה ומר עידו 
רודיטי, אחיו של 

  כמהנדסרז רודיטי, 
אלגוריתמיקה 

 בחברה 

 ס מרמר עידו רודיטי מועסק בחברה בתפקיד מהנדס אלגוריתמיקה, החל מחודש 
2020 . 

מועסק עידו רודיטי בתפקידו במשרה מלאה   2021בינואר   1החל מיום  - התמורה
 יעמוד   –  2021ביולי    1אלפי ש"ח ברוטו; החל מיום    16שכר חודשי של  ל  בתמורה

אלפי ש"ח ברוטו )בהתייחס להיקף המשרה כאמור לעיל(;    18ל  עחודשי  ה  ושכר
אלפי ש"ח ברוטו )בהתייחס   20ל  עחודשי  ה  ושכר  יעמוד  –  2022ינואר    1והחל מיום  

אליים כמקובל להיקף המשרה כאמור לעיל(. לשכר כאמור יתווספו תנאים סוצי
 בחברה וכן הוצאות נסיעה סבירות.

  לתשקיף 3.5.2  סעיף ראו רודיטי עידו למר שהוקצו אופציות אודות לפרטים

בהתאם להוראות הדין למועד התשקיף, 
טעון   רודיטי  עידו  של  העסקתו  הסכם 
האורגנים   ידי  על  מחדש  אישור 
שנים  חמש  בחלוף  בחברה  המוסמכים 
ציבורית  לחברה  החברה  הפיכת  ממועד 

 .תשקיףהעל פי 

  שהועמדו הלוואות 19
מתאגיד  לחברה
 קשור 

מיליון ש"ח,    3.63בסך מצטבר של    אי העמידה לחברה מעת לעת הלוואותפקומ וקומפאי החברה
להוראות סעיף   ריבית שנתית בהתאם  ]נוסח 3הנושאות  לפקודת מס הכנסה  )י( 

ליום  חדש[.   הסתכמה  כאמור  ההתקשרות  מכח  לקומפאי  החוב  יתרת   31סך 
 אלפי ש"ח.  232לסך של  2021בדצמבר 

כאמור   מתוך    ןבמלוא  נפרעוההלוואות 
השלמת  במועד  וזאת  ההנפקה,  תמורת 

 תשקיף. הההנפקה על פי 

  רז ומר החברה  ערבויות 20
 רודיטי

העמיד   ערבויות  תמורה  ללא,  רודיטי  רז   מר למועד התשקיף  להבטחת    אישיות, 
 .החברה שוכרת אותם משרדים שטחי משכירי כלפיהתחייבויות החברה 

 -- 

 שירותים קבלת 21
 מקצועיים
 מקומפאי

העמדת   וקומפאי החברה עם  בקשר  התקשרויות  לעת  מעת  מתבצעות  קומפאי  לבין  החברה  בין 
שירותים מקצועיים )בעיקר שירותי תכנה ועיצוב ובניית ממשק משתמש( על ידי 

 קומפאי לחברה, על בסיס הצעות מחיר בתנאי שוק.  
מו בשנה  סך התשלומים ששולמו על ידי החברה מכוח ההתקשרויות כאמור הסתכ

 ש"ח.  1,246- לסך של כ 2020בדצמבר  31ביום  השהסתיימ
תוכל לקבל מעת לעת את השירותים  על פי התשקיף החל ממועד ההנפקה החברה  

אשר  שעתיים  עבודה  תעריפי  פי  )על  שוק  בתנאי  מקומפאי,  כאמור  המקצועיים 
בהתאם אושרו למועד התשקיף על ידי הדירקטוריון ואסיפת בעלי מניות החברה  

משקפים תנאי שוק(, ובלבד  הככאלו    יםחודש  12לנתונים השוואתיים, לתקופה של  
החברה  ידי  על  שיועמדו  כאמור  המקצועיים  השירותים  של  השנתי  שההיקף 

ש"ח בתוספת   2,000,000לקומפאי לתקופה של שלוש שנים לא יעלה על סך של  
לשנ אחת  יבחנו  החברה,  ודירקטוריון  הביקורת  וועדת  התעריפים מע"מ.  את  ה 

השעתיים כאמור ואת הצורך בעדכונם על מנת שישקף תנאי שוק, ובמידת הצורך  
 תפעל החברה לעדכון תנאי ההתקשרות כאמור.  

קצובה  שאינה  לתקופה  נקבע  ההסכם 
בזמן והוא ניתן לסיום בהודעה מוקדמת  

 יום.  14של 

"ז מול חו יתרות 22
 המייסדים

של   והמייסדים  החברה חו"ז  מי  יתרות  או  כולם  בבעלות המייסדים,  חברות  של  )לרבות  המייסדים 
מהם( שנכללו בספרי החברה כחוב של החברה כלפי המייסדים כאמור )ככלל בגין  

)להלן: "יתרת   כר ודמי ניהול בגין תקופות עבר(הלוואות ללא ריבית, תשלומי ש
ליום  החו"ז"(.   הסתכמה  כאמור  ההתקשרות  מכח  החוב  יתרת  בדצמבר    31סך 

 אלפי ש"ח.  1,218לסך של  2021

ההנפקה    לאחר בסמוך   פי   עלהשלמת 
כל יתרת החו"ז )שטרם    נפרעההתשקיף  

כספי תמורת    נפרעה לאותו מועד( מתוך
 .ההנפקה האמורה
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שטחי  העמדת 23
 משרדים 

ונכון למועד התשקיף שוכרת החברה שטחי משרדים ומשכירה   2019החל משנת   והמייסדים  החברה
גב בתנאי  משנה  בשכירות  ופולס  ויז'ן  לחברות  מתוכם  פנויים  גב -אל-שטחים 

כלפי  התחייבויותיה  להבטחת  החברה  ידי  על  הועמדו  אשר  בטחונות  )למעט 
משנה גב מאת שוכרי ה-אל-משכירי השטחים ואשר לא גובו בבטחונות בתנאי גב

ביטוח   ולמעט  כאמור כאמור,  לשטחים  ביחס  ולתכולה  למבנה  לרכוש,  סיכונים 
בהם נשאה  החברה  משנת  אשר  החל  בנוסף,  שטח  2019(.  החברה   ים שכרה 

גב לתנאים -אל -המצויים בסמוך למשרדי החברה בשכירות משנה מויז'ן, בתנאי גב
יבויותיה כלפי  בטחונות להבטחת התחי  למעטשבהם שכרה ויז'ן את הנכס מצד ג' )

בידי  שנתקבלו  התשלומים  סך  בלבד(.   ויז'ן  ידי  על  הועמדו  השטחים  משכירי 
עיריה  ומיסי  )ובכלל כך תשלומי מיסים  בגין שכירויות  המשנה כאמור  החברה 

   .אלפי ש"ח 330-כ ב 2020בשנת בגינם( הסתכמו 
שוכרת החברה את כלל שטחי המשרדים כמתואר בס"ק זה   בינואר 24החל מיום 

לעיל, באופן שבמקביל להסכמי השכירות שנחתמו בין החברה למשכירי השטחים  
שכירות משנה בין החברה מצד אחד לבין ויז'ן ופולס מצד שני )להלן    מיהסכ  מונחת

שוכרים שטח שוכרי המשנה  לפיו  "שוכרי המשנה"(,  זה:  באופן שדמי   יםבס"ק 
כמות   פוטנציאלמחושבת לפי יחס    םכירות )כולל דמי ניהול( המשולמת על ידהש

סך   לבין  לו  המושכר  בשטח  לאייש  יכול  המשנה  משוכרי  אחד  שכל  העובדים 
כל שטחי המשרדים אשר החברה שוכרת  ב  לאייש  שניתן  העובדים  כמות  פוטנציאל

  רבעון  כל  תתחיל  טרם,  רבעוני  באופן  דדונמיחס"(,  הבמושכר )להלן בס"ק זה: "
תשלומי קלנדרי ומים,  חשמל  תשלומי  עיריה,  במיסי  נושאים  המשנה  שוכרי   ;

ביטוח ובכל הוצאה קבועה או חד פעמית בגין המושכר, בהתאם ליחס כהגדרתו 
לעיל; בטחונות אשר הועמדו על ידי החברה להבטחת התחייבויותיה כלפי משכירי  

וכרי המשנה כאמור בהתאם  גב מאת ש-אל -השטחים, יגובו בבטחונות בתנאי גב
 ליחס כאמור. 

ההסכם נקבע למשך תקופת ההתקשרות המקורית בהסכם השכירות שבין החברה 
 )כשוכרת( למשכירים. 

ההסכם נקבע למשך תקופת ההתקשרות  
בהסכם   שבין   השכירותהמקורית 

בהתאם   למשכירים.  )כשוכרת(  החברה 
מהצדדים  אחד  כל  ההתקשרות  לתנאי 

המש שכירות  להביא להסכמי  רשאי  נה 
סיום   לידי  כאמור  ההתקשרות  את 

  על  המוקדמת  ההודעה  לתקופת  בהתאם
  הראשי  השוכר  עם  ההתקשרות  תנאי  פי

 להמציא  המשנה  שוכר   לזכות)בכפוף  
 (. במקומו חלופי משנה שוכר
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קבלת שירותי שיווק   24
  ידי עלועיצוב 
 החברה 

 ותאגיד החברה
בבעלות בת זוגו של 

 רז רודיטי 

חברה פרטית בבעלות גב' שני חדד, בת זוגו של  רז רודיטי )להלן: "חברת שירותי 
השיווק"(, מספקת לחברה שירותי שיווק ועיצוב, הכוללים ליווי וסיוע בתהליכי 

ועיצוב מצגות שיווקיות, עיצוב   storytellingמיתוג, בניית אסטרטגיית שיווק,  
שיוו דיגיטל.  חומרים  לתוצרי  גרפי  ועיצוב  לכנסים   המוענקים   השירותיםקיים 

 ניתנים   ולפיכך  לעת  מעת  פעילותה  בתחומי  החברה  צרכי  לפי  ניתנים  כאמור  לחברה
 . פעילותה ושגרת הרגיל העסקים ממהלך כחלק לחברה

 
התעריפים   -  התמורה הינם  החברה  ידיעת  למיטב  אשר  לתעריפים  בהתאם 

החברה  ידי  על  ששולמו  התשלומים  סך  כאמור.  הספק  אצל  הנוהגים  הקבועים 
  156  -ב  2020בדצמבר    31-בשנה שהסתיימה במכוח ההתקשרות כאמור הסתכמו  

 אלפי ש"ח. 
  החל ממועד ההנפקה החברה תוכל לקבל מעת לעת את השירותים כאמור בס"ק

זה מחברת שירותי השיווק בתנאי שוק )על פי תעריפי עבודה שעתיים אשר אושרו  
למועד התשקיף על ידי הדירקטוריון ואסיפת בעלי מניות החברה בהתאם לנתונים  
השוואתיים( או תעריפים אחרים המשקפים תנאי שוק כפי שיאושרו מעת לעת על  

השנ שההיקף  ובלבד  ודירקטוריון,  הביקורת  וועדת  נשוא ידי  השירותים  של  תי 
 אלף ש"ח.   300הסכם זה לא יעלה על סך של 

שאינה  לתקופה  נקבע  כאמור  ההסכם 
בהודעה  לסיום  ניתן  והוא  בזמן  קצובה 

 יום. 14מוקדמת של 

 ואינן זניחות 2החברות  לחוק(  4)270 בסעיף מנויות שאינן עסקאות.ב. 8.2.1
 שטחי העמדת 25

 משרדים
תאגיד והחברה 

בבעלות בת זוגו של 
 רז רודיטי 

שוכרת חברה פרטית בבעלות גב' שני חדד, בת זוגו של     2020בינואר    1החל מיום  
רז רודיטי, שלושה חדרים  בקומת המשרדים בה מצויים משרדי החברה, ואשר  

  2020בינואר    1החברה שוכרת אותם. השכירות מתבצעת בהתאם להסכם מיום  
המס שנה  של  לתקופה  נקבע  ביום  אשר  אפשרות    2020בדצמבר    31תיימת  )עם 

יום, וכן עם   30הנתונה לכל צד להביא את השכירות לידי סיום בהודעה בכתב של 
אופציה לשוכר המשנה להאריך את תקופת השכירות בשנים עשר חודשים נוספים  
לשוכרי  ביחס  שוק  תנאי  החברה  להערכת  )המשקפת  בתמורה  זהים(,  בתנאים 

שרדים פנויים אותם משכירה החברה( לתשלום סך חודשי משנה אחרים בשטחי מ
בתוספת מע"מ, עם אפשרות הנתונה לשוכר המשנה לוותר על חדר אחד    8,000של  

ש"ח בתוספת   5,500במושכר ובמקרה כאמור יעמדו דמי השכירות החודשיים על  
כלולים   ומיזוג  מים  חשמל,  ארנונה,  ניהול,  דמי  בגין  שתשלומים  )באופן  מע"מ 

שנה  ם כאמור(.  סך התשלומים ששולמו על ידי השוכרת כאמור הסתכמו בבסכו
 אלפי ש"ח.  64-ב 2021בדצמבר  31-שהסתיימה ב

הסכימו הצדדים   2020בדצמבר    21ביום  
על הארכת הסכם ההתקשרות, בתנאים  

ליום   שעד  לתקופה  בדצמבר    31זהים, 
2021 . 

 
 על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה. בהתבסס על היות ההתקשרות במהלך העסקים הרגיל של החברה, בתנאי שוק וללא השפעה מהותית   2
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 - זניחותעסקאות  (5)
החליט דירקטוריון החברה על אימוץ קווים מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או של    2021בפברואר    4ביום  

לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,    41החברות הבנות שלה עם בעל עניין בה כעסקה זניחה, כקבוע בתקנה  
ים וקווים מנחים אלו ישמשו גם "תקנות דוחות כספיים"(. דירקטוריון החברה קבע, כי כללבס"ק זה  )  2010-התש"ע 

לבחינת היקף הגילוי בדוח התקופתי ובתשקיף )לרבות בדוחות הצעת מדף( לגבי עסקה של החברה או של חברות הבנות 
בתקנה   כקבוע  באישורה  אישי  עניין  יש  השליטה  שלבעל  או  שליטה  בעל  עם  )דוחות   22שלה  ערך  ניירות  לתקנות 

מבנה וצורה(,    -לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף    54ובתקנה    1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 . סוגי העסקאות הקבועים בתקנות כאמור, יקראו להלן יחד: "עסקאות בעל עניין".  1969-התשכ"ט

 מסוג עניין, בעיקר בעלי עסקאות לבצע עשויות או מבצעות שלה, הבנות וחברות העסקים הרגיל שלהן, החברה במהלך
שכירת טובין,   או (, רכישהתוכנה, שירותי בינה מלאכותית ושירותים טכנולוגיים אחריםשירותים )כגון שירותי   רכישת

שיווק, רכישה והפצה של מוצרים, עסקאות מתן וקבלה של שירותי   או מקרקעין )כגון רכישת דלק(, עסקאות מיטלטלין
 איכותית מבחינה והן כמותית מבחינה הן החברה, עבור מהותיות  שאינן וכדומה. מדובר בעסקאות   4ניהול וייעוץ שונים 

לפיכך, קבע   .שלישיים צדדים מול אחרות הנעשות עסקאות של לתנאיהן בתנאי שוק ובתנאים דומים לרוב נעשות והן
(, תיחשב כעסקה זניחה 5דירקטוריון החברה כי עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה )כהגדרת המונח בחוק החברות

( מבחן איכותי: אם מבחינת אופייה, מהותה והשפעתה על החברה אינה מהותית 1שלבי: )-אם היא עומדת במבחן דו
( מבחן כמותי: 2)  -סיבות העניין המעידים על מהותיות העסקה; ולחברה ולא קיימים שיקולים מיוחדים העולים מכלל נ

דירקטוריון החברה קבע, כי בהעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים מכלל נסיבות העניין, עסקת בעל עניין תיחשב 
ת  מאמת המידה הרלוונטי  1%  עולה על    אעסקה )אחת או יותר, כאמור להלן( הינה בשיעור שלהכעסקה זניחה אם  

יה במדד יכשסכום זה מותאם לשיעור העל)  אלפי ש"ח  250ובלבד שהיקף העסקה השנתי אינו עולה על  כמפורט להלן  
 .  פרסום התשקיף(המחירים לצרכן ביחס למדד המחירים לצרכן שפורסם בסמוך לפני 

לעסקה המסוימת  בכל עסקת בעל עניין שנבחן סיווגה כעסקה זניחה תחושב אחת או יותר מאמות המידה הרלבנטיות  
 על בסיס הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים האחרונים של החברה:  

היקף ההתקשרות מול סך כל הנכסים בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות   -  עסקאות שכירות של נכסי מקרקעין -
 הכספיים; 

הנהלה בכירה, אשר    התקשרות לרכישה / מכירה ו/או קבלה של שירותים )למעט שירותי  ניהול וייעוץ בקשר עם  -
היקף ההתקשרות מול סך מחזור   -לא ייחשבו כשירותים אשר מהווים "עסקה זניחה" לצורך זה( ו/או מוצרים  

 המכירות השנתי הכלול בדוחות הכספיים; 
 ; היקף העסקה מול סך כל הנכסים בדוח על המצב הכספי הכלול בדוחות הכספיים -ברכישת נכס קבוע  -
 כמשתקף בדוחות הכספיים.  וח/ההפסד מהעסקה מול הרווח/ההפסד השנתיהרו -במכירת נכס קבוע  -

במקרים בהם, לפי שיקול דעת החברה, כל אמות המידה הכמותיות הנזכרות לעיל אינן רלבנטיות לבחינת זניחותה של  
של    עסקת בעל עניין, תיחשב העסקה כזניחה, בהתאם לאמת מידה רלבנטית אחרת, שתיקבע על ידי סמנכ"ל הכספים 

של בשיעור  תהיה  לעסקה  המחושבת  הרלבנטית  המידה  שאמת  ובלבד  על    אהחברה,  רב 1%עולה  לעסקאות  ביחס   .
שנתיות, יחושב היקף העסקה לצרכי בחינת הזניחות על בסיס שנתי. לדוגמא: בעסקת ביטוח למספר שנים, כהיקף  

אם עמדה עסקת בעל עניין במבחן הכמותי   העסקה ייחשבו דמי הביטוח השנתיים המשולמים או הנגבים. יצוין, כי גם
שלעיל, לא תיחשב זניחה אם שיקולים איכותיים מעידים על מהותיותה, אם מבחינת השפעתה על החברה או בשל 
מאותה   חלק  הינן  שבפועל  כך  תלות,  ביניהן  מתקיימת  אשר  נפרדות  עסקאות  המשקיעים.  לציבור  גילוייה  חשיבות 

 תן מרוכז לגבי מכלול העסקאות(, ייבחנו כעסקה אחת.  התקשרות )לדוגמא ניהול משא ומ
ידי החברה, וכן -דירקטוריון החברה החליט, כי מדי שנה תסקור ועדת הביקורת את אופן יישום הוראות נוהל זה על

פי הוראות הנוהל. במסגרת הבחינה המדגמית של -תערוך בחינה מדגמית של עסקאות אשר סווגו כעסקאות זניחות על
כאמור, תבחן ועדת הביקורת בין היתר את דרכי קביעת המחירים ויתר תנאי העסקה, לפי נסיבות העניין, עסקאות  

 ותבחן את השפעת העסקה על מצבה העסקי של החברה ועל תוצאות פעולותיה. 
 

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה  - 24תקנה 
ידיעת החברה מחזיקים    לפרטים ונושאי משרה בכירה בחברה, אשר למיטב  עניין  סמוך לאחר השלמת אודות החזקות בעלי 

- ו 10.2.2021, 8.2.2021של החברה מיום  יםמיידי ות במניות ובניירות הערך האחרים של החברה, ראו דוחההנפקה על התשקיף 
הכלולים    אשר  (2021-01-017403- ו  2021-01-016815,  2021-01-015939 )אסמכתא:  13.2.2021 דרך   יםמובאבהם  הפרטים  על 

  ההפניה.

 לתאריך הדו"חסמוך  א: הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים 24תקנה 
 

אשר הפרטים הכלולים בו מובאים על דרך    (2021-01-01697)אסמכתא:    9.2.2021מיום    דיווח  ראוהון החברה    אודות  לפרטים
  .ההפניה 

  ב: מרשם בעלי מניות24תקנה 
 

 יותהמנ  כמות מען ' זיהוימס המחזיק  שם
של הבורסה לניירות ערך בתל  החברה לרישומים 

 בע"מ אביב 
 39,220,000 תל אביב   2אחוזת בית  515736817

 39,220,000   "כ סה

 

 

 
ט בסעיף  ובלבד שעסקאות אלה אינן מהוות התקשרות של החברה עם בעל השליטה או עם קרובו, באשר לתנאי כהונתו, כמפור  4

 ( לחוק החברות.  4)270
מובהר כי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, או שאינה בתנאי שוק, או העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות    5

 החברה, רכושה, או התחייבויותיה, לא תסווג כעסקה זניחה.  
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 רשום מען א: 25תקנה 
 

 150מנחם בגין דרך : מען 
 - : פקסימיליה; 03-5610901: טלפון 

  office@razor-labs.com דואר אלקטרוני:
   
 6לתאריך הדו"ח החברה: הדירקטורים של 26קנה ת

  
 , רודיטי רז 

 דירקטוריון "ר ויו"ל מנכ
 

 דירקטורמיכאל זולוטוב, 
 

 דירקטור , שירן אייל דירקטור , רוזנברג עידו

 059214684 203605571 313005928 305691594 .ז. ת
 15.6.1965 5.9.1991 18.02.1991 5.3.1991 לידה תאריך

 השרון  רמת, 17 הגפן , תל אביב24פרץ חיות  , חולון 34מנחם בגין  , רמת השרון  16 השדות דין  כתבי להמצאת מען

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 
  בוועדות חברות

   הדירקטוריון 
 מונה  טרם -- -- --

 בלתי דירקטור"צ/ דח 
 תלוי 

 לא לא לא לא

  חשבונאית מומחיות בעל
  כשירות /ופיננסית
  דירקטור /מקצועית

 מומחה  חיצוני

 טרם סווג  לא לא לא

 חברת, החברה של עובד
  של או קשורה  חברה, בת

 עניין בעל

"ל מנכ; החברה "ל מנכ
"מ  בע'ן ויז  אקסונז

 'ן"(; ויז אקסונז)"
"ר דירקטוריון  יו

בקומפאי טכנולוגיות  
 בע"מ  ובאקסונז ויז'ן; 

  פולס באקסון  דירקטור
 "(    פולס אקסון"מ )"בע

  ראשי טכנולוגיות מנהל
 ; החברה  של

  בקומפאי   דירקטור
"מ   בע טכנולוגיות 

"(; אקסונז  קומפאי)"
 ויז'ן; אקסון פולס   

 

סמנכ"ל המחקר ופיתוח    
של החברה לשעבר; מדען 

 ראשי באקסונז ויז'ן; 
בקומפאי;   דירקטור

אקסונז ויז'ן ; אקסון  
 פולס   

 

-- 

  כהונתו תחילת תאריך
 כדירקטור

13.1.2016 13.1.2016 13.1.2016 4.2.2021  

  L.L.Bראשון:   תואר השכלה
אוניברסיטת    -במשפטים 

 תל אביב 

חוגי  -ראשון: דו תואר
  -פיזיקה ומדעי מחשב 

 האוניברסיטה העברית
  חשמל הנדסת : שני תואר

 אביב  תל אוניברסיטת  -

ראשון: מדעי   תואר
האוניברסיטה    -מחשב 

 העברית 
 
 

  בהנדסת  ראשון תואר
 הטכניון  - מחשבים

  השנים   בחמש עיסוק
   האחרונות

"ל החברה )החל  מנכ
(;  2016מחודש ינואר 

מנכ"ל אקסונז ויז'ן  )החל  
(;  2017מחודש אוגוסט 

מנכ"ל אקסון פולס )החל 
 (.  2019מחודש מאי 

טכנולוגיות ראשי   מנהל
של החברה )החל מחודש 

 (;  2016ינואר 
  ראשי טכנולוגיות מנהל

 מחודש)החל   קומפאי של
 חודש ועד 2016 אוקטובר

 מנהל;  2017 פברואר
  של ראשי  טכנולוגיות 

  מחודש'ן )החל ויז  אקסונז
  חודש ועד 2017 אוגוסט
 (. 2019 אוגוסט

   של ופיתוח  מחקר"ל סמנכ
  מחודש)החל  החברה 

  לחודש עד 2016 ינואר
"ל  סמנכ(; 2019 ינואר
   של  ופיתוח  מחקר

  מחודש)החל  קומפאי 
 לחודש עד 2016 אוקטובר

  ראשי  מדען  2017 פברואר
'ן  ויז  אקסונז חברת של

 (. 2019 יולי מחודש)החל 

שותף )החל  -צמיחה  ויולה 
ועד היום(;   2014משנת 

מנהל עסקים    -אמדוקס 
 Customerעולמי 

Business Group 
 (2014 שנת )עד 

 

  כדירקטור משמש
 אחרים  בתאגידים

דירקטור בחברה וכן 
דירקטור בחברות  

הבאות: קומפאי אקסונז  
ויז'ן; אקסון פולס;  

 רודיטי מיזמים בע"מ.  

דירקטור בחברה וכן 
דירקטור בחברות  

הבאות: קומפאי; אקסונז  
  ויז'ן; אקסון פולס; 

. בע"מ מיזמים זולוטוב   
 

דירקטור בחברה וכן 
דירקטור בחברות  

הבאות: קומפאי; אקסונז  
- נלה  ון פולס; ויז'ן; אקס

 . ריי יזמות בע"מ

דירקטור )יו"ר( בחברות 
 הבאות:  

;  דאטה טאפאס בע"מ
Optimax ;ג'וגאנו בע"מ  ;

סייברינט טכנולוגיות  
 סנדייסקי בע"מ ; בע"מ

  ענין בעל של משפחה בן
 בחברה  אחר

 לא לא לא לא

 

   החברהא': נושאי משרה בכירה של 26תקנה 
 

 'רביג לירון   דביר בן עמי 
 

 מאור אמסלם 
 

 300976164 305496747 300182250 דרכון.ז./מספר ת

 
 החברה תפעל למינוי דירקטורים חיצוניים עד לא יאוחר משלושה חודשים ממועד הפיכתה לציבורית.   6
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 'רביג לירון   דביר בן עמי 
 

 מאור אמסלם 
 

 16.08.1987 7.6.1991 27.11.1986 לידה תאריך
התפקיד שממלא  

בחברה, בחברות בת או  
 בבעל עניין בחברה 

  של כספים "ל סמנכ
 החברה

"ל משאבי אנוש של  סמנכ
 החברה  

 מנהל מחלקת כספים 

 07.03.2021 1.12.2020 1.5.2019 תחילת כהונתו  מועד
  -  משפטים:  ראשון תואר השכלה

 אביב  תל  אוניברסיטת
 

:  נוסף חוג - תעודה 
  אוניברסיטת -  חשבונאות

 אביב  תל
 

  במדעי ראשון תואר
  סוציולוגיה  - החברה 

 האוניברסיטה  -  ותקשורת
 הפתוחה

תואר ראשון בכלכלה 
  –וחשבונאות 

 אוניברסיטת חיפה 

  השנים   בחמש עיסוק
   האחרונות

ארנסט  ב, חשבון רואה 
אנד יאנג ישראל )החל 

  2015מחודש אוקטובר 
(; 2017ועד לחודש דצמבר 
מנהל פיתוח עסקי  

ברייזור לאבס )החל 
ועד  2018מחודש ינואר 

(;   2019חודש מאי 
סמנכ"ל כספים  של  

החברה )החל מחודש מאי  
2019.) 

  -גיוס טכנולוגי ב רכזת
NetHr   מחודש ספטמבר(

ועד חודש פברואר  2016
(; מנהלת גיוס  2017

ומשאבי אנוש בחברה 
 (.    2017סמר)החל מחודש 

ארנסט  ב, חשבון רואה 
אנד יאנג ישראל )החל 

ועד  2015 ינוארמחודש 
(;  2017לחודש דצמבר 

מאירי  ב, חשבון רואה 
)החל מחודש   ליפשיץ
ועד לחודש   2017דצמבר 

חשב  (;2018 אוקטובר
קס אנליטיקה במטי

לייצור בע"מ )החל מחודש 
ועד  2018אוקטובר 

 . (2021מרס לחודש 
  נושא  של משפחה בן

  ענין בעל של  או משרה
 בחברה  אחר

 לא לא לא

 
 

 ב: מורשי החתימה העצמאיים 26תקנה 
 חתימה עצמאיים. אין מורשי חברהל, הדוח מועדלו הדוח שנת במהלך

 

  : רואה החשבון של התאגיד27תקנה 
 

 (EY) קסירר  את  גבאי פורר קוסט החשבון של החברה:  הרוא

 א', תל אביב יפו 144דרך מנחם בגין  מען משרדו:
 

 ההתאגדותשינוי בתקנון  - 28תקנה 
לציבור. במסגרת הנפקה זו, עדכנה החברה את תקנון החברה. מניותיה    שלראשונה  ל  הצעההשלימה החברה    2021חודש פברואר  ב

 .( 015936-01-2021 ) אסמכתא: 8.2.2021ראו דיווח מיידי מיום   בנוסחו העדכנילתקנון החברה 
 

 : המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות אסיפה כללית מיוחדת 29תקנה 
 : דירקטורים והמלצותהחלטות  .א

-- 
 :מיוחדתהחלטות אסיפה כללית  .ב

)א( הענקת   החברה  מניות  בעלי  אסיפת  ה)טרם רישום מניות החברה למסחר בבורסה( אישר  2020בפברואר    4ביום   -
כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה; )ב( מדיניות תגמול; )ג( תנאי כהונת נושאי משרה מכהנים; )ד(  

 . החברה מניות הון של הנקוב הערך ביטול ואתהחברה  הון פיצולעסקאות בעלי עניין; וכן את 
אסיפת בעלי מניות החברה את החלפת   האישרלעיל, ערב רישום מניות החברה למסחר בבורסה,    28כאמור בתקנה   -

 תקנון החברה. 

  א: החלטות החברה29תקנה 
  : ( לחוק החברות1)270 או 255 פיםעסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעי .א

   .לעיל 22ראו תקנה 
 

 :  פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח .ב
  :מניות בעלי ואסיפת דירקטוריון אישרו התשקיף פי על בבורסה למסחר החברה מניות ורישום הצעת לפני בסמוך

  בכירה  משרה  ולנושאי  לדירקטורים  לשיפוי  התחייבות  כתבי  -  משרה  נושאי  של  מראש  לשיפוי  התחייבות  כתבי -
 בשל "(,  משרה  ינושא : "זה  ק"בס  יחדיו,  להלן)  לעת  מעת  בה  שיכהנו  כפי  או  המכהנים,  מוחזקות  בחברות  או/ו  בחברה

 משרה  נושא  היותו  בתוקף  יעשה  או  שעשה   פעולות  עקב  המשרה  נושא  על  שתוטל,  להלן  כמפורט  הוצאה  או  חבות  כל
  יותר  או לאחד, בעקיפין או במישרין הקשורות(, לשיפוי ההתחייבות כתב הענקת למועד עובר  שבוצעו פעולות לרבות)

 שסכום   ובלבד"(  המזכים  האירועים)"  בשיפוי  המזכים  כאירועים  ושסווגו  ההתחייבות  בכתב  שנכללו  אירועים  מסוגי
  המשרה   נושאי  לשיפוי  התחייבות ,  השיפוי  לתנאי  בהתאם(.  להלן  כמפורט)  המירבי  השיפוי  סכום  על  יעלה  לא  השיפוי

 המותרת   אחרת  הוצאה  או  חבות  כל  וכן,  החברות  וחוק  החברה  תקנון  להוראות  בהתאם  הוצאה  או  חבות  בגין  תחול
 . משרה נושא לשפות ניתן יהיה או/ו ניתן בגינן אשר דין פי-על  בשיפוי
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  שרכשה   ביטוח  במסגרת,  יתקבלו  אם ,  ביטוח  מחברת  שיתקבלו  לסכומים   בנוסף)  החברה   שתשלם  השיפוי  סכום
  יעלה   לא,  המזכים  האירועים  מסוגי  יותר   או  אחד  בגין,  ההתחייבות   כתב  פי  על,  במצטבר,  המשרה  נושאי  לכל(  החברה

  לפי ,  בפועל  השיפוי  תשלום  במועד  החברה  של  העצמי  מההון   25%-ו  ב"ארה  דולר  אלפי  5,000  של  סך  מבין  הגבוה  על
לצרכן    (מבוקר  או  סקור)  החברה  של  האחרונים  הכספיים  הדוחות המחירים  מדד  עליית  לשיעור  מותאם  כשהוא 

המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהמדד הידוע בתאריך הדוחות הכספיים האחרונים של החברה  
 . השיפויועד למדד הידוע במועד תשלום סכום כלשהו מכוח כתב 

. לעת  מעת  בה  שיכהנו  כפי  או  המכהנים,  בחברה  משרה  לנושאי  פטור  כתבי  -  משרה  לנושאי  לפטור  התחייבות  כתבי -
  תחולתו   באי   או  הפטור  במתן   אין .  שלה  מוחזק  תאגיד  או   החברה  כלפי  הזהירות  חובת  הפרת  עם  בקשר  יחול  הפטור

 מזכה  אירוע  בגדר  הינה  המשרה  נושא  שפעולת  ככל,  השיפוי  בכתב  כאמור  לשיפוי  המשרה  נושא  מזכאות  לגרוע  כדי
 . דין כל להוראות ובכפוף השיפוי כתב לפי

 אחריות   ביטוח  בפוליסת  מ "בע  לביטוח  חברה  מגדל   עם  החברה  התקשרות  -  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח -
  יום   עד  7.2.2021  שמיום  לתקופה,  לעת  מעת  שיהיו,  שלה   הבנות  ובחברות  בחברה  משרה  ונושאי  לדירקטורים

  הינה   השנתית  הפרמיה.  שנתית  ביטוח  ולתקופת   למקרה  ב"ארה  דולר  מיליון  15  עד  של  אחריות  בגבולות,  30.9.2021
  הינה  משרה  נושאי  כנגד  תביעות   בגין  הביטוח  בפוליסת  לחברה  העצמית  ההשתתפות.  ב"ארה  דולר  אלפי  38-כ  של  בסך
 דולר  אלפי  35-ו   25  הינה  אשר  ערך  בניירות  ותביעות  אמריקה   בצפון  בתביעות  למעט,  ב"ארה  דולר  אלפי  5  של  בסך
 . בחברה המשרה ונושאי הדירקטורים לכל זהים יהיו הביטוח פוליסת תנאי. בהתאמה, ב"ארה

 
 

 ___________________ 
 בע"מרייזור לאבס 

 
 2021, סבמר 29תאריך: 

 
 תפקיד החותם שם החותם 
 ויו"ר דירקטוריוןמנכ"ל  רז רודיטי  

       סמנכ"ל כספים עמי-דביר בן
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