
 

 

 
 שותפות מוגבלת  טק-יוניק

בניירות הערך המוצעים   בתשקיף. ההשקעה  המתואר  באופן  והפיתוח,  המחקר  ופרויקטים בתחום  בחברות  מיועדת להשקעה  תמורת ההנפקה 
 בתשקיף )"גורמי סיכון"(.  8.19. לפרטים נוספים ראו סעיף מלוא כספי ההשקעה חלק או של איבוד   כרוכה בסיכון

 
בתחום   פועלת  למועד התשקיף, השותפות  והפיתוחנכון  טכנולוגיות   המחקר  ופיתוח של  בחברות העוסקות במחקר  והחזקה  באמצעות השקעה 

ממצבן  ובתחומים קשורים לכך. בהתאם, מצבה העסקי של השותפות, תוצאות פעילותיה, הונה ותזרימי המזומנים שלה, מושפעים, בין היתר,  
ה של השותפות כשותפות  יתזרימי המזומנים שלהן והשינויים בהונן. לאור אופיהעסקי של החברות המוחזקות על ידה, מתוצאות פעילותיהן,  

באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעות החברות המוחזקות על  רוכשת מניות חברות יוניקורן העוסקות במחקר ופיתוח, ונוכח אי הודאות  ה
ותפות ו/או בהחדרת מוצרי מי מהחברות האמורות המבוססים על אותו מחקר ופיתוח לשוק הרלוונטי, במקרה של כישלון במחקר ובפיתוח  ידי הש

המבוצע על ידי מי מהחברות המוחזקות כאמור או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצריהם או  
 . בתשקיף  8.19ף סעי ראולפרטים נוספים . של ירידת ערך החזקות השותפות במניות הנרכשותצר סיכון ו, יובהחדרתם לשוק רלוונטי

 
, מי שיחזיק ביחידות השתתפות של השותפות לא יוכל לנכות לפיכך  .פי הוראות הדין נכון למועד התשקיף, השותפות תמוסה כחברה - מובהר כי על

לפרטים נוספות אודות הסדרי המס החלים   בהוצאות שתוצאנה על ידי השותפות בקשר להשקעות בחברות מטרה.כהוצאה שוטפת את חלקו היחסי  
 בתשקיף. 7פרק  ראו –
 

 שותפות מוגבלת  –טק -יוניק ' ושות קצב, סבטי "מ בע נאמנויותטק -יוניק "מ בע  כללי שותף טק -יוניק
השתתפות ) יחידות  של    כתבי   ושל  המציע 

  ליחידות   למימוש   הניתנים  האופציה
 ( השתתפות

ושל כתבי    המנפיק של יחידות השתתפות)
ליחידות   למימוש  הניתנים  האופציה 

של  )  ( השתתפות והמנפיקה  יחידות  המציעה 
הניתנים   ההשתתפות האופציה  כתבי  ושל 

 ( למימוש ליחידות השתתפות
 " השותפות" "המפקח" "הנאמן והשותף המוגבל" " השותף הכללילהלן:        "

 
 להשלמה  ףתשקי

 "(התשקיף להשלמה)להלן: "
 
 של 
 

(. היחידות מקנות זכות השתתפות בזכויות  "יחידות ההשתתפותאו "  "היחידות)להלן: "ללא ערך נקוב  יחידות השתתפות רשומות על שם    2,110,000
 . בעלי היחידות בנאמנות ותחת הפיקוח של המפקחהשותף המוגבל )הנאמן( בשותפות המוחזקות ומופעלות על ידי השותף המוגבל לטובת  

 של ו
 

, וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה )בכפוף לחריגים  השתתפות ליחידות(, רשומים על שם, הניתנים למימוש  1כתבי אופציה )סדרה    1,055,000
( יהא ניתן  1)ועד בכלל(, באופן שכל כתב אופציה )סדרה    2022באפריל    30(, החל מיום רישומם למסחר ועד יום  לתשקיף  2.1.2  בסעיף המפורטים  

  10.5(, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך לתשקיף 2.1.3.6 בסעיפים)כפוף להתאמות כמפורט  השותפות שלהשתתפות אחת   ליחידתלמימוש 
)ועד    2022באפריל    30( אשר לא ימומש עד ליום  1ב אופציה )סדרה  "(. כת1מחיר המימוש לסדרה  לתשקיף )להלן: "   2.1.3.6ש"ח, כמפורט בסעיף  

 "(.(1)סדרה  הכתבי האופציבכלל( יפקע ויהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי )להלן: "

 ורישומם למסחר של 
 

בע"מ,    כללי  שותףטק  -יוניק  – אשר ירכשו על ידי השותף הכללי    ((1כתבי אופציה )סדרה    269,500-ו  יחידות השתתפות   539,000אגדים )הכוללים    5,390
"(  הבורסה"מ )להלן: " בע אביב-בתל זה למסחר בבורסה לניירות ערך  להשלמהתמורת מזומן קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף  

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

מיליון    10ה של בעלי השליטה בשותף הכללי המזערי יהיה הנמוך מבין  בעלי השליטה בשותף הכללי בפועל תהיה כזו כך ששווי ההשקעהכללי ו/או  
מסך כל האגדים, כהגדרתם להלן, שיירשמו למסחר בבורסה על פי התשקיף להשלמה )האגדים שיוקצו    20%או סך בשקלים השווה למכפלה של    "חש

יירכשו בגין מרכיב  ושותף הכללי כאמור, האגדים אשר יוקצו  לציבור על פי תשקיף להשלמה זה, האגדים שיוקצו במסגרת ההקצאה לבעלי השליטה ב
רשומים    141,043  ההטבה של   8.5.2-ו  10.3  בסעיפים, כאמור  הכללי  השותףאו  /ו  השותפות  של  ועובדים  משרה  לנושאי  שיוענקו כתבי אופציה לא 

  , שיירכשו  ככל,  יירכשו על ידי בעלי השליטה בשותף הכללי כאמורבתשקיף(. ניירות הערך אשר    2.1.1בתשקיף להלן )במחיר לאגד כהגדרתו בסעיף  
 . ףבתשקי 2.8יהיו חסומים כמפורט בסעיף 

   ושל

 
 בתשקיף. 10.2יחידות ההשתתפות אשר תנבענה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה לא סחירים אשר יוקצו כאמור בסעיפים  183,356

 
מכרז על מחיר האגד, כשהרכב של אגד    –"(, בדרך של הצעה אחידה  אגדים: "להלןו  לעיל)  אגדים  21,100 -ב  מוצעים  לציבור  המוצעים  הערך   ניירות

 : ומחירו המינימאלי יהיו כדלקמן 
 
 

 ליחידה  ש"ח  10יחידות במחיר של  100

 (  1אופציה )סדרה  כתבי  50

 ש"ח 1,000
 

 תמורה  ללא

 ש"ח  1,000 סה"כ המחיר לאגד 
 

 "(.המחיר המינימאלילאגד )להלן: " ש"ח 1,000 -מחיר האגד שיקבע במכרז לא יפחת מ
 

 לתשקיף. 2.1.1(, ראו סעיף 1לפרטים אודות המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות אחת ולשווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה 
 

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

 המשלימה. 



 
 

. 2007-לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"זבפרק ב'   אחידה, כאמור  הצעה של בדרך ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור
להשלמה זה ו/או יעודכנו   בתשקיף  הפרטים החסרים  יושלמו  במסגרתה   , המשלימה השותפות הודעה   םפרסתלהשלמה זה,   של תשקיף לאחר פרסומו 

ניירות 2()1)א16לסעיף   זה, בהתאם לעדכון בתשקיף להשלמה הפרטים הניתנים ולתקנות  "(  ערך   ניירות  חוק )להלן: "  1968-רך, התשכ"חע ( לחוק 
יום ממועד פרסום    75  -שינויים, ככל שיהיו. ההודעה המשלימה תפורסם והמכרז לציבור ייערכו לא יאוחר מ אודות הודעה משלימה לרבות פרטים

להשלמה תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים  התשקיף ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף  
לא לפני תום שבע שעות ממועד פרסומה ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות. ככל שבהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים  

ת הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני  ( לתקנות הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירו3( עד )1א)1הקבועים בתקנה  
חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה  

 נפרד מתשקיף  לחלק בלתי  ההודעה המשלימה  תהפוך  לתשקיף. עם הפרסום  2.1.2סעיף   ראו  אודות ההודעה המשלימה לפרטים נוספים  .המשלימה
 זה.

 ותשקיף מדף 
 )להלן: "תשקיף המדף"( 

 
 , אגרות שאינן ניתנות להמרה  יחידות השתתפות, אגרות חוב  –הדין   להוראות שונים, בהתאם ערך ניירות סוגי להנפיקו להציע  וכלת   השותפותמכוחו  

 לאגרות  או חוב  הניתנים למימוש לאגרות וכתבי אופציה השתתפות  ליחידות  למימוש הניתנים אופציה השתתפות, כתבי ליחידות  להמרה הניתנות חוב
"(. על אף האמור, מובהר כי על  אשר יוצעו על פי תשקיף המדף  ערך ניירות)להלן: "  וניירות ערך מסחריים  השתתפות ליחידות להמרה הניתנות חוב

על פי תשקיף המדף טעונה במקרים מסוימים   חוב  הניתנים למימוש לאגרות אופציהפי הדין הקיים במועד תשקיף זה, הצעת אגרות חוב ו/או כתבי  
 תיקון תשקיף וקבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לתיקון כאמור.  

 
 אשר דוחות הצעת מדף , באמצעות1968-ערך, התשכ"ח ניירות  לחוק א 23סעיף   להוראות  בהתאם המדף, תעשה תשקיף  פי  על הערך  ניירות  הצעת
 ובהתאם דין  הערך והרכב האגדים המוצעים, בהתאם להוראות כל ותנאי ניירות הצעה, לרבות פרטי לאותה  המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם

 עת. באותה הבורסה כפי שיהיו ולהנחיות  לתקנון
 

 ".התשקיףהתשקיף להשלמה ותשקיף המדף, יחדיו, יקראו להלן: "
 

  תהפוך ,  בבורסה  למסחר   ההשתתפות   יחידות   של  רישומן   עםההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות הערך של השותפות לציבור.  
 . ערך ניירות  בחוק  כהגדרתו, מדווח ולתאגיד, 1975-"ההתשל[, חדש]נוסח  השותפויות  בפקודת  המונח כהגדרת, מוגבלת  ציבורית לשותפות השותפות 

 
)נטו( העשויה להתקבל מההצעה על פי תשקיף זה, ישול שותף הכללי ו/או לבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או  ל  םמכספי תמורת ההנפקה המיידית 

הסכומים  .  עבור השותפות בגין הוצאות ההנפקה   ו ששילמהחזר כספים  בגין  אם חל(    ,)בתוספת מע"מ"ח  שאלפי    365  -סך של כ  בשליטתם  ות לחבר
 האמורים אינם צמודים ואינם נושאים ריבית. 

 
   בתשקיף. 6.2.3סעיף   ראו   –למדיניות ההשקעה של השותפות, עד לשימוש בכספי השותפות המוגבלת למטרות שלשמן נועדו 

 
היות שהשותפות צופה כי חברות המטרה יבצעו   – שינויים בשוקי ההון בעולם  ( 1)להלן גורמי סיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על עסקי השותפות: 

ששפל בשוקי ההון בעולם עלול להקשות על מימוש    הריבאמצעות רישומן למסחר או עסקאות מיזוג או רכישה, בטווח הבינוני,    יתר,האקזיט, בין  
בין השאר כתוצאה מקשיים בגיוסי הון עתידיים לחברות המטרה, האטה של הכלכלה    –החזקות השותפות, וכן להשפיע על השווי של חברות המטרה  

השפעה  להיות    הבשערי חליפין של מטבעות יכול  לתנודות  –תנודות בשערי חליפין    (2)למוצריהן של חברות המטרה ועוד;    שעלולה להשפיע על הביקוש
גיוסי ההון על ידי השותפות יעשו במטבע שקל חדש, בעוד שלמצער חלק מחברות  , לאור העובדה כי  היתר  בין ,  השותפות ותוצאותיה הכספיותעל עסקי  

ו  ,  חקיקה  שינויי(  3)  ; המשקיעים  תשואות  על,  לטובה  או  לרעה,  להשפיע  שעלול  באופן,  מחירי מניותיהן גם הן במט"חהמטרה מתנהלות במט"ח 
.  המטרה  חברות  של  הפעילות  תוצאות   ועל  השותפות  של  פעילותה  תוצאות   על  השפעה  להיות   עשויה   שונים  בתחומים  חקיקה  לשינויי  –  ורגולציה  תקינה

יכולות להיות מושפעות משינויים במדיניות הננקטת על ידי הרשויות השונות מכוח חוקים אלה, כגון שינויים    המטרה  וחברות  השותפות,  כן  כמו 
ולכל    מטרהבהקצאת תקציבים, הגבלות שונות על פעילות, ועוד. הרגולציה מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות בתחומים השונים בהן פועלות חברות ה 

מיידי  השפעה  ברגולציה  ה שינוי  וחברות  במידה  כאמור.  החברות  על  בקשר    מטרהת  הרלבנטיות  ההנחיות  או  הרגולציה  בדרישות  תעמודנה  לא 
  לפעילותן, רשויות רגולטוריות ורשויות אכיפה שונות, בהתאם למקרה הרלבנטי, עשויות לנקוט כנגדן באמצעים שונים, לרבות הליכים משפטיים, 

פעילותן של למצער    –( מצבה של תעשיית הטכנולוגיה עתירת הידע  4)  ;מיידי לותן באופן משמעותי ואף  פליליים וקנסות, באופן שעלול לפגוע בפעי
ידן. מצ על  ולמוצרים טכנולוגיים המפותחים  בין היתר, מביקושים לטכנולוגיות  ו של תחום הטכנולוגיה בעולם  בחלק מחברות המטרה מושפעת, 

)העסקיות של חברות המטרה, ובהתאמה על תוצאות השותפות והיכולת לממש את החזקותיה  ן ותוצאותיהמשפיע באופן מהותי על פעילותן    ;5  )
כאמור בתשקיף זה, בכוונת השותפות להשקיע בחברות מטרה העוסקות    –שינויים מהותיים הקשורים בשווקים שבהן פועלות חברות המטרה  

פעילות ומגזרים מסחריים רבים שבהם פועלות חברות המטרה. הרעה בתנאי השוק של  במגוון תחומים. הרי שבהתאם, חשופה השותפות לתחומי  
  מגזרים אלו עלולה להשפיע על התוצאות העסקיות של חברת המטרה הרלבנטית, ועל כן גם להשפיע על תוצאותיה העסקיות של השותפות ועל היכולת 

ירות בזכויות השותפות עשויה לפגוע ביכולת השותפות לממש את החזקותיה  חוסר סח  –( חוסר סחירות ומגבלות סחירות  6; )לממש את החזקותיה 
בחברות המטרה. בנוסף במקרים של רישום ראשון למסחר, ייתכן, בהתאם לדיני ניירות ערך הרלבנטיים לרישום כאמור, כי מניותיה של השותפות  

" )להלן:  הרלבנטיים(  לדינים  )בהתאם  לתקופת חסימה מסוימת  חברות  לוקאפ  קופתתיהיו חסומות  של  בשוויין  לשינוי  וודאות באשר  כל  אין   .)"
לאור העובדה שהחברה רוכשת שיעור זניח בחברות המטרה,    –( בדיקת נאותות  7; )במהלך תקופת הלוקאפ ועד למימושן על ידי השותפותהמטרה  

מבוססת,    תהאות. עיקר ההסדרה המשפטית בעניין זה  לא יעלה בידי השותפות לבצע בדיקת נאותות של חברת המטרה, פעילותה, והזכויות הנרכש
  יכללו  לא   כאמור  המוכר   הצהרות   רוב   פי  על  כאשרעל ידי השותפות,    הערך  ניירותהסכם רכישת    מסגרת באופן מוגבל, על הצהרות מוכר ניירות הערך ב

זכויותיו של המוכר בניירות הערך הנמכרים. יתר על כן, המצגים שעל בסיסן תרכוש הקרן זכויות כאמור    בדברמצב החברה ועסקיה אלא    בדבר  מצגים
חום פעילותה של השותפות  . להרחבה בכל אחד מגורמי הסיכון האמורים ולגורמי סיכון נוספים המאפיינים את תמבוססים על מידע ציבורי בלבד

 בתשקיף.  8.19סעיף   ראו
 
 בתשקיף.  8.6סעיף   ראו  – הסדר תיחום פעילות בין המייסדים לבין השותפות פרטים בדבר ל
 

, תמורה בגין סיוע לטיפול בגיוסי הון וחוב ודמי  )למען הסר ספק, דמי הניהול אינם כוללים תשלומים לנושאי משרה( השותף הכללי זכאי לדמי ניהול
  בהוצאות   להשתתפות  וכן "(,  השותפות  הסכםבתשקיף )להלן: "   5' לפרק  א  להסכם השותפות המצורף כנספח  9בסעיף  מהשותפות כמפורט    יוזמה 

בנוסף לאמור    .לתשקיף  6.2.1. כן יהיה זכאי השותף הכללי לתשלומים מתוך תמורת ההנפקה כאמור בסעיף  תפותהשו  להסכם  9.2  בסעיף   כמפורט 
אף אם  שמומש ברווח,  דמי היוזמה, מובהר כי אלו ישולמו בגין פרויקט כלשהו    לעניין   .  10.3לעיל יהיו זכאים נושאי המשרה לגמול כמפורט בסעיף  

)שאינם שכר לבעלי    ובשותפות  הכללי   בשותף   המשרה   לנושאי   התשלומים , כי  יצוין   .ברווח  מומשה מטרה אחרת טרם    בחברת השותפות    השקעות 
  של   ייזום  לשירותי  בתמורהבתשקיף( משולמים על ידי השותפות ולא מתוך דמי הניהול. כמו כן,    10.3שליטה בשותף הכללי( לרבות כמפורט בסעיפים  

מההשקעות הישירות    100%עד    שלתמורה נטו    מכל  20%, השותף הכללי יהא זכאי לקבל מהשותפות דמי יוזמה בשיעור של  לשותפות  הכללי  השותף
מע"מ כדין, וזאת בכפוף    בתוספתאירוע מימוש    בגין להסכם השותפות(    9.4.2בסעיף    אלה  מונחים  כהגדרת)  עודפתמכל תמורה    30%-בפרויקט ול

חישוב דמי היוזמה לא יילקחו    לצורך  כי, מובהר,  ספק  הסר למעןהשותפות.    להסכם  9.4לקיום תנאי הסף לתשלום דמי יוזמה, והכל כמפורט בסעיף  
ידי   על  ו/או שההחזקה בהן טרם מומשה  נסגרו, טרם פורקו  בגין השקעות השותפות בחברות מטרה שטרם  בחשבון הפסדים שנבעו לשותפות 

להסכם השותפות,    9סעיף  לפרטים בדבר תשלום דמי ניהול, החזר הוצאות ודמי היוזמה לשותף הכללי ראו  חישוב דמי היוזמה.    השותפות במועד
לתשקיף    10.8בהתאמה. לפרטים בדבר עסקאות של השותפות עם השותף הכללי או עסקאות שלבעלי השליטה בשותף הכללי עניין אישי בהן ראו סעיף  

 להלן.
 

 לתשקיף.   8. לפרטים נוספים ראו חלק ד' לפרק מאפבוקסו   רובריק, דיילפד, ביגאיידי חברות מטרה:  4-טרם הרישום למסחר, השותפות השקיעה ב



 
 

מסך תמורת ההנפקה )ברוטו( הצפויה על    7.5%-חודשים, מהווה כ  12שיעור דמי הניהול האפקטיביים הצפויים להשתלם לשותף הכללי לתקופה של  
 לתשקיף.  10לפרק  10.3יף זה. לפרטים נוספים ראו סעיף פי תשק 

 
מתמורת ההנפקה הצפויה בהצעה על פי תשקיף זה    20%-כ)בניכוי הוצאות( צפויה לשמש לרכישת מניות של חברות מטרה, כאשר  תמורת ההנפקה  

   .לתשקיף 8 לפרק ' ד בחלק  כמפורטהסכמים נכון למועד התשקיף,    אליהן בקשר  נחתמו  אשרמיועדת להשקעה בחברות מטרה  
 

  סעיף   ראה(  בשותפות   להתחרות  רשאים  יהיו  הכללי  בשותף   השליטה   בעלי ,  עליהן  להתנות  ניתן  שלא   דין  כל   להוראות  בכפוף  כי  נקבע  השותפות   בהסכם
 (. בתשקיף 5 לפרק ' א כנספח המצורף השותפות  הסכם 14
 

   לתשקיף. 8.6.1ו    8.1לבעלי השליטה בשותף הכללי ניסיון בתחום הון הסיכון. לפרטים ראו סעיפים 
 

  8  לפרק  8.8  סעיף  ראו,  אלו  בתנאים  השותפות  עמידת  אי  או  עמידת  לרבות"פ,  מו  שותפויות   עם  בקשר   הבורסה  לתקנון  המוצע  התיקון  בדבר   לפרטים
 . להלן לתשקיף

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

 
טוגדר יוניקורן  ו   שותפות מוגבלת  1)טוגדר יוניקורן    ת בתחום העיסוק של השותפותו העוסק  שותפויותלבעלי השליטה בשותפות  נכון למועד התשקיף,  

   . בהתאמה, לתשקיף 6.8.3-ו 6.8.2 סעיפיםראו   והמייסדיםהפעילות החל על נושאי המשרה  תיחום  הסדרנוספים אודות   לפרטים. (שותפות מוגבלת 2
 

  היקף וב  אופציה  כתבי  183,356    של  כולל  סךב ההשקעות  ועדת ולחברי משרה  לנושאי  אופציות  השותפות  תקצה,  לציבור  ההצעה  השלמת  אחרי  בסמוך
  לפרטים   .בהתאמה,  להלן  לתשקיף  8.5.2-ו  10.3  בסעיפים  כאמור   והכל,  זה  תשקיף פי  על  ההנפקה  השלמת   לאחר   מידמהון השותפות    6.5%-כ  של  כולל

   .לתשקיף 3.2.4 סעיף  ראו השותפות  הון אודות  נוספים 
 

המיסוי הקשורות בהשקעה בניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה, לרבות הצורך בהגשת דוחות שנתיים לרשויות המס, ראו  לפרטים בדבר השלכות  
   לתשקיף.  7פרק 

 
בכוונת השותפות להתקשר בסמוך לאחר פרסום התשקיף עם גופים, בהובלת לאומי פרטנרס חתמים בע"מ, המעניקים שירותי חיתום ו/או הפצת  

סכם לפיו תקבל השותפות שירותי חיתום ו/או הפצה של ניירות הערך המונפקים באמצעות תשקיף זה. פרטי הסכם זה, ככל שייחתם,  ניירות ערך, בה 
 . והעמלות שתשולמנה בגין השירותים כאמור לעיל, ידווחו במסגרת ההודעה המשלימה

 
. בהתאם,  "(התקנות)להלן: "  1970-)דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"לג לתקנות ניירות ערך  5השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  

)א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה    כל ההקלות הנכללות בתקנות  דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט לאמץ וליישם את כדלקמן: 
צהרות מנהלים מצומצמות בלבד; )ב( העלאת סף המהותיות  הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף ה

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

 
רוכשת מניות חברות יוניקורן  ה ה של השותפות כשותפות  י.ה. לדוחות הכספיים, לפיה לאור אופי1החשבון הפנו את תשומת הלב לאמור בביאור   רואי

ו/או בהחדרת   ונוכח אי הודאות באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו מבצעות החברות המוחזקות על ידי השותפות  העוסקות במחקר ופיתוח, 
די מי מהחברות  מוצרי מי מהחברות האמורות המבוססים על אותו מחקר ופיתוח לשוק הרלוונטי, במקרה של כישלון במחקר ובפיתוח המבוצע על י

המוחזקות כאמור או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות לשם שיווק ומכירת מוצריהם או בהחדרתם לשוק רלוונטי, יווצר  
 סיכון של ירידת ערך החזקות השותפות במניות הנרכשות. 
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 מבוא - 1פרק 

 אישורים  .1.1

 היתרים ואישורים לתשקיף להשלמה  .1.1.1

ניתנו כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת   .1.1.1.1

ולפרסום   להנפקתם  להשלמה,  התשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות 

 . להשלמה התשקיף

התשקיף להשלמה משום אין בהיתרה של הרשות לניירות ערך לפרסם את   .1.1.1.2

אימות הפרטים המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם, ואין בו 

 טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף להשלמה.   משום הבעת דעה על

 לפיו, ניירות הערך להשלמה לתשקיף העקרוני אישורה את נתנה הבורסה .1.1.1.3

עומדים להשלמה  תשקיף  פי  על  המוצעים  בתקנון   הקבועיםבתנאים   זה 

" על ובהנחיות הבורסה )להלן:  להשלמה אישורפיו  לתשקיף  "(.  הבורסה 

הערך אישור מהווה  אינו כאמור האישור מתן ניירות   המוצעים לרישום 

 הערך  ניירות  לקבלת אישור לרישום כפוף  יהיה למסחר והרישום  ,למסחר

 חוק  להוראות בהתאם הודעה משלימה שתפורסם פי על המוצעים למסחר

ערך   "( ותקנות ניירותחוק ניירות ערך)להלן: " 1968- ח"ערך, התשכ ניירות

משלימה התשס )הודעה  תשקיף(,  כמפורט2007-ז"וטיוטת    2.1.2בסעיף   , 

 "(. ההודעה המשלימהלהלן )להלן: "

 פי תשקיף על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור 

כתוצאה ממימוש כתבי  שתתפות אשר תנבענה  זה ושל יחידות הה להשלמה  

כאמור    אופציה יוקצו  אשר  סחירים(  יינתן  10.2  בסעיף)לא  טרם   להלן, 

 .להלן  2.1.2בסעיף המשלימה, כמפורט  פרסומה של ההודעה 

למתן   התחייבות משום  להשלמה לתשקיף הבורסה באישור לראות אין .1.1.1.4

המוצעים ניירות לרישום אישור לציבור פי-על הערך  להשלמה   התשקיף 

 הערך לרישום ניירות בקשה אישור המשלימה. על ההודעה פי-על  למסחר

תקנון   הוראות  ההודעה המשלימה יחולו פי-לציבור, למסחר, על המוצעים

 לרישום הבקשה בעת הגשת  שיהיו בתוקף כפי פיו על וההנחיות הבורסה

 .ההודעה המשלימה פי  על למסחר

לפרטים המובאים   אישור להשלמה לתשקיף  הבורסה  באישור לראות אין .1.1.1.5

דעה  הבעת בו משום ואין לשלמותם להשלמה או למהימנותם או בתשקיף

ניירות הערך המוצעים במסגרת התשקיף   טיבם  על או על השותפות של 

 הם מוצעים. בו על המחיר להשלמה או
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 היתרים ואישורים לתשקיף המדף .1.1.2

דין לפרסום   כל פי על הדרושים והרישיונות האישוריםההיתרים,   ניתנו כל .1.1.2.1

בסעיף   כאמור  תשקיף המדף פי-על לציבור ערך ניירות תשקיף המדף. הצעת 

בהתאם   יוגש אשר מדף דוח הצעת פי -על  ערך תעשה ניירות )א()ו( לחוק23

- ערך(, תשס"ו ניירות של מדף ערך )הצעת ניירות ותקנות ערך לחוק ניירות

2005  " מדף תקנות)להלן:  ואשרהצעת  המיוחדים   הפרטים יושלמו בו "( 

 "(.ההצעה דוח" או "המדף דוח הצעתהצעה )להלן: " לאותה

 משום אימות המדף תשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות של  בהיתרה  אין .1.1.2.2

או המובאים הפרטים משום שלמותם או  מהימנותם אישור בו  בו   ואין 

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

חוב  עקרוני אישור נתנה הבורסה  .1.1.2.3 אגרות  השתתפות,  ליחידות    המתייחס 

להמרה ניתנות  אגרותשאינן  השתתפות,   ליחידות  להמרה  הניתנות  חוב  , 

הניתנים   וכתבי אופציה השתתפות למימוש ליחידות אופציה הניתנים כתבי

השתתפות   ליחידות להמרה הניתנותחוב   לאגרות או חוב למימוש לאגרות

מסחריים   ערך  ו  אשר וניירות  )להלן:   מדף תשקיף פי -על  יוצעוייתכן  זה 

"(. על אף האמור, מובהר כי על פי הדין  האישור העקרוני"  -" והערך  ניירות"

אופציה כתבי  ו/או  חוב  אגרות  הצעת  זה,  תשקיף  במועד  הניתנים   הקיים 

ף זה טעונה במקרים מסויימים תיקון  חוב על פי תשקיף מד למימוש לאגרות

 תשקיף וקבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לתיקון כאמור.  

הערך למסחר,   ניירות לרישום אישור מהווה אינו האמור העקרוני האישור 

ויוצעו, יהיה ורישומם   לרישום אישור לבקשה  לקבלת  כפוף למסחר, ככל 

 .המדף הצעת דוח פי-על למסחר ערך ניירות

 אישור לרישום למתן התחייבות  כאמור, משום העקרוני האישור  במתן  אין  

 .המדף הצעת  דוח על פי למסחר הערך ניירות

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

 באת  שיהיו בתוקף פיו, כפי-על וההנחיות תקנון הבורסה הוראות יחולו מדף

 .כאמור למסחר לרישום הבקשה הגשת

 המובאים בתשקיף  לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין .1.1.2.4

 על כלשהי הבעת דעה משום בו או לשלמותם, ואין זה, למהימנותם מדף

 על או זה מדף  המוצעים בתשקיף הערך ניירות של טיבם על  השותפות או

 .מדף הצעת בדוח יוצעו הם בו המחיר

 

 פי התשקיף -להסדרים על הצדדים  .1.2

 הכללי והמציע השותף  .1.2.1

בשותפות,   הכללי  כללי -יוניקהשותף  שותף  יחידות    טק  של  המציע  גם  הוא  בע"מ, 

השותף )להלן: "  (זהמדף  על פי תשקיף    ככל שיוצעוכתבי האופציה  )ושל  ההשתתפות  

   "(.המציע " או הכללי
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 הנאמן והשותף המוגבל  .1.2.2

)ושל כתבי האופציה ככל  המנפיק של יחידות ההשתתפות  ,  השותף המוגבל בשותפות

זה( מדף  תשקיף  פי  על  נאמנויות  -יוניק ,  שיוצעו  בעלי טק  של  כנאמן  משמש  בע"מ, 

" השותף המוגבל)להלן: "  בתשקיף  4היחידות על פי הסכם הנאמנות המתואר בפרק  

   "(.הנאמןאו "

 השותפות המוגבלת  .1.2.3

"( השותפות" או "השותפות המוגבלת" )לעיל ולהלן: "שותפות מוגבלת  –טק  -יוניק"

בין הנאמן כשותף  ,2020בדצמבר  2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 

לפרטים    מוגבל, מצד אחד, לבין המציע כשותף כללי, מצד שני, כפי שתוקן מעת לעת.

 להלן.  5בדבר הסכם השותפות המוגבלת ראה בפרק 

אופציההשותפ וכתבי  חוב  אגרות  של  והמנפיקה  המציעה  היא  למימוש   ות  הניתנים 

 לאגרות חוב ככל שיוצעו על פי תשקיף המדף. 

 המפקח  .1.2.4

 סבטי, קצב ושות' המפקח על זכויות המחזיקים ביחידות ההשתתפות בשותפות הוא  

 "(.  המפקח)להלן: "

   הנאמנות .1.2.5

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

באפריל   8בנאמנות הזכויות בשותפות המוגבלת, נוצרה בהסכם הנאמנות שנחתם ביום  

 בין הנאמן והמפקח.  2021

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

כלפי ויזכו    המפקח  היחידות  בעלי  בהסכם    - כל  שפורטו  ולתנאים  להגבלות  בכפוף 

את בעלי היחידות וכל אדם התובע זכות כלשהי מכוח היחידות כאילו היו   - הנאמנות  

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

 להלן.  4פרטים בדבר הסכם הנאמנות ראה בפרק  

 

 השותפות המוגבלת למועד התשקיף הון  .1.3

 למועד התשקיף, הון השותפות המוגבלת מורכב כדלקמן:

 )בש"ח(
הון שהשקיע השותף  

 הכללי 

הון שהשקיע השותף  

 המוגבל
 סה"כ

 1,000 999.99 0.01 סכום 

 

נוספים   ראלפרטים  השותפות  הון  לעניין  המוגבלת  השותפות  הסכם  הוראות    5פרק    ו בדבר 

 להלן. 

 

 התחייבות לרכישת ניירות ערך על ידי השותף הכללי  .1.4
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לפניפרק  ל  2בסעיף   כי  נקבע  הבורסה  בהנחיות  יחידות לראשונה למסחר הרישום י"ד   של 

יתחייבו לרכוש בתשקיף  ,בו שליטה ובעל הכללי  השותף ההשתתפות,   תמורת ההנפקה, 

יחידות זהה   השתתפות ליחידות והמירים השתתפות  מזומנים,   מוקצים בו למחירבמחיר 

)להלן:   מהאמור יפחת לציבור, שלא אלה ערך ניירות  שווי "(: כאשרשווי ההשקעה"להלן 

 מבין השניים: הנמוך יהיה ההשקעה המזערי שווי,  ש"ח מיליון60   -מ נמוך הציבור החזקות

 וההמירים ההשתתפות  יחידות מסך  20%של  למכפלה השווה בשקלים סך  או ש"ח מיליון  10

לרשמם שהשותפות  ההשתתפות  ליחידות  לציבור,   פרסום  במועד למסחר מבקשת  ההצעה 

  לציבור.  בהצעה יחידות ההשתתפות הוצעו שבו במחיר

בין השותף הכללי ובין השותף המוגבל,    ערב פרסום התשקיףפי הסכם שנחתם  -בהתאם, על

התחייב השותף הכללי לרכוש מאת השותף המוגבל, קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על  

מזומן, תמורת  בבורסה,  למסחר  זה  תשקיף  )הכוללים  5,390  פי  יחידות    539,000    אגדים 

יוקצו לציבור )להלן:  במחיר זהה למחיר בו הם    ((  1)סדרה  כתבי אופציה    269,500- ו  השתתפות 

"(. כמות ניירות הערך שירכוש השותף הכללי בפועל תהיה  שווי ההשקעה של השותף הכללי"

סך   או "ח  שמיליון    10כזו כך ששווי ההשקעה של השותף הכללי המזערי יהיה הנמוך מבין  

למכפלה  השווה  האגדים  20% של בשקלים  כל    לרבות )  השתתפות   ליחידותוההמירים    מסך 

האגדים שיוקצו לציבור על פי תשקיף זה והאגדים שיוקצו במסגרת ההקצאה לשותף הכללי  

לציבור  כאמור( ההצעה  פרסום  במועד  למסחר  לרשמם  מבקשת    לאגדבמחיר    ,שהשותפות 

בסעיף   בסעיף    להלן(.  2.1.1)כהגדרתו  נוספת כאמור  אגדים בהקצאה  ויוקצו    2.1.4.5במידה 

  יחידות השתתפות   79,200    )הכוללים  אגדים נוספים   792עד    לי הכל  השותף  ירכוש ,  תבוצעשוככל  

 . לעיל  כאמור הבורסה  בהנחיות לעמוד  מנת על   (( 1)סדרה כתבי אופציה  39,600-ו

התחייב  לבין השותפות,  השותף הכלליבהתאם, על פי הסכם שנחתם ערב פרסום התשקיף בין 

, קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה, תמורת  השותף הכללי

ו  000,953ם  הכוללי)  1אגדים   039,5לרכוש  מזומן,   אופציה    ,500269-יחידות השתתפות  כתבי 

שירכוש השותף  כמות האגדים והיחידות  ור.  במחיר זהה למחיר בו הם יוקצו לציב    ((1)סדרה  

  10הנמוך מבין    יהא  השותף הכלליזערי של  כזו כך ששווי סך ההשקעה המ  תהא  הכללי בפועל

הן האגדים  (  מסך כל האגדים שיוקצו  20%מיליון ש"ח או סך בשקלים השווה למכפלה של  

ההקצאה   במסגרת  שיוקצו  האגדים  והן  זה,  תשקיף  פי  על  לציבור  הכללישיוקצו    לשותף 

 .  (כאמור

 פי תשקיף זה.  -כל הבחינות לניירות הערך המוצעים עלמ -ניירות הערך האמורים יהיו זהים 

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

כאמור על ידי השותף הכללי ותשלום תמורתם במזומן על ידו לשותף המוגבל, קודם לרישום  

 ף זה למסחר בבורסה.  ניירות הערך הכלולים באגדים המוצעים על פי תשקי 

 להלן.   2.8ניירות הערך אשר יירכשו על ידי השותף הכללי כאמור, יהיו חסומים כמפורט בסעיף  

 

 הגדרות .1.5

 
יובהר כי כמות האגדים שתירכש על ידי השותף הכללי כוללת את מרכיב ההטבה של האופציות אשר הוקצו לנושאי    1

 להלן. 10.3משרה כאמור בסעיף 
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 .ת.ע.ה. פרייבט אקוויטי בע"מ "אלפנט"

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  "בורסה" 

 "בעלי

יחידות  

 השתתפות"

( יחידות השתתפות  ( מי שרשום במרשם בעלי  1כל אחד מאלה: 

מוגבלת  2)  של השותפות; לשותפות  השותפות  של  עם הפיכתה   )

מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה יחידת השתתפות    –ציבורית  

ואותה יחידת השתתפות נכללה בין יחידות ההשתתפות הרשומות  

החברה   שם  על  השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  במרשם 

 לרישומים.

 דולר ארה"ב.  "דולר"

 סבטי, קצב ושות'  "המפקח"

 טק נאמנויות בע"מ -יוניק "הנאמן"

בין השותף    ,2020בדצמבר    2הסכם השותפות אשר נחתם ביום   "הסכם השותפות" 

 . הכללי לשותף המוגבל, כפי שיתוקן מפעם לפעם

 .שיף  חייםמר ו  אלפנט ,טוגדר "המייסדים"

 שותפות מוגבלת  –טק -יוניק "השותפות" 

 . טק שותף כללי בע"מ-יוניק הכללי" "השותף 

 טק נאמנויות בע"מ. - יוניק נכון למועד התשקיף,  "השותף המוגבל"

 . ( בע"מ2018טוגדר חדשנות עסקית )  "טוגדר" 

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

בתעשיה,   "חוק המו"פ"  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  החוק 

 . 1984-תשמ"ד

 . 1968- ערך, התשכ"ח חוק ניירות ניירות ערך""חוק 

השתתפות"  "יחידות 

 "יחידות"  או

המקנות   נקוב,  ערך  ללא  שם,  על  רשומות  השתתפות,  יחידות 

 זכויות כשותף מוגבל בשותפות.

 כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ. "מחקר ופיתוח"

"פקודת השותפויות"  

 "הפקודה" או

 . 1975- התשל"הפקודת השותפויות )נוסח חדש(, 

בזכויות   "חברת מטרה" תחזיק  ו/או  השותפות מחזיקה  משמעותן חברות אשר 

 . שלהן בקשר אליהן, לרבות מניות ו/או אופציות

 הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית.  "רשות החדשנות"

  או   "תשקיף"

 "תשקיף להשלמה"

 תשקיף ההצעה הרשאונה לציבור של יחידות ההשתתפות.

 . 1970- תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל  "תקנות הדוחות"
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 פרטי ההצעה  - 2פרק 

הצעת ניירות הערך של השותפות לציבור כמתואר בתשקיף זה, תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי  

המציע הודעה   "(: לאחר פרסום תשקיף זה יפרסםההודעה המשלימההודעה משלימה )להלן: "

סעיף   כהוראת  יושלמו  2()1)א16משלימה  שבה  משלימה,  הודעה  ולתקנות  ערך  ניירות  לחוק   )

ההודעה   לעדכון.  שניתנים  בתשקיף,  פרטים  יעודכנו  הצורך  ובמידת  בתשקיף  חסרים  פרטים 

וזאת לא יאוחר     פרסום   ממועד  ימים  75- מהמשלימה תפורסם במועד עריכת המכרז הציבורי 

  זה   תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך   ניירות  לרכישת   הזמנות   להגשת  שהתקופה  דובלב,  התשקיף

  ההודעה  פרסום  ממועד ,  לפחות  מסחר  שעות   חמש  ומתוכן  שעות  שבע   תום  לפני   לא  תסתיים

אם ההודעה המשלימה תפורסם, או שהמכרז הציבורי ייערך, במועדים מאוחרים  .  המשלימה

לרשות ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת מן המועד הנ"ל, יידרש המציע להגיש  

 .טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה

 

המציע רשאי לבטל את הצעת ניירות הערך )חלקה או כולה( בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה  

ייראו את כל  מאת   המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור 

 כבטלות.  –שניתנו למציע ההזמנות 

2.  

 הצעה לציבור על פי תשקיף להשלמה  .2.1

 ניירות הערך המוצעים  .2.1.1

2,110,000  " )להלן:  שם  על  רשומות  השתתפות  "היחידותיחידות  או  יחידות " 

)הנאמן( ההשתתפות המוגבל  השותף  בזכויות  השתתפות  זכות  מקנות  היחידות   .)"

השותף המוגבל לטובת בעלי היחידות  בשותפות המוגבלת המוחזקות ומופעלות על ידי  

   בנאמנות ותחת הפיקוח של המפקח

 

( רשומים על שם, ללא ערך נקוב, הניתנים למימוש  1כתבי אופציה )סדרה    1,055,000

"( כך שכל כתב אופציה )סדרה  (1כתבי האופציה )סדרה  ליחידות השתתפות )להלן: " 

  2.1.3.6תאמות כמפורט בסעיף  ( יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת )כפוף לה1

  10.50"(, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך 1יחידות המימוש להלן( )להלן: " 

   ., לא צמוד למדד או מטבע כלשהו"(1מחיר המימוש לסדרה )להלן: "ש"ח 

 

( בכל יום מסחר החל ממועד רישומם למסחר 1ניתן לממש את כתבי האופציה )סדרה 

"(. למרות 1 סדרה שלתקופת המימוש )ועד בכלל( )להלן: " 2022באפריל  30 ליוםועד 

( ביום הקובע להצעה בדרך  1האמור, לא ניתן יהיה לממש את כתבי האופציה )סדרה  

השותפות, פיצול הון השותפות או הפחתת הון  של זכויות, חלוקת רווחים, איחוד הון  

להלן: " יקרא  לחוד  )כל אחד  אירוע  אירוע שותפותהשותפות  של  יום האקס  חל   .)"

שותפות לפני היום הקובע של אירוע שותפות, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור.  

יפקע ויהיה בטל ולא     2022באפריל    30( שלא ימומש עד ליום  1תב אופציה )סדרה  כ

שהי ת תביעה  או  זכות  כל  בו  למחזיק  כתבי אהיה  תנאי  אודות  נוספים  לפרטים   .

 .להלן 2.1.3( ראו סעיף 1האופציה )סדרה  
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ניירות להלן: "  גם  ביחדיקראו להלן    (1)סדרה    האופציה  כתביוההשתתפות    יחידות

 ". הערך המוצעים

 

"(, בדרך של הצעה אגדים)להלן: "  אגדים   21,100  - ניירות הערך המוצעים, מוצעים ב

 מכרז על מחיר האגד, כשהרכב כל אגד ומחירו המינימאלי יהיה כדלקמן:  -אחידה  

של    100 במחיר    ש"ח   10יחידות 

 ליחידה 

 ( 1כתבי אופציה )סדרה   50

ש"ח  1,000  

 

 ללא תמורה 

ש"ח  1,000 סה"כ המחיר לאגד   

ש"ח לאגד או מהמחיר המעודכן שייקבע   1,000  - מחיר האגד שיקבע במכרז לא יפחת מ

 "(. המחיר המינימאלילהלן )להלן: " 2.1.2בהודעה המשלימה כאמור בסעיף 

לעניין התחייבות השותף הכללי לרכוש יחידות השתתפות טרם הרישום למסחר של  

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

 

המחיר האפקטיבי ליחידת השתתפות אחת, בהתבסס על מחיר האגד בו יוצעו האגדים 

( הינו  1ש"ח. השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה    9.523  על פי תשקיף זה, הינו  

(, והמחיר האפקטיבי של 1ש"ח. השווי האמור של כל כתב האופציה )סדרה  0.954   -כ

נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר יחידת השתתפות אחת מבוסס על  

)סדרה   אופציה  כתבי  עם  ביחד  מונפקות  ההשתתפות  התקן 1יחידות  כשסטיית   )  

הבורסה   שפירסמה  ענפי ממוצע  לפי    מחושבת (  1עבור כתבי אופציה )סדרה  השבועית  

, ושיעור ההיוון השנתי  4.85%  הינה  בהייטקהשקעות    -  טכנולוגיה   2021  מרץלחודש  

  .0%הינו  ( 1כתבי אופציה )סדרה  עבור

 

 הודעה משלימה  .2.1.2

תפרסם  תשקיף  של  פרסומו לאחר משלימה   זה,  הודעה  לסעיף  השותפות  בהתאם 

ניירות2)א()16 לחוק  התשכ"ח (  משלימה  1968-ערך,  )הודעה  ערך  ניירות  לתקנות   ,

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

לא יאוחר   ךתפורסם והמכרז לציבור ייער המשלימה הודעה", בהתאמה(.  המשלימה

יום ממועד פרסום התשקיף ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות   75  -מ

המשלימה   ההודעה  פרסום  לפני  לא  תחל  להשלמה  התשקיף  פי  על  המוצעים  הערך 

ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ממועד פרסומה ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות. 

בשיעורים  פרטים  ישונו  המשלימה  שבהודעה  הקבועים   ככל  השיעורים  על  העולים 

)1א) 1בתקנה   עד  הזמנות 3(  להגשת  התקופה  תתחיל  משלימה,  הודעה  לתקנות   )

לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד  

שעות   חמש  ומתוכן  שעות  שבע  תום  לפני  לא  ותסתיים  המשלימה,  ההודעה  פרסום 

 ם ההודעה המשלימה. מסחר לפחות ממועד פרסו
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או יעודכנו בו  /ו הפרטים החסרים בתשקיף זה במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו כל

זה  ובכלל  משלימה,  הודעה  תקנות  להוראות  בהתאם  לעדכון,  הניתנים  הפרטים 

 הפרטים הבאים: 

 . הזמנות להגשת והתקופה  המכרז  יום קביעת .2.1.2.1

 פי תשקיף-ור על היחידות ו/או כמות האגדים המוצעים לציב כמות קביעת .2.1.2.2

בשיעור   מטה(  כלפי  או  מעלה  )כלפי  תשוננה  לא  אלה  שכמויות  ובלבד  זה, 

על   האגדים    20%שיעלה  כמות  ומכפלת  בתשקיף,  המצוינים  אלה  לעומת 

מ ביותר  תשונה  לא  לאגד  נתוני    30%-במחיר  לפי  דנן  המכפלה  לעומת 

 . התשקיף

מעלה או כלפי מטה(  קביעת מחיר האגד, ובלבד שמחיר זה לא ישונה )כלפי   .2.1.2.3

לעומת זה המצוין בתשקיף, ומכפלת כמות האגדים    20%בשיעור שיעלה על  

מ ביותר  תשונה  לא  לאגד  נתוני    30%-במחיר  לפי  דנן  המכפלה  לעומת 

 . התשקיף

ככל   בדבר פרטים .2.1.2.4 ופרטי המפיצים  והפצה ככל שיהיו  ניהול  ריכוז,  עמלות 

 . שיהיו

 לרישום ניירות הערך למסחר.   הבורסה אישור את השותפות קיבלה כי ציון .2.1.2.5

כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור   .2.1.2.6

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

באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן   ערך ניירות תוגש לרשות המשלימה ההודעה

 לחלק תהפוך ההודעה המשלימה פרסומה  תשקיף זה. עם פורסם ובמקומות שבהם

 . נפרד מתשקיף זה בלתי

 תנאי ניירות הערך המוצעים  .2.1.3

 השתתפות  יחידות

הזכויות הנלוות ליחידות ההשתתפות מפורטות בהסכם הנאמנות המצורף כנספח א'  

 להלן.  4לפרק 

 ( 1)סדרה  אופציה כתבי

( יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת )כפוף להתאמות 1כתב אופציה )סדרה    כל

בסעיפים   המימוש    2.1.3.6כמפורט  מחיר  של  במזומן  תשלום  כנגד   1  לסדרהלהלן( 

 (. 2.1.1)כהגדרתו בסעיף 

 האופציה כתבי מימוש הודעת .2.1.3.1

הבעלים הרשומים של כתב האופציה יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש  

המימוש   השתתפות  יחידות  את  לרכוש  האופציה  כתבי  פי  על  זכותם  את 

ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים  

"( אשר ירצה לממש את  המבקשל מחזיק בכתב אופציה )להלן: "כהבאים:  

לרכוש את באמצעות הבנקים    זכותו  יגיש  זכאי  הוא  להן  יחידות המימוש 

וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או במישרין )אם הוא  

בנוסח   בכתב  בקשה  להלן,  המתואר  באופן  האופציה(  בעלי  בפנקס  רשום 

"( בצרוף מכתבי ההקצאה  הודעת המימוששייקבע על ידי השותפות )להלן: "

אליהם האופציה  כתב  במזומן    של  הסכום  ובתוספת  הבקשה  מתייחסת 
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כמות   מתבקש.  שמימושו  אופציה  כתב  לכל  המימוש  למחיר  שווה  שיהיה 

מחיר   תמורת  לרכוש  זכאי  יהיה  אופציה  כתב  בכל  מחזיק  אשר  היחידות 

 להלן.  2.1.3.6המימוש תותאם במקרים המפורטים בסעיף 

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי השותפות, על כל מסמך  

יחידות   להקצאת  תוקף  מתן  לשם  דין  כל  להוראות  בהתאם  הדרוש  נוסף 

 המימוש. 

לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר  

ניתן לתיקון   , אזי תחשב הודעת המימוש  המפקח  ידי  על  שייקבע  כפיאינו 

מכתבי הקצאת כתב האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש  וכבטלה,  

ההודעה   כי  קבעה  שהשותפות  מעת  עסקים  ימי  שני  תוך  למבקש,  יוחזרו 

 . הבטל

ת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלקי  ודעה

כתב אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול או להעברה  

להלן. חל מועד תום תקופת מימוש כתבי    2.1.3.3או לויתור כאמור בסעיף  

 אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו. 

 חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה  .2.1.3.2

כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים )להלן:  

באמהמורשים" מימוש  הודעת  ייתן  האופציה  "(  כתבי  מימוש  ועל  צעותם 

המימוש   בעת  שיהיו  כפי  הבורסה  מסלקת  של  העזר  חוקי  יחולו  כאמור 

 בפועל. 

האופציה    למועד  כתבי  למימוש  הזמנים  לוח  בדבר  העזר  חוקי  התשקיף, 

 : קובעים כדלקמן

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

כתבי   מוחזקים  למסלקת  באמצעותו  החבר  ידי  על  תועבר  האופציה, 

 ביום המסחר הבא אחריו. 12:00הבורסה לא יאוחר משעה 

,  12:00קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד  (ב)

ותזכה   הכספית  בתמורה  הבורסה  חבר  את  הבורסה  מסלקת  תחייב 

אביב   -בהתאם את החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל  

ביום    12:00)להלן: "החברה לרישומים"(, זאת לא יאוחר משעה  "מ  בע

 המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור. 

קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק )ב( לעיל עד שעה   (ג)

, תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי  12:00

 ריו. ביום המסחר הבא אח  12:00השותפות לא יאוחר משעה  

כל הודעה מאלה המנויות בס"ק )א( עד )ג( לעיל שתתקבל לאחר השעה   (ד)

ביום    12:00מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה    12:00

 המסחר הבא אחריו. 

תום   (ה) מועד  ואם  המימוש,  תקופת  תום  במועד  לעיל,  האמור  למרות 

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

השעה  הב עד  הסופיות  המימוש  בקשות  את  למסלקה  להעביר  ורסה 
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. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד  9:00

זכותו   את  מימש  שלא  כמי  המסלקה  אותו  תראה  האמורה,  השעה 

 .ולממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקע

 האופציה כתבי ופיצול העברה .2.1.3.3

 העברה  (א)

ובלבד   ולויתור  להעברה  ניתנים  האופציה  כתבי  של  ההקצאה  מכתבי 

לשטר העברת    לשותפותשיוגש   דומה  שטר העברה מתאים, במתכונת 

תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי    השותפות.  יחידות

אצלה.   הרשומים  האופציה  את    השותפותכתבי  לסגור  רשאית  תהיה 

יום בכל    30קופות שלא תעלינה על  הפנקס ולא להרשות בו העברות לת

העברת    השותפותשל    השותפות  הסכםשנה.   על    יחידות החלות 

מכתבי   העברת  על  המחויבים  בשינויים  יחולו  במלואן,  משולמות 

 ההקצאה של כתבי האופציה.

 פיצול  (ב)

ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה,   כל מכתב הקצאת כתבי אופציה 

לים בהם, שווה למספר כתבי  אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלו 

פי  -להאופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש. הפיצול יעשה ע 

בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה,  

בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול,  

יחולו   כאלה,  יהיו  אם  אחרים,  חובה  ותשלומי  בולים  מס  על  לרבות 

 .מבקש הפיצול

 פקיעת כתבי האופציה  .2.1.3.4

 . ת המימושיחיד כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של   (א)

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו: שהודעת   (ב)

עד    בשותפותהמימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו  

 .לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור

 המימוש  יחידותזכויות  .2.1.3.5

המימוש תזכינה את בעליהן להשתתף במלוא הדיבידנדים במזומנים    יחידות

הזכות    ביחידותאו   את  הקובע  התאריך  אשר  אחרת  חלוקה  ובכל  הטבה 

תהיינה שוות בזכויותיהן    זה, ומתאריך  המימוש  תאריך  לאחר לקבלתן הנו  

הבחינות   הקיימות    ליחידותמכל  שם  על  הרשומות    בשותפות ההשתתפות 

 . ביום המימוש

 התאמות עקב השתתפות בהנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד .2.1.3.6

אופציה    התשקיף מתאריך   כתבי  לגבי  תחולנה  המימוש  תקופת  תום  ועד 

 :שטרם מומשו ההוראות הבאות

  היחידות ככל שתוצענה לבעלי    –התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות   (א)

, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, לא  השותפותשל  

וצענה  תציע או תגרום לכך כי ת   והשותפות המימוש    יחידותתוגדל כמות  

כתבי   למחזיקי  גם  המחויבים,  בשינויים  תנאים,  באותם  הזכויות 
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האופציה שטרם מומשו, כאילו מימשו מחזיקי כתבי אופציה אלה את  

שלהם   האופציה  שיטת  האקס  יום   שלפני   המסחר   ליום  עד כתבי   .

 .אינה ניתנת לשינוי זוהתאמה 

כתבי    – דיבידנד    חלוקת   בגין  התאמה  (ב) של  המימוש  בתקופת  אם 

שבין   ביחס  יוכפל  המימוש  מחיר  רווחים,  תחלק  השותפות  האופציה, 

יחידות   של  הנעילה  שער  לבין  הרווחים"  חלוקת  "אקס  הבסיס  שער 

חלוקת   "האקס  יום  לפני  האחרון  המסחר  ביום  בבורסה  ההשתתפות 

לפני פתיחת המסחר ע ל מחיר  רווחים". השותפות תודיע ביום האקס 

 המימוש החדש. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. 

 הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש .2.1.3.7

מתאריך התשקיף וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי  

תשקיף   המימוש, זהתנאי  תקופת  מתום  יאוחר  לא  מקרה  בכל  אולם   ,

 :פציה, ההוראות הבאותתחולנה, להגנת מחזיקי כתבי האו 

את    אם (א) תאחד  או    יחידותהשותפות  המונפק  שבהונה  ההשתתפות 

מספר   המקרה,  לפי  יוגדל,  או  יוקטן  משנה,  בחלוקת    יחידות תחלקן 

המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה  

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

  השותפות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון    היחידותת ושברי  שלמה אח

ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק  

 זה בשינויים המחויבים.

הזכויות הנלוות ליחידות הקיימות לא תשונינה אלא אם המפקח שוכנע   (ב)

כי השינוי אינו פוגע בבעלי כתבי האופציה או אם בעלי כתבי האופציה  

הסכימו לשינוי בהחלטה מיוחדת של אסיפת בעלי כתבי האופציה. מיזוג  

לא   זכויות  של  בדרך  חדשות  השתתפות  יחידות  של  והנפקה  יחידות 

כויות. לעניין הנחיות הבורסה בנוגע לשינוי בתנאי כתבי  תיחשב כשינוי ז

 להלן.  2.1.3.8סעיף  ורא  -האופציה 

ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות   (ג) יאוחר מאשר שלושה שבועות  לא 

תפרסם   המימוש,  תקופת  תום  תום    השותפותלפני  בדבר  מיידי  דוח 

 .תקופת מימוש כתבי האופציה

תקופת   תום  לאחר  תתקיים  לא  המימוש  זכות  כי  גם  יאמר  בהודעה 

האופציה   כתבי  יהיו  זה  מועד  לאחר  וכי  האופציה  כתבי  של  המימוש 

זמן  בטלים   של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע  ומבוטלים. במקרה 

ל ובכפוף  מראש  המימוש  להלן  2.1.3.8  סעיףסביר  תקופת  תום  לפני   ,

את ההודעה ותפרסם את המודעה בתחילת החודש שבו    השותפותתשלח  

 . מסתיימת תקופת המימוש הנוספת

  יחידות לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או    שותפותה (ד)

לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את    הטבה או הצעת זכויות

לא   יהיה  הקובע  והתאריך  ההחלטה,  לתאריך  קודם  לקבלתם  הזכות 

 . ( ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור6פחות מששה )
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 שינוי זכויות כתבי האופציה ואסיפות מחזיקי כתבי האופציה .2.1.3.8

קבל ברוב של  על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתת

מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה מאותה    75%

שוכנע כי השינוי אינו פוגע    המפקח   אםסדרה או בהסכמת המפקח שתינתן  

יכול סדרה,  מאותה  האופציה  בכתבי  המוגבלים    יםבמחזיקים  השותפים 

להתפשר עם בעלי כתבי האופציה מאותה סדרה בקשר לכל זכות או תביעה  

שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי  

 האופציה מאותה סדרה.

ניתנים   אינם  האופציה  כתבי  תנאי  הבורסה,  ולתקנון  להנחיות  בהתאם 

תקופת המימוש ושיטת ההצמדה. על    לשינוי בכל הקשור למחיר המימוש,

מחיר   את  לשנות  הבורסה  והנחיות  תקנון  פי  על  ניתן  לעיל,  האמור  אף 

נעשה   שהדבר  ובלבד  ההצמדה  שיטת  ו/או  המימוש  תקופת  ו/או  המימוש 

  350במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושרו על ידי בית המשפט, לפי סעיף  

 .1999-לחוק החברות, התשנ"ט

 ופציה פנקס בעלי כתבי הא .2.1.3.9

בעלי    השותף של  מעודכנת  רשימה  ובו  פנקס  ינהל במשרדו הרשום  הכללי 

יהיה רשאי לסגור את הפנקס ולא להרשות    הכללי  השותףכתבי האופציה.  

על   תעלינה  שלא  בתקופות  העברות  שנה,    30בו  בכל    לאישור   בכפוףיום 

 . המפקח

 רישום .2.1.3.10

ב האופציה  יכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כת  הכללי  השותף

לא יהיה חייב לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות,    הכללי   והשותףבפנקס  

בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל  

יכיר בכל מחזיק רשום    הכללי  השותף זכות שביושר בקשר לכתב אופציה.  

ביעה נגדית  תשל כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז,  

או זכויות שביושר אשר בין הנאמן לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי  

 . של אותו כתב אופציה

 יורשים .2.1.3.11

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

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

מחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו  האופציה בתור היורשים של ה

.  היכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופצי  הכללי  שהשותףהיחידים 

במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה,  

זכות    הכללי  השותףיכיר   בעלי  בתור  בחיים  בנותרים  או  בנותר  ורק  אך 

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

לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה,  

ממנו   שידרוש  הראיות  אותן  לכשיביא  הזכות,  לו    השותף תהיה 

הכללי/המפקח מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות  

 לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה. 
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 בעלי כתבי האופציה אסיפות .2.1.3.12

, הרוב  היחידותלאסיפות כלליות של בעלי    בנוגע  השותפות  הסכם  הוראות 

הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי  

  הסכםין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה. לתיאור הוראות  י הענ

של    5מצורף לפרק  הסכם השותפות ה  את  אובנושאים האמורים ר  השותפות

 תשקיף זה. 

באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב  

אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה  

 תהייה במניין קולות. 

 רשימת החתימות והגשת הבקשות  .2.1.4

 רשימת החתימות .2.1.4.1

המוצעים לציבור בדרך של מכרז  המועד לפתיחת רשימת החתימות לאגדים  

והמועד לסגירתו )להלן:    ״(״יום הגשת הבקשותאו  : ״יום המכרז״  )להלן

החתימות" רשימת  סגירת  המשלימה  מועד  ההודעה  במסגרת  יפורסמו   )"

 שתפרסם השותפות. 

השותף הכללי ובעלי עניין בשותף הכללי ובשותפות רשאים להשתתף במכרז  

 . ולהגיש הזמנות

 רכישת אגדיםהגשת בקשות ל .2.1.4.2

למציע   .2.1.4.2.1 להגיש  יש  המוצעים  האגדים  לרכישת  הבקשות  את 

"(, רכז ההנפקה)להלן: "  1בנק לאומי לישראל בע"מ באמצעות  

המורשים או באמצעות הבנקים או חברי הבורסה )להלן ביחד: "

בקשות "לקבלת  או  בהודעה  המפיצים"  שיפורטו  במועדים   ,)"

 המשלימה. 

טפסים הניתנים להשגה אצל המורשים  בקשות תוגשנה על גבי   .2.1.4.2.2

לקבלת בקשות. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לקבל  

את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית  

לבקשתו, בהתאם לתנאי תשקיף זה וייחשב כמתחייב לשלם את 

לתוצאות   בהתאם  לקבלם  זכאי  שהוא  האגדים  תמורת  מלוא 

ע שיודיע  כפי  הבקשות  המכרז,  להלן.  כמפורט  המציע,  כך  ל 

 לרכישה הינן בלתי חוזרות. 

המציע   .2.1.4.2.3 כלפי  וחייבים  אחראים  יהיו  בקשות  לקבלת  המורשים 

וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע בגין בקשות  

 שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן. 

תוגשנה   .2.1.4.2.4 הבקשות  אחד.  מאגד  לפחות  בקשות  להגיש  ניתן  לא 

אגדים שלמים בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של אגד  ב

השלמים   האגדים  מספר  לגבי  המוגשת  כבקשה  אותה  יראו 

אותו   יראו  בה  הנקוב  אגד  של  כלשהו  וחלק  בלבד,  בה  הנקוב 

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

 . אלפי ₪ מתוך תמורת ההנפקה 25התשקיף. בתמורה לשירותי הריכוז כאמור ישולם לרכז ההנפקה סך של 
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המוזמנים בידי    האגדים סך כל    כאילו לא נכלל בו מלכתחילה.

על   יעלה  לא  אחד  המשלימה  מזמין  בהודעה  שתפורט  כמות 

מי שיזמין כמות העולה  לעניין זה,    "(.המספר המירבין: ")להל

המירבי   המספר  את  כמזמין  יראוהו  הנ"ל,  היחידות  מספר  על 

 . כאמור

גבי בקשתו את מספר האגדים שהוא מבקש  .2.1.4.2.5 על  יציין  המבקש 

ממחיר   יפחת  לא  ידו אשר  על  האגד המוצע  ואת מחיר  לרכוש 

 האגד המינימאלי. 

שלוש בקשות במחירים שונים, ובלבד  כל מבקש רשאי להגיש עד   .2.1.4.2.6

של   בסך  יהיו  הנקובים  המחיר  שבו    1שמרווחי  באופן  ש"ח, 

למחיר   מעל  אגדים  להזמין  ניתן  שבה  הראשונה  המדרגה 

אגדים    1,001הינה    2המינימאלי  להזמין  ניתן  ולאחריה  ש"ח 

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

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

המועד   .2.1.4.2.7 לאחר  בקשות  לקבלת  המורשים  אצל  שתתקבל  בקשה 

שיפורט בהודעה המשלימה ביום המכרז, או שתתקבל אצל רכז  

ההנפקה לאחר המועד שיפורט בהודעה המשלימה, לא תיענה על  

ידי המציע. הבקשות לרכישת אגדים תועברנה לרכז ההנפקה על  

ביום המכרז עד השע ה שתפורט  ידי המורשים לקבלת בקשות 

בהודעה המשלימה, במעטפות סגורות, אשר תשמרנה סגורות עד  

למועד האחרון להגשת הבקשות, ותוכנסנה לתיבה סגורה על ידי  

 רכז ההנפקה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות אליו.

בקשות שתוגשנה במכרז שלא ננקב בהן מחיר אגד כלשהו, יראו   .2.1.4.2.8

נה במכרז בהן נקוב  אותן כאילו לא הוגשו כלל. בקשות שתוגש

מחיר אגד נמוך ממחיר האגד המינימאלי, יראו אותן כאילו נקוב  

 בהן מחיר האגד המינימאלי. 

 

 הליך המכרז  .2.1.4.3

 פתיחת המעטפות  .2.1.4.3.1

תיפתח   המשלימה,  בהודעה  שיפורטו  במועדים  המכרז,  ביום 

של   החשבון  רואה  בנוכחות  המעטפות  יפתחו  וכן  התיבה 

הליכי המכרז, ויסוכמו ויעובדו  השותפות אשר יפקח על נאותות  

 תוצאות המכרז.

 אופן קביעת מחיר היחידה והקצאת היחידות  .2.1.4.3.2

המכירה" שבמחירים    –"  מחיר  או  שבו  ביותר  הגבוה  המחיר 

ניירות הערך שהוצעו   גבוהים ממנו הוגשו הזמנות לרכישת כל 

 
 . בכפוף לשינויים מכח ההודעה המשלימה 2
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הזמנות   הוגשו  שלגביהם  הערך  ניירות  כמות  הייתה  בתשקיף; 

 המחיר המינימאלי שנקבע בהצעה. –קטנה מהכמות בתשקיף 

לחלוקה " שנותרה  שהוצעה    –"  הכמות  הערך  ניירות  כמות 

שהוגשו   הערך  ניירות  כמות  ממנה  שנוכתה  לאחר  בתשקיף, 

 לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה. 

 הצעה אחידה  .2.1.4.3.3

הצעה   של  באופן  תעשה  זה  תשקיף  פי  על  ערך  ניירות  הצעת 

ניירו בתקנות  כמפורט  ערך  אחידה  ניירות  הצעת  )אופן  ערך  ת 

"  2007-לציבור(, תשס"ז "(, במחיר  תקנות אופן ההצעה)להלן: 

 המכירה שייקבע במכרז, באופן המפורט להלן. 

 

 אופן חלוקת היחידות למבקשים .2.1.4.4

היה והמספר הכולל של האגדים הכלולים בבקשות שתתקבלנה,   .2.1.4.4.1

תענינה    –יפחת מהמספר הכולל של האגדים המוצעים לציבור  

הבקשות במלואן. במקרה כזה, המחיר לאגד שייקבע יהיה    כל

 המחיר המינימאלי שהוצע על ידי הנענים להצעה. 

בבקשות   .2.1.4.4.2 הכלולים  האגדים  של  הכולל  המספר  בו  במקרה 

המוצעות   היחידות  מספר  על  יעלה  או  שווה  יהיה  שתתקבלנה 

המכירה,   במחיר  במכרז  המוצעים  האגדים  כל  יונפקו  לציבור, 

יהיה   גבוהים  אשר  במחירים  )ו/או  שבו  ביותר  הגבוה  המחיר 

המוצעים   האגדים  כל  לרכישת  בקשות  במכרז  הוגשו  ממנו( 

 לציבור. 

במחיר   .2.1.4.4.3 זה  תשקיף  פי  על  לציבור  המוצעים  האגדים  הקצאת 

 המכירה, תעשה באופן הבא: 

המכירה   .א ממחיר  הנמוך  במחיר  הנוקבות  לא   –בקשות 

 תענינה. 

גבוה   .ב במחיר  הנוקבות  המכירה  בקשות  תענינה   – ממחיר 

 במלואן. 

תענינה באופן יחסי, כך   –בקשות הנוקבות במחיר המכירה   .ג

לציבור  המוצעים  האגדים  מספר  מתוך  יקבל  מבקש  שכל 

הנוקבות  בקשות  בגין  ההקצאה  לאחר  לחלוקה,  שיוותר 

שבין   ליחס  השווה  חלק  המכירה,  ממחיר  גבוה  במחיר 

שייקבע   מספר האגדים שהזמין בבקשה שבה נקב במחיר 

לבין המספר הכולל של האגדים הכלולים בכל הבקשות בהן  

 הקרוב(.ננקב המחיר שייקבע מעוגל לאגד 

  2.1.4.4.3על אף האמור לעיל, אם על פי ההקצאה כאמור בסעיף   .2.1.4.4.4

כמפורט   ההשתתפות  ביחידות  מזערי  פיזור  יתקיים  לא  לעיל 

להלן, אזי תבוצע ההקצאה במחיר המכירה על פי    2.3.2בסעיף  

 : סעיף זה כדלהלן
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המכירה   .א ממחיר  הנמוך  במחיר  הנוקבות  לא   -בקשות 

 תיעננה. 

גבוה  .ב או  לעיל  כאמור  המכירה  במחיר  הנוקבות  בקשות 

באופן יחסי, כך שכל מזמין יקבל מתוך סך   תיעננה  - ממנו  

האגדים המוצעים, מספר אגדים השווה ליחס שבין מספר 

או   שייקבע  במחיר  הנוקבת  בבקשתו  שהזמין  האגדים 

הבקשות  שבכל  האגדים  מספר  לבין  ממנו,  גבוה  במחיר 

במכרז בהן ננקב מחיר במכירה או מחיר גבוה ממנו מעוגל 

 לאגד הקרוב. 

לעיל לא יתקיים    2.1.4.4.4אה כאמור בסעיף  אם גם על פי ההקצ .2.1.4.4.5

להלן, תבוצע הקצאה מחדש   2.3.2פיזור מזערי כמפורט בסעיף  

מהמחיר   יפחת  לא  אשר  חדש  רכישה  מחיר  קביעת  לצורך 

המינימאלי ואשר יהיה מחיר הרכישה הגבוה ביותר שבו יהיה  

באופן   לציבור  המוצעים  הערך  ניירות  את  להקצות  ניתן 

להלן,    2.3.2שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כמפורט בסעיף  

ובלבד שלמזמין לא יוקצו אגדים במספר גבוה מזה שהזמין או  

" )להלן:  בבקשתו  שנקב  מזה  גבוה  הרכישה  במחיר  מחיר 

ההקצאה החדש תיעשה  כאמור,  חדש  רכישה  מחיר  נקבע   .)"

בסעיף   שייקבע    2.1.4.4.4כאמור  הרכישה  מחיר  ובמקום  לעיל 

הנוקבות   בקשות  החדש.  הרכישה  מחיר  נאמר  כאילו  ייראה 

 חיר רכישה נמוך ממחיר הרכישה החדש לא תיעננה. במ

לעיל לא יתקיים פיזור    2.1.4.4.5אם גם כתוצאה מהקצאה לפי   .2.1.4.4.6

להלן, לא יוקצו ניירות ערך על פי    2.3.2מזערי כמפורט בסעיף  

 תשקיף זה ותבוטל ההנפקה לציבור. 

אם כתוצאה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי אגדים, הם  .2.1.4.4.7

שיוותרו   אגדים  של  עודפים  ההנפקה.  רכז  שיקבע  כפי  יעוגלו, 

י  במחיר  כתוצאה מהעיגול כאמור,  רכז ההנפקה  ידי  על  ירכשו 

 שיקבע. 

 

 הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז  .2.1.4.5

במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות אופן ההצעה, יהא הנאמן  

רשאי להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר המכירה או במחיר  

ות  הרכישה החדש, לפי העניין, או במחיר הגבוה ממנו, כמות נוספת של נייר 

( מהכמות  15%הערך המוצעים בהיקף שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים )

  316,500    הכוללים)   אגדים  3,165  -שהוצעה על פי תשקיף זה, קרי לא יותר מ 

ו השתתפות  )סדרה    158,250- יחידות  אופציה  "  ((1כתבי  ההקצאה  )להלן: 

  במידה   לעיל.  2.1.4.4"(, אשר יוקצו בהתאם לסעיף  הנוספת לכלל המזמינים

בסעיף   כאמור  נוספת  בהקצאה  אגדים  ירכוש    זה,ויוקצו  ותבוצע,  וככל 
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מנת לעמוד בהנחיות הבורסה  השותף הכללי יחידות השתתפות נוספות על  

 כאמור לעיל. 

", משמע היחס בין כמות  חתימת יתריובהר כי על פי תקנות אופן ההצעה, " 

ניירות הערך שהוגשו לגביהן הזמנות במחיר המכירה בהצעה אחידה לבין  

על   עולה  שהוא  ובלבד  לחלוקה,  שנותרה  שנותרה  "- ו  1הכמות  הכמות 

צעה בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה  ", משמע כמות ניירות ערך שהולחלוקה

כמות ניירות ערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר המכירה  

 בהצעה אחידה. 

 

 חשבון מיוחד .2.1.4.6

תאגיד   .2.1.4.6.1 אצל  ההנפקה,  רכז  יפתח  המכרז,  תאריך  לפני   סמוך 

להנפקה   בקשר  הנאמן  שם  על  מיוחד  נאמנות  חשבון  בנקאי 

" )להלן:  פרטיו  את  למפיצים  המיוחדוימסור  "(. החשבון 

ינוהל על ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור   החשבון המיוחד 

בגין   היתר  בין  ששולמו  הסכומים  בו  ויופקדו  הנאמן  ובשם 

האגדים המוצעים שהבקשות לרכישתם נענו. כל עוד לא הועברה  

המיוחד   בחשבון  התמורה  תוחזק  לנאמן,  ההצעה  תמורת 

 בית על בסיס יומי. ותושקע בפיקדונות שקליים ונושאי רי

מזערי   .2.1.4.6.2 פיזור  לעניין  הבורסה  דרישות  במלואן  והתקיימו  היה 

בסעיף   כמפורט  ההשתתפות  ביחידות  הציבור  אחזקות  ושווי 

להלן וכי השותף הכללי רכש את יחידות ההשתתפות להן    2.3.1.1

בסעיף   כאמור  לנאמן    1.4התחייב  ההנפקה  רכז  יעביר  לעיל, 

הגשת   יום  לאחר  הראשון  המסחר  יום  עד  המוגבל(,  )השותף 

מהשעה   יאוחר  לא  שבחשבון  14:00הבקשות  הכספים  את   ,

המיוחד )בצירוף פירות ההשקעה שנצברו בגינם ובניכוי עמלות  

יחידות  ריכ בגין  תעודות  העברת  כנגד  וזאת  והפצה(  וז 

לחברה   התשקיף,  פי  על  ונרכשו  הוצעו  אשר  ההשתתפות, 

)להלן:   בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  של  לרישומים 

 "(. החברה לרישומים"

אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף   .2.1.4.6.3

הערך    2.1.4.6.2 ניירות  יוקצו  לא  ההנפקה,  תבוטל  לעיל, 

 המוצעים ולא ייגבו כספים מהמזמינים. 

 

 הודעה על תוצאות ההנפקה, פיצול וויתור .2.2

, תימסר הודעה על  10:00ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות עד שעה   .2.2.1

ידי רכז ההנפקה, , למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין  

את המחיר לאגד שנקבע במכרז, כמות האגדים שתוקצה ואת התמורה המגיעה מהם  

 בעבורם. 
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לש .2.2.2 עד  יום  ובאותו  כאמור  ההודעה  קבלת  המבקשים 12:30עה  עם  יעבירו   ,

שהזמנותיהם לרכישת ניירות ערך בהנפקה נענו, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, 

נענתה  לגביהן  האגדים, אשר  עבור  לרכז ההנפקה את מלוא התמורה המגיעה מהם 

 לעיל.   2.1.4ההצעה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 

יודיע המציע בדוח מיידי לרשות   ביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות  .2.2.3

 ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז. 

 

 רישום למסחר בבורסה  .2.3

 אישור הבורסה  .2.3.1

 למסחר של: טרם פרסום ההודעה המשלימה יתקבל אישור הבורסה לרישום 

 על פי תשקיף זה.   המוצעות לציבוריחידות ההשתתפות  .2.3.1.1

יחידות ההשתתפות שירכוש השותף הכללי לאחר תאריך התשקיף וקודם   .2.3.1.2

ניירות הערך המוצעים לציבור על פי התשקיף כאמור  לרישום למסחר של  

 . לעיל 1.4בסעיף 

סחירים   .2.3.1.3 לא  אופציה  כתבי  ממימוש  כתוצאה  שתנבענה  השתתפות  יחידות 

 . להלן 10.2.1כמפורט בסעיפים 

המציע יפנה לבורסה תוך יום עסקים אחד לאחר יום הגשת הבקשות בבקשה לרשום 

 בה למסחר על פי האישור האמור את ניירות הערך האמורים.

מזערי של אחזקות הציבור  הרישום למסחר של ניירות הערך האמורים מותנה בפיזור

בסעיף   כאמור  ההשתתפות  ביחידות  ציבור  אחזקות  וברכישת    2.3.2.1ושווי  להלן 

 . לעיל  1.4יחידות ההשתתפות על ידי השותף הכללי כפי שהתחייב כאמור בסעיף 

בבקשתו לבורסה לאישור רישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 

בהתא  החלים  החובות  את  לקיים  המציע  והנחיות התחייב  הבורסה  לתקנון  ם 

הדירקטוריון על פיו כפי שיהיו מעת לעת וככל שהן מתייחסות לשותפויות מוגבלות,  

 שיחידות המקנות זכות בזכויות השותף המוגבל בהן, רשומות למסחר בבורסה. 

כן התחייב המציע כלפי מסלקת הבורסה לקיים את החובות החלים על חברה  כמו 

ח שהן  ככל  בבורסה  זכות  הרשומה  המקנות  שיחידות  מוגבלות  שותפויות  על  לות 

של  העזר  לחוקי  בהתאם  בבורסה,  למסחר  רשומות  בהן  המוגבל  השותף  בזכויות 

 מסלקת הבורסה כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. 

 שווי החזקות ציבור ופיזור מזערי  .2.3.2

מותנה   .2.3.2.1 המוצעים  הערך  ניירות  של  למסחר  רישום  הבורסה  הנחיות  פי  על 

 בכך:

מששווי   .2.3.2.1.1 יפחת  לא  ההשתתפות  ביחידות  הציבור    20 -החזקות 

 מיליון ש"ח;

לאחר   .2.3.2.1.2 סמוך  ההשתתפות,  ביחידות  הציבור  אחזקות  ששיעור 

מהחלופות   באחת  מהקבוע  יפחת  לא  למסחר,  הרישום 

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

שעור החזקות  

הציבור יהיה  

 לפחות:

  40 -ומעלה, ונמוך מ ש"ח מיליון  20

 ש"ח מיליון 
50% 

  60 -ומעלה, ונמוך מ ש"ח מיליון  40

 ש"ח מיליון 
30% 

  100 -ומעלה, ונמוך מ ש"ח מיליון  60

 ש"ח מיליון 
20% 

 15% ומעלה  ש"חמיליון  100

בהנפקה    האפקטיבי ליחידת השתתפותיצוין כי בהתאם למחיר  

על פי תשקיף זה ועל פי מבנה ההנפקה, שיעור אחזקות הציבור  

 . [50%]הנדרש מהשותפות כתנאי לרישום למסחר הינו לפחות 

ביחידות השתתפות   .2.3.2.1.3 הציבור  של החזקות  וכן שהפיזור המזערי 

 יהיה כמפורט בטבלה להלן: 

 סוג נייר הערך 
מספר מחזיקים  

 מזערי 

שווי החזקה מזערי  

 למחזיק 

יחידת  

 השתתפות 
 ש"ח  16,000 35

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

החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל או מחזיק ביחד עם  

ההחזקה   שווי  על  עולה  במשותף  החזקותיהם  ששווי  אחרים 

 המזערי למחזיק כאמור. 

הינו   במניות  המזערי  המחזיקים  והשותפות    35מספר  הואיל 

ביום   שירותי  אקסלנס  עם    2021באפריל    8התקשרה  נשואה 

"( בהסכם לעשיית שוק  עושה השוקבע"מ )להלן: "   בורסה בע"מ 

"( על פיו יפעל עושה  ההסכם" או "הסכם עשיית השוק)להלן: "

של   ההשתתפות  ביחידות  שוק  כעושה  פי  השוק  על  השותפות. 

בהתאם    ההסכם ישמש עושה השוק כעושה שוק של השותפות

 . לתקנון הבורסה והנחיותיה

 התמורה בגין עשיית השוק הינה בסכום שאינו מהותי. 

במסגרת ההסכם התחייב עושה השוק כי במשך תקופת ההסכם 

הוא יפעל כעושה שוק, ויגיש לביצוע בבורסה פקודות עשיית שוק  

ת כל הנדרש מעושה שוק בהתאם להוראות הדין  כנדרש, ויבצע א 

בכלל, ולתקנון הבורסה והנחיותיה, כפי שיהיו מעת לעת, בפרט  

תתבצע  השוק  עשיית  השוק.  עשיית  הסכם  הוראות  פי  ועל 

בחשבון מיוחד של עושה השוק, שייוחד לפעילות עשיית השוק  

 בניירות הערך נשוא ההסכם.
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בלעדי, לפעול על מנת  עושה השוק התחייב, לפי שיקול דעתו ה

שהסחירות והכמויות למתן פקודות קניה בשלב המסחר הרציף  

₪ וכן פקודות למכירה בשלב    3,000  -יהיו בכמות שלא תפחת מ 

בכמות שלא תפחת מ יהיו  הרציף  במרווחי    3,000  - המסחר   ₪

. על אף האמור לעיל, הודגש, כי  5%מחיר שלא יעלו בשיעור של  

שי לפי  יפעל  השוק  לתקנון  עושה  ובכפוף  הבלעדי  דעתו  קול 

בשוק   חריגים  אירועים  בהתפתחות  שוק  מצבי  פי  על  הבורסה 

 ו/או בשותפות.

הראשון   המסחר  מיום  החל  שנה  של  לתקופה  הינו  ההסכם 

" )להלן:  ההשתתפות  הראשוניתביחידות  ההסכם  "(.  תקופת 

אוטומטי   באופן  יוארך  ההסכם  הראשונית  התקופה  בתום 

התקופות חודשים כל אחת )להלן: "  12ת  לתקופות נוספות בנו

 "(.הנוספות

על אף האמור לעיל: )א( לאחר תקופת ההסכם הראשונית, כל  

של   בהודעה  ההסכם  את  לסיים  רשאי  יהיה  בכתב   21צד  יום 

ומראש. )ב( בכפוף לתקנון הבורסה, עושה השוק יכול להביא את  

ההסכם לידי סיום, בכל עת, במקרה של מניעה חוקית שתחול  

על ידי    -עליו מלשמש כעושה שוק בניירות הערך נשוא ההסכם  

 מתן הודעה בכתב. 

דירקטוריון   החלטת  ו/או  ההנחיות  ו/או  והתקנון  במידה 

הבורסה ישתנו ו/או שיקבע הסדר אחר על פי דין שלפיו תתבצע 

"(, יפעל עושה השוק בהתאם  ההסדר החדשעשיית שוק )להלן: " 

פי דין. על אף האמור לעיל  -נדרש עללהסדר החדש, ככל שהדבר  

כלשהי   זכות  תפגע  החדש  ובהסדר  היה  כי  בזאת,  מוסכם 

פי ההסכם, תהא השותפות רשאית  - מזכויותיה של השותפות על

להביא את ההסכם לידי סיומו לאלתר. זכות זו תעמוד לשותפות  

 כל עוד נמשכת הפגיעה בזכויותיה. 

ביום   קיבל  השוק  א   2021באפריל    8עושה  הבורסה  את  ישור 

 לפעילותו כעושה שוק ביחידות ההשתתפות. 

על פי הנחיות הבורסה, במקרה שבו חדל עושה השוק מלשמש 

עושה שוק או ביטל מנכ״ל הבורסה את האישור שניתן לעושה  

השוק לפעול כעושה שוק, בטרם חלפה שנה ממועד רישומן של  

שוק אחר   עושה  למסחר, תמנה השותפות  ההשתתפות  יחידות 

( ימים מהמועד בו חדל עושה השוק לשמש 14ארבעה עשרה )   תוך

מנכ״ל הבורסה את האישור   ביטל  בו  או מהמועד  כעושה שוק 

 . שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, לפי העניין

לעיל    2.3.2.1לא התקיים "פזור מזערי" של החזקות הציבור כאמור בסעיף   .2.3.2.2

אות  ההשתתפות  יחידות  הכללי  השותף  ידי  על  נרכשו  לא  התחייב    ןאו 

לעיל או לא התקיים שווי אחזקות ציבור ביחידות    1.4שירכוש כאמור בסעיף  
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לפחות   של  בסכום  פי  ,  ש"חמיליון    20ההשתתפות  של  ההנפקה  תבוטל 

כספים  תשק ייגבו  ולא  ירשמו למסחר,  ולא  יוקצו  לא  ניירות הערך  זה,  יף 

 . מהמזמינים

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

לעיל,   מיידי  השותפותודיע  תכאמור  ביטול    בדו"ח  על  הודעה  ויפרסם 

ההנפקה תוך יומיים ממועד הביטול, בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל  

 בשפה העברית. 

 

 הימנעות מעשיית הסדרים  .2.4

מתחייבים בחתימתם על    הכללי  השותףהדירקטורים של  ו  השותף הכללי  ,שותפותה .2.4.1

תשקיף זה להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף, בקשר עם הצעת ניירות 

הערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך  

 על פי התשקיף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף. 

מתחייבים בחתימתם על    השותף הכלליורים של  הדירקטו  השותף הכללי  ,שותפותה .2.4.2

תשקיף זה, להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את  

 לעיל.  2.4.1התחייבות כאמור בסעיף 

מתחייבים בחתימתם על    השותף הכלליהדירקטורים של  ו  השותף הכללי  ,שותפותה .2.4.3

לעיל עם צג ג' כלשהו  2.4.1תשקיף זה, להימנע מלהתקשר בעסקה בניגוד לאמור בסעיף  

 לעיל.  2.4.1שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 

התחייבות הדירקטורים כאמור תעמוד בתוקף כל עוד הדירקטורים ממשיכים לכהן   .2.4.4

 בתפקידם כדירקטורים במציע. 

 

 השעיה ומחיקה מהמסחר  .2.5

הבורסה   תקנון  פי  לעניין  על  בתקנון  הקבועות  לעילות  בנוסף  התשקיף,  במועד  והנחיותיה 

השעיית מסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרישום למסחר, רשאי דירקטוריון הבורסה להשעות  

אחד   בכל  למסחר  הרישום  מן  ולמחקן  המוגבלת  השותפות  של  ערך  בניירות  המסחר  את 

 :מהמקרים הבאים

השותפות    180בחלוף   .2.5.1 בו  מהמועד  בתחום יום  לעסוק,  חדלה  שהיא  כך  על  הודיעה 

פירות המחקר  ושיווק של  בייצור  לפני הרישום למסחר או  ידה  על  הפעילות שנקבע 

השותפות מתחייבת להודיע לבורסה על מועד בו אין לה פרויקט וכן    והפיתוח שבוצע.

 יום ממועד זה. 180לדווח בחלוף 

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

  1984- כהגדרתם בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, התשמ"ד

השקעה של השותפות או תאגיד המוחזק על ידי השותפות    –"(  חוק המו"פ)להלן: "

אחד   שמתקיים  ובלבד  המו"פ  בחוק  אלה  מונחים  כמשמעות  פיתוח,  ו/או  במחקר 

 התנאים הבאים: 

" התקבל   .2.5.1.1 )להלן:  טכנולוגית  לחדשנות  הלאומית  הרשות  רשות  אישור 

"( בגין כל פרויקט בו תשקיע לראשונה, כי הפרויקט הינו פרויקט  החדשנות

 מחקר ו/או פיתוח.
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הגישה השותפות בקשה לרשות החדשנות, על מנת שזו תאשר כי הפרויקט  

עד  הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח, והרשות לא הביעה עמדה לגבי הבקשה  

ימים מיום שהוגשה הבקשה על פי נהלים שקבעה רשות החדשנות,    30תום  

פיתוח, בתנאי שהשותפות הצהירה   ו/או  ייחשב הפרויקט כפרויקט מחקר 

כהגדרת   פיתוח  ו/או  מחקר  פרויקט  הינו  שהפרויקט  כך  על  מיידי  בדיווח 

 מונחים אלה בחוק המו"פ. 

את .2.5.1.2 מקיימת  ההשקעה  כי  החדשנות  רשות  אישור  חוק    התקבל  מטרות 

 המו"פ. 

" משמעותו חברה המוחזקת על ידי השותפות המוגבלת  תאגיד זה "  2.5.1לענין סעיף  

 או שותפות מוגבלת המוחזקת על ידה. 

השותפות המוגבלת החלה לעסוק גם בתחומי פעילות שאינם בתחום עיסוקה הבלעדי,  .2.5.2

 . להלן 2.5.3בסעיף כאמור 

בה לעסוק בהם השותפות המוגבלת החלה לעסוק בפרויקטים אחרים מאלה שהתחיי .2.5.3

בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או מאלה שהוגדרו בהסכם  

הסכם השותפות   תיקון  ואשר  לראשונה  השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר 

 3בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות. 

כאמור בסעיף זה לעיל יהיו  הליכי השעית המסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרשום למסחר  

השותפות   של  פירוקה  בשל  מוגבלת  בשותפות  ערך  ניירות  ומחיקת  השעיית  להליכי  זהים 

המוגבלת עפ"י החלק בתקנון הבורסה הדן בהשעיית מסחר בניירות ערך ומחיקתם מן הרשום  

 למסחר. 

 

 תעודות ומכתבי הקצאה  .2.6

הנ .2.6.1 ידי  על  תוצאנה  ההשתתפות  יחידות  בגין  יחידות  בסעיף תעודות  כמפורט  אמן 

)ב( לעיל. תעודות היחידות כאמור יכללו אישור של השותף המוגבל בדבר החזקת  2.1.5

 ניירות הערך בנאמנות עבור מחזיקי תעודות היחידות. 

פי  .2.6.2 על  ההשתתפות המוצעות  ביחידות  במישרין  להחזיק  יהיה  ניתן  לא  בשום מקרה 

המוגבל, שישמש כבעלים   תשקיף זה, וההחזקה בהן תהיה אך ורק באמצעות השותף

 הרשום שלהם, ויחזיק בהם בנאמנות. 

 

 חיתום והפצה .2.7

לאומי פרטנרס  בכוונת השותפות להתקשר בסמוך לאחר פרסום התשקיף עם גופים, בהובלת  

בע"מ, המעניקים שירותי חיתום ו/או הפצת ניירות ערך, בהסכם לפיו תקבל השותפות    חתמים

באמצעות תשקיף זה. פרטי הסכם זה,   שירותי חיתום ו/או הפצה של ניירות הערך המונפקים

ההודעה   במסגרת  ידווחו  לעיל,  כאמור  השירותים  בגין  שתשולמנה  והעמלות  שייחתם,  ככל 

 . המשלימה

 

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

בהסכם    5.1שנים שתחל במועד הרישום למסחר )ראה סעיף    3שלא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות, וזאת לתקופה של  
 לעיל(. 5השותפות המצורף כנספח א' לפרק 
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 חסימת ניירות ערך  .2.8

 להלן מפורטות הנחיות הבורסה לעניין ניירות ערך בשותפות:

ל יחידות השתתפות שירכשו קודם לרישום ניירות הערך המוצעים על  הסדרי החסימה יחולו ע 

לעיל )להלן:   1.4פי תשקיף להשלמה זה למסחר בבורסה על ידי השותף הכללי כמפורט בסעיף 

 "(. ניירות הערך שנרכשו לפני הרישום למסחר"

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

הגשת   לפני  חודשים  עשר  שניים  שתחילתה  בתקופה  ענין  מבעל  נרכשו  או  שהוקצו  יחידות 

 הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר;

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

 שת הבקשה לרישום למסחר וסופה במועד הרישום למסחר; חודשים לפני הג

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

 הרישום למסחר. 

 למעט: 

 יחידות שהוצעו לציבור על פי תשקיף; 

ום  יחידות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לריש

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

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

מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל יחידות חסומות או הסכם  

בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך בשותפות נשוא ההסכם  אחר, שנכרת בין בכתב ובין  

ושיש בו התחייבות של מחזיק ביחידות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בשותפות  

 בשל אותן יחידות בדרך קבועה בהסכם. 

 לרבות המיר ליחידת השתתפות.  –" יחידה"

לכתבי   .2.8.1 וביחס  למסחר  הרישום  לפני  הכללי  השותף  שירכוש  הערך  לניירות  ביחס 

)כל אחד    ,השותף הכללי והשותפות  של"ר, והמנכ"ל  היו  סגן   ,"רליוהאופציה שיוקצו  

 החסימה הבאים: "(, כמפורט להלן, יחולו תנאיבעל הענייןמאלה להלן בסעיף זה: "

 

 שייחסמו  הערך ניירות

 המחזיק  שם
 יחידות 

 השתתפות  

 כתבי

 אופציה

 (1)סדרה 

)לא  אופציה כתבי

 ( סחירים

 השתתפות יחידות

  שתנבענה

  כתבי ממימוש

  לא אופציה

 סחירים 

  שותף טק  -יוניק

 "מ בע כללי
539,000 269,500  -  - 

)יהושע(    שוקי

 כהן
 -  - 42,313 42,313 

 42,313 42,313 -  -  שיף  חיים

 56,417 56,417 -  -  גפן  אבי
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לא   .א למסחר,  ההשתתפות  יחידות  רישום  במועד  שתחילתם  החודשים  בשלושה 

יעשה בעל העניין כל עסקה או פעולה ביחידות המוחזקות על ידו במועד הרישום  

 "(.ניירות הערך החסומיםלמסחר )להלן: " 

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

שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל העניין לבצע כל עסקה או פעולה  השמונה עשר  

על   עולה  שאינו  בשיעור  החסומים  הערך  הערך    2.5%בניירות  ניירות  מכמות 

זו   פיסקה  לצורך  החסומים  הערך  ניירות  כמות  חישוב  חודש.  מידי  החסומים, 

 יעשה על בסיס מצטבר. 

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

 לביצוע על עסקה או פעולה בניירות הערך החסומים. 

 

 ביצוע עסקאות או פעולות  .2.8.2

לעיל ניתן לבצע עסקה או פעולה בניירות הערך החסומים   2.8.1 למרות האמור בסעיף

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן: 

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר ניירות ערך חסומים.  .א

חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר ניירות ערך חסומים,    6החל מתום   .ב

על   כי  יתחייב  החסומים  הערך  ניירות  שמקבל  ובלבד  לבורסה,  מחוץ  בעסקה 

ניירות הערך שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר,  

 זה.  2.8כאמור בסעיף 

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

וזאת לשם העברתם לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי  

 לתקנון הבורסה ולהנחיות על פיו.

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

 או פעולה שנקבעה בהנחיות הבורסה. 

 : נוספות הוראות  .ה

ניתן להעביר ניירות הערך חסומים ממחזיק ניירות הערך חסומים, לתאגיד   (1

שמקבל   בתנאי  בו,  הבעלות  במלוא  המחזיק  לתאגיד  או  המלאה  בבעלותו 

ניירות הערך כאמור, יתחייב כי על ניירות הערך שקיבל ימשיכו לחול תנאי  

 זה. 2.8חסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

התנאים   (2 בהתקיים  החסומים  הערך  בניירות  פעולה  או  עסקה  לבצע  ניתן 

 הבאים: 

יחסמו   (א הפעולה  או  העסקה  מושא  החסומים  הערך  ניירות  במקום 

ידי   על  המוחזקים  אחרים  ערך  של  ניירות  המלאה  בבעלותו  תאגיד 

המחזיק בניירות הערך החסומים או על ידי המחזיק במלוא הבעלות  

 במחזיק בניירות הערך החסומים.

הערך   (ב לניירות  הזהים  ובכמות  מסוג  יהיו  שיחסמו  הערך  ניירות 

החסומים מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק בהם יתחייב כי יחולו  

הערך החסומים מושא העסקה  עליהם תנאי החסימה שחלו על ניירות  

 זה, למשך תקופת החסימה שנותרה.  2.8או הפעולה כאמור בסעיף 
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3) ( בפסקאות  כאמור  ערך  ניירות  )1נחסמו  או  בבעלותו  2(  תאגיד  ידי  על   ,)

בבעלות  המלא שינוי  יחול  לא  החסומים,  הערך  בניירות  המחזיק  של  ה 

 בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה. 

 לענין סעיף קטן זה:  (4

 בן אם המחזיק הוא בעל ענין ובין אם לאו.   –"  מחזיק בניירות ערך חסומים"

 בין במישרין ובין בעקיפין.  –" בבעלותו המלאה" או "מלוא הבעלות"

 הערך החסומים בידי הנאמן הפקדת ניירות  .2.8.3

יופקדו .א החסומים  הערך  " נאמן בידי ניירות  הערך  )להלן:  לניירות  הנאמן 

במשךהחסומים של החסימה תקופת "(  לניירות   רישומם  בדרך  הנאמן  בספרי 

בורסה ויוחזקו לרישומים החברה שם על הערך החסומים  בפיקדון  אצל חבר 

לניירות הערך   לנאמן רק החסומים כאשרלניירות הערך   שם הנאמן על המתנהל

 חתימה בפקדון.  החסומים זכות

 " משמעו:נאמןלעניין זה, " .ב

החברה   (1 או  שלה  האם  החברה  הוא  בורסה  חבר  או  שבנק  לנאמנות  חברה 

 האחות שלה; 

 עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין;  (2

 או  רואה חשבון או חברה לנאמנות של רואי חשבון; (3

 לפי לשמש כנאמן ערך ניירות רשות ראש יושב ידי על אושרה אשר חברה (4

השקעות 9 סעיף  אשר חברה או  1994ד  "תשנ  בנאמנות, משותפות לחוק 

 מס ( לכללי1()א()3סעיף ) פי על לשמש כנאמן השומה פקיד ידי על אושרה

 . 2003-ג"לעובדים(, תשס  מניות מס בהקצאת הכנסה )הקלות 

אלטשולר שחם  השותף הכללי הודיע כי יפקיד את ניירות הערך החסומים אצל   .ג

נאמנויות בע"מ, חברה אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על פי סעיף  

,  2009-( לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, תשס"ג 1)א()3

 . אשר ישמש כנאמן לניירות הערך החסומים

לנצל תחייב  היוקצו ניירות ערך בשותפות המוגבלת בדרך של זכויות, השותף הכללי   .2.8.4

למסחר   הרישום  לפני  שנרכשו  החסומים  הערך  ניירות  בגין  לו  המגיעות  זכויות 

 המוחזקים על ידו כאמור לעיל. 

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

יחידות   על  זכויות  החסומים,  ועל  חסומים  המירים  ערך  ניירות  מהמרת  הנובעות 

 שחולקו בגינן ללא תמורה. 

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

 החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן: 

ימכור בבורסה את הזכויות בגין היחידות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה   .א

ידות הזהות ליחידות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות  ירכוש יח

 על היחידות החסומות המוחזקות בידו. 

 ינצל את הזכויות בגין היחידות החסומות.  .ב
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 פי-על של יחידות ששוויה כמות אותה למעט  -מניצול הזכויות   יחידות שינבעו על

השקעתו כשווי  זכויות"  ה"אקס  הוראות   יחולו -הזכויות ניצול   בגין מחיר 

 בידו.  על היחידות החסומות המוחזקות החסימה החלות

תעשה   האמורות  הדרכים  באחת  החסומות  ביחידות  המחזיק  ידי  על  הבחירה 

בסמוך למועד הצעת זכויות. ככל שלא יבחר באחת הדרכים כאמור, יחול האמור  

 בס"ק א' לעיל. 

 

 הצעה על פי תשקיף המדף  .2.9

ניירות ערך שונים  -על דוחות הצעת המדף,  לציבור, באמצעות  יכול שיוצעו  פי תשקיף המדף 

בשותפות,   )הנאמן(  המוגבל  השותף  בזכויות  השתתפות  זכות  המקנות  השתתפות  )יחידות 

ידי השותף המוגבל בנאמנות לטובת בעלי היחידות ותחת פיקוחו של  -המוחזקות ומופעלות על

ניתנות להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה ליחידות השתתפות,  המפקח, אגרות חוב שאינן  

כתבי אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות  

להמרה,   הניתנות  חוב  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  להמרה,  ניתנות  שאינן  חוב 

להנפיק על פי הדין מכח תשקיף המדף    ניירות ערך מסחריים וכל נייר ערך אחר שניתן יהיה

 במועד הרלוונטי(. 

)פרטי ניירות  לתקנות א  25  תקנה  להוראות בהתאם מבנה    –תשקיף   וטיוטת  התשקיף ערך 

תשכ"ט  "  1969-וצורה(,  תשקיף)להלן:  פרטי  בתשקיף שיש הפרטים"(,  תקנות  בדבר  לכלול 

על   מדף הצעת דוח יובאו במסגרת, תשקיף פרטי לתקנות' ג בפרק הקבועים ,ערך ניירות הצעת

המיוחדים יושלמו  ובו לציבור ערך  ניירות יוצעו פיו בהתאם   והכול,  הצעה לאותה הפרטים 

 ולעמדותלניירות ערך בתל אביב בע"מ    ולהנחיות הבורסה לתקנון   ובהתאם דין כל  להוראות

הדוח   פי על  שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאם,  עת באותה  שיהיו  כפי,  ערך ניירות סגל רשות

 כאמור. 

 

 רכישת האגדים והצעתם על ידי המציע  .2.10

הסכם הצעת בין המציע לבין הנאמן )בתשקיף זה: "  ערב פרסום התשקיףעל פי הסכם שנחתם  

באגדים  האגדים הכלולים  הערך  ניירות  כל  את  זה  תשקיף  פי  על  לציבור  המציע  יציע   ,)"

התחייב הנאמן  זה.  תשקיף  פי  על  לציבור  יענה    המוצעים  המציע  אשר  למבקשים  להקצות 

להזמנתם לרכישת ניירות הערך הכלולים באגדים המוצעים על פי תשקיף זה, את ניירות הערך  

על ידם כאמור. ההקצאה למבקשים תיעשה במחיר לאגד כאמור   הכלולים באגדים שירכשו 

לעיל. התשלום לנאמן עבור האגדים יעשה במישרין על ידי מי שירכשו את האגדים    2.1.1בסעיף  

המוצעים על פי תשקיף זה, והוא יהיה שווה לאותם הסכומים שיתקבלו בפועל בגין הנפקת  

 לשלם לנאמן סכומים מעבר לסכומים האמורים.האגדים לציבור. המציע לא יהיה חייב 

  6תמורת ההנפקה )נטו(, לאחר ניכוי הוצאות ההנפקה )ראה פרק  הנאמן ישקיע את כל סכום  

 ₪ להוצאות הנאמנות, בהון השותפות מיד עם קבלתו. 200,000להלן( ובניכוי סכום של 

וההצעה על פי התשקיף, לרבות כל עמלות הריכוז, החיתום וההפצה, יחולו    כל הוצאות ההנפקה

ידה מתוך כספי תמורת   וישולמו על  ההנפקה. השותפות תחזיר לנאמן ולמציע  על השותפות 

מתוך כספי תמורת ההנפקה את כל הוצאות ההנפקה שנשאו בהן, אם וככל שנשאו, כפי שיפורט  
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כספי תמורת   יתקבלו  שבו  במועד  ידי המפקח,  על  ויאושר  ידי המציע  על  ייערך  בדו"ח אשר 

 ההנפקה בידיו. 

לזכאים לכך תוך שני ימי עסקים  במקרה של ביטול ההנפקה מכל סיבה שהיא, יחזיר הנאמן  

)נטו( של   לאחר ביטול ההנפקה את הכספים ששילמו בגין האגדים בתוספת פירות ההשקעה 

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

 בכל הוצאות ההנפקה.

 

 הימנעות מדילול הון  .2.11

לגבי זה  ועד    בתקופה שתחל ממועד תשקיף  זה  פי תשקיף  על  יחידות ההשתתפות המוצעות 

להקצאתן, לא תעשה השותפות כל פעולה, להוציא הנפקה לפי תשקיף זה, אשר יש בה משום  

"דילול הון" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף, מבנה וצורה(,  

 ה. , ביחס לאגדים וליחידות המוצעים על פי תשקיף ז1969-התשכ"ט
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 הון השותפות המוגבלת - 3פרק 

 הון השותפותהרכב  .3.1

 על פי הסכם השותפות, הון השותפות המוגבלת מורכב מהסכומים הבאים: 

 סכומים שהוכנסו לשותפות על פי הסכם השותפות  .3.1.1

 ש"ח הוכנס על ידי השותף המוגבל;  999.99סכום של  .3.1.1.1

 הכללי. ש"ח הוכנס על ידי השותף   0.01סכום של  .3.1.1.2

 סכומים שיוכנסו לשותפות  .3.1.2

  השותפים לאחר השלמת ההנפקה לפרטים אודות הסכומים שיוכנסו על ידי  .3.1.2.1

 להלן.  3.6-ו 3.3סעיפים  ורא

 

 ניירות ערך קיימים .3.2

 השקעת השותף הכללי או בעל השליטה בו  .3.2.1

הנחיות   .3.2.1.1 פי  יחידות  על  של  לראשונה  למסחר  הרישום  לפני  הבורסה, 

השתתפות, יתחייבו השותף הכללי ובעל שליטה בו, לרכוש תמורת מזומנים,  

יחידות השתתפות והמירים ליחידות השתתפות )כתבי אופציה( במחיר זהה  

להלן   מהאמור  יפחת  שלא  לציבור,  אלה  ערך  ניירות  מוקצים  בו  למחיר 

 "(:  שווי ההשקעה)להלן: " 

 המזערי  ההשקעה שווי,  ש"ח מיליון  60  -נמוך מ החזקות הציבור שווי כאשר .3.2.1.2

 למכפלה השווה  בשקלים סך או מיליון ש"ח  10מבין השניים:   הנמוך יהיה 

שהשותפות   מיחידות ההשתתפות וההמירים ליחידות השתתפות  20%של  

הצעה לציבור, במחיר המינימאלי  ה פרסום  במועד למסחר  מבקשת לרשמם 

לפרטים נוספים ראו סעיף    לציבור. בהצעה ההשתתפות יחידות  הוצעו שבו

 לעיל.  1.4

בין השותף הכללי ובין השותף    ערב פרסום התשקיףלהסכם שנחתם  בהתאם   .3.2.1.3

המוגבל, התחייב השותף הכללי לרכוש מאת השותף המוגבל, קודם לרישום  

.  ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה, יחידות השתתפות

 לעיל.  1.4  סעיף ו לפרטים נוספים רא

 דיווח על שינוי בהחזקות  .3.2.2

ניירות  ו/או  ה של יחידות השתתפות  השותף הכללי ובעלי הענין בו ידווחו על כל מכיר

ידם, במתכונת הדיווח  -ליחידות השתתפות )כתבי אופציה( המוחזקים עלערך המירים  

-על מכירת ניירות,  ערך שלה רשומים למסחר בבורסה-של בעל ענין בחברה שניירות

 ידיו. -ערך המוחזקים על

 ניצול זכויות נוספות בהנפקה .3.2.3

 . לעיל 2.8.6 –  2.8.4סעיפים  ו ין זה ראי לענ

 פרטים אודות הון השותפות  .3.2.4

ניירות הערך של השותפות והמחזיקים בו, בכפוף להשלמת   להלן פרטים אודות הון 

הערך   ניירות  שכל  ובהנחה  למסחר  והרישום  להשלמה  התשקיף  פי  על  ההנפקה 

ובהנחה שלא תבוצע  במחיר המינימאלי  יירכשו  התשקיף להשלמה  פי  על  המוצעים 
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נוספת לכלל המזמינים בהתאם להוראות סעיף  ה ו  2.1.4.4קצאה  שבהודעה  כן  לעיל 

 :המשלימה לא יחול שינוי בכמות ניירות הערך המוצעת

  יחידות המחזיק  שם
 השתתפות 

  אופציה כתבי
 ( 1)סדרה 

  אופציה כתבי
 1סחירים לא

  שיעור
 החזקה 

  יחידות
  השתתפות

 2מלא  בדילול

  שיעור
  החזקה
 בדילול

 3מלא
  שותף טק  -יוניק
 19.16% 808,500 20.35% -  269,500 539,000 "מ בע כללי

  דירקטוריון "ר  יו
  הכללי   השותף

)יהושע(   שוקי 
 כהן* 

 -  - 42,313 - 42,313 1.00% 

  השותף "ל  מנכ
  הכללי

אבי    והשותפות 
 גפן* 

 -  - 56,417 - 56,417 1.34% 

"ר  יו  סגן
דירקטוריון  

הכללי   השותף 
 *שיף חיים

 -  - 42,313 - 42,313 1.00% 

  אופציות
  שאינם   לעובדים

 *4משרה  נושאי
 -  - 42,312 - 42,312 1.00% 

להצעות   מסגרת 
פרטיות  
 5לעובדים

 -  - 63,500  - 63,500 1.50% 

 74.99% 3,165,000 79.65% - 1,055,000 2,110,000 ציבור
 100% 4,220,356 100% 246,856 1,324,500 2,649,000 "כ סה

  בסעיף   המופרטים   בתנאים ,  התשקיף  פרסום  טרם  אושרה  הענקתן  אשר  אופציות)*(  

ויוענקו בפועל רק לאחר השלמת ההצעה על פי תשקיף זה, מבלי שיידרשו לכך  ,10.3.4

 אישורים נוספים. 

 

 אופציות לנושאי משרה של השותף הכללי והשותפות  .3.2.5

את "תכנית להקצאת אופציות   2021  באפריל  8אישר ביום    הכלליהשותף    דירקטוריון

2021" )להלן:  של    בתכנית"(.  התכנית "(  התגמול  למדיניות  כפופה  היא  כי  נקבע 

 להלן(.  10השותפות, כפי שתהא מעת לעת )לעניין זה ראו נספח ג' לפרק 

נושאי משרה   ולתמרץ  לתגמל  הינה  ו/או של ומטרת התוכנית  עובדים של השותפות 

לשמר   לתמרץ,  מנת  על  השותפות,  של  קשורים  תאגידים  של  ו/או  הכללי  השותף 

לפיתוח עסקי השותפות, ולהגביר את הזדהותם עם השותפות  ולהגביר את מאמציהם  

 . ותאגידים קשורים שלה

,  בשותפות  משרה  לנושאי  סחירים  לא  אופציה  כתבי  הענקת  אושרו,  לתכנית  בהתאם

הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים כאמור תיעשה,   .להלן  לתשקיף  10.2  סעיף  כאמור

]נוסח חדש[, התשכ"א    102, בהתאם לסעיף  הניתן  ככל   1961  – לפקודת מס הכנסה 

"( במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת  פקודת מס הכנסה)להלן: "

זה. כתבי האופציה   לעניין  לניצע  כאמורמס הכנסה  כל   סמוך לאחר קבלת  יםיוקצו 

האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת אישור הבורסה 

 
 . לתשקיף 10.3.4 -ו 8.5.2סעיפים  ראו  נוספים  לפרטים  1
 . ( ימומשו ליחידות השתתפותלהלן 10.3.1בסעיף בהנחה שכל כתבי האופציה הלא סחירים )כאמור    2
 . ( ימומשו ליחידות השתתפותלהלן 10.3.1בסעיף בהנחה שכל כתבי האופציה הלא סחירים )כאמור    3
 . להלן 8.5.2 בסעיף כאמור  השותפות של ההשקעות  ועדת לחברי  יוענקו  אופציות ,31242  4
 . להלן 3.3 סעיף ראו  נוספים  לפרטים  5
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לרישום למסחר של יחידות המימוש. למען הסר ספק מובהר כי הקצאתם בפועל לא  

החברה  שם  על  יירשמו  המימוש  יחידות  הכללית.  האסיפה  של  נוסף  אישור  תצריך 

א  לקבלת  בכפוף  בבורסה,  למסחר  ותירשמנה  תהיינה  לרישומים  והן  הבורסה,  ישור 

החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר ועניין ליחידות ההשתתפות הרגילות 

 הקיימות בהון השותפות. 

 

  מסגרת לביצוע הצעות פרטיות .3.3

אישר דירקטוריון השותף הכללי מסגרת לביצוע הצעות פרטיות על ידי    2021באפריל    8ביום  

לפיה השותפות תהא רשאית לבצע הקצאות פרטיות של ניירות  "(  המסגרת השותפות )להלן: "

ממועד  במשך שתקופה של שלוש שנים    ניצעים מסוימים, כמפורט להלן, וזאת נאמן עבור  ערך ל

כאמור, התכנית  לאישור    אישור  הפרטיות  ההקצאות  את  להביא  תידרש  שהשותפות  מבלי 

הפרטית יהיו בהתאם  צאה  באסיפת מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות, כאשר תנאי ההק

, וכאשר  שאומצה על ידי דירקטוריון השותף הכללי    "(התכנית)להלן: "  2021  לתכנית אופציות

והמפקח ועדת התגמול, הדירקטוריון  של  לאישורם  כפופה  ולא תהיה    הקצאה כאמור תהא 

שרלוונטי ככל  החברה,  של  התגמול  ממדיניות  לחוק    . בחריגה  בכפוף  תעשה  כאמור  הקצאה 

. כמו כן,  להוראות חסימה על פי דין, חוק החברות ופקודת השותפויות ובכלל זה  ניירות ערך

 השותפות תפרסם דיווח מיידי בדבר כל הקצאה כאמור, בהתאם לדין. 

  נאי ההקצאה על פיה:להלן תמצית פרטי עסקת המסגרת ות 

השותפות תהא רשאית להציע את ניירות הערך המוצעים, כהגדרתם  – זהות הניצעים .3.3.1

למעט הניצעים כאמור ותפות או של תאגיד בת שלה, ובלבד שלהלן, לעובדים של הש

השליטה  להלן    10.3בסעיף   בעלי  על  נמנים  ואינם  בשותפות  משרה  נושאי  אינם  הם 

ו/או  ,  ובשותפות, או קרוביהםבשותף הכללי   ושלא יהפכו לבעלי ענין בשותף הכללי 

   .בשותפות בהנחה של מימוש כתבי האופציה

 שלוש שנים ממועד הפיכתה של השותפות לשותפות מו"פ ציבורית.   –   ופת המסגרתקת .3.3.2

השותפות תהא רשאית להקצות אופציות הניתנות למימוש    –  ניירות הערך המוצעים .3.3.3

השתתפות   סעיף )ליחידות  "זה,    3.3  לעניין  " האופציותלהלן:  או  הערך  "  ניירות 

 "(.המוצעים

ניירות הערך שניתן יהיה    סך  –   השותפות  מהון  המוצעים  הערך   ניירות   שיעור  .3.3.4 כמות 

מסך כל יחידות ההשתתפות    (%1.56)  63,500  על  יעלה   לאזו    החלטהלהקצות מכוח  

. אף אחת מההצעות לא למסחר של יחידות ההשתתפות  הרישום  למועד  נכוןבשותפות 

תחשב כהצעה פרטית מהותית כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של  

 .  2000-ניירות ערך בחברה רשומה(, התש"ס

שיוקצה מכוח המסגרת יהיה ייקבע של כל כתב אופציה  מחיר המימוש    –  מחיר מימוש .3.3.5

מבין-על הגבוה  ב (  1)  :פי  ההשתתפות  יחידות  של  הממוצע  הסגירה  ימי    30-מחיר 

 5%(  2; או )המסחר האחרונים שקדמו להחלטת הדירקטוריון בדבר הענקת האופציות

החלטת  למועד  שקדם  המסחר  יום  בתום  בבורסה  ההשתתפות  יחידת  מחיר  מעל 

. מימוש האופציות יהיה כנגד תשלום במזומן  בי האופציההדירקטוריון על הענקת כת

 
לנושאי משרה, כמפורט  לחברי ועדת השקעות ו הקצאותהסר ספק, סך הכמות המצוינת לעיל אינה כוללת  למען   6

 . התשקיף, אשר הענקתן אושרה עובר למועד פרסום , בהתאמהלהלן זה  לתשקיף  10.3-ו   8.5.2בסעיפים 
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)ככל שמנגנון מימוש נטו יאושר על ידי    של מחיר המימוש או על פי מנגנון מימוש נטו

 , לפי בחירת הניצע.  השותפות בהענקה הספציפית(

ההבשלה של כתבי האופציה המוקצים לניצעים וכמות כתבי    תקופת  –  תנאי הבשלה .3.3.6

מהאופציה שיכללו בכל מנה תקבע על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון ובכל מקרה לא 

תקופה   לאורך(  1שלהלן: )  מהדרכים  באחתתבשלנה    האופציותתפחת משלוש שנים.  

  מכמות   1/12  של)הבשלה    הקצאתם  ממועד  רבעונית  בהבשלה,  שנים  שלוששל  

של   cliff)  הקצאתן לאחר  שנה של  מועדב  33%(  2)או    ;(רבעון  בכל  שהוענקה  האופציות

  2כל אחד( על פני    מהכמות  1/8)  שווים  רבעוניים  תשלומים   8- ב(  66%)  והיתרה(  שנה

  ידי   על  או  השותפות  ידי  על  מועסק  להיות  ימשיך  שהניצע  ובלבד.  מכן  לאחר  שנים

"  השותפות  בשליטת  תאגיד : להלן  תיקרא   ההבשלה   תקופת"(.  קשור  תאגיד )להלן: 

התגמול והדירקטוריון    לועדתלאישורים על פי דין,    בכפוף".  האופציות  הבשלת  תנאי"

סעיף המורה כי בקרות עסקה, אשר    יכלולתהא הסמכות לקבוע כי הסכם אופציות  

: "עסקת זה  3.3.6  בסעיף)להלן    הכללי   בשותף   או   בשותפות   השליטה   בבעל תביא לשינוי  

 הגיע  וטרם  לניצע  שהוענקו  האופציה  כתבי  של  חלקית  האצה  תבוצע"(  שליטה   שינוי

נא 65  בסעיף  הקבועה  המשמעות  תהא"  שליטה"בעל    למונח,  זה  לעניין.  הבשלתם  מועד

  כל   של  התרחשות  הינה" שליטה  שינוי  עסקת"  המונח  משמעות  .השותפויות  לפקודת

  שליטה   שינוי  שתוצאתם  קשורים אירועים  או  הליכים  של  סדרה  או  אירוע  או  הליך

  או   העברהמכירה,    (1):  שלהלן  האירועים לרבות,  )בעקיפין  או   במישרין(  הכללי  בשותף

 עסקה   או  מיזוג  של  הליך(  2; )שליטה   העברתשמהווה    ,הכללי  השותף  מניות  של  הקצאה

 מהאמור   לגרוע   מבלי.  אחרת  שותפות  או  חברה  לתוך  או  עם  הכללי   השותף   של   דומה

  ביום   אופציה  כתבי  של  המרה  תבוצע  לא  כי  מובהר,  הבורסה  להוראות  ובהתאם,  לעיל

  אירוע   של  האקס  יום  ויחול  היה  כי  בזאת  מובהר,  כן  כמו.  שותפות  לאירוע  הקובע

 ביום   אופציה  כתבי  של   המרה  תבוצע  לא,  שותפות  אירוע  של  הקובע  היום   לפני  שותפות 

כל הקצאה כאמור כפופה לקבלת אישור הבורסה ולתנאיה כפי שיהיו   .כאמור  האקס

 באותה העת. 

כל אופציה שהוענקה אך לא מומשה על פי תכנית האופציות, לרבות   –  תקופת האופציה .3.3.7

בתום   ותבוטל  תפקע  שהבשילה,  "  7אופציה  )להלן:  הענקתה  ממועד   תקופת שנים 

האופציה תסתיים במהלך תקופה אשר  "(. על אף האמור לעיל, אם תקופת  האופציה

נקבעה על ידי הדירקטוריון כתקופת חסימה בשל קיומו או פוטנציאל לקיומו של מידע  

( תכנית blackout periodפנים  תנאי  יתר  כל  ולהתקיימות  לעמידה  בכפוף  אזי   ,)

האופציות, תקופת האופציה תוארך באופן אוטומטי, ללא צורך בכל החלטה נוספת  

כל גורם  השווה  של  נוספת  תקופה  למשך  הכללי,  השותף  דירקטוריון  לרבות  שהו, 

 מנהלדירקטוריון החברה )להלן: "למספר הימים הכלולים בתקופת החסימה כאמור.  

"  "(התכנית לעיל.  כאמור  האופציה  תקופת  הארכת  על  לניצעים  תקופת  יודיע 

 " משמעה לרבות תקופת האופציה המוארכת, כאמור לעיל. האופציה

   התאמות .3.3.8

 כללי  .3.3.8.1

  השתתפות  יחידות של הקצאה, במפורש אחרת  נקבע  לגביהם במקרה למעט

 . האופציה כתבי מספר או  המימוש מחיר  להתאמת תגרום  לא נוספות
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 עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני  .3.3.8.2

  בכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול, שינוי במבנה ההון של השותפות, או כל

  3.3.8.5עד    3.3.8.3בסעיפים  אירוע דומה אחר, למעט האירועים המפורטים  

אז  יחסי,  י  להלן,  באופן  יותאם  המימוש  מחיר  או  האופציה  כתבי  מספר 

שלא ההתאמה    באופן  ביצוע  אופן  הניצע.  בזכויות  האפשר,  ככל  יפגע, 

,  ייקבע על ידי הדירקטוריון, וקביעותיו יהיו סופיות ומחייבות במקרים אלו

 . ובלבד שינתנו באופן יחסי כאמור לעיל

הון יחידות ההשתתפות  בכל מקרה של פיצול או איחוד    –  פיצול או איחוד הון .3.3.8.3

מהותי,   באופן  דומה  אופי  בעל  תאגידי  הוני  אירוע  כל  או  השותפות,  של 

השותפות תבצע את השינויים או ההתאמות הדרושים לשם מניעת דילול או  

יחידות  ניצע במסגרת תכנית האופציות ביחס למספר    הגדלת זכויותיו של 

ההשתתפות נשוא האופציות שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו ו/או  

 ביחס למחיר המימוש של כל אופציה.

אם תחלק השותפות רווחים במזומן לכל מחזיקי יחידות    –  חלוקת רווחים .3.3.8.4

זו   רווחים  חלוקת  לקבלת  הזכות  את  הקובע  והתאריך  שלה,  ההשתתפות 

יחול לאחר מועד הקצאת האופציות, אך לפני מועד המימוש שלהן בפועל,  

יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שלא מומשה לפני חלוף התאריך הקובע  

ת הרווחים ליחידות השתתפות ברוטו, אשר חולק  הנ"ל, במלוא סכום חלוק

 כאמור. 

זכויות .3.3.8.5 למחזיקי    –  הנפקת  השותפות  ידי  על  זכויות  הנפקת  של  במקרה 

יחידות השתתפות, מספר יחידות ההשתתפות הנובעת ממימוש האופציות  

יותאם בהתאם למרכיב ההטבה של הזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין  

פות בבורסה ביום המסחר האחרון שלפני  שער הנעילה של יחידת ההשתת

 יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של יחידות ההשתתפות "אקס זכויות". 

בכל מקרה בו כתוצאה מהתאמה המפורטת לעיל תידרש השותפות להקצות   .3.3.8.6

שברי יחידת השתתפות, לא תקצה השותפות שברי יחידת השתתפות ומספר  

למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה  יחידות ההשתתפות שיוקצו לניצע יעוגל  

 או כלפי מטה, לפי המקרה(. 

יובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להוראות הבורסה לניירות ערך בתל אביב   .3.3.8.7

בע"מ ולכל בורסה אחרת אשר יחידות ההשתתפות תיסחרנה בה, מעת לעת,  

ובכלל זה, מחיר המימוש של האופציות לא יפחת ממחיר המימוש המינימלי  

 הבורסה )ככל שקיים(.   בהתאם לתקנון

שמומשו .3.3.9 ההשתתפות  יחידות  ההשתתפות   –  זכויות  יחידות  תהיינה  הקצאתן,  עם 

שהוקצו בגין מימוש האופציות שוות בזכויותיהן ליחידות ההשתתפות של השותפות 

לכל דבר ועניין, ותהיינה זכאיות לכל חלוקת רווחים או הטבה אחרת, אשר התאריך 

ביום הקצאת יחידות ההשתתפות או לאחריו. אופציות  הקובע את הזכות לקבלתן חל 

לרבות  השתתפות,  יחידות  למחזיק  המוקנית  כלשהי  זכות  בהן  למחזיק  תקנינה  לא 

 זכות הצבעה או הזכות להשתתף ברווחי השותפות, טרם מימושן ליחידות השתתפות. 

 סיום העסקה/שירות   .3.3.10
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ממוות, נכות או  סיום העסקה או שירות מכל סיבה שהיא, למעט כתוצאה   .3.3.10.1

קשור    –  עילה בתאגיד  או  בשותפות  ניצע  של  שירותו  או  העסקתו  אם 

בסעיפים   כאמור  למעט  סיבה,  מכל  להלן,   3.3.10.2-3.3.10.4תסתיים 

( או  vestedאופציות שהזכות לממשן התגבשה  סיום העסקה  ( עד למועד 

)  ניתנותינה  השירות תהי  ימים ממועד    90(  1למימוש לפי המוקדם מבין: 

( או  העניין;   לפי  השירות,  או  העבודה  יחסי  תקופת  2סיום  תום  מועד   )

 האופציה. זכאות הניצע ליתר האופציות שהוקצו לטובתו תפקע. 

נכותיס .3.3.10.2 או  מוות  בשל  שירות  או  העסקה  יחסי    –   ום  סיום  של  במקרה 

של   השירות  או  כתוצאה  העבודה  קשור  תאגיד  או  השותפות  עם  הניצע 

מנכות )כאשר הגדרת ניצע כסובל מנכות תיעשה לפי שיקול דעתו המוחלט  

בזמן   ניצע  של  חו"ח,  פטירה,  של  במקרה  או  התכנית(,  מנהלת  של 

שתסתיים   תקופה  במשך  קשור,  תאגיד  או  השותפות  עם  ההתקשרות 

או הפטירה כאמור; חודשים מקרות אירוע הנכות    12(  1במוקדם מבין: )

"( יהא הניצע או  התקופה הנוספת( תום תקופת האופציה )להלן: "2או )

יורשו, לפי העניין, זכאי לממש את כלל האופציות אשר הבשילו עד לאותו  

הזכאות   מועד וכן את המנה הבאה בלבד לאחר אותו מועד )ככל שקיימת(.

יחסי העבודה  ליתר האופציות שהוקצו לטובת הניצע תפקע במועד סיום  

או השירותים. במקרה של העברת יחידות השתתפות ליורשי הניצע, יחולו  

 על היורשים הוראות המיסוי על פי כל דין. 

מנהל התכנית יהא רשאי לקבוע    –  סיום העסקה או שירות כתוצאה מעילה  .3.3.10.3

של   הענקה  ביטול  בדבר  הוראות  לרבות  אופציות,  מימוש  על  הגבלות 

או    אופציות, בין אם הובשלו ובין אם לאו, שהוענקו לניצע אם העסקתו 

 שירותו בשותפות תסתיים בעילה. 

למעט אם נקבע אחרת על ידי מנהל התכנית, זכות    –   שינוי מקום העסקה .3.3.10.4

לא   להבשלתן  או  האופציות  תכנית  תחת  לו  שהוענקו  לאופציות  הניצע 

או   כעובד  לעבוד  עבר  שהניצע  מהעובדה  כתוצאה  רק  תפקע  או  תסתיים 

 שרה או נותן שירותים בשותפות ו/או בתאגיד קשור.מ נושא

לא יבוצע מימוש של אופציות ליחידות השתתפות ביום    –  מגבלות על מימוש האופציות  .3.3.11

הקובע להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת  

מובהר כי מקום שיום האקס "(. כמו כן,  אירוע בשותפותהון )כל אחד מהנ"ל ייקרא: "

של אירוע בשותפות שחל לפני היום הקבוע של אירוע בשותפות, לא תבוצע המרה או  

הקצאה ב"יום האקס" כאמור. על הקצאת יחידות השתתפות נשוא אופציות תחולנה 

 המגבלות הקבועות בתקנון הבורסה. 

עבירות  .3.3.12 למסלול  –  מגבלות  בהתאם  חסומות  תהיינה  שתוענקנה  המס   האופציות 

הנבחר, ככל שיחול. בנוסף, לבקשת חתמים בהצעת ניירות ערך לציבור, מנהל התכנית 

יום או לתקופה ארוכה יותר במהלכה לא   180יהא רשאי להחליט על חסימה של עד  

על  יחולו  כן,  כמו  ההשתתפות.  יחידות  את  למכור  חלקם,  או  כולם  הניצעים,  יורשו 

לה בהתאם  חוזרת  מכירה  מגבלות  סעיף  הניצעים  וכן 15וראות  ערך  ניירות  לחוק  ג 

 (. blackout periodsהניצעים יהיו כפופים לנהלי השותפות בעניין תקופות החשכה )
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 102תוענקנה בהתאם לאחד מבין שלושת מסלולי המיסוי לפי סעיף  האופציות    –  מיסוי  .3.3.13

 ( כדלקמן:  שליטה,  בעלי  שאינם  משרה  נושא  או  לעובד  הקצאה  לעניין  (  1לפקודה 

)הקצא נאמן;  באמצעות  הון  רווח  במסלול  עבודה 2ה  הכנסת  במסלול  הקצאה   )

( הקצאה במסלול ללא נאמן; או בהתאם למסלול לפי הוראות  3באמצעות נאמן; או )

 הקצאה לנותן שירותים ו/או בעל שליטה.  –)ט( לפקודה 3סעיף 

זרות .3.3.14 ממדינות  פרוצדורות    –  ניצעים  התאמות,  לאמץ  מוסמך  יהא  התכנית  מנהל 

ספחים, כפי שיידרש או יהיה רצוי על מנת לעמוד בהוראות הדין של מדינות בהון  ונ

השותפות או תאגיד קשור עשויים לפעול, על מנת להבטיח את התחולה של ההטבה  

מכוח האופציות המוענקות לניצעים המועסקים או נותנים שירותים באותן מדינות,  

תכנית האופציות לפעול באופן  לעמוד בדרישות של הדינים המקומיים המאפשרות ל 

ולעמוד   החלים  הזרים  הדינים  בדרישות  לעמוד  מס,  הקלות  המחיל  או  ממס  פטור 

 במטרות תכנית האופציות. 

בכל הקצאה של ניירות הערך המוצעים, השותפות תהא רשאית לקבוע תנאים   – כללי .3.3.15

כאלה  המקלים , המחמירים עם הניצעים אך לא  ביחס לניירות הערך המוצעים  נוספים

הניצעים לאישור עם  תובא  המוצעים  הערך  ניירות  של  פרטית  הקצאה  מכל   .

לאישור   גם  בשותף הכללי,  בנושא משרה  וככל שמדובר  דירקטוריון השותף הכללי, 

   ועדת התגמול של השותף הכללי, ותדווח בדיווח מיידי כנדרש על פי דין.

 

 בשותפות  השליטה .3.4

יחידות  .3.4.1 הקצאת  לאחר  מיד  וכן  התשקיף  למועד  נכון  בשותפות,  השליטה  בעלת 

 בע"מ. טק שותף כללי - יוניקההשתתפות על פי תשקיף זה, היא השותף הכללי,  

בהונו .3.4.2 ושיעור החזקותיהם  בשותף הכללי  והנפרע  בעלי המניות  למועד המונפק  נכון   ,

  התשקיף, הם כדלקמן:

  בשותף המניות  בעלי
  וזכויות הצבעה בהון   החזקה מניות   סה"כ בכורה  מניות מניות רגילות  הכללי

 הכללי בשותף
טוגדר חדשנות עסקית  

 29.78% 5,000 - 5,000 7( בע"מ2018)

 27.55% 4,625  - 4,625 8אלפנט 
 1.86% 313 313 - איצקוביץ   אלן

 5.58% 938 938 - 9"מ בע אשיתיט
 3.72% 626 626 - גולנד  הלל

  ונכסים  בניה  יזום  משיק
 10"מבע

- 626 626 3.72% 

 
  בסט (,  %29-)כ  כהן)שוקי(    יהושע  רו"חהם    מהון המניות של טוגדר(  5%)המחזיקים מעל    מניותיה  שבעלי  חברה   7

לירן פלג, עמית פלג    הם  טריידר  בבסטהמניות    בעלי  .(13%-ואלעד שמש )כ  (28%- ויזמות בע"מ )כ  השקעות  טריידר
,  ( בע"מ2018חדשנות עסקית )  בטוגדר ידיעת השותפות, אין בעלי שליטה    למיטב    פלח ומשה שביט, בחלקים שווים.

חלוקת   על  היתר,  בין  בהתבסס,  טוגדר,  פעילות  את  לכוון  ביכולתו  אשר  מניות  בעל  שאין  העובדה  לאור  וזאת 
העובדה שדירקטוריון טוגדר מורכב משלושה חברים )רו"ח שוקי )יהושע(  האחזקות בהון המונפק של טוגדר, על  

. כמו כן, למיטב  כהן שרת, לירן פלג ורו"ח איריס שטרק( והחלטות בדירקטוריון טוגדר מתקבלות שם ברוב רגיל
לא קיימים הסכמים או קשרים אחרים בין בעלי מניות בטוגדר אשר עשויים להפוך את בעלי  ידיעת השותפות,  

 . מניות האמורים למחזיקים יחדה
מזכויות ההצבעה באלפנט )מכח יפויי    52%-מהון המניות וכ   41%-המחזיקה כ  כהן   סיגלית '  הגבבשליטת    חברה   8

מהון     13%-כבמניות בשיעור של    ה טוגדר מחזיקנכון למועד התשקיף,  כי    יצויין  .כח להצבעה אשר הוענקו לה(
מהון המניות המונפק של    22%-של כ  במניות בשיעוראלן איצקוביץ מחזיק  המניות המונפק של אלפנט וכן כי מר  

מהון המניות    16%-בעלי מניות נוספים באלפנט הם הגב' חוה פינק המחזיקה בכ  פרייבט אקוויטי בע"מ.   ת.ע.ה
 מהון המניות כל אחד.  5%-פחות משל אלפנט וכן בעלי מניות אחרים שמחזיקים  המונפק

 .איצקוביץ אלן מר  של המלאה  בבעלותו חברה , ידיעת השותפות למיטב    9
 . שרביט מאיר  מר  בבעלות  חברה, ידיעת השותפות למיטב    10
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גרא בית השקעות  
 14.89% 2,500 - 2,500 11בע"מ

 2.23% 375 - 375 חיים שיף  מר
ש.כ.   אלפא  אופורטו 

 1213בע"מ
- 1,007 1,007 6.00% 

 4.65% 781 781 - 14אחרים 
 

בהתאם לתקנון השותף הכללי אשר יאומץ בסמוך למועד ההנפקה, מבנה הדירקטוריון  .3.4.3

הכללית של בעלי המניות של החברה,   האסיפהבהחלטה של    יקבע של השותף הכללי  

 . להלן  5הכללית. לפרטים נוספים ראו פרק  באסיפהברוב של הנוכחים והמשתתפים 

החברות, רואה השותפות בתאגיד ובעל עניין בו בהתאם להוראות חוק החברות חוק   .3.4.4

וכן רואה השותפות כמחזיקים ביחד בבעלי מניות אשר חתמו ביניהם   כמחזיקים ביחד,

הכללי  בשותף  מניותיהם  לעניין  הצבעה  הסכם  השותפות    ,15על  רואה  ובהתאם, 

 במחזיקים המפורטים להלן כמחזיקים ביחד ולפיכך, כבעלי השליטה בשותפות: 

 מניות רגילות;   4,625רייבט אקוויטי בע"מ )אלפנט( המחזיקה ב ת.ע.ה פ .א

 מניות בכורה;  313מר אלן איצקוביץ' המחזיק   .ב

 מניות בכורה;   938אשיתיט בע"מ המחזיקה  .ג

 ; מניות רגילות 5,000טוגדר המחזיקה ב  .ד

 ; מניות בכורה 626הלל גולנד המחזיק ב  .ה

 מניות בכורה.  626המחזיקה ב  "מבע ונכסים בניה יזום  משיק .ו

 : הסדרים בין בעלי המניות בשותף הכללי .3.4.5

בתקנון  מופיעים  שהם  כפי  הכללי  בשותף  המניות  בעלי  בין  הסדרים  תיאור  להלן 

 :16חברת השותף הכללי 

מורכב    הון .3.4.5.1 הכללי  סוגיםהשותף  ומניות    רגילותמניות    ,מניות  של  משני 

   .בכורה

 
למיטב ידיעת השותפות, לא קיימים הסכמים או קשרים אחרים בין גרא   .גפן אבי מר  בבעלותו המלאה של  חברה    11

בעלי המניות   הכללי אשר עשויים להפוך את  גפן עם מי מבעלי המניות בשותף  או מר אבי  בית השקעות בע"מ 
 האמורים למחזיקים יחד. 

ידי    שהון  חברה  12 על  אחד מהם    כל)  שווים  בחלקים  תומר  וזיו  שפושניק  אברהםשומרוני,    יונתןמניותיה מוחזק 
מייסד חברת    בשרשור אברהמי,  אבישי  מר  ידי  על  פעילותה ממומנת  בבעלותו המלאה(, אשר  חברה  באמצעות 

WIX.     במחיר    הכללי  השותף   של   רגילות   מניות   747  עד  לרכוש"מ אופציה  בע.כ.  ש  אלפא   לאופורטו   הוענקה,  כן  כמו
  בהצעה )ולא    פרטית   בהקצאה השותפות    של, בכפוף לרכישת יחידות השתתפות  ש"ח בגין כל מניה  1מימוש של  

  כאמור   פרטית  בהקצאה  השותפות   של  השתתפות   יחידות   רכישת   כל  שבו  באופן,  20,000,000  עד  של   בסכום(  לציבור
  בשותף   אחת  רגילה  מניה  לרכישת  אופציה  של  מימוש  ואפשרות  להבשלה  תוביל"ח  ש  26,774  של  בסכום  לעיל

למיטב ידיעת השותפות, לא קיימים הסכמים או קשרים    .רגילות  מניות  747  של   מקסימלית   לתקרה   עד,  הכללי
לבין בעלי מניות אחרים  זיו תומר  או  יונתן שומרוני, אברהם שפושניק  אחרים בין אופורטו אלפא ש.כ. בע"מ,  

טבלה לעיל( אשר עשויים להפוך את בעלי המניות האמורים למחזיקים יחד  בשותף הכללי )אשר זהותם מפורטת ב 
 עם מי מבעלי המניות האחרים. 

לציבור  ל  המניות  הקצאת   השלמת  13 ההנפקה  תוצאות  לפרסום  כפופה  לעיל  כאמור  בע"מ  ש.כ.  אלפא  אופורטו 
 לראשונה על פי תשקיף זה על ידי השותפות. 

  בשותף הכללי(.  5%-פחות מ  מחזיק  מהםאחד    שכל  באופן)  עניין   בעלי   שאינם  הכללי   בשותף   אחרים  מניות  בעלי  14
בעלי מניות אחרים בשותף הכללי   לבין  בינם  קיימים הסכמים או קשרים אחרים  ידיעת השותפות, לא  למיטב 

לי  )אשר זהותם מפורטת בטבלה לעיל( אשר עשויים להפוך את בעלי המניות האמורים למחזיקים יחד עם מי מבע
 המניות האחרים.  

משיק יזום בניה ונכסים  ו  הלל גולנדנחתם בין טוגדר, אלפנט, אלן איצקוביץ, אשיתיט בע"מ,    2021באפריל    8  ביום   15
בשותף הכללי, ואופן  את מערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות    להסדיר הסכם הסכם בעלי מניות במטרה    בע"מ

הצבעתם לעניין מינוי דירקטורים בחברה ובנושאים אחרים. בהתאם להסכם בעלי המניות, התחייבו הצדדים, בין  
ידי בעלי   על  יוגדר  והחלפה של דירקטור אשר  פיטורין  על  מניות  היתר, להצביע בעד מינוי,  הבכורה החתומים 

 ההסכם.
 .לתשקיף 5ק נוספות מתקנון החברה ראו פר   להוראות  16
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  הזכות בזכויותיהן למניות הרגילות של החברה מלבד    זהות  הבכורה  מניות  .3.4.5.2

שהועמד על ידי    המימון  סכוםעדיפות בחלוקה עד לגובה  ל של מניות הבכורה  

 .הכללי בשותף הבכורה מניות מחזיקי 

מבלי לגרוע מהאמור בהסכם הרכישה החוזרת בין החברה    –  העברת מניות .3.4.5.3

( פירוק  iהמוקדם מבין: )עד    "(החוזרת  הרכישה  הסכם )להלן: "    גרא לבין  

המוגבלת השותפות  מוגבלת(-)יוניק  של  שותפות  חלוף  ii)או  ,  טק,   )36 

לא תהיה רשאית לבצע  גרא    ,החוזרת  הרכישה  הסכם  חתימת  ממועדחודשים  

מניותיה בחברה או ניירות ערך אחרים של החברה המוחזקים על  העברה של  

כמו    ואשר עדיין כפופות להסכם הרכישה החוזרת בין החברה לבין גרא.  היד

על ידי  אלא אם ההעברה אושרה  מניות,  של    הלא יהא תוקף לכל העבר כן,  

 .ללא סיבה סבירהאו ידחה את אישור ההעברה  הדירקטוריון, אשר לא ימנע  

  A&M  אירוע  (2או )    IPO(  1: )עד המוקדם מבין השלמת  –  ראשוןזכות סירוב   .3.4.5.4

מונחים אלו בתקנון השותף הכללי(של השותף הכללי   בעל  לכל  ,  )כהגדרת 

( אחוזים  חמישה  בלפחות  המחזיק  החברה  5%מניות  של  המונפק  מההון   )

המוחזקות    בקשר עם כל העברה של מניות החברה  ראשוןתהא זכות סירוב  

, למעט העברה לנעבר  "(המעביר "להלן:  )  החברהעל ידי כל מחזיק במניות  

 . מורשה של בעל המניות המעביר

  ( 2או )  IPO(  1: )עד המוקדם מבין השלמת  –  (Tag Alongזכות הצטרפות ) .3.4.5.5

יבקש    הכלליבשותף    המניות  מבעלי  מיאם  ,  של השותף הכללי  A&M  אירוע

מניותיו    למכור  אולהעביר   הכלליאת  ו לנעבר  בשותף  ש,  למניות  לא  ביחס 

, תהיה  ןראשו הסירוב  הבהתאם לזכות  בעלי המניות הזכאים  נרכשו על ידי  

 .הזכות להצטרף למכירה הזכאים המניות  בעלי כל אחד מל

3.4.5.6. ( כפויה  להשלמת    –  (Bring Alongמכירה  הכללי  IPOעד  השותף  ,  של 

)שבעים אחוזים( מהון המניות    70%ובעלי מניות המחזיקים לפחות  במידה  

של   הכללי  המונפק  ולקבל  השותף  להסכים  משותפת  בהחלטה  מחליטים 

שכזו תחייב את   החלטה ,M&Aהצעה מהימנה מרוכש אפשרי לקיום אירוע 

הכללי   האחריםהשותף  הערך  ניירות  ומחזיקי  המניות  בעלי  כל   של  ואת 

 . השותף הכללי

בין    להלן הסדרים  לעיל(תיאור  )כהגדרתם  שהם   המייסדים  כפי  הכללי  בשותף 

 לפיו התחייבו הצדדים בין היתר   2021באפריל    8בהסכם בעלי מניות מיום  מופיעים  

 :כדלהלן

 תיחום פעילות .3.4.5.7

  לפרטים נוספים אודות הסדר תיחום הפעילות בין טוגדר, אלפנט והשותפות 

   לתשקיף.  8.6ראו סעיף 

 שירותי אלפנט  .3.4.5.8

לפרטים נוספים אודות שירותי אלפנט לשותפות ולשותף הכללי ראו סעיף  

    לתשקיף. 8.17.3

 

 השקעת השותפים לאחר השלמת ההנפקה  .3.5



10    - ג
 

עם קבלת תמורת ההנפקה בידי השותף המוגבל, ישקיע השותף המוגבל בהון השותפות את סך 

קודם   הכללי  לשותף  השתתפות  יחידות  של  ההנפקה  תמורת  בצירוף  נטו  ההנפקה  תמורת 

  לעיל(, בניכוי  1.4בבורסה )ראה סעיף לרישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר  

 יושאר בידי הנאמן עבור הוצאות הנאמנות. אשר   ש"חאלפי  200סך של 

מהון השותפות, כפי שיהיה לאחר    0.01%  - השותף הכללי ישלים את חלקו בהון השותפות ל

השלמת ההשקעות בהון השותפות. סכום השקעתו של השותף המוגבל כמפורט לעיל יחד עם  

הכללי   השותף  של  חלקו  כהשלמת  הכללי,  השותף  ע"י  יושקע  אשר  השותפות  הסכום  בהון 

 האמור, יהווה את מלוא הון השותפות המוגבלת. 

 

 הגדלת הון השותפות .3.6

בכל מקרה שהצדדים יסכימו על הגדלת הון השותפות המוגבלת, יהיה חלקו של השותף המוגבל  

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

 שיוכנס לשותפות המוגבלת.

 

 

 תנאי ההשקעה של השותף המוגבל .3.7

השותף המוגבל לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת. לאחר שישלם  

יהיה השותף    3בהתאם לפרק    -השותף המוגבל את חלקו בהון השותפות המוגבלת   לא  זה, 

יהיה אחראי  המוגבל חייב להוסיף ולהשקיע סכומים נוספים בהון השותפות המוגבלת, ולא  

 . לחיוביה של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכום שיכניס כאמור
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 הסכם הנאמנות - 4פרק 

 הסכם הנאמנות  .4.1

זכות   לבעליה  מקנה  זה  תשקיף  פי  על  והמוצעות  הקיימות  ההשתתפות  מיחידות  אחת  כל 

יוניק  ידי  -השתתפות בזכויות שותף המוגבל,  טק נאמנויות בע"מ, המוחזקות והמופעלות על 

הנאמן בנאמנות לטובת בעלי יחידות ההשתתפות ותחת פיקוחו של המפקח, וזאת על פי הסכם  

 לפרק זה.  כנספח א'המצורף ,  2021באפריל   8שנחתם בין הנאמן ובין המפקח מיום 
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 נספח א' 



 

 

 

1 

 
 הסכם נאמנות 

 
 

 2021  באפרילבחודש  8שנערך ונחתם ביום 
 
 

 בע"מנאמנויות  טק-יוניק בין: 
 516289147 ח.פ. 
 , הרצליה 85רחוב מדינת היהודים מ 
 "( הנאמן)להלן: " 

 
 מצד אחד            

 סבטי קצב ושות' לבין: 
 515998649ח.פ.              
 אביב -, תל48בגין  דרך מנחם מרחוב  
 "( המפקח)להלן: " 

 מצד שני   
 
 

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

 
 . והמפקח הסכים למלא תפקידיו על פי הסכם זה  והואיל 

 
 

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

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

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

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

 
 "השותפות או  
מוגבלת  ,טק-יוניק - "השותפות המוגבלת"   .  540301322.  ש.מ  ,שותפות 

המוגבלת   השותפות  ביום    אשרהסכם  בתוקף 
להסכם    נספח א'כבזאת    מצורףחתימת הסכם זה  

 זה.
 

 "השותף הכללי" או   
או    ,516286317, ח.פ.  בע"מטק שותף כללי  -יוניק     -"המציע"   

 כשותף כללי בשותפות. מי שישמש מפעם לפעם 
 

 "הנאמן" או   
מפעם    בע"מ נאמנויות    טק -יוניק  -"השותף המוגבל"    שישמש  מי  או 

 לפעם כשותף מוגבל בשותפות.
 

והשותף  ההסכם     -"הסכם השותפות"    הכללי  השותף  בין  שנחתם 
שתוקן  , כפי המהווה את תקנות השותפותהמוגבל 

 .יתוקן מפעם לפעםו
 

 ״ הנאמנותהסכם ״
   הסכם זה כפי שיתוקן מפעם לפעם.   -״ הסכם זה או ״
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   "יחידות השתתפות"  
,  ללא ערך נקוביחידות השתתפות רשומות על שם     - או "יחידות"  

השותף   בזכויות  השתתפות  זכויות  המקנות 
השותפות   בהסכם  כמפורט  בשותפות  המוגבל 

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

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

זכות   בהם  למחזיקים  והמקנים  המוגבל  השותף 
לרכוש יחידת השתתפות אחת רשומה על שם כנגד  
שיפורטו   ובתנאים  במחיר  אופציה  כתב  כל 
יונפקו.   מכוחו  מדף  הצעת  בדוח  ו/או  בתשקיף 

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

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

 כמפורט בתשקיף. 
 

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

 
 מרשםבבעל יחידות השתתפות בשותפות הרשום   - "בעל יחידות השתתפות"   

 בעלי יחידות ההשתתפות.
 

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

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

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

 אשר תבוצע על פי התשקיף.  השותפות
 

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

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

 . פיו יוצעו בעתיד ניירות ערך של השותפותעל 
 

 דולר של ארה"ב.      -" דולר"
 

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

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

 וכן להיפך. זכר אף מין נקבה במשמע 
 

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

 
 אין להתחשב בכותרות לסעיפי הסכם זה למטרת פירושו.  2.3

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

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

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

 ראות החקיקה שאינן ניתנות להתנאה, תגברנה הוראות החקיקה כאמור. לבין הו
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עליהן   2.5  בחוק החברות ו/או בפקודה יחולו על השותפות,  להתנות  שניתן  ההוראות 
 ככל שלא נקבע אחרת בהסכם זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות הסכם זה. 

 
פ 2.6 רגילה  החלטה  תהא  זה  הסכם  פי  על  הנדרשת  החלטה  לגביה  כל  צוין  אם  רט 

הפקודה   מפורשות אחרת ו/או חלות ביחס אליה דרישות רוב מיוחד מכוח הוראות
 ו/או חוק החברות. 

 
   יצירת הנאמנות .3

בזאת   3.1  יוצרים  הנאמןהצדדים  ינפיק  פיה  שעל  התשקיף  לאחר  , נאמנות    , פרסום 
  ( הסכם זה)כמפורט בבחלק מן הכספים שיקבל  וישתמש  ניירות ערך של השותפות  

 להשקעה בהונה של השותפות המוגבלת.   ניירות הערך שינפיקתמורת 
  

זכויות הנאמן בשותפות המוגבלת תוחזקנה ותופעלנה על ידו בנאמנות לטובת בעלי    
פי הוראות  ניירות הערך של השותפות על  הסכם    ותנאיפקודת השותפויות  , הכל 

 אמנות זה.הסכם נו השותפות
 

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

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

ו/או בדרך של   על פי תשקיףהערך אשר יוצעו  ניירות  המציע ירכוש מהנאמן את   3.3 
תחייב להקצות  מנענו על ידי המציע, והנאמן  ם, אשר הצעות לרכישתהצעה פרטית

מתוך  ניירות ערך  למי שהמציע ייענה להזמנתו לרכוש    יםהאמורניירות הערך  את  
, במידה  על פי התשקיף, או במקרה של מימוש הסכם חיתוםניירות ערך המוצעים  

 לפי הענין, הכל כאמור בתשקיף.  - לחתמים  ויהיה,
 

, שישולם על ידי המציע לנאמן,  ניירות ערךמחיר הרכישה של  המציע ירכוש מהנאמן   3.4 
 .על ידי הציבור ערךהירכשו ניירות  זהה למחיר בו 

 
תשולם לנאמן בניכוי הסכומים אותם ערך  הניירות  תמורת   המציע ירכוש מהנאמן  3.5 

, באופן  רכז ההנפקהישירות מאת  במידה ויהיה,  יש לשלם על פי הסכם החיתום,  
 ובמועד האמורים בתשקיף. 

 
 נכסי הנאמנות  .4

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

 
 סוגי היחידות .         5

 .ללא ערך נקובהינן יחידות רשומות על שם, ההשתתפות כל יחידות   
 
 היחידותשוויון זכויות בין  .6

זו    כל הבחינותמתהיינה שוות זכויות    ,שתונפקנה על פי הסכם זהההשתתפות  כל יחידות   
 .  לזו

 
 הצבעה .7

   
  כינוס אסיפה כללית של בעלי היחידות יהיה בהתאם להוראות פקודת השותפויות 7.1

 .ובהתאם להוראות הסכם זה 
 

אם שוכנע המפקח כי טובת בעלי  בכפוף להוראות הפקודה שלא ניתן להתנות עליהן,   7.2
כללית   לכנס אסיפה  יהיה  ניתן  כללית,  של אסיפה  דחוף  כינוס  היחידות מחייבת 

 ימים.   7-בהודעה קצרה יותר, אך לא פחות מ 
 

בשעה   7.3 חוקי  מנין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא  כללית,  באסיפה  דיון  בשום  לפתוח  אין 
בעת  כונסהפה  שהאסי החוקי  המנין  נוכח  אם  אלא  תתקבל,  לא  החלטה  וכל   ,

בעצמם או    שהצביעו על ההחלטה. מנין חוקי באסיפות יתהווה בשעה שיהיו נוכחים
כ  באי  ידי  יחידות  לפחות    ,חועל  בעלי  יחידותהשתתפות  שני  ביחד    המחזיקים 

לפחות    השתתפות לי  25%המהוות  עד  הנאמן  ידי  על  שהונפקו  ום  מהיחידות 
 העסקים שקדם לאסיפה.  
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אם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יהא נוכח המנין החוקי )נוכחים   7.4

ח(, תידחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה  ובעצמם או על ידי באי כ 
ובאותו מקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך לבעלי היחידות, או לכל יום אחר  
או שעה אחרת או מקום אחר, כפי שהנאמן, בהסכמת המפקח, יקבע בהודעה לבעלי  

לפחות  יה נוכחות של  אסיפה נדחית כזו יהלכינוס וניהול    המניין החוקיהיחידות.  
יחידות   בעלי  ידי בא   השתתפות,כל שני  על  והאסיפה    -הנוכחים בעצמם או  כוח, 

תהיה רשאית לעסוק בעניינים שלמענם היא נקראה. אם לא יהא מנין חוקי כאמור  
 תתבטל האסיפה.  הנדחית כאמור, אסיפהתוך חצי שעה ממועד כינוס ה לעיל  

 
ב 7.5 כאמור  כללית  אסיפה  של  במקרה  לעיל,  האמור  לסעיף  למרות  לעיל,    7.2סיפא 

אסיפה   של  דחוף  כינוס  מחייבת  היחידות  בעלי  טובת  כי  המפקח  שוכנע  שלגביה 
כללית, ניתן לקבוע בהודעה שתינתן על האסיפה, כי המניין החוקי באסיפה כללית  
כאמור, יהיה שני בעלי יחידות נוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, ובלבד שהמפקח  

 ידות מחייבת קביעה כאמור. שוכנע כי טובת בעלי היח
 

לעניין המניין החוקי, ייחשבו כ"שני בעלי יחידות" גם שני באי כוח של בעל יחידות   7.6
חברה שעיסוקה היחיד החזקת ניירות    -רשום אחד, שהוא חברת רישומים )דהיינו 

  פויי כוח שניתנו להם, בגין יחידות יערך בעד אחרים(, המשתתפים באסיפה מכוח י
 ת, על ידי אותו בעל יחידות רשום.שונו השתתפות

 
כל יחידה מזכה את בעליה בקול אחד באסיפת בעלי היחידות. בעל יחידה רשאי   7.7

להצביע בין בעצמו ובין על ידי שלוח להצבעה הנושא מסמך מינוי כשליח להצבעה.  
מסמך מינוי שלוח להצבעה יהיה בכתב, חתום בידי הממנה. ההצבעה באסיפת בעלי  

 ין קולות. יבדרך של מנ  היחידות תיערך
 

כיו"ר האסיפה הכללית, ישמש יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי או אדם אחר   7.8
 שמינה יו"ר הדירקטוריון של השותף הכללי לעניין זה. 

 
ראש   7.9 יושב  להיות  סירב  כאמור  הדירקטוריון  שיו"ר  או  כאמור,  ראש  יושב  באין 

ד שנקבע לה, יבחרו בעלי  הישיבה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המוע 
 היחידות הנוכחים יו"ר מתוכם.

 
 חלוקת רווחים .8

 
בנוגע לחלוקת רווחים, כל הרווחים  החל  בכפוף להוראות הסכם השותפות והדין   8.1

הסכומים   )למעט  בשותפות המוגבלת  חלקו  בגין  ככל שישולמו,  לנאמן,  שישולמו 
הקבועים בהסכם זה ואשר  הדרושים לביצוע תשלומים והוצאות ולעשיית פעולות  

במידת   ידו,  על  יחולקו  המפקח(  באישור  הנאמן  ידי  על  לעת  מעת  יקבע  סכומם 
האפשר בתאריך קבלתם מן השותפות המוגבלת, או מיד לאחר מכן והכל בהתאם  

 להוראות הסכם השותפות והסכם זה. 
 

מחזיקי   8.2 במרשם  רשומים  יהיו  אשר  היחידות  למחזיקי  תבוצע  הרווחים  חלוקת 
במועד שיקבע הנאמן )בהתאם לדין ולהנחיות הבורסה( ואשר  ההשתתפות  ות  יחיד 

לחובת   כפופה  תהיה  הרווחים  חלוקת  החלוקה.  על  ההודעה  למועד  מאוחר  יהיה 
. הנאמן יותיר בידיו ולא יחלק את הסכומים  או הסכם/פי דין ו-עלניכוי מס במקור  

והוצאות   תשלומים  לביצוע  הדרושים  כסכומים  כאמור  פעולות  שנקבעו  ועשיית 
מהסכומים שנקבעו כאמור עבור הוצאות    10%כאמור וכן סכום נוסף בשיעור של  

 בלתי צפויות מראש. 
 

לכל היחידות זכות להשתתף באופן שווה בכל חלוקת רווחים באופן יחסי לערכן   8.3
או בהיעדר ערך נקוב באופן יחסי להחזקות יחידות ההשתתפות בין כל בעלי    הנקוב
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ניתנה   בכפוף לכך שלדירקטוריון השותף הכללי  ההשתתפו המונפקותיחידות  .  ת 
הזדמנות נאותה לקבוע, טרם ביצוע כל חלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה אסורה  

בסעיף   זה  מונח  שכל    301כמשמעות  לכך  אחראי  יהיה  המפקח  החברות,  לחוק 
 הרווחים שעל פי הסכם השותפות המוגבלת יש לחלקם יחולקו במועד הקבוע לכך.  

 
מקום שעל פי הוראות הסכם השותפות המוגבלת טעונה חלוקת רווחים הסכמתו   8.4

של המפקח )בשל ספק אם חלוקת רווחים לשותף המוגבל תיחשב כמשיכת השקעתו  
)ב( לפקודה( לא יתן המפקח את הסכמתו  63או חלק ממנה כמשמעות הדבר בסעיף 

בענין זה ובית  לחלוקה, אלא לאחר שפנה תחילה לקבלת הוראות מאת בית המשפט  
 המשפט אישר את החלוקה.

 
 חלוקת עודפים בסיום הנאמנות .9

 
לכל היחידות זכות להשתתף, באופן שווה, בכל חלוקת עודפי רכוש הנאמנות, בעת סיום  

הנקוב לערכן  יחסי  באופן  להחזקות  הנאמנות,  יחסי  באופן  נקוב,  ערך  יחידות    ובהיעדר 
 . ההשתתפות בין כל בעלי יחידות ההשתתפות המונפקות

 
 שינוי הזכויות הנלוות ליחידות, ושינוי ההסכם .10

 
  - ו  10.2  פיםהזכויות הנלוות ליחידות ניתנות לשינוי בדרך של שינוי, כאמור בסעי  10.1

 להלן, של הוראות הסכם הנאמנות הנוגעות לעניין.  310.
 

שלא   10.2 דין  כל  להוראות  זכאים,  בכפוף  יהיו  והנאמן  המפקח  עליהן,  להתנות  ניתן 
לשנות, לתקן, לצמצם ולהוסיף על הוראות הסכם הנאמנות או לוותר על אי מילוי  

על הניתנת  זכות  או  מהוראותיהם  כפי  -הוראה  ובמידה  בצורה  זאת  וכל  פיהם 
שייראה להם כמתאים ומועיל לביצוע הוראות הסכם הנאמנות או לניהולה היעיל  

הנאמ עלשל  הנוצרת  שהשינוי,  - נות  ישוכנע  שהמפקח  בתנאי  אלה  כל  אך  פיו, 
 התיקון, הצמצום, התוספת או הויתור לא יפגעו בזכויותיהם של בעלי היחידות. 

 
בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, כל שינוי, תיקון, צמצום, תוספת   10.3

הגבלה אם יאושרו    או ויתור אחרים לגבי הוראות הסכם זה יכולים להיעשות ללא
 בהחלטה של בעלי יחידות באופן הקבוע בהסכם זה. 

 
 הנפקת ניירות ערך נוספים  .11

 
זכות   11.1 המקנים  ערך  ניירות  השתתפות,  יחידות  לרבות  השותפות,  של  ערך  ניירות 

לרכישת יחידות ואגרות חוב, יונפקו בכל דרך שתותר על פי תקנון והנחיות הבורסה  
הנפקתם, ובכלל זה בדרך של זכויות, בדרך של הצעה לכלל  והוראות כל דין במועד  

בדרך של  או  /הציבור, בדרך של הצעה לא אחידה, בדרך של הצעה לציבור מסוים ו
 הצעה פרטית. 

 
הנפקות של ניירות ערך נוספים )ובכלל זה יחידות וכתבי אופציה נוספים ואגרות   11.2

גבלת ובכפוף לכל  חוב( תוכלנה להיעשות בהתאם להוראות הסכם השותפות המו
דין וללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית של מחזיקי היחידות, ככל שלא  

 נקבע אחרת בדין.
עיתוי פרסום התשקיף או התשקיפים או דוחות הצעת המדף, מבנה ותנאי ההנפקה   11.3

הרכב   סוג,  מכל  שתוצע  הכמות  ותנאיהם,  בה  שיוצעו  הערך  ניירות  סוגי  לרבות 
יוצעו שבהם  ותקופות    האגדים  המימוש  ומחירי  והמחירים  כאמור  הערך  ניירות 

הזמנים   ולוחות  המועדים  וכן  המירים  ערך  ניירות  של  התנאים  ויתר  המימוש 
 הכרוכים בהנפקה יקבעו על פי החלטת המציע )השותף הכללי(. 
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הראשונה   ההצעה  בהכנת  לטיפול  סיוע  תמורת  הכללי   11.4 לשותף  ישלם  הנאמן 
נוספת, )ציבורית או פרטית( של ניירות ערך אחרים,  לציבור וכל תשקיף והנפקה  

 בהתאם לקבוע בהסכם השותפות.  תמורה
 

חשבון   11.5 על  תעשינה  התשקיף  ובפרסום  בהנפקה  בטיפול  הכרוכות  ההוצאות  כל 
 . המוגבלת השותפות

 
 עיון בהסכם הנאמנות וקבלת עותקים .12

  
הנאמנות 12.1 הסכם  לעת,העתק  מעת  שתוקן  כפי  יחידות   ,  בעלי  ידי  על  לעיון    ניתן 

במערכת    ההשתתפות וכן  הנאמן  של  הרשום  במשרד  הרגילות  המשרד  בשעות 
 המאיה של הבורסה והמגנ"א של רשות ניירות ערך. 

 
בכתב שתוגש על ידו לנאמן  מראש ורשום רשאי, על פי דרישה    ת השתתפותבעל יחיד 12.2

כל   ושל  הנאמנות  הסכם  של  העתק  לקבל  הרשום,  כנגד  במשרדו  וזאת  בו  שינוי 
עבור   השותפויות  לרשם  עת  אותה  המשתלמת  לאגרה  השווה  אגרה  של  תשלום 

 אישור וקבלת העתקי מסמכים הרשומים אצלו ואשר הם בגודל דומה. 
 

 הודעות לבעלי היחידות .13
 

הודעה לבעלי היחידות מאת הנאמן או המפקח תפורסם בדרך אשר תהיה מקובלת   13.1
הודע פרסום  לגבי  עת  שלהם  אותה  הערך  שניירות  בתאגידים  מניות  לבעלי  ות 

 נסחרים בבורסה. 
 

שום פגם במתן הודעה לבעלי היחידות לא יגרע מתוקף כל החלטה, פעולה או מחדל   13.2
בית   יקבע  כן  אם  אלא  המפקח  מצד  או  הנאמן  מצד  לב  בתום  בעקבותיו  שבאו 

 המשפט אחרת. 
 

 יחידות, מיזוג יחידות, תעודות ופיצולןהבעלי מרשם  .14
 

פקודת   14.1  להוראות  בהתאם  השתתפות  יחידות  בעלי  מרשם  תנהל  השותפות 
 . השותפויות

 
ה תעודות   14.2 עלבגין  תוצאנה  על-יחידות  רשומות  כתעודות  הנאמן  כשהן  -ידי  שם, 

על מ-חתומות  הנובעת  כלשהי  זכות  כבעל  יכיר  הנאמן  הנאמן.  יחידות  ידי 
של  ההשתתפות   כבעליהן  הרשום  באדם  ביח הרק  יחידות    מרשםידות  בעלי 
הרק  וההשתתפות   זכויות  להפעיל  רשאי  יהיה  בלבד    ליחידות  צמודותהוא 

 .ההשתתפות
  

פי כל הודעה השוללת או הנוגדת את זכות הבעל  -הנאמן לא יהיה חייב לפעול על     14.3
או החוק  /ו  הנאמנות כנ"ל אלא עד כמה שנקבע מפורשות בהסכם    ההרשום של יחיד

 משפט מוסמך. -ידי בית-או כפי שיצווה עלהחל 
 

פי זכות של מי    הנאמן לא יהיה חייב לאפשר הפעלת הזכויות הנלוות ליחידות על 14.4
 יחידות. ה שאינו הבעלים הרשום של התעודות ו/או 
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- , יהיה הנאמן זכאי לנהוג לגבי כל דהבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחי 14.5

   ה של אותה יחיד  יחד מהבעלים הרשומים כנ"ל כאילו הוא הבעל הרשום היחידא
תינתן וכל תשלום  ובמיוחד ומבלי לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, הרי כל הודעה ש

שייעשה לאחד מהבעלים הרשומים הנ"ל ייחשבו כהודעה מספיקה וכסילוק מלא  
כל    מושלםו כלפי  הנאמן  התחייבויות  של  ושלם  מספק  ושחרור  פיטורין  ויהוו 

קבלה   וכל  הרשומים,  הרשומיםשתהבעלים  הבעלים  מאחד  קבלה  תקבל  וכל   ,
כנ"ל ייחשבו כקבלה    תשלוםשתתקבל מאחד הבעלים הרשומים הנ"ל בעבור כל  

 . החייב את כל שאר הבעלים הרשומים של אותה יחיד תו  המספיק
 

  , ואחד או יותר מבעלים אלה נפטר  הבמקרה שיותר מאדם אחד רשום כבעל יחיד  
יהיה הנאמן זכאי לנהוג כאילו אותו בעל רשום או אותם בעלים רשומים של אותה  

ממשיכים להיות בעליה היחידים וכאילו הבעל או בעלי  היו ושנותרו בחיים    היחיד 
 שנפטר)ו( מעולם לא נרשם)ו( כבעל)ים( לגביה.  היחידה

 
דעתו    לפי שיקול  ,ושוכנע הנאמן  יחידותאו הושמדה תעודת    ,הושחתה  או  אבדה 14.6 

בעובדת אבידתה או השחתתה או השמדתה ובזכות עליה של מי שטוען    ,המוחלט
  תוך אמן רשאי להוציא לטוען כזה תעודה חליפה בתנאים )ובלבעלות בה, יהיה הנ

זה קבלת ערובה מאת הטוען לבעלות לשיפוי כל נזק אשר עלול להיגרם לנאמנות או  
עם הוצאת תעודה    כפי שייראו לנאמן לפי שיקול דעתו המוחלט.  (לו כתוצאה מכך

סכום  השווה לכל ההוצאות של הנאמן.  בסכום  חליפה כנ"ל תשולם לנאמן אגרה  
 ידי הנאמן ותינתן עליו הודעה למפקח. -לעת על- האגרה ייקבע מעת

 
הנאמן יוציא תעודה אחת בגין כל היחידות הרשומות בשמו של בעל היחידות או   14.7 

לו   תוצאנה  בקשתו  כל  לפי  בגין  תעודות  של    100מספר  כפולות  יחידות    100או 
ות )אם תהיה( הרשומות  הרשומות בשמו, וכן תעודה אחת נוספת בגין יתרת היחיד

 בשמו ושכמותן שונה ממאה יחידות או כפולות של מאה יחידות. 
 

יחיד  על 14.8  בעל  דרישת  תעודת    ות פי  הנאמן  )אשר    יחידותיחליף  תעודות  במספר 
שבגינן  יחידות  אשר סך כל ה(,  לעיל  14.7בסעיף  תהיינה בגין יחידות בכמויות כאמור  

למספר  תוצאנה   שווה  כל  היהיה  שהוחלפה.  התעודה  הוצאה  בגינן  אשר  יחידות 
- ההוצאות הכרוכות בפיצול תעודת ההשתתפות כאמור, לרבות גם הוצאות בגין מס

  ידי מבקש הפיצול. -ישולמו על  ,אם יהיו כאלה  ,בולים )אם יחול( והיטלים אחרים
כאשר    ,ש לנאמןותוג  היחידה דרישה להחלפת תעודה תהיה בכתב, חתומה בידי בעל  

 שמבקשים להחליפה.    יחידההיא מלווה בתעודת ה 
 

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

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

 במקומה. 
 

 מיזוג יחידות  14.9
במועד    היחידות שתהיינה קיימות  כל  למזג את  ניתן  בהחלטה של בעלי היחידות 

כ"מוע בהחלטה  שייקבע  כפי  פלוני  קיימות  יחידות  מספר  שכל  באופן  הקובע"  ד 
)להלן: " יהפוך למספר קטן יותר של  מספר היחידות הקובעשייקבע בהחלטה   )"

 "( ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים: כמות היחידות החדשותיחידות )להלן: "
 

היו קיימים אותה עת במחזור כתבי אופציה או ניירות ערך המירים אחרים,   א.
עם מיזוג היחידות מיזוג מקביל של כתבי האופציה וניירות    יעשה בד בבד

שיקבע   באופן  כאמור  הרכישה  תנאי  של  והתאמה  כאמור  אחרים  ערך 
בהחלטות המיוחדות שיתקבלו על ידי בעלי היחידות ובעלי כתבי האופציה  

 או ניירות הערך האמורים. 
 

ניירות    בתנאי  מראש  נקבעו  אם  לעיל,  האמור  אף  ההמירים  הערך    על 
אשר חלות במקרה של    ,ליחידות שבמחזור הוראות להגנת המחזיקים בהם

מיזוג יחידות כאמור, אזי קבלת החלטה על מיזוג ניירות הערך ההמירים  
במקביל למיזוג היחידות לא תהווה תנאי מקדים למיזוג היחידות, אלא אם  

 נקבע אחרת בהחלטת מחזיקי היחידות. 
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ברשו בעלי    מרשם מים  שם  על  היחידות  בעלי  יהיו   ב.  עת  באותה  אם 
יחידות, יחידות בכפולות השונות ממספר היחידות הקובע, יקבע בהחלטה  
ובלבד שאופן הטיפול   עקב המיזוג,  שיווצרו  יחידות  בשברי  אופן הטיפול 
יהא אחיד לגבי כל בעלי היחידות. בהחלטה כזו ניתן גם לקבוע, בין היתר,  

ה עקב  שיווצרו  יחידות  שברי  אשר  כי  שלמות  ליחידות  יאוחדו  מיזוג 
תמכרנה על ידי הנאמן בבורסה והתמורה )אם תהיה לאחר ניכוי הוצאות  

על   העולה  תמורה  יד    50המכירה  על  לזכאים  תחולק  בודד(  לזכאי  ש"ח 
יאוחר מ לא  אך  בהחלטה  שיקבע  באופן  יום לאחר ההחלטה.    30-הנאמן 

של הכוללת  הכמות  של  שלמות  ליחידות  השלמה  יחידות    לצורך  שברי 
ליחידות שלמות של שברי    בעלי היחידות  מרשםהרשומים ב או השלמתן 

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

 יחידות או כמות גבוהה יותר שתקבע בהחלטה כאמור.  1,000תעלה על 
 
 העברת יחידות  .51

עלהשתתפות  יחידות   15.1  כתב  תועברנה  האפשר  העברה    פי  ככל  או  שלהלן  בנוסח 
 בקירוב לנוסח זה, או בנוסח רגיל ומקובל או בכל נוסח אחר שיאושר ע"י הנאמן: 

 
מ מטה,  החתום  ₪,  המעביר "  :)להלן____    -אני/אנו   ____ של  הסך  תמורת   )"
  , "( מעביר בזה לנעבר ____ יחידותהנעבר "  :____ )להלן  -ששולם לי על ידי ____ מ

____ עד ____ )ועד בכלל( של ____, להיות בידי    -ערך נקוב )הממוספרות מ  ללא
התנאים   כל  פי  על  ממנו  ההעברה  ומקבלי  עזבונו  מנהלי  צוואתו,  מבצעי  הנעבר, 

 ם החזקתי אני באותן יחידות בסמוך לפני חתימת כתב זה.לפיה
התנאים   פי  על  האמורות,  היחידות  את  לקבל  בזה  מסכים  הנעבר  ואני/אנו, 

 האמורים לעיל. 
 ולראיה באנו על החתום היום הזה ____ בחודש ____ שנת ____ 

 _______ )נעבר(   _______ )מעביר(  
 לחתימה( _______ )עד     _______ )עד לחתימה(  

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

ישלם    ,כן  ידי מבקש ההעברה. כמו-והיטלים אחרים אם יהיו כאלה תשולמנה על
מבקש ההעברה לנאמן אגרה בסכום שיהיה שווה לכל הוצאותיו של הנאמן בהעברה  

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

כתב 15.2  על  כל  הן  וחתום  כדין  ממולא  כנ"ל  על- העברה  והן  המעביר  מקבל  -ידי  ידי 
ה תעודת  בצירוף  לנאמן  יוגש  דרישת    יחידותההעברה  ולפי  מתבקשת  שהעברתן 

דעת הנאמן להוכחת זכות המעביר    הנאמן תהא מלווה גם בראיות מספיקות להנחת
 ליחידות שהעברתן מתבקשת.

 
  סעיף בעם קבלת מסמכים וראיות כנ"ל ותשלום ההוצאות ואגרת ההעברה כאמור   15.3 

ות כבעל  יחידה בעלי  מרשםיגרום הנאמן לכך שמקבל ההעברה יירשם ב,  לעיל 16.1
ההעברה הנ"ל במקום מעבירן, והנאמן יוציא למקבל    יחידות המפורטות בכתבה

ידי המעביר  -שמו במקום תעודות שהוחזרו על  חדשה על  יחידותההעברה תעודת  
 הנ"ל. 

 
 העברה המוגש כנ"ל ישאר בידי הנאמן. -כל כתב 15.4 

 
יחיד 15.5  תזכה את מקבל ההעברה    ה העברת  לא  זה  בסעיף  מזו הקבועה  שונה  בדרך 

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

 
רגל או פירוק  -ת או פשיטתות עקב מות בעל יחיד ויחידתעודת  כל מי שנעשה זכאי ל 15.6 

שהוצאה  ת ויחידתעודת  יהיה רשאי להרשם כבעל   תואו כינוס נכסים של בעל יחיד
לעת    וזאת כפוף להמצאת אותן ראיות ומסמכים שידרשו מעתבגין אותן יחידות,  

 לאמור בכל דין.   יפותידי הנאמן ובכפ על
 

יחידות  ה בעלי    מרשםהמועברת לו ב  היחיד הכל עוד מקבל ההעברה לא נרשם כבעל   15.7 
הנדונה וכבעל הזכות הבלעדית באותה  דה  היחי  לבעל  , ייחשב המעביר והוא בלבד

 .היחיד 
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יהיה  יחידות    ת בתעוד  הנכללותיחידות   אחת,  של  ובמידה   15.8  בלבד  חלק  מועבר 
תעודת   לקבל  ההעברה  רישום  עם  זכאי  אותן    על  יחידותהמעביר  כל  לגבי  שמו 

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

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

 
 חיוב הנאמן ובעלי היחידות  .61

יחייבו את הנאמן ואת המפקח כלפי    ,כפי שישונו מעת לעת  ,הוראות ותנאי הסכם הנאמנות 
 . השתתפותה יחידות בעלי  הרשומות במרשם  כל בעל יחידות ויזכו את בעלי היחידות

 
 השימוש בכספי תמורת היחידות .71

יחידות השתתפות ו/או כתבי אופציה  הכספים שיתקבלו על ידי הנאמן מן המציע תמורת   
בהסכם ובניכוי הוצאות הנאמנות כאמור    יכוי הוצאות הנפקה )בנ שיונפקו על ידי המציע  

, ישמשו מיד עם קבלתם של כספים אלה בידי הנאמן, להשקעה בהון המוגבל של (השותפות
 השותפות, בהתאם להסכם השותפות המוגבלת.  

 
בסעיף    )כאמור  נוספות  יחידות  הנפקת  של  תמורת    11במקרה  כספי  כל  ישמשו  לעיל(, 

הנפקה  הוצאות  )בניכוי  כאמור    ההנפקה  הנאמנות  הוצאות  השותפותובניכוי  (  בהסכם 
 להשקעה בהון השותפות המוגבלת בהתאם להסכם השותפות.  

 
 סמכויות וזכויות המפקח .18

בהוראות    כקבוע  מקרה,  ובכל  להלן,  כמפורט  יהיו  המפקח  של  וזכויותיו  סמכויותיו 
 המאומצות, בנוסחן כפי שיהא מעת לעת:

להחליט על נקיטת הפעולות הדרושות לשם הבטחת מילוי חובותיו והתחייבויותיו   18.1
 של השותף הכללי על פי הסכם השותפות;

לדרוש מהדירקטוריון לזמן אסיפה כללית של בעלי יחידות ההשתתפות שעל סדר   18.2
שהדירקטוריו ככל  יבקש.  אשר  הנושאים  לבקשת  יומה  כללית  אסיפה  יזמן  לא  ן 

בסעיף   המנויים  במועדים  המפקח  65המפקח  רשאי  השותפויות,  לפקודת  כא)ב( 
 לכנס את האסיפה )על פי ההוראות המאומצות(; 

לדרוש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית של מחזיקי   18.3
 היות נידון באסיפה;יחידות ההשתתפות שתתכנס בעתיד ובלבד שהנושא מתאים ל

 להיות נוכח בישיבות ועדת הביקורת של השותף הכללי;   18.4 
לדרוש מיושב ראש וועדת הביקורת של השותף הכללי לכנס את הוועדה לדיון לפי   18.5 

 )ב( לחוק החברות; 116סעיף 
לקבל מידע, ובכלל זה, לבדוק את מסמכי השותפות, לקבל העתקים מהם ולבדוק   18.6

נכסיה  בסעיף    את  כאמור  כמפקח,  חובותיו  למילוי  דרוש  שהדבר  לחוק    265ככל 
החברות )בשינויים המחויבים(; בהקשר זה, השותף הכללי מתחייב לתת ולהורות  
של   בקשתו  ממועד  סביר  זמן  בתוך  למפקח  לתת  השותפות  של  החשבון  לרואי 
ו/או השותף הכללי, בתוך  )וביחס למסמכים שמצויים ברשות השותפות    המפקח 

( ימי עסקים(, כל מידע שיהיה דרוש באופן סביר, על פי שיקול דעתו של  7שבעה )
המפקח לשם ביצוע תפקידו כאמור )בכפוף להוראות כל דין ולהתחייבות לשמירת  
על   להורות  לסרב  רשאי  יהיה  הכללי  השותף  כי  יובהר  השותפות(.  כלפי  סודיות 

יהיה ממנהליו  מי  )או  סבור  יהיה  בהם  במקרים  בהעברת    האמור  אין  כי  סבור(, 
המידע המבוקש כדי להוסיף מידע מהותי הדרוש למשקיע או כדי להוסיף על המידע  

 הציבורי שפרסמה השותפות. 
לבקשת המפקח, תמציא השותפות, על חשבונה, כל אסמכתא ו/או דו"ח ו/או אישור   18.7

שותפות  ו/או הצהרה ו/או חוו"ד של השותף הכללי ו/או של עו"ד ו/או רו"ח של ה
ו/או של בעל מקצוע אחר לרבות עצה מאת בעלי המקצוע )עו"ד, רו"ח ואחרים(, 

 אשר יידרשו למפקח ו/או לנאמן לשם ביצוע תפקידו.  
יחידות   18.8 מחזיקי  של  כללית  אסיפה  ובכל  הדירקטוריון  ישיבת  בכל  להשתתף 

שבו    ההשתתפות בשותפות. לשם כך, הדירקטוריון יודיע למפקח על המקום והמועד
 תתכנס האסיפה הכללית או ישיבת הדירקטוריון, זמן סביר מראש;

לדווח ליושב ראש הדירקטוריון של השותף הכללי על ליקויים מהותיים בפעילות   18.9
השותפות או בפעילות השותף הכללי בענייני השותפות שנודעו לו, שיש בהם כדי  

או בעל השליטה בו;  לקפח את מחזיקי יחידות ההשתתפות שאינם השותף הכללי  
הודיע המפקח על ליקויים כאמור, יזמן יושב ראש הדירקטוריון, בלא דיחוי, ישיבת  

 דירקטוריון של השותף הכללי לדיון בנושאים שהובאו לידיעתו;  
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הכללי ומנושאי המשרה במי מהן, לחדול מביצוע   ומהשותף   18.10 מהשותפות  לדרוש 
לקפח את מחזיקי יחידות ההשתתפות,  פעולה או להימנע מביצוע פעולה העלולה  

וזאת ככל שיש למפקח יסוד סביר להניח שמתבצעת או עומדת להתבצע פעולה של  
השותפות אשר עשויה לקפח את בעלי יחידות ההשתתפות כאמור. ככל שפנייתו לא  
לפנות לבית המשפט המוסמך בבקשה להסרת הקיפוח או   נענתה, רשאי המפקח 

 למניעת הפעולה;
ימצא  המ 18.11 שהוא  תאגיד  או  אדם  השותפות,  חשבון  על  להעסיק,  רשאי  יהיה  פקח 

אותם מתאימים לכך, בהתאם לשיקול דעתו לשם מילוי אחר מטרות הסכם זה,  
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה רשאי לפעול בתחום תפקידו על פי חוות  

ויועצי חשבון  רואה  דין,  עורך  של  דעת  חוות  כגון  מקצועית  אשר  דעת  אחרים,  ם 
למיטב ידיעתו הינם בקיאים בתחום שבו ניתנת חוות דעתם ולהסתמך בפעולתו על  

 חוות דעת כאמור.  
העסקים   18.12 ממהלך  החורגים  במקרים  רשאי,  יהיה  המפקח  תפקידו  ביצוע  לצורך 

 הרגיל של השותפות, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון השותפות. 
הוראות, והוא לא יישא באחריות אם פעל בתום    המפקח רשאי לבקש מבית המשפט 18.13

 לב לפי הוראות בית המשפט או באישורו. 
המפקח יהיה פטור מאחריות בכל מקרה שבו יפטור אותו בית המשפט מאחריות   18.14

 ובמידה שפטר. 
 
 פיקוח המפקח על פעולות  . 18א

להתבצע פעולה של  היה למפקח יסוד סביר להניח שמתבצעת פעולה או שעומדת    1א.18
השותפות, של השותף הכללי או של נושא משרה במי מהן, המקפחת את מחזיקי  
יחידות ההשתתפות, יפנה אליהם בדרישה לחדול או להימנע מפעולה כאמור. לא  
רשאי   כאמור,  פנייה  מאפשרות  אינן  העניין  שנסיבות  או  כאמור,  פנייה  נענתה 

הקיפוח או שימנע את הפעולה;  המפקח לפנות לבית המשפט בבקשה שיסיר את  
בית המשפט רשאי לתת צו שימנע את הפעולה או כל סעד אחר שייראה לו בנסיבות  

 העניין. 
אלא אם כן קבע בית המשפט אחרת, יישא השותף הכללי בכל ההוצאות שהוציא    2א.18

המפקח בשל פנייתו כאמור לבית המשפט, לרבות אגרות בית משפט ושכר טרחת  
 ועד כפי שיקבע בית המשפט. עורך דין, במ

בכפוף להוראות כל דין, השותף הכללי או השותפות רשאים למנוע ממפקח לבדוק    3א.18
מסמך או נכס של השותף הכללי אם סבר הדירקטוריון שהמפקח פועל בחוסר תום  
לב. קבע דירקטוריון השותף הכללי כאמור, יודיע על כך למפקח בכתב מיד לאחר  

 נימוקיו. קביעתו ויכלול את 
לעיל תחול    8.6בית המשפט רשאי, לבקשת מפקח, לקבוע כי הזכות האמורה בסעיף    4א.18

גם לגבי מסמכים ורישומים של כל חברה קשורה, אם השתכנע כי המידע המבוקש  
 חשוב לביצוע תפקידו של המפקח. 

 
 והנאמן המפקח יהם ותפקידם שלחובות .81ב

 המפקח  1.ב81 
השותפויותחובותיו   .א בפקודת  לקבוע  בהתאם  יהיו  המפקח  של    , ותפקידיו 

 .בהסכם השותפות ובהסכם זה
המפקח יפעל לטובת המחזיקים ביחידות ההשתתפות שאינם השותף הכללי או   .ב

כפי   ובשקידה  באמונה  בזהירות,  ינהג  והוא  הכללי,  בשותף  השליטה  בעל 
 שמפקח סביר היה פועל באותן הנסיבות. 

הסבירים, משפטיים   .ג ובכל האמצעים  בכל הפעולות הדרושות  ינקוט  המפקח 
ואחרים, על מנת להבטיח כי השותף הכללי ימלא את חובותיו והתחייבויותיו  
על פי הסכם השותפות. המפקח ימלא את תפקידיו על פי הסכם זה ועל פי הדין,  

 וישתמש בסמכויותיו תוך התחשבות בטובתם של בעלי היחידות.  
מחובותיו    אין .ד הכללי  השותף  את  לשחרר  כדי  המפקח  והתחייבויות  בחובות 

כלפי מחזיקי יחידות ההשתתפות ו/או המפקח מכח הסכם השותפות, הסכם  
 זה, והדין. 

תיקון הסכם השותפות שיש בו גריעה מסמכויות המפקח טעון אישור האסיפה   .ה
בסעיף   לקבוע  בהתאם  ההשתתפות  יחידות  מחזיקי  של    כד)ב(65הכללית 

 לפקודת השותפויות. 
 

 אישור המפקח 
הרי   ,כל אימת שעל פי הסכם זה או הסכם השותפות נדרש אישורו של המפקח .ו

 . )לרבות אישור להתפשרות בהליך משפטי( יהיה זה אישור בכתב ומראש
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כי   .ז להחליט  רשאי  יאושר  המפקח  ידו כמפקח,  על  נדרש  נושא שאישורו  כל 
יחידות   בעלי  של  כללית  מחזיקי  באסיפה  אסיפת  כך  לשם  ויזמן  השתתפות, 

 יחידות. 
רשאי   .ח יהיה  אישורו,  לה  שניתן  בלא  מפקח  אישור  הטעונה  פעולה  נעשתה 

בנסיבות העניין  הלאשר  המפקח כי  נשוא האישור    בדיעבד אם מצא  הפעולה 
לפגוע   הייתה  עלולה  מראש  המפקח  אישור  לקבלת  והמתנה  דחופה  הייתה 

יחידות בעלי  אההשתתפות  בטובת  כוחו  .  יהא  זה  סעיף  פי  על  בדיעבד  ישור 
 כהרשאה מלכתחילה. 

לעיל,    7.3במקרה והמפקח לא יסכים לתת את אישורו בדיעבד, כאמור בסעיף   .ט
רשאי השותף   יהיה  לפעולה שנתבקש לאשר,  ייתן את אישורו מראש  לא  או 

יחידות   בעלי  של  כללית  אסיפה  של  כינוסה  לדרוש  ובה  ההשתתפות  הכללי 
שאלה האם יש לאשר בדיעבד את הפעולה שנעשתה על ידי  תועלה להצבעה ה

השותף הכללי או האם יש לאשר את הנושא שהמפקח לא הסכים לאשר, לפי  
 העניין.  

הרוב הדרוש לאישור ההחלטה על ידי האסיפה יהיה רוב מיוחד כקבוע בסעיף   .י
רשאי  3)א()275 יהיה  הנושא,  את  אישרה  והאסיפה  במידה  החברות.  לחוק   )

הכ אישור  השותף  בדיעבד,  אישור  של  במקרה  ההרשאה.  פי  על  לפעול  ללי 
האסיפה הכללית יהווה אישור בדיעבד וכוחו יהא כהרשאה מלכתחילה. היה  
והאסיפה הכללית לא תאשר את הפעולה, יהיה רשאי השותף הכללי להביא את  
הנושא להכרעתו של בית המשפט, והוא אשר יכריע בעניין. בתקופת הביניים  

יפה לבין הכרעת בית המשפט, לא יהיה רשאי השותף הכללי לנהוג  שבין האס
 כאילו התקבל אישור כאמור.

שיסודם   .יא מנימוקים  אלא  ממנו,  הנדרש  אישור  ממתן  ימנע  לא  המפקח 
של  בשיקולים   קיפוח  מניעת  שאינם  של  ההשתתפות  ביחידות  המחזיקים 

. השותף  השותף הכללי או בעל השליטה בשותף הכללי ושיינתנו על ידו בכתב
בבקשה כי יורה למפקח ליתן אישור    הכללי יהיה רשאי לפנות לבית המשפט,

  יקפח את שנתבקש על ידי מי מהם אם ימצא בית המשפט כי מתן האישור לא  
 . זכויותיהם של השותפים המוגבלים

מבלי לגרוע מחובותיו והתחייבויותיו של המפקח על פי דין או הסכם זה ולמעט   .יב
 פי דין:ככל שנדרש אחרת על  

i.   המפקח לא יידרש לבדוק את תנאיהן של עסקאות וסבירותן הכלכלית
נדרשת   כאמור  שבדיקה  ככל  ורק  אך  אלא  ועסקאות,  החלטות  של 

קיפוח   בעסקאות  אין  אם  השאלה  בעלי  זכויות  ב   פגיעה   אולברור 
 .  היחידות

ii.  המבקר    המפקח החשבון  רואה  דוחות  על  להסתמך  רשאי  של  יהיה 
 .השותפות

iii. רשאי להסתמך לצורך ביצועו תפקידו ו/או לצורך מתן    המפקח יהיה
כל אישור שיידרש ממנו, על אישור רו"ח מבקר של השותפות או אישור  

ו/או  השל   הכללי  מקצועית  שותפותה שותף  חוו"ד  הסתמך  ו/או   .
המפקח על אישור כאמור לא תועלה כלפיו כל טענה ו/או דרישה מצד  

סתבר כי האישור היה שגוי  ו/או השותף הכללי, במידה וה השותפות  
, למעט אם פעל ברשלנות רבתי, בתרמית או  ו/או מטעה ו/או בלתי נכון

 . בזדון
 

 
 הנאמן  2.ב81 
הנאמן יהא רשאי לבקש הוראות מאת המפקח והוא לא ישא באחריות אם   א.  

 .לב לפי הוראותיו של המפקח או באישורו פעל בתום
 

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

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

 
 והוצאות , שכר הנאמן שכר המפקח .19

 המפקח והוצאותיו שכר  119. 
שכרו של המפקח, לרבות שכרו בגין עבודתו הנוספת הכרוכה בהנפקה לציבור של  

ערך על פי תשקיף וכן החזר הוצאות שהוציא למטרות ביצוע תפקידו, ייקבעו    ניירות
 להוראות הפקודה.  בהתאם
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הפקודה,   להוראות  זכאי  בהתאם  יהיה  המפקח  המפקח     של  שכרו  לקביעת  עד 
  לחודש  ₪   3,500  - לקבל מאת הנאמן, מתוך נכסי הנאמנות שכר בסכום השווה ל

ניירות הערך של השותפות למסחר.  )בתוספת מע"מ( הסכום    החל ממועד רישום 
 . "חש 12,500וכן סכום חד פעמי נוסף בסך  בתחילת כל רבעוןהנ"ל ישולם  

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

₪    500תעריף של  הכרוכה בהנפקה. השכר הנוסף ישולם עבור עבודה בפועל לפי  
ל השווה  לסכום  ועד  עבודה  הטיפול    ש"ח  12,000  -לשעת  עבור  מע"מ(  )בתוספת 

 או סכום גבוה יותר שיאושר באסיפה כללית של בעלי היחידות.  בהנפקה אחת
   
בעין שהוציא למטרות ביצוע תפקידו,    המפקח יהיה זכאי לתשלום החזר הוצאות  

, לרבות אך לא רק, בעבור שכרם הסביר של מומחים  כנגד הצגת חשבונית מס כדין
 ויועצים ככל שייוועץ בהם.  

 
 

החור  נדרש   באופן  לפעול  של  המפקח  הרגיל  העסקים  ממהלך  הפיקוח ג    פעולות 
עקב הפרות   את התחייבויותיה,    השותפותשל    להפרותאו חשש  )כדוגמת פעולות 

  פעולות ,  או פירוק  פירעון  חדלות  הליכי,  משפטיים  בהליכיםאו נקיטה  השתתפות  
)שאינן  כלשהי  רשות  מדרישת  הנובעות בדין  על המפקח  שיוטלו  נוספות  פעולות   ,

בסך  לשכר נוסף    זכאי  וכדומה( יהיה המפקח  מוסדרות במועד חתימת הסכם זה(
 . + מע"מ לשעה 500

השותפות תשפה את המפקח, נושאי משרה בו, עובדיו, ושלוחיהם ומומחים שימנו  
 )"הזכאים לשיפוי"( כדלקמן:

בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי, לרבות על פי פסק  א.   
על או  ביצוע(,  עיכוב  לגביהם  ניתן  )שלא  בורר  פסק  פשרה  -דין,  פי 

שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה מראש  
לפשרה(, אשר עילת מי מהם קשורה למעשה או מחדל שביצעו הזכאים  
לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות הסכם זה, ו/או על פי הדין ו/או  

כת ו/או לפי דרישת בעלי יחידות ההשתתפות  הוראה של רשות מוסמ
 ו/או לפי דרישת השותף הכללי; וכן 

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שהם  ב.   
עומדים להוציא בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות לפי הסכם זה ועל  

ין  פי הדין, לרבות בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי ד
נסיעה   הוצאות  הוצאות,  ודברים,  דין  ומתן,  משא  אחרים,  ומומחים 
)ככל   בטוחות  ו/או מימוש של  ו/או טיפול  לצורך בדיקה  ו/או אחרות 
שתינתנה(, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא  

 נעשו באופן כלשהו ביחס לאמור.
 

ירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס  הסכומים האמורים לעיל יהיו צמודים למדד המח 
 שכר המפקח ישולם כנגד חשבונית מס כדין. .  15.11.2020הינו המדד שפורסם ביום  

 
 שכר הנאמן והוצאותיו  219. 
ל   השווה  שכר  הנאמנות  נכסי  מתוך  לקבל  זכאי  יהיה    שנה ל  ש"ח  1,000  - הנאמן 

שהוא משמש כנאמן על פי הסכם הנאמנות )או חלק יחסי    שנה)בתוספת מע"מ( לכל  
מ חלק  בגין  זה  השנה  חודשמסכום  של  האחרון  ביום  לנאמן  ישולם  זה  סכום   .)

שהותרו   הוצאות  תשלומי  לקבל  זכאי  הנאמן  יהא  כן  כמו  משולם.  הוא  שבגינה 
הנאמן   בו  מקום  המפקח.  ידי  על  בכתב  שאושרו  או  הנאמנות  בהסכם  במפורש 

הוא   יחידות  והמפקח  בעלי  של  הכללית  האסיפה  אישור  יידרש  אדם  אותו 
 ההשתתפות.  

 
ענין    לנאמן או לבעלי  נכסי הנאמנותפרט לאמור לעיל לא ישולמו שכר והוצאות מ   

 ערך.  -בו כמשמעות מונח זה בחוק ניירות
 
 עסקאות מותרות למפקח ולנאמן .02

רשאים   20.1  יהיו  והנאמן  מפקחים  המפקח  או  אחרות  נאמנויות  של  נאמנים  להיות 
נאמנות,  פי הסכם ה- נאמנויות מסוג הנאמנות הנוצרת על  בנאמנויות אחרות, לרבות 

ולתפקידים  תפקידים דומים לתפקידים של המפקח  בנאמנויות כאמור,    או למלא
עלשל   ה-הנאמן  ל  ,כן  כמו  .נאמנותפי הסכם  יהיו רשאים  שבין  הם  בפעולה  פעול 

על שנוצרה  הנאמנות  או  המוגבלת  השותפות  לבין  כאמור  הסכם  -נאמנויות  פי 
 יחידות.הלטובת בעלי   נאמנותה
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יהיו רשאים לעשות עסקאות 20.2  והנאמן  עיסוקיו,  המפקח  ולהפיק  , כל אחד בתחום 

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

 
אשר האמור    כ)ג( לפקודת השותפויות65זה כפוף להוראות סעיף    20האמור בסעיף   20.3 

 . בו יחול, בשינויים המחויבים, גם ביחס לנאמן
 
 
 חילופי המפקח  .12

 חילופי מפקח יהיו בהתאם להוראות פקודת השותפויות.  
 
  סיום הנאמנות  .22

 מוגבלת ותסתיים בנסיבות אלה:  הנאמנות נוצרה לתקופה בלתי 22.1 
 

 אם ולאחר שתפורק השותפות המוגבלת.  א.  
 

 סיום הנאמנות. ליחידות  האם תתקבל החלטה של בעלי  ב.  
  
הודעה במערכת המגנ"א  כך    התנאים לסיום הנאמנות תפורסם על  וכאשר יתמלא 22.2 

על דוחות  לציבור  עת  באותה  יפורסמו  שבו  אחר  באופן  חוק    או  ערך פי    ניירות 
 . ותקנותיו

 
למזומנים.   22.3  הנאמנות  נכסי  במימוש  יוחל  האמורה  ההודעה  מתן  לאחר  סמוך 

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

 של כל או חלק מהנכסים. המפקח( לדחות את המימוש 
  

המזומנים שיתקבלו עקב מימוש נכסי הנאמנות בניכוי ההוצאות הכרוכות במימוש   22.4 
בתשלום     יהםיחידות יחסית למספר יחידות ה ובסיום הנאמנות יחולקו בין בעלי  

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

 
 . היחידות אליה היא מתייחסת כל חלוקה תעשה כנגד הצגת תעודת 22.5 

 
אליה    יחידות גבי תעודת ה-רשם כל חלוקה כזאת על יביניים ת   במקרה של חלוקת 22.6 

 ול. לנאמן לביטיחידות  מסר תעודת היהיא מתייחסת ובמקרה של חלוקה סופית ת 
 
 סילוק הנאמן מתפקידיו על פי הסכם הנאמנות ופיקוח המפקח .32

הנאמן לא יהא רשאי להסתלק מתפקידיו על פי הסכם זה אלא אם בד בבד ימונה   23.1 
להסתלק   הנאמן  לבקשת  יסרב  לא  המפקח  המפקח.  לאישור  ובכפוף  אחר  נאמן 

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

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

 
היה והנאמן יבקש להסתלק מתפקידו כאמור לעיל, ימסור הנאמן הודעה מוקדמת   23.2 

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

 
עה המוקדמת האמורה יפעל הנאמן, ללא דיחוי, לכינוס אסיפה  לאחר מסירת ההוד 23.3 

כללית של מחזיקי היחידות לשם מינוי נאמן חדש. מינוי הנאמן החדש ייעשה באופן  
  כללית של מחזיקי האסיפה  השהשותף הכללי יציע את זהותו, והיא תובא לאישור  

כללי ו/או  היחידות שתכונס ללא דיחוי מיד לאחר מכן. למען הסר ספק, השותף ה
בעלי ענין בו לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שבה תתקבל ההחלטה על  
החלפת הנאמן וכן לא יהיו רשאים להשתתף באסיפה הכללית שתאשר את זהותו  

 . של הנאמן החדש
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כלשהו על ידי אסיפת מחזיקי היחידות, יהיה כל   חדש  23.4  נאמן  של  מינויו  אושר  לא 
הכללי והנאמן רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למנות נאמן חדש  אחד מהשותף  

ואם יורה בית המשפט על מינוי נאמן חדש יבוא הנאמן שעליו הורה בית המשפט  
ובלבד שזהותו של הנאמן החדש לא הוצעה על ידי מי מהצדדים    -במקום הנאמן  

 )השותף הכללי ומי ממחזיקי היחידות(. 
 

במועד שקבע בית המשפט, אם בית המשפט, הורה על כך    כהונתו של הנאמן תפקע, 23.5 
ב  המחזיקים  יחידות  מחזיקי  לבקשת  או  הכללי  השותף  לפחות    10%  -לבקשת 

 מהיחידות המונפקות וזאת בהתקיים אחד מאלה: 
 

 נבצר מהנאמן דרך קבע למלא את תפקידו.  23.5.1  
 

או נסיבותיה   במהלך כהונתו הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה 23.5.2  
 בית המשפט מצא כי הוא אינו ראוי לשמש כנאמן. 

 
 במקרה של מינוי נאמן חדש, תחולנה ההוראות הבאות:  23.6 

 
 יעשו כל פעולה או דבר הדרושים לשם הקניית נכסי הנאמנות לנאמן החדש.  23.6.1  

 
ויוכל  לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות   23.6.2  

לפעול בכל המובנים כאילו נתמנה כנאמן מלכתחילה בשעת חתימת הסכם  
 זה.

 
מחזיקי   23.6.3   כלפי  והתחייבויות  חובות  אותן  בכל  חייב  יהיה  חדש  נאמן  כל 

 היחידות על כל תנאיהן כפי שהיה חייב הנאמן הקודם. 
 

ן, תחת פיקוחו  במילוי תפקידיו על פי הסכם זה יפעל הנאמן בכפוף להוראות כל די  23.7 
היא   לדעתו  אם  הנאמן  של  החלטה  כל  לבטל  רשאי  יהיה  המפקח  המפקח.  של 

את  דין(    מקפחת  כל  להוראות  )בכפוף  לו  וליתן  היחידות  מחזיקי  של  זכויותיהם 
מחזיקי   של  זכויותיהם  על  לשמור  במטרה  תפקידו  בתחומי  לנהוג  כיצד  הוראות 

תשו בהוצאות,  כרוך  יהא  הדבר  שאם  ובלבד  נכסי  היחידות  מתוך  אלו  למנה 
המפקח   ידי  על  שנקבעה  מסגרת  פי  על  תוצאנה  כאמור  הוצאות  הנאמנות. 

מעת לעת( או על פי אישור    )ושהמפקח יהיה זכאי להגדיל אותה, אם ימצא לנכון,
מסויימות.   הוצאות  או  מסוימת  להוצאה  האמורה  למסגרת  מעבר  ידו  על  שניתן 

ת שלדעתו הינן סבירות בנסיבות  המפקח לא יתן את אישורו כאמור אלא להוצאו 
 . הענין

 
כל עוד הנאמן משמש כנאמן על פי הסכם זה יתן הנאמן למפקח את הזכות היחידה   23.8 

)ויעשה את כל הדרוש על מנת שיהיה לה תוקף( למנות את הדירקטור של הנאמן  
והמפקח יהא רשאי למנות גם את עצמו כדירקטור של הנאמן. לצורך זה הוקצתה  

  מחזיק בה מפקח מנית הניהול היחידה בנאמן. מניה זו מקנה לחברה בשליטת הל
 את הזכות הבלעדית למנות דירקטור לנאמן. 

 
 דיני מדינת ישראל וסמכות מקומית .42

 יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. זה על הסכם  24.1 
 

ולנכסיה או   24.2  להסכם הנאמנות וכל הליך  כל תביעה הנוגעת או הקשורה לנאמנות 
כ המשפט  נמשפטי  לבתי  ורק  אך  יוגשו  אליהם  בקשר  הנאמן  או  המפקח  גד 

המוקדמת   הסכמתם  את  יתנו  והנאמן  המפקח  אם  אלא  אביב,  בתל  המוסמכים 
 בכתב להגשת כל הליך כזה לבית משפט אחר. 

 
 שינויים בהסכם השותפות המוגבלת והסכמים אחרים  .52

ין האישורים הנדרשים ביחס לסוגי  י לא ניתן להתנות עליהן לענבכפוף להוראות הפקודה ש 
שונים,   השותפות  עסקאות  בהסכם  שינויים  על  להסכים  רשאים  יהיו  והנאמן  המפקח 

הסכם  פי  על  דרושה  מהם  מי  הסכמת  או  שהסכמתם  אחרים,  ובהסכמים  המוגבלת 
או לוותר על  השותפות המוגבלת או מכח היותו של הנאמן שותף מוגבל בשותפות המוגבלת  

)מקום   הסכמה  כל  ליתן  או  פיהם  על  הניתנת  זכות  או  מהוראותיהם  הוראה  מילוי  אי 
והכל בכפוף לקבלת הסכמת השותף הכללי בהיותו  שהסכמתם או הסכמת מי מהם דרושה(,  

 באחד משני המקרים:צד להסכם, 
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הו או  לא  ו שהשינוי  ההסכמה  או  יפגעו  יתור  אם המפקח שוכנע ואישר בכתב  25.1 
 בזכויותיהם של בעלי היחידות.

 
הו  25.2  או  השינוי  אושרו  ואם  ההסכמה  או  באופן  ביתור  היחידות  בעלי  של  החלטה 

זה או בהחלטה ברוב מיוחד של מחזיקי היחידות בהתאם להוראות  הקבוע בהסכם  
 . הפקודה, לפי העניין

 
ישלול תוקפו    אי מתן אישור על ידי המפקח לשינוי, וויתור או הסכמה כאמור, לא 

שמחזיקי   ככל  ההסכמה,  או  הוויתור  של  תוקפו  או  השותפות  הסכם  תיקון  של 
 יחידות ההשתתפות הסכימו לכך בהתאם לאמור לעיל. 

 
 נוסח משולב  .62

ע 26.1  זה  הסכם  הוראות  את  לשלב  רשאים  לעת  מעת  יהיו  והנאמן  שינויו    םהמפקח 
ותיקוניו במידה שיהיו כאלה, לנוסח משולב שישקף את כל השינויים והתיקונים  

 הנ"ל, ונוסח משולב כזה ייחשב כמהווה את נוסח ההסכם הקובע שבין הצדדים. 
 

סעיפים   26.2  סדר  להחליף  דרושים,  ניסוח  שינויי  לבצע  יהיה  מותר  המשולב  בנוסח 
לחלק את ההסכם לפרקים שלהם תינתנה  ולאחדם או לחלקם לסעיפי משנה וכן  

 כותרות מתאימות. 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 _________________ _______________ __   ____________________ 

 סבטי קצב ושות'             בע"מנאמנויות  טק-יוניק                 
         

   המפקח                  הנאמן                               
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 הסכם השותפות המוגבלת - 5פרק 

 הסכם השותפות .5.1

, בין השותף הכללי  2020בדצמבר    2השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  

 "(.הסכם השותפותשיתוקן מעת לעת )להלן: " שתוקן וובין הנאמן כשותף מוגבל, והכל כפי 

 לפי פקודת השותפויות.   2020בדצמבר   7השותפות המוגבלת נרשמה ביום 

 . "(השותפות  הסכם)להלן: "  לפרק זה   נספח א'הנוסח המלא והעדכני של הסכם השותפות מצורף כ

 

 , בתקנון השותף הכללי ובהסכם הנאמנותהסדרים לפי חוק החברות הקבועים בהסכם השותפות .5.2

הסכם   מתוך  סעיפים  פירוט  הכלליהשותפותלהלן  השותף  תקנון  הנאמנות    ,  הנוגעים  והסכם 

בסעיף   האמורים  תשקיף  26לנושאים  וטיוטת  התשקיף  )פרטי  ערך  ניירות  לתקנות  מבנה    –)ד( 

    :" משמעה השותף הכללי(החברה)לעניין סעיף זה, " 1969-וצורה(, התשכ"ט

   תקנון שינוי .5.2.1

של מניות, החברה תהא רשאית, לשנות,   שוניםעת הון המניות מחולק לסוגים  בכל  אם  

עדיפויות או יתרונות  להמיר, להרחיב, להוסיף או לגוון בכל דרך אחרת, את הזכויות,  

)ג( לחוק 20של האסיפה הכללית, על אף הוראות סעיף  , בהחלטה  אלו  ים לסוג  ים הצמוד

ביט  או  שינוי  תיקון,  שכל  ובלבד,  או  החברות,  יתרונות  עדיפויות,  הזכויות,  של  ול 

( משנה לרעה את Aסמכויות, או מגבלות שהוענקו לטובת סוג מסוים של מניות אשר )

הזכויות, עדיפויות, יתרונות או סמכויות, ושאינו חל באופן זהה על הסוגים האחרים של 

של סוגי  ( המשפר זכויות אלו מבלי לשפר באופן זהה את הזכויות  Bמניות החברה, או )

המניות האחרים של החברה, ידרוש את הסכמת המחזיקים של לפחות הרוב של המניות 

תת של  במקרה  לרעה  שונו  שזכויותיו  המניות  סוג  של  ומוצאות  ) - המונפקות  ( Aסעיף 

 ( לעיל. Bסעיף )-לעיל, או לא שופרו, במקרה של תת

בין אם באסיפת סוג   במידה ולפי הדין נדרש אימוץ החלטה על ידי סוג נפרד של מניות,

אינן גוברות, אז ההחלטה תאומץ   החברהנפרדת ובין בהחלטה בכתב, והוראות תקנון  

על ידי המחזיקים בסוג המניות הזכאים להצביע או ליתן את הסכמתם לכך, ולא תוחרג 

ביותר  זכותו של מחזיק מניות מהסוג האמור מליתן את הסכמתו עקב היותו מחזיק 

מניות, של  אחד  להתחשב    מסוג  מבלי  סוגי  בוזאת  בין  להתקיים  שעשוי  עניינים  ניגוד 

ו/או ממתן   המניות השונים. בעל מניות לא יידרש להימנע מלהשתתף בדיון, בהצבעה 

כתוצאה   ידו  על  כלשהו המוחזקות  מניות  בסוג  לתיקון  הנוגעת  לכל החלטה  הסכמתו 

 מהעובדה כי ההחלטה תטיב עם בעל המניה באופן כזה או אחר.

( הגדלה של הון המניות הרשום או המונפק i, מובהר בזאת כי, )לעיל  8  ף לי לגרוע מסעימב

( ויתור  iii)-( יצירת סוג מניות חדש או הקצאת מניות מסוג זה; ו iiשל סוג מניות קיים; )

, החברהאו שינוי, חלקי או מלא, בזכות, עדיפות או יתרון של סוג מניות הקבוע בתקנון  

ן חד פעמי או באופן קבוע, ובין אם מיושם בקשר עם אירוע נוכחי  בין אם מיושם באופ 

או עתידי, והויתור או השינוי חלים באופן זהה על כל סוגי המניות בעלי הזכות הנ"ל, 

וללא קשר אם לשינוי ישנה השפעה כלכלית שונה על סוגים שונים של מניות, לא ייחשבו  

 ס"ק  כלשהו של מניות; ובלבד שלענייןכשינוי ישיר ולרעה על הזכויות הצמודות לסוג  

(iii לעיל, כל סוגי המניות בעלות אותה הזכות הנ"ל ייחשבו כסוג אחד ותידרש הצבעתם )
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ויתור או שינוי כלשהם לזכויות הצמודות לסוג מניות לא ייחשבו   כסוג אחד. כמו כן, 

 כשינוי ישיר ולרעה של הזכויות הצמודות לכל סוג אחר של מניות. 

, כל זכות או מגבלה הניתנת באופן מפורש לטובת החברהאחרת בתקנון    הוראה   על אף כל

"(, לא ניתן לשנותה, מסוים  מניות  בעלאו הגנת או החלה על בעל מניות הנקוב בשמו )"

להרחיבה או לוותר עליה ללא ההסכמה מראש ובכתב של בעל)י( המניות המסוים)ים( 

כפופה למגבלות מסוימות )כגון אחזקת אחוזים הנ"ל )ובלבד, שבמקרה שהזכות הנ"ל  

כלשהם וכדומה(, אז הזכות האמורה יכול שתשונה בכל זאת ללא הסכמת בעל)י( המניות  

בעל  אחזקות  שבו  מקרה  )כגון,  המגבלה  בתנאי  עמידה  שהייתה  במקרה  המסוים)ים( 

 המניות המסוים נפלו מתחת לאחוז הנדרש בקשר עם שינוי התקנון(. 

שנתית, למעט כפי שנדרש מכוח   כלליתהחברה אינה חייבת לכנס אסיפה    -  שנתית  אסיפה .5.2.2

הדין או על מנת למנות רואה חשבון מבקר, כאשר מינוי כאמור יהא בתוקף עד תום שנת 

  באסיפה הכספים שבעבורה נעשה המינוי, או למשך תקופה ארוכה יותר אם הוחלט כך  

ש  על  יעלה  שלא  זמן  לפרק  מקרה  בכל  אולם  כספים.  הכללית,  שנות   האסיפותלוש 

כלליות   אסיפותהכלליות תיקראנה    האסיפותכך; כל שאר    תיקרנאהכלליות השנתיות  

 מיוחדות. 

של    דירקטורים  -  םדירקטורימינוי   .5.2.3 בהחלטה  ויוחלפו  יפוטרו  ימונו   האסיפהבחברה 

והמשתתפים   הנוכחים  של  ברוב  החברה,  של  המניות  בעלי  של  . באסיפההכללית 

החברה   ןלא נקבע בתקנו  בהתאם לפקודת השותפויות.ימונו  הדירקטורים החיצוניים  

 מספר מינימלי או מקסימלי של דירקטורים שיכהנו בדירקטוריון החברה. 

 . מכריע או   נוסף  קול  יהא  לא כאמור"ר ליו -  בדירקטוריון הצבעה .5.2.4

או תנאים של חוזה קיים, כהונתו   החברהלהוראות הדין, תקנון   בכפוף –  כהונה תקופת .5.2.5

היא / הוא  אם(  1של דירקטור תפקע אוטומטית בקרות כל אחד מהאירועים הבאים: )

  או  צלולה  בדעה  שאינם,  שפויים  כבלתי  מוכרזיםהיא  /הוא  אם (  2; )רגל  פושטי  נהפכים 

( 4; ) לחברה  בכתב  התפטרותם  את  מגישיםהיא  /הוא  אם(  3; )משפטית  כשירים  שאינם

 לחברה  בכתב  הודעה  במתן(  5אחרת, עם פירוקו; )  יישותה ואם הוא תאגיד או  / במותו

חדל / למינויו  תנאי  אם(  6)-ו ;  אות  שמינו  המניות  בעלי  ידי  על  כהונתו  הפסקת  על ה 

 מלהתקיים. 

תתקיים הצבעה באסיפה כללית ללא קיומו של   ולאלא יחל דיון    -  באסיפה  חוקי  מניין .5.2.6

, שני בעלי מניות או יותר,  החברהמנין חוקי בתחילת האסיפה. בכפוף להוראות תקנון  

בעצמם או על ידי שלוח, והמחזיקים או המייצגים לפחות את הרוב של זכויות    הנוכחים

שעה מהשעה  והיה ובתוך מחצית ה.  כלליות  באסיפותההצבעה בחברה, יהוו מנין חוקי  

המקום  לאותו  תידחה  האסיפה  חוקי,  מנין  נכח  לא  האסיפה  של  לתחילתה  הנקובה 

הנדחית, ואין    האסיפהוהשעה שבוע אחד לאחר מכן. אם ניתנה הודעה לבעלי המניות על  

הנדחית, אז, שניים או    האסיפהמנין חוקי בתוך מחצית השעה מהשעה הנקובה לתחילת  

בא הנוכחים  ויהיו  יותר מבעלי המניות  חוקי,  מנין  יהוו  שלוח,  או באמצעות  ופן אישי 

 . .האסיפהרשאים לדון ולאמץ החלטות בנושאים שלשמן התכנסה 

דירקטור    אוהדירקטוריון,    ראש  יושב   -  הכללית  האסיפהראש    יושב .5.2.7  שמינהכל 

 . הכלליות ויכהן כיושב ראש כל אסיפה האסיפותאת כל  יפתח זה,   לעניןהדירקטוריון 

חברה רשאית לפטור, מראש,   לחוק החברות קובע כי  259סעיף    -  פטור  למתן  סמכות .5.2.8

נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה, 
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בתקנון.  לכך  הוראה  נקבעה  כאמור   הסכם השותפות   אם  הוראה  )א( 11.1)סעיף    כולל 

   להסכם השותפות(.

  בעלי   הסכמת  את   יחייבו  הבאים  העניינים  בדבר  החברה  החלטות  -רוב באסיפה הכללית   .5.2.9

)א(  המוקצות  הבכורה  מניות  ברוב  המחזיקים   מניות  )   עניין   בעלי  עסקאות:  ( 1)למעט 

 השותפות  ידי  על המשולמים  החודשיים  הניהול   דמי   של   הקבוע הסכום  בגובה  תשלומים 

-ו  לציבור   השותפות  של  ההשתתפות  יחידות  של  ההנפקה  בתשקיף  שייקבע  כפי  לחברה

 לתשלום  עד (; )ב( המשרה ונושאי עניין  לבעלי  מהשותפות תשלומים, ספק הסר למען( 2)

  חלוקה  לבצע   החלטה ,  הבכורה  מניות  בעדיפות  הסכום  את  הבכורה   מניות  למחזיקי

  למשקיעי  החברה  בין   המימון  העמדת   הסכם  פי  על  המתחייב   מהסכום   הנמוך  בסכום

 הסכום  את  הבכורה   מניות  למחזיקי  לתשלום  עדבכפוף לכל דין,  )ג(  -; והבכורה  מניות 

 . השותפות  ניהול מלבד כלשהי עסקית לפעילות כניסה, בכורה מניות בעדיפות

מיוחדות .5.2.10 בדירקטוריון  –   החלטות  החלטה  כל  תתקבל  הכללי לא  ובאסיפה   השותף 

, לרבות ישיבות או אסיפות נדחות של הדירקטוריון או של השותף הכלליהכללית של  

לפחות דירקטור   –    השותף הכלליאסיפת בעלי המניות, ללא אישור: )א( בדירקטוריון  

אלפנט מטעם  שמונה  אחד  דירקטור  ולפחות  טוגדר  מטעם  שמונה  באסיפה   ;אחד  )ב( 

 .טוגדר ואלפנט  –השותף הכלליהכללית של 

בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית, בהחלטת דירקטוריון    –הסמכה למתן פטור   .5.2.11

,לפטור מראש, נושאי משרה בה, מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרה של 

לפטור נושא משרה חובת הזהירות כלפיה. למרות האמור לעיל, החברה אינה רשאית  

 מאחריותו למקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה. 
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 נספח א'

 



 

 שותפות מוגבלת  הסכם
 1975 -בהתאם לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה 

 
 

 בע"מ  שותף כללי טק-יוניק    בין: 
 516286317ח.פ.     
   85מדינת היהודים  מרחוב    

   פיתוח-הרצליה     
 "( השותף הכללי" –)להלן  כשותף כללי    

 מצד אחד    
 
 

 בע"מ ויותטק נאמנ-יוניק    לבין: 
 516289147ח.פ.     
 85מדינת היהודים  רחובמ    

 פיתוח -הרצליה 
 "(   "השותף המוגבל – )להלן

 מצד שני         
 
 

הרשומה בהתאם לדיני מדינת  )כהגדרתה להלן(  המוגבלת  את השותפות  וייסדו  הקימו  והצדדים  
 ;2020בדצמבר  7ביום ישראל 

 הואיל 

  
להוברצון   ול צדדים  הס  החליףתקן  את  הבמלואו  השותפות  הצדדיםכם  בין  מיום  מוגבלת   ,2 
 ;זהנוסח הסכם ב  ,2020, לדצמבר

 והואיל

  
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם כדלקמן:
 
 מבוא .1
 

 זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ותנאי מתנאיו.  המבוא להסכם .1.1
 

 נותו. פרשורכי נוחות בלבד ואין לעשות בהן שימוש לצרכי זה הינן לצ הסכםכותרות סעיפי  .1.2
 

פע  הסכםב .1.3 כל  הוראה, קביעה, הערכה, הסכמה, אישור או החלטה, של השותף   ולה, לרבותזה, 
הכללי, משמעה פעולה כאמור בתום לב, על פי מיטב שיקול דעתו המקצועי, הבלעדי והמוחלט של  

השו את  ותחייב  סופית  תהיה  אשר  הכללי,  אם  השותף  אלא  ועניין,  דבר  בכל  המוגבלים  תפים 
 רש אחרת. מפונאמר ב

 
י   הסכם וע בכל תאריך הקב  .1.4 וכל תקופת זמן  זה ואשר חל ביום שאינו יום עסקים יחול או  פקע, 

בהסכם הבא    הקבועה  ביום  העניין,  לפי  תפקע,  או  תחול  עסקים,  יום  שאינו  ביום  והפוקעת  זה 
 אשר הינו יום עסקים.  

 
 הגדרות .1.5

 
 ם כדלקמן:צידיהיו למונחים הנקובים להלן המשמעות הנקובה ב זה הסכםב

 

 
 ל ארה"ב. ולר שד -" דולר" .1.5.1
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להלן    9.4  סעיףאשר ישולם לשותף הכללי בהתאם להוראות  סכום    –"  יוזמהדמי ה" .1.5.2
    .ול(חשי בתוספת מע"מ )ככל הסכם זהו

 
 אביב בע״מ.-רך בתלירות עהבורסה לני  -״ סההבור״ .1.5.3

 

לציבור״ .1.5.4 הראשונה   -״  ההצעה  שתבולצי  ההצעה  התשקיף  פי  על  ידי  בור  על  צע 
המציע, של יחידות אשר תונפקנה בהתאם להסכם הנאמנות על ידי השותף המוגבל  

השות בזכויות  השתתפות  זכות  המוגבל(  השותף  )כלפי  תקנינה  ואשר  ף  כמנפיק 
 המוגבל בשותפות. 

 

 בע"מ.  ליותף כלטק ש-קיוני  –" החברה" .1.5.5
 

ש  'ושות  קצב  סבטי  -״  המפקח״ .1.5.6 מי  כמ  יכהןוכל  לפעם  הסכם  מפעם  פי  על  פקח 
 הנאמנות והסכם זה. 

 

 השותף הכללי.  -״ המציע״ .1.5.7
 

השותף המוגבל על פי הסכם זה וכל מי שיכהן מפעם לפעם כנאמן על פי    -״  הנאמן״ .1.5.8
 הסכם הנאמנות. 

 

ההסכ״ .1.5.9 הנאמנות  -״  נאמנותם  ס  הסכם  בין  שיחתם  התשקיף  פרסום  לפני  מוך 
דות מצד אחד ובין המפקח מצד שני בדבר  היחיהשותף המוגבל כנאמן עבור מחזיקי  

וקן מפעם לפעם. ככל שבעתיד יאושר בהתאם לדין כי  הנפקתן של יחידות, כפי שית
הכ השותף  בין  בהסכמה  זה  הסכם  יתוקן  בשותפות,  מפקח  יכהן  שותף  וה  ללילא 

באופן   למפקח, שהוראות  המוגבל,  מתייחסות  שאינן  ככל  הנאמנות,  הסכם 
זה   בהסכם  יחידות    מבלי תוטמענה  בעלי  אסיפת  של  אישור  כך  לצורך  שיידרש 
 ות. ההשתתפות של השותפ

 

 .  עת לעת, כפי שיתוקן מ שותפות זה הסכם -"הסכםה " או "השותפות הסכם" .1.5.10

 
ת לעת  שתהא מע  י כפ  1975  -, התשל"ה  דש(ח חפקודת השותפויות )נוס   -"  הפקודה" .1.5.11

 או כל דין אחר אשר יבוא תחתיה. 
 

"השותפות" .1.5.12 או  המהשותפו"  שותפטק -יוניק  –"  וגבלתת  ש.מ. ,  מוגבלת,  ות 
540301322 . 

 
החברה וכל שותף כללי נוסף שתצרף החברה או שיבוא במקום    -"  השותף הכללי" .1.5.13

 זה. הסכםהחברה בהתאם להוראות  
 

כשותף    או  בע"מנאמנויות  טק  -יוניק  –"  בלמוגתף  השו" .1.5.14 לפעם  מפעם  שישמש  מי 
 מוגבל בשותפות. 

 

 בור. ו תבוצע ההצעה לציל פיהתשקיף שע -״  התשקיף״ .1.5.15
 

, כפי שיהא מעת לעת או כל דין אחר  1999-חוק החברות, התשנ״ט   -"  חוק החברות" .1.5.16
 . אשר יבוא תחתיו
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המו"פ" .1.5.17 וח  –  "חוק  פיתוח  מחקר,  לעידוד  בתעשיהדשנות  חוק  ,  טכנולוגית 
 . 1984-תשמ"דה

 

 להלן.  10.4כהגדרתו בסעיף  -" חשבון ההון" .1.5.18
  

 השותף הכללי.  על ידי מועד שיקבע  –" חישוביום " .1.5.19
 

כל יום בו מספקים מרבית הבנקים המסחריים בישראל שירותים    –"  יום עסקים" .1.5.20
 ים.ייחשבו כימי עסק   שי וערבי חג, שלאיום שילקהל, למעט 

 
ערך  יחידות השתתפות רשומות על שם ללא    –"  יחידות השתתפות״ או "יחידות״ .1.5.21

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

 

אופציה" .1.5.22 אכ  –"  כתבי  רשומיםותבי  ש  פציה  אשעל  עלם,  יונפקו  ה-ר  שותף  ידי 
יחידת השתתפות אחת   לרכוש  זכות  על  רשומ המוגבל והמקנים למחזיקים בהם  ה 

שיפורטו בתשק ובתנאים  במחיר  אופציה  כתב  כל  כנגד  נקוב  ערך  ללא  ו/או  שם  יף 
בדוח הצעת מדף מכוחו יונפקו. כתבי אופציה כאמור, יכול שיהיו מסדרה אחת או  

 רות. כמה סדמ
 

 המו"פ.  כהגדרתם בחוק -" פיתוח " -" ומחקר" .1.5.23
 

 להלן.  17כהגדרתו בסעיף  -"  מנהל הפירוק" .1.5.24
 

ערך" .1.5.25 של    -"  ניירות  אחר  ערך  נייר  וכל  האופציה  כתבי  ההשתתפות,  יחידות 
 השותפות.

 

סחירים" .1.5.26 ערך  הרשומי  –"  ניירות  ערך  למסחניירות  לניירות ם  בבורסה  ערך    ר 
ערך, תשכ"חהשנייה, השניי  בתוספת ניירות  , ואשר  1968-ה א' או השלישית לחוק 

על העברה על פי הסכם או על פי דין או תקנון או  למגבלות  פים  כפו  באותה עת אינם
 כללי בורסה.   

 
 לרבות אגרות, היטלים ותשלומי חובה.  –" מס" .1.5.27

 
 . 1961 – כ"א)נוסח חדש(, התש הכנסה פקודת מס  -"  פקודת מס הכנסה" .1.5.28

 
שתחום  פ  –"  פרויקט" .1.5.29 מוגבלת  בשותפות  ופיתוח    הפעילותרויקט  מחקר  הינו 

 הבורסה. נון כהגדרתו בתק 
 

ופיתוחפרויקט" .1.5.30 מחקר  ב  –"  י  "פרוייקט"  המונח  הגדרת  על  העונים    פרוייקטים 
הבורסה8סעיף   לתקנון  השני  לחלק  י"ז  בפרק  שי  .ג.  כפי  מכוחו,  תוקנו  וההנחיות 

 . מעת לעת
 

 ות בניכוי כל ההוצאות. רווח נקי, קרי כל ההכנס – "רווח" .1.5.31
 

 . השותף המוגבלהשותף הכללי או   –" שותף" .1.5.32
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או  –"  מוחזקיםדים  תאגי" .1.5.33 במישרין  ו/או תחזיק השותפות,  בו מחזיקה  תאגיד  כל 
 בעקיפין. 

 

תאריך שיהיה סמוך לאחר סגירת רשימת החתימות בהצעה    -"  תאריך ההשלמה " .1.5.34
שיוצעו לציבור במסגרת  רות הערך  חר בבורסה של ניילפני הרישום למס  בור אךלצי

 ההצעה לציבור. 
 

 תקנות השותפות .2
 

התאמה או    י זה. בכל א  הסכםיקבעו לפי הוראות הפקודה ו יהם של השותפים יובותזכויותיהם וח  .2.1
בי  הסתירה  הסכםורא ן  שהדין  ות  הפקודה  הוראות  לבין  יגברו    זה  עליהן  להתנות  אוסר  אינו 

 זה.  הסכםהוראות  
 

 לפקודה.   61זה מהוות את תקנות השותפות כמשמעותן בסעיף  הסכםהוראות   .2.2
 
 

 , מקום ניהול עסקיה ומוניטיןותיהשם השותפות, מטרתה, סמכוי .3
 

השותפות   .3.1 שותפותטק-יוניק" :  הואשם   Unic-Tech, Limited "  –לית  אנג)ב  "מוגבלת  , 
Partnership)" .או שם אחר כפי שייקבע על ידי השותף הכללי ויאושר על פי הוראות הפקודה    

 
ל  .3.2 הינה  השותפות  באמצעות  עסוק  מטרת  ופיתוח  בפרורכישת  במחקר  מ טקיהחזקות  חקר  י 

 . פיתוח, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקיםו
 

האמור,פות  השות בתחום  מ  תעסוק  רכישת  באמצעות  היתר,  ,  Rubrik Incבחברות  ניות  בין 
Carbon3D Inc, Silenseed Ltd.,   Dialpad Inc, Malwarebytes Inc,  ,BigID Inc    וMapbox 

Inc.   
 

של מחקר  רויקטים נוספים  עה בפת השקו אמצע בתחום האמור ב  קסוע ל  ות רשאית השותפ  בנוסף,
השקעה  לרבות  פיתוח,  נורכי  ו/או  ערך שת  ופיתוח  יירות  מחקר  לא אחרים    בפרויקטי  אם    אף 

רסה  שלוש שנים שתחל במועד הרישום למסחר בבול  ש   ה וזאת לתקופהבמפורט בהסכם ז הוגדרו  
 של ניירות הערך של השותפות. 

 
תק  חלוף  ממו לוש  ש   של  תפולאחר  השנים  למסחרישורעד  של    ם  הערך  ניירות  של  בבורסה 

תתפות  ישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשבכפוף לאית,  פות, תהיה השותפות רשאהשות
בסעי הקבועה  לפקודת65ף  בדרך  להשוה  נא  שנים,  לשלוש  יהיה  תוקפה  אשר  על  תפויות,  חליט 

   .הז םלא הוגדרו בהסכביצוע פרויקטים נוספים ש 
 

 
 

ת  ע כל פעולה הנדרשת ו/או המועילה לצורך קידום מטרת לבצורשאיסמכת  ויה מ השותפות תה  .3.3
ל הפעולות  מים וביצוע כקשרות בהסכ, לרבות התאו הקשורה אליה/ו  ותפות ו/או השותפיםהש

לשם  ה  עתשלד דרושות  או  נחוצות  הינן  הכללי  והשותף  השותפות  מטרות  של  לפועל  כל  הוצאה 
 . הם זהסכ  תובהתאם להורא

 

  ת. בהתאם להחלטת השותף הכללי, כפי שתתקבל מעת לע  תהאפות  של השות   עהק ההש  מדיניות .3.4
סעיף ראו  השותפות,  של  ההשקעה  מדיניות  לעניין  השותפות   8לפרק    8.5.4  לפרטים    לתשקיף 

 . 2021לשנת 
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במשרדי   .3.5 יהיה  השותפות  עסקי  ניהול  הכמקום  היהרח'  ,  לליהשותף  הרצל 85  ודיםמדינת    יה , 
הכללי .  חו יתפ מלשנו  רשאי  ה יהי  השותף  לע ת,  ובלבד  עת  ידיו,  על  העסקים  ניהול  מקום  את  ת 

בכתב   כך  על  יודיע  כזה  ובמקרה  בישראל,  בתוך  לשותף  שיהיה  ממועד    7המוגבל  עסקים  ימי 
 השינוי. 

  
 ות שותפהון ה .4

  
 הבאים: הון השותפות המוגבלת יהיה מורכב מהסכומים  .4.1
 

של   .4.1.1 אשר    1,000סכום  השותפים    לע   סנוכיש״ח  הסכם  תיח  חרא לידי  ך  כשמתו  זה,מת 
  ,ש״ח על ידי השותף הכללי  0.01  -ש״ח על ידי השותף המוגבל ו  999.99  וכנסויסכום זה  

 וכן; 
 

 להלן. 4.2ף בהתאם לסעי שלמההסכומים שיוכנסו על ידי השותף המוגבל בתאריך הה .4.1.2
 

יד .4.1.3 על  שיוכנסו  המוגבל  הסכומים  השותף  ההשלמריתאר  לאחי   4.4ף  לסעי  םתאהבה  ך 
 . , ככל שיוכנסולהלן

 

 . 4.6בהתאם להוראות סעיף  הכלליהסכומים שיוכנסו על ידי השותף  .4.1.4
 

נפקה )נטו,  ווה לכל סכום תמורת ההות בתאריך ההשלמה סכום הששותפהשותף המוגבל יכניס ל .4.2
ני הנכוי  לאחר  )לרבו  לש  (הפק הוצאות  כתהיחידות  אופבת  יוצעו  ,  ציהי  בתשקיף(  אם  כאלה 

סכום   )בניכוי  התשקיף  פי  על  ויוצעו  ידו  על  לצורך    ש״ח  200,000של  שיונפקו  בידיו  שיוותר 
כל סכום נוסף שיתקבל על ידו תמורת ההנפקה של  פות  הוצאות הנאמנות(, וכן יכניס להון השות

לאחרים  בו או    טהלי י שלבעל   ולי א ידו לשותף הכל  לע   וקנפה( אשר יוופצי ידות )לרבות כתבי איח
   סמוך לפני תאריך התשקיף או בתאריך ההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שתיכלל בתשקיף.

 
  99.99%  -כ  4.1.1  פי סעיףתף המוגבל על  השו   ם, על ידיעם הסכום ששולסכומים אלה יהוו יחד   .4.3

 מהון השותפות המוגבלת. 
 

לעיל, הון השותפות המוגבלת עשוי    4.1.2  -ו  4.1.1ם  בהתאם לסעיפי  סנ וכהשת  הון השותפור למעב .4.4
בכל עת שבה יגיעו  .   לגדול מעת לעת בגין סכומים שיושקעו בשותפות כנגד הקצאת ניירות ערך

ות הנפקות חדשות של יחידות  כגון בעקבערך )   הקצאת ניירות  עקב  בל סכומיםדי השותף המוגלי
ל  לרכישת יחידות שיונפקו ע  זכות  מקניםה ערך  מימוש ניירות    לבש  וא   רות ערך אחריםאו של ניי

עמל  בניכוי  להכניס סכומים אלה,  חייב  יהא השותף המוגבל  המוגבל(,  ות שישתלמו  ידי השותף 
ובניכ הנפ עליהם  הוצאות  להון  וי  ובניכוי  השותקה,  הפות,  שהשותף  בהסכמת  סכומים  מוגבל, 

 לעיל(.  4.2סעיף בוע בקום הנות )מעבר לסכמ אהנ ת אודיו לצורך הוצהשותף הכללי, יותיר בי
 

 השותף המוגבל לא יהא זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת.  .4.5
 

יהיה חתפות העל הגדלת הון השובכל מקרה שיוחלט   .4.6   99.99%המוגבל  ותף  לקו של השמוגבלת 
שי הנוסף  ימההון  הכללי  השותף  של  וחלקו  לשותפות  שיוכנס    ףסנו ה   וןמהה   0.01%היה  וכנס 

 . וגבלתמות הלשותפ
 

, בכל עת, ניירות ערך  ולמכור  הסר ספק, מובהר בזאת כי השותף הכללי יהיה רשאי לרכוש  עןלמ .4.7
 שיקול דעתו הבלעדי.  של השותפות, לפי

  
,  זה לעיל  4בהוראות סעיף  ר  כאמותחייב  ה הסכומים בהם  ת כל  אבל  מוג השותף  הלאחר שיפקיד   .4.8

ולא  המוגבל חייב    ה השותףיהי   לא נוספים בהון השותפות המוגבלת  ולהשקיע סכומים  להוסיף 
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והתחייבוי לחובותיה  אחראי  המוגבליהיה  השותפות  של  מותיה  למעלה  שהשקיע  ם  הסכו ת 
 דין. בכפוף להוראות כל  והכול,  פותבשות

 
 המוגבל ףהשות .5
 

י .5.1 לא  מוגבל  השותף  בניהול  עסקיה  ותפתשושתתף  שהם,    צורהבכל    לותה,י ופע  המוגבלת,  ואופן 
נפקות   בעלת  פעולה  כל  השותפות  בשם  לעשות  יתחייב  או  יעשה  ולא  בעקיפין,  או  במישרין 

יין,  ת בכל דבר או ענ ייב את השותפול לחותף המוגבה בכוחו של הש טית כלשהי. אין ולא יהימשפ
 ת השותפות. ופעולותיו או מעשיו לא יחייבו א

 
לו מה  ףתושה .5.2 יהיה א גבל  למעלה מן הסכומים שיכניס  השותפו   ובים שללחי  חראיא  ת המוגבלת 

 להון השותפות המוגבלת כאמור לעיל. 
 

ל זכויותיו  די שהיחיו הבעלים  מוגבל הינתף ה השו  , י השותפות המוגבלתכלפי השותף הכללי וכלפ .5.3
הוראות   מהוראות    סכםהמכוח  הוראה  ושום  אזכו,  זה  הסכםזה  גם  של    םסכה בר  לרבות  זה 

ההצעה לציבור או דברים הטעונים אישור או הסכמה  תשקיף בדבר  הנאמנות וה   הסכםהוראות  
וגבל  שותף המ ל  פרט   פי הסכם זה -עלמאן דהוא  זכויות כלשהן ל  כמקנה  יתפרש   לא  , מאת המפקח

 . גבלתפך אותו לשותף בשותפות המוכהואו  מועצ
 

זכות  הלשותף   .5.4 כל  תהא  לא  ממוגבל  כספים  מהשו  תפותוהש למשוך  לדרוש  או  לשלם    תפותאו 
ים לחלוקה או תשלומים אחרים או למנוע מהשותפות או לחייבה לשלם תשלומים  לק לו סכומלח

ריבית לרבות  הוצאוכלשהם,  או  הפרשי הצמדה  אל,  לסוגיהן,  נת  כן  במפורש  אמר  א אם  אחרת 
 ים הקבועים בהסכם זה. הסכם  זה, ובתנאב

 
 ןנמות המוגבלת ומיהוצאות השותפו .6

 
רשא שה .6.1 הכללי  )אותף  ח  ךי  מימון  ייב(  לא  ו/או  מענקים  ו/או  אשראי  השותפות  בשם  לקבל 

ולה הוצאותיהם  מימון  לצורך  כמתאימים  לו  שיראו  אתבתנאים  זה  לצורך  לשעבד  נכסי    חליט 
   .המוגבלת השותפות

 
  ונס שהכספים שיוכ  גדיל את הון השותפות המוגבלת על מנתלה  לפעולף הכללי יהיה רשאי  ותהש .6.2

על פי הסכם זה, כפי שיהיו  ת שהיא רשאית לעסוק בהן  למטרו שמשו  יבלת  השותפות המוג  ן ולה
הסכם פי  על  לעשותן  רשאית  שהשותפות  ולפעולות  לעת  יציין  מעת  הכללי  השותף  בפנייתו    זה. 

הון השותפות. במקרה כזה יפעל השותף  מבקש להגדיל את  סכום שבו הוא  את הף המוגבל  לשות
לפרסום   מ/וף  יק תשהכללי  הצעת  דוח  ואו  בכ /דף  דרךאו  ה  ל  לגיוס  דין  פי  על  כספים  אחרת 

שו לכך על פי  הנדרשים לשם הגדלת הון השותפות כאמור וזאת בכפוף לתנאים ולאישורים שידר
ההנפקה לרבות סוגי  ין. מבנה ותנאי  ת ועל פי כל דאמנובהסכם הנ  ורשות שתכללנה הוראות מפ

ניירות  דים שב האגכ, הרשתוצע מכל סוג  תמו כה,  עו בה ותנאיהםניירות הערך שיוצ יוצעו  בהם 
על  אמור והמחירים ומחירי המימוש של ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות יקבעו  הערך כ

 פי דין.  ככל שנדרש, עלרש, אישור הנדי ובכפוף לכל פי החלטת השותף הכלל
 

מהור למען   גורע  אינו  לעיל  האמור  ספק,  השוהסר  פקודת  איש  ותיו תפאות  לאופן  ור  באשר 
או בעלי השליטה בו או עסקאות של השותפות אשר  ותפות עם השותף הכללי ו/של השקאות  סע

ב השליטה  לבעלי  ו/או  הכללי  המחיילשותף  בהן,  אישי  ענין  מ ו  אישורים  בהבות  תאם  יוחדים 
 השותפויות  להוראות פקודת

 

 ול כספים פנויים ניה .7
 

יהיה   הכללי  שיק השותף  לפי  להשקי  ועת ד  ולרשאי,  סכהבלעדי,  פו ע  י  נוייםמים  השותפות  אשר  בידי  היו 
ואשר לשותפים    המוגבלת,  חולקו  חולק)לא  שלא  ורווחיה  המוגבלת  השותפות  הון  לשימוש  (ולרבות  עד   ,
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ת ההשקעות של השותפות כפי  והכל בהתאם למדיניוא כמתאים,  שימצבאופן  ,  וות שלשמן נועדבהם למטר
 לעת.  שתהיה מעת

. 
  םפסדית והות, הוצאוסנכהב ותהשתתפ .8

 
ה יההשותף  ב  0.01%  -ל זכאי  יה  כללי  ויישא  השותפות    0.01%  -מההכנסות  של  וההפסדים  מההוצאות 

וכן בהוצאות   גבל,  יות השותף המואחר  ההגבלה עלגבלת אשר עקב  והפסדים של השותפות המוהמוגבלת 
סות  הכנ המ   99.99%  -זכאי ל   הייה   ל גבהשותף המו.  בל, לא יישא בהם השותף המוגעילל  5.2ף  בסעיכאמור  

להגב ויי בכפוף  בסעיף  שא  כאמור  אחריותו  השותפות    99.99%  -ב  עיל ל   5.2לת  של  וההפסדים  מההוצאות 
 .המוגבלת

  

   הכללימים לשותף לותש .9
 

 ל  דמי ניהו .9.1
 

, בגין  יהיה זכאי לקבל מהשותפות המוגבלתבלת ו את השותפות המוג  ינהלהשותף הכללי   .9.1.1
ת  לתשקיף השותפו  10.1.2.1בסעיף    ט רכמפוהשותף הכללי,    ידי   תים המוענקים עלושיר

 ן: קמ, כדלבכל חודש, דמי ניהול ,2021המוגבלת לשנת  
 

-ות מהחל ממועד רישום השותפות למסחר ועד למועד שבו הנכסים יעמוד על פח .9.1.1.1
י  -  ש"ח מיליון    100 הניהול החודשיים  של  דמי  הנכסים    0.2%היו בשיעור  מסך 

   .דשלחו "ברהא רדול 25,000-חות מפ לא  ך, אלחודש  הוליםנמה
 

דמי    -  ש"ח  מיליון  100השותפות עולה על    לש  ליםהו סך הנכסים המנ במועד בו   .9.1.1.2
שמעל    ,החודשיים הניהול הסכום  של    ,ש"ח מיליון    100לגבי  שיעור  על  יעמדו 
   .של השותפות ליםה ומסך הנכסים המנ  0.15%

 

י  מד  -  חש"   וןמילי  250  על   העול  של השותפות  םליהו סך הנכסים המנ במועד בו   .9.1.1.3
שמעל    ,החודשייםהניהול   הסכום  שיעור  ,ש"חון  מילי  250לגבי  על  של    יעמדו 

   .של השותפות ליםה ומסך הנכסים המנ  0.08%
 
 . בנטין למועד הרלסך הנכסים במאזן נכו משמעם" סך הנכסים המנוהלים "

 
ישולמו  כי  הר  יוב .9.1.2 הניהול  בופבא דמי  על  חודשי  הכספי יס  סן  היהדוחות  ם  וניאחר ם 

 . פותתשו ה מהשפרס
 

השותפות,  בכפו .9.1.3 של  התגמול  למדיניות  הזכות הכללי  השותף  ף  את  לעצמו   שאתל  שומר 
של השותף   ה ונושאי משר  בשכר אשר ישולם לדירקטוריםבין היתר,  מתוך דמי הניהול,  

כדיהכללי,   שירותם  שו  גין וב   וריםרקטבגין  העיש   יםטפשירותים  לשותף  כללי  ניקו 
 .תפקידם , בתוקףוטףשה  ולפעמי התבתחו (תתפוולהבדיל מלש(

  
  

 הוצאות  השתתפות ב  .9.2
 

פות המוגבלת, מימון  אות הקשורות להקמת השות ת תישא בכל ההוצהמוגבל  השותפות .9.2.1
   .לם כולאת ללא תקרה של סכוז , וףהתשקינפקה על פי  לותה ולביצוע ההפעי

 
חיי ה .9.2.2   מור בסעיףלא  ף פוכ בו  תפות המוגבלת ואות השכל הוצ  ת,בלוג שותפות המ במהלך 

 בקשר   שתוצאנה  ,השותף הכללי,  1975-של"הלפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תז(  נא)65
השולעסק לגתפות,  י  ומבלי  של  לרבות  שכרם  לעיל,  האמור  מכלליות   ,דירקטוריםרוע 

העלו א  מנכ"לת  משרה  שכר  ,חריםונושאי  עובדים,  העסקת  חשבון,    עלות  רואי  טרחת 
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ייעוץ    הנהלת  מיסוינב   וליפטוחשבונות,  עורטרח  כרש  ,ושאי  אחריםויועצי  יןד  כית  , ם 
ור ויחסי משקיעים  חסי ציבצאות יח, הוביטו  וצאותירה, שירותי משרד, הוב, שכר דמחש

תפות ישולמו על  מחקר ופיתוח של השו  קטי שורים בפרויין כל הוצאה או תשלום הקוכ
   .מוגבלתהשותפות הידי 

 

שי .9.2.3 הסכומים  פיכל  על  לשלמם  ביום    9.2.2  ףיסע   ש  חודש,  10ישולמו  החודש ן  גיב  בכל 
 . שלוםבו מתבצע הת  דשקדם לחוש

 

 ב וחון  הווסי לטיפול בגי   סיועתמורה בגין  .9.3
 

לציבור  ההצעה הראשונה    במסגרת  תמורת סיוע וטיפול בגיוס ההון שותף הכללי,  ל  ישלם  הנאמן 
 ן: קמ לדומים ככס , (פרטי ציבורי או)כל גיוס הון ו/או חוב נוסף ובמסגרת 

 
ר  דול 40,000 – ארה"ב דולר  5,000,000 עד  נוהיידית  המיה ורסכום התמ  בו ין כל גיוס שגב .9.3.1

 . ב"האר
 
גיוסכ בגין   .9.3.2 הת   ל  סכום  על  שבו  עולה  המיידית  ארה"ב    5,000,000מורה    60,000  –דולר 

 דולר ארה"ב.
 

   זמהדמי יו .9.4
 

יה בתמורה לשירותי הייזום של השותף הכללי לשותפות .9.4.1 קבל  ל י  כא ז  הי, השותף הכללי 
השותפות, כמפורט    ו תמורות שתקבל סות ו/אעל הכנ   סיםוסמבי יוזמה הדממהשותפות  

 .  הלןל
 

יוזדמ" .9.4.2 נטומכל   20%ם  מעות, מש"המי  לעיל  תמורה  על אף האמור  להלן(.    ,)כהגדרתה 
נטו  ידבמ והתמורה  על  ה  בפרויקט   100%עולה  הישירות  המונח    מההשקעות  )כהגדרת 

"  (להלן ה,  ("תדפעוה  התמורה)להלן:  השותף  לכל יהא  זכאי  בשיעיוזי  דמלי  של מה  ור 
)  בגין כל  30% עבר להשקעות  מ  100%מעל  ש  רה נטותמו  ד כלעבקרי,  התמורה העודפת 
 .כדיןהיוזמה יתווסף מע"מ  לדמי  .רות בפרויקט(הישי

 

 המחשה מספרית:למען הסדר, להלן תובא 
 ש"ח  100 = בפרויקטהישירות השקעות ה

 ח ש"  300 = טו התמורה נ
 ח ש"  200 = פת התמורה העוד 

  ."חש   20ו  נ, דהיי 20%  ל דו עיעמ  (100)  ירותעות הישמההשק  100%  עד  היוזמה בגין דמי  
התמורה )  בגין  ל200העודפת  הכללי  השותף  זכאי  יהא  יוז(,  בשיעדמי  של  מה  ,  30%ור 

 . ש"ח 60ינו דהי
 

הכללי   .9.4.3 זכאי  השותף  )כדלקבל  יהיה  יוזמה  בסעימי  ה  (יללע   9.4.2  ףהגדרתם    כנסהמכל 
תמורה/ו יתקבל  כוהסשוככל    בדולרים)  או  ים  אחר    ליםקשב  החברה  ידעל  במטבע  או 

על ידי    קבלת הסכוםבמועד    הדולר  , חישוב השווי הדולרי יבוצע לפי שער שאינו דולרים
כסף  ,(השותפות שווה  או  ה  ,בכסף  ידי  על  פרויקו ש שתתקבל  מכל  גיד  את   וא /ו  טתפות 

ה  מוחזק לרתוש של  השותפו  בלושיתקמים  סכו בגין  ת  בו פות,  ידי  מתשואעל  על  ת  ה 
בשקעהה דיבי  ך רדה  ומדים  נ דשל  אחרות  שהועמדו  ריבוחלוקות  הלוואות  בגין  ית 

מוש מלא או חלקי של בעת מי  רבותלאת  גיד מוחזק של השותפות, וזלפרויקט ו/או לתא
 :יכויכאמור, בנ זקוחמ  קט ו/או בתאגידויפרהשקעת השותפות ב 

 
  או (זק שמומש  וחמ   תאגידו/או  אותו פרויקט  ות ב שותפת הישירות של הוקעשהה (א)

היחסה הישירותה  שלי  חלק  העניי   השקעות  לפי  חלקי,  מימוש  של   ;ן(במקרה 
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, חישוב  או במטבע אחר שאינו דולרים  כל שההשקעה בוצעה בשקליםכובדולרים  )
יבו הדולרי  הדולרל   צעהשווי  שער  ההשקעה  עדומב   פי    די י  עלר  כאמו  ביצוע 

 "(;  יקטבפרוישירות השקעות הה)להלן: " פות(השות
 

הטבר  מצה  רפיהמצ  וםהסכ (ב) בדים  פסשל  לשותפות  השותפות  גשנבעו  השקעות  ין 
תאגידי ו/או  מוחזקבפרויקטים  שה ם  או  פורקו  שנסגרו,  אחרים  בהם  ים  החזקה 

קודמ  בתקופות  השותפות  ידי  על  תשלום  מומשה  למועד  כאמורה   י מדות  ,  יוזמה 
בשקליםוכ  ,םריבדול) הוא  שהסכום  שאי  כל  אחר  במטבע  דאו  וב  חיש   ,יםולרנו 

יולהדוי  השו ,  אורוק של התאגיד  הסגירה או הפיבמועד    פי שער הדולרל  בוצערי 
העניי המימוש   ן, לפי  השותפות  במועד  ידי  מכבר    (כאמור  על  זה  נוכו  לא  ואשר 

 .וזמה מתשלום אחר של דמי י
ה הפער המצטבר של סך  ושב בגוביחר  מומצטבר של הפסדים כאה י פרהסכום המצ

מוחזק  ט ו/או תאגיד  רויקכל פ, מכסףווה  שו לשותפות בכסף או  התמורות שנבע
ו/ שמומש  השותפות  בתקושל  חוסל,  או  פורק  נסגר,  בנ או  קודמות  י  יכו פות 

  וחזק שמומש ו/או ההשקעות הישירות של השותפות באותו פרויקט ו/או תאגיד מ
  ה שנבעה לשותפות בכסף או שווה כסף ך שהתמור לכף  פו, פורק או חוסל, בכ גרסנ

ו/ פרויקט  כל  נסגר,  שמומחזק  מו  גיד ו תאא בגין  ו/או  בסיס  פורק אש  על  חוסל  ו 
תחפרטנ במסגרת  בחשבון  יובא  אשר  המצי  הסכום  של    רפי שיב  המצטבר 

גיד  תאה  ופות בפרויקט ו/א תה נמוכה מההשקעה הישירה של השותיההפסדים, הי 
וא הנ"ל  זה  א  ל  שרהמוחזק  יוזמה  נוכו  דמי  של  אחר  מתשלום  להלן:  )מכבר 

. למען הסר ספק, כל עוד  , ככל שיחולכדין  מע"מפת  וס תב"(  תהתמורה לשותפו"
ינו  גלא יחושב ב  כאמור,  ידקט או התאג פרוי ה   פורק או חוסל  או   או נסגרמומש  לא  

 -ו ;הפסד
 

לנבו  (ג) שעשויים  ממיסים  שינבעע  השקעות תפשול  ו רווחים  ממימוש    יה ות 
ו  א  ליםא בשק כום הוכל שהס, וכבדולרים)  זקיםמוח  דיםו בתאגיפרויקטים ו/א ב
ד ר  אחמטבע  ב הדולר,  ולריםשאינו  השווי  החישוב  שער  לפי  יבוצע  במועד    דולרי 

   .(המימוש
 

 "( התמורה נטולהלן: ")
 

 :אמורנטו כמורה הת להלן דוגמא מספרית להמחשת אופן חישוב 
  ₪  300  ברה ב' ובח  ₪  200ברה א'  בח  ₪  100  סך שלברה  ה החקיעהשו  ב  במקרה
 ג'. בחברה 
חפור  מסוים במועד   ולאחרבקה  א'  במועה  מכן,  החברה    יותר,  מאוחרד  ר  מכרה 

ב החזקותיה  ב  רהחבאת  תהיה  ₪  750-ג'  כאמור  במקרה  נטו  התמורה   .750  ₪  ,
הישי ההשקעות  סע   בפרויקטרות  בניכוי  א)ראו  בסך  לעיל  'יף  י  ובניכו  ,₪  300( 

. בהנחה שלא משולמים מיסים במקרה  ₪  100בסך    ( לעיל  'ב יף  סע  או)רהפסדים  
 .₪ 350עמוד על תה, היוזמ  ממנה יחושבו דמינטו, מורה ר, התכאמו

 
באות  מהוז הי  דמי .9.4.4 ל ישולמו  התמורה  שתתקבל  אופן  ככלשותפוו  דהיינו,  תמורה  שה  ת 

היו דמי  ישולמו  במזומן  ככל  תתקבל  במזומן,  תתקבלורתמהש זמה  או    ךעריירות  בנ  ה 
באו היוזמה  דמי  ישולמו  ככל  זכויות  זכויות,  או  ערך  ניירות  תשולם    רהמושהתתם 

 .  בלתהסמוך לאחר קבו כיו"ביים, ובתשלומים יחס הוזמי הי דמ ישולמו  תשלומיםב
 

   .ידי המפקחחישוב דמי היוזמה בפועל יאושר על   .9.4.5
 
 

כל הסכ  .9.5 כי  ומוסכם  ויחושבו  ז  9ם לסעיף  לי בהתאכלה  ףתשולמו לשושיומים  מובהר  ישולמו  ה, 
 בדולר ארה"ב.  
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 ותפקידיו השותף הכללית סמכויו .10

 
ההשלי .10.1 וטה  ניה  המוחלטתמלאה  של על  ומוגבל הפות  ת השו  ולה  השותף    דיביתהיה  יה  עסקת 

לפי    ,, פעילותה ועסקיה של השותפות המוגבלתבלבד. השותף הכללי ינהל את כל ענייניה  , הכללי
לב יכולתו טימכו   קול דעתושי בצע  ל  על מנת ב המאמצים  ת השותפות, ויעשה את מירובט, יפעל 

 זה.  הסכםב מפורטכ המוגבלתות השותפ ולהגשים את מטרות 
 

לעשות או לגרום  שותף הכללי יהיו כל הכוחות והסמכויות  ל,  זה  כםהס וין  ל דוראות כלה  ףפוכב .10.2
  לרבות  ,הת זשותפו   ת הסכםוטר מ  עוביצילות ל או מוע/ות שיראו לו כנחוצות ושיעשו, כל הפעול 

 : אך לא רק
 

ל  כ לבקשר    כיו"בבות והתחיילת על כל מסמך, הסכם,  גבות המולחתום בשם השותפ  .10.2.1
בפ והקש  וענייןדבר   ו ותותפהש  של  העילות ר  , מבלי לגרוע מכלליות האמור  ותבלר, 
 . ות ערךוהסכמי השקעה ורכישת נייר  ונות בבנקיםהסכמי פתיחת חשב – לעיל

 
לצורך  ד  השותפות, למטרות השותפות, ולשעב  שםאשראי ב,  תוול דעיק ש  יפ לקבל, ל .10.2.2

 בלת.את נכסי השותפות המוג  כך
 

כנתבעת/  ן  בי קשת ומב/בעתכתו וגבלת בין  מת הו השותפ  עה בשםיליך ותבלנהל כל ה .10.2.3
י גם להתפשר  ור, והוא יהיה רשאאו הליך משפטי כאמ /תביעה ומשיבה, וליישב כל  

 . דעתושיקול  בהם לפי
 

 ותפות המוגבלת. השם  ודעה בשבל כל ה לקו  ןתלי .10.2.4
 

ו .10.2.5 לרכוש  /להקים  תחתאגידים  או  השותפות  אשר  בנוספים  )מניות זיק  איהם    וכולן 
 חלקן(. 

 

ות המוגבלת לשם ביצוע, הוראותיו  פדרשת לשות הנ  או  עם, לטה בקשר  כל הח לקבל   .10.2.6
לרבות    הסכםשל   זכויוזה,  כלקביעת  לצורך  המוגבלת  בשותפות  חתימה  דבר    ת 

 ועניין. 
 

צוניים לצורך  רותים חינותני שי  ים אויועצבהסכמים עם    להתקשרלהיעזר, למנות, ו .10.2.7
השו בעסקי  הקשור  ודבר  עניין  בנ ת כל  ענ פות,  ובק יהול  השוטפים  ידום  ייניה 

חשבומ רואי  לרבות  לטרותיה,  מומחים  מן,  משפטיים,  יועצים  י  ספק מיניהם, 
 מחשוב וניהול וכיו"ב. מערכות

 
  לה,בישראל ומחוצה    ק של השותפותאת חשבונות בנ ור  גולסלנהל  יים,  לפתוח, לק .10.2.8

 פעולה הנדרשת לצורך עסקי השותפות.   כל ת בהםולעשו
 

 זה.  הסכםל פי  תפות ע ופים מהשלמשוך כס .10.2.9
 

 על נכסי השותפות, כולם או חלקם. בודים ר שעליצו .10.2.10
 

 . ות המוגבלתמילוי כל חובה אחרת החלה על השותפ .10.2.11
 

 ע דוחות ומיד  .10.3
 

ריהשותף   .10.3.1 ינהל  ומדוי שהכללי  מלאים  המוגבלומים  השותפות  עניני  על  ת  קים 
את הדוחות הכספיים וכל מידע שיש לדווח עליו לשלטונות המס,  סם  ויפר  ועסקיה,
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ערךל ניירות  לבורסה רשות  לכל  ,  ולמחזי,  בחו"ל  ו/או  בארץ  נרשות,  ערך  קי  יירות 
דין    הנדרשים על פית הפירוט  הכל במועדים, באופן וברמשהשותף המוגבל ינפיק, ו

הסכ פי  על  תשקיף או  כל  פי  על  או  הנאמנות  פיו    ם  של  ני   יוצעושעל  ערך  ירות 
 . ונות המסי הסכמים עם שלט השותפות לציבור, או על פי תקנון הבורסה או על פ 

 
 כדלקמן:  ,ושים דוחותהשותף הכללי יכין ויפרסם במועדים הדר .10.3.2

 
 
הדו .א שיש  ״חותכל  המוגבלת  השותפות  ע   של  השולפרסמם  הסכם  פי  פות  תל 

חר מהמועד  יאותף הכללי, ולא  מיד לאחר חתימתם על ידי השו  המוגבלת וזאת
 שנקבע בהסכם השותפות המוגבלת. 

 
-על פי חוק ניירות ערך, תשכ״חת לפרסם  השותפות המוגבל  דוחות שעליו או על  .ב

 ות שהותקנו על פיו. והתקנ  1968
 

 תיה. סה והנחיולפרסמם על פי תקנון הבורדוחות שעליו  .ג
 

ה הדוכהשותף  את  יפרסם  באמצעות  ללי  לציבור  האמורים  המגנ״א חות    מערכת 
נים זכות  בדרך המקובלת להפצת דוחות של שותפויות שניירות ערך המק  ,י"ההמאו

 ן. חרים בבורסה ובהתאם למועדים הקבועים בדית בהם נסהשתתפו
 

לכך שהשותפ .10.4 יגרום  הכללי  בספריה  השותף  תנהל  הוחשבות  עםון  ים  פכל אחד מהשות   ן בקשר 
 :תף הכללי באופן הבא השותחושב על ידי  (. יתרת חשבון ההון לכל מועד"חשבון ההון)"
 

 ;  השקעתו של אותו שותף בהון השותפות )א(
 

הרווחבתוספת   )ב( בהתאכל  שותף  אותו  של  לזכותו  שנזקפו  לה ים  סעיף  ם    8וראות 
 לעיל;  

 
 ;  כם זההסהוראות כל סכום שחולק לו על פי  בניכוי  )ג(
 

לעיל,    8  יףסע  בהתאם להוראות  שנזקפו לחובתו של אותו שותף  ניכוי כל ההפסדיםב )ד(
הוצאה  כל  בניכוי סכום  לחובת    וכן  במישרין  של השתיזקף  לפי חשבון ההון    שותף 

הם כלפי השותפות או השותף הכללי  זה או הוצאה שהשותף חב או אחראי ב   הסכם
 זה.  הסכםהתאם להוראות  ב

 
י  .10.5 יהיה  כלל אם  משותף  יקב  יותר  בשותפות  הכללע אחד  השותפים  א   ייםו  בו  ביניהם  האופן  ת 

  זה. הסכםאת זכויותיהם וכוחותיהם כשותף כללי לפי  יפעילו
 

מי מהשותפים או  ם או נוכה על ידי השותפות, בשם או בגין  ובה ששולאגרה או תשלום ח כל מס,   .10.6
כנגד חשבון ההון שלה  של  בקשר עם השקעתו יחויב  וי   שותף,  חשב כסכום שחולק  יאותו שותף 

 אותו שותף.  ל
 

לשותף הכללי, והכל על    יוזמהאו כל תשלום הוצאות ודמי    כל חלוקה לשותפים  ר בזאת כיובהמ .10.7
ת סעיף זה כדי למנוע  י חוזרים. להסרת ספק מובהר כי אין בהוראיים ובלתכם זה, יהיו סופפי הס

 חישוביות, ככל שיהיו כאלו.   יותתיקון טעו 
 

 וחט, שיפוי וביותאחרי .11
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ובשותף המוגבל ונושאי משרה    משרה בשותף הכללי  לי, נושאיהכלוביטוח השותף    יאחריות, שיפו  .11.1
 ובתאגידים מוחזקים שלה בשותפות  

 
הכלל )א( ההשותף  ו/או  רשאיםי  המוגבלת  השותפות  ו/או  המוגבל  את   שותף  מראש,  לפטור, 

י  אהמוגבל ו/או נוש  ףשאי משרה בשותו נושאי משרה בשותף הכללי ו/או נוו/אהשותף הכללי  
בשותפות בתאגידו/  משרה  שלהאו  מוחזקים  בסעיף  )ל  ים  "  11הלן  משרהזה  "(  נושאי 

ירות כלפי השותף הכללי ו/או  חובת הזה  ל נזק עקב הפרת מאחריותם, כולה או מקצתה, בש
ו/א  כל הפרהשותפות  א ו השותף המוגבל, או בשל  נושא  ה  חרת שהדין מתיר לחברה לפטור 

בגינה בה  לעי   .משרה  האמור  אף  הכללי  לעל  השותף  הו/א,  השותף  השותפוו  ו/או  ת  מוגבל 
הכללי  השותף  כלפי  מאחריותו  דירקטור  מראש  לפטור  רשאים  ו  אינם  השותפות  או  /ו/או 

 ת.רווחי השותף הכללי ו/או השותפו ף המוגבל עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקת השות
 

ף  שותה החלטה שקיבל   ליינתן, לא יחול ע שוככל   נתן, אם שיי הפטור האמור, יובהר כי  אף  על
ו נושא/הכללי  או או  משרה   על שאושרה עסקה על משרה,  נושא  ו/או  הכללי  השותף  ידי 
שעבורו    כלשהו )גם נושא משרה אחר מזה לנושא משרהכללי או  השליטה בשותף ה  ושלבעל 

 ישי באישורה.ן אמוענק כתב הפטור( עניי 
 

ו/  )ב( הכללי  המוגהשותף  השותף  הבאו  השותפות  ו/או  רשאמל  יהיו  כל  ים  וגבלת  אחד  לשפות 
או עקב  ו/או נושאי המשרה, בשל חבות או הוצאה שהוטלה עליהם או שהוצי מהשותף הכללי  

 י העניין, בכל אחד מאלה:היותם השותף הכללי ו/או נושאי משרה, לפ שו בתוקףפעולה שע
  

יתן  נ לרבות פסק דין ש  ,פי פסק דין-עלספית שהוטלה עליהם לטובת אדם אחר  ת כחבו .1
   ר בידי בית המשפט;בורר שאושסק בפשרה או פ

 
הליך    או עקב חקירה אוהוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצי .2

חקירהשה לנהל  המוסמכת  רשות  בידי  נגדם  הגש  תנהל  בלא  הסתיים  ואשר  הליך,  ת או 
או שהסתיים    ופה להליך פלילי,לחבות כספית כחתב אישום נגדם ובלי שהוטלה עליהם  כ

איהג  בלא כתב  בהטלתשת  אך  נגדם  בעבירה   שום  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות 
 צום כספי. בקשר לעיחשבה פלילית או שאינה דורשת הוכחת מ

 
זו   ה  -בפסקה  בלא  הליך  ב"סיום  שנפתחה  בעניין  אישום  כתב  חגשת  פלילית"  ו  קירה 

 רות; החב( לחוק  1)א()א260כמשמעם בסעיף   - להליך פלילי"  ו"חבות כספית כחלופה
 
 ות לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאו או חויבו בהם בידי ביתאות התדיינות סביר הוצ .3

בהליך שה  נגדםמשפט,  ו/  וגש  ו/או השותף המוגבל  הכללי  או  בידי השותף  או השותפות 
י שבו הורשעו  לאו באישום פליחר, או באישום פלילי שממנו זוכו,  ם אבשמם או בידי אד

 פלילית.  כחת מחשבההו רה שאינה דורשתיבעב
 
ל .4 בסעיף  תשלום  כאמור  הפרה  בש1נד)א()52נפגע  או  ערך  ניירות  לחוק  הוצאות  ()א(  ל 

ניירות ערך, לרבות הוצאות  לחוק    1, או ט4, ח'3ם הליך לפי פרקים ח'ו בקשר עשהוציא
 דין;  ת סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך ינוהתדי

 
-תשמ"ח  ההגבלים העסקיים,  ו לפי חוקיינ ליך שהתנהל בענ השהוציאו בקשר עם    הוצאות .5

סבירות,  1988 התדיינות  הוצאות  לרבות  אליו,  בקשר  ט  ו/או  שכר  זה  עורךובכלל    רחת 
 דין; 

 
משרה בחברה, שא  מותר ו/או יהיה מותר לשפות נו  כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן .6

 פי חוק החברות. -על
 

הכלל  ג() המוג  יהשותף  השותף  השותפותבו/או  ו/או  יהי המ  ל  התחייוגבלת  לתת  רשאים  בות  ו 
 חד מאלה:  מראש לשפות כל אחד מהשותף הכללי ו/או נושאי המשרה בכל א

 
בסעיףכמפו .1 תוג1)ב(11.1  רט  לשיפוי  שההתחייבות  ובלבד  שלדעת  ,  לאירועים  בל 

ההשודירקטוריון   השותף  דירקטוריון  ו/או  הכללי  העתף  לפי  לאורנ מוגבל,  צפויים    יין, 
שותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות  ותף המוגבל ו/או הי ו/או השכללפעילות השותף ה
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כללי ו/או השותף המוגבל, לפי  השותף ה ידה שדירקטוריוןלשיפוי וכן לסכום או לאמת מ
קב הענייןהעניין,  בנסיבות  סבירים  הם  כי  וע  האירועי,  יצוינו  לשיפוי  ם  שבהתחייבות 

דירקט  הכלליושלדעת  השותף  המו  ריון  השותף  הענגבלו/או  לפי  לאור  ,  צפויים  יין, 
 ום או אמת המידה פעילות החברה ו/או השותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכ 

דיר ו/או השותף המוגבל,אשר  כי הם סבירים  קטוריון השותף הכללי   לפי העניין, קבע 
 סיבות העניין. בנ

 
 .לעיל 6)ב(11.1  וא 5)ב( 11.1או  3(ב)11.1,  2)ב(11.1כמפורט בסעיפים  .2

 
   ביטוח .11.2

ו/או השהש של השותף  ותף הכללי  לביטוח אחריותם  בחוזה  ותפות המוגבלת רשאים להתקשר 
נושא ו/או  המשרה  הכללי  בתי  שעשו  פעולה  עקב  עליהם  שתוטל  חבות  השותף  בשל  היותם  וקף 

 משרה, בכל אחד מאלה: שאיהכללי ו/או נו
 

או אדם שותפות ו/ו הותף המוגבל ו/אשותף הכללי ו/או השכלפי ה   זהירותהפרת חובת   .1
 אחר;

 
השות  הפרת .2 ו/או  המוגבל  השותף  ו/או  הכללי  השותף  כלפי  אמונים  ובלבד חובת  פות, 

י  תף הכללי שהשו והיה לו  נושא המשרה פעל בתום לב  סוד סביר להניח שהפעולה  ו/או 
 ת;ו בל ו/או השותפטובת השותף הכללי ו/או השותף המוגע בלא תפג

 
 אחר.בת תוטל עליהם לטושחבות כספית   .3
 

לאעל   .11.3 לעיל,  האמור  ו/או   אף  הכללי  השותף  של  אחריותם  לביטוח  בחוזה  להתקשר  יהא    ניתן 
ו  המוגבל  נושא /השותף  לפטאו  ו/או  לשפות  יהא  ניתן  לא  וכן  משרה,  כלפי  י  ור אותם מאחריות 

 לה:אבשל כל אחד מ ו/או השותף המוגבל ו/או השותפות,  לליהשותף הכ
 
א (א) חובת  לענמהפרת  למעט  וב  ייןונים,  חובשיפוי  הפרת  בשל  בסעיף  יטוח  כאמור  אמונים  ת 

 ( לעיל; 2)ד()11.1
 

 , למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד;בפזיזות נעשתה בכוונה אוהפרת חובת זהירות ש (ב)
 

 ין; כד  תוך כוונה להפיק רווח אישי שלאפעולה מ (ג)
 

 עליהם;  או כופר שהוטלקנס, קנס אזרחי, עיצום כספי  (ד)
 

אכי (ה) למעט  פ הליך  מנהלית  לנפגע  תשלה  בסעיף  ום  ניירות  1נד)א()52הפרה כאמור  לחוק  ()א( 
מנהלית, לרבות הוצאות  ך אכיפה  קיד בקשר עם הליערך או בשל הוצאות שהוציא בעל תפ

 ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; התדיינות סבירות,  
 

תף  פן שהוא את השו וו כמגבילות בכל אשל והן לא יפורדלעיל לא נועדו להגבי   11אות סעיף  הור .11.4
או   להשגהכללי  בקשר  ביטוח  השותפות  אדם /ות  לכל  בקשר  שיפוי  או  פטור  למתן  בקשר  או 

או  שאיננו   הכללי  משרהשותף  לרנושא  בשותפות,  משרה  נושא  או  הכללי  בשותף  מבלי  ה  בות 
  א ותפות שאיננו נוששתף הכללי או העובד, סוכן, יועץ או קבלן של השו כל לגרוע בכלליות האמור,

בק/ו  ;משרה נושא  שר  או  שביטוחלכל  במידה  ומשרה  פטור  אסור  /,  איננו  כאמור  שיפוי  או 
 פי הדין.    -במפורש על 

 
 המפקח .12

  פי הוראות הפקודה-קידים עלתמנה את המפקח, אשר לו יהיו סמכויות ותפהמוגבלת  השותפות   .12.1
 . זהכם והס

 
דברים  על  ו/או בפקודה    ה זכל האמור בהסכם    .ותפות המוגבלתהמפקח אינו שותף בשיובהר כי   .12.2

מה מאת המפקח או סמכות אחרת שניתנה למפקח, מטרתם הינה אך  ונים אישור או הסכהטע
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פיק ור את  להבטיח  המפקחק  לטוח  ידו  על  יעשו  הכללי  השותף  פעולות  כי  השותפות  ,  ובת 
 זכויות השותף המוגבל.   את המוגבלת ובלי לקפח

 
בירותן הכלכלית  בדוק את תנאיהן של עסקאות וסך לצריח לא יהיה  קהמפ ן אישורו,  לצורך מת  .12.3

ולים  בהחלטות או בשיקהחלטות ועסקאות, אלא אך ורק את השאלה אם אין בעסקאות ו/או    של
 בל.  דו ביסודן משום קיפוח זכויות השותף המוגשעמ

 
הנהמ .12.4 אישור  מתן  ימנע  לא  בש פקח  שיסודם  מנימוקים  אלא  ממנו,  שעלדרש  שקול  ליו  יקולים 

המוגבל יהיו רשאים לפנות לבית  הכללי וכן השותף    ושיינתנו על ידו בכתב. השותףיל  לע   כאמור
המשפט כי  -מי מהם אם ימצא בית על ידי    תת אישור שנתבקשהמשפט בבקשה, כי יורה למפקח ל

 היחידות.את זכויותיהם של מחזיקי  לא יקפח מתן האישור
 

ל  קף לאישור כזה אלא אם ניתן ע תו  היהם זה, לא י כהס  מפקח על פימקום שנדרש אישור מאת ה  .12.5
סירוב,    נתבקש אישור מאת המפקח, ישיב על כך תוך זמן סביר ובמקרה של  ידי המפקח בכתב.

 היחידות.  ל מחזיקיוע מתן האישור יגרום לקיפוח זכויותיהם ששובתו מד ינמק בת
 

   הכלליניות בשותף השקעות בעלי מ .13
 

מניות   .13.1 בעל  עניין  או  כל  ע כללי  הף  שותבבעל  מהםוכל  במי  שירותים  נותן  או  רשאי,  ובד  יהא   ,
יר  ן בכל ניכפי שימצא לנכו ו/או על ידי מי מטעמו ו/או בשליטתו, להשקיע בכל צורה ואופן  בעצמו

 וא שבהם תשקיע השותפות.  הערך, השקעה, או נכס פיננסי מכל סוג ש 
 

בעל  .13.2 בשותף    כל  עניין  בעל  או  נ   וכלהכללי  מניות  או  מ שירתן  ועובד  במי  רשאי  ותים  יהא  הם, 
ו תאגידים אחרים אשר מטרותיהם זהות, דומות או שונות  בשותפויות או/או    בשותפותלהשקיע  

המוגבלתממטרות   רש  השותפות  חלקויהא  לקחת  אף  ע  אי  מיזם  פעולה,  שיתוף  וכל  סבכל  קי 
מני  )כבעל  עסק  ו/או  אחרת(תאגיד  צורה  בכל  או  עובד  יועץ,  דהע  ות,  בכל  ורוסק,  שהם, אופ ך  ן 

 בלת. ומי פעילותה של השותפות המוגבתח
 

   ניגוד ענייניםוותפות תחרות עם הש .14
  

בכפוף להוראות  ור המתאימים,  וני האישומנגנ  נות עליהןבכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להת .14.1
נותן שירותים  בד או  וכל עואו בעל עניין בשותף הכללי    על מניותכל ב  ,1999-תשנ"ט,  רותחוק החב

וי מהם,  מב לפעול בכל תחהיו רשאים להמיפועלים  רשאים להתחרות    היוי ו  ומי ההשקעותשיך 
בבלת  בשותפות המוג יהיה  להגבילם    םהסכולא  כדי  לגר זה  צורה שהיא. מבלי  וע מכלליות  בכל 

 ר לעיל: האמו
 

ולבכפוף   .14.1.1 הנדמגבלות  האישור  שיידרשו,  רשמנגנוני  ככל  דין,  פי  על  תפות  השוים 
ניין  בעלי ע פות באמצעות  ת עסקאות השותאחשבונות ולבצע    חתהיה רשאית לפתו

ם  בשותף הכללי ה  שבעלי עניין שונים    , לרבות תאגידיםבשותפות או בשותף הכללי
במישרין  יעלב בהם,  תיק   עניין  ניהול  בעקיפין,  רכישיאו  או  מכירת  נכסים  ם,  ת 

פינ  מסוגים  ונכסים  נגזרים  ובלבדנסיים  ינתנ   שונים,  כאמור  במחירי    וששירותים 
 תים דומים. גים לגבי שירוושוק הנה

 
ולבכפוף   .14.1.2 הנדרשמגבלות  האישור  דין,מנגנוני  פי  על  שיידרשו,    ים  ת  השותפוככל 

ם בעלי עניין  עלי עניין בשותף הכללי הבשתהיה רשאית להשקיע בתאגידים שונים  
 שקעות שונות. להם האמור השקעות שונות או למכור ולרכוש מתאגידים כהם ב

 
ולבכפוף   .14.1.3 הנדרש  מנגנונימגבלות  שיידרשו,  יהאישור  ככל  דין,  פי  על  השותפות  ם 

אשר עסקאות  לבצע  רשאית  הם  שאגידים  ת  תהיה  הכללי  בשותף  עניין  בעלי  בעלי 
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ת  שונות, לרבות, עמלות הפצה או עמלות  כנסושויים להפיק בגינן העניין בהם יהיו ע
 תיווך. 

 

להסכם   .14.2 המניו בכפוף  הפעי בעלי  תיחום  ומנגנון  )לת  במסגרתו  בסעוכמפות  בהרחבה    8.6.2יף  רט 
ל  לתשקיף השותפות(   8לפרק     , 1999-תשנ"טהחברות,  לחוק    255-ו  254סעיפים  הוראות  ובכפוף 

ים  יו רשאאו נותן שירותים למי מהם, יה  , וכל עובדבויין  ענ  בעל  ל מניות אוהשותף הכללי, כל בע
בת  עוסקלעסוק  בהם  ההשקעות  שיחומי  לספק  או  השותפות  תר ת  מקצועיים  שכר  מותים  ורת 

השק  עמלות בהם  לגורמים  היתר  בין  הוצאות,  החזר  השאו  נכסים  יעה  להותפות,  קים  אחרים, 
תהי השקעתן  מדיניות  אשר  השקעה  לזוקרנות  דומה  לרבות  השושל    ה  והכל  השקעות  תפות 

 .  שקיע השותפותלאלו בהן ת זהיםו א  יםדומבחברות ונכסים 
 

 
 גבלתוהשותפות המ הסכםיים בשינו .15

 
  כל שינוי.  והשותף המוגבלל השותף הכללי  לו או חלקו, בהסכמה מראש ובכתב שתן לשינוי, כויהסכם זה נ

 .  פותייב את כל השותפים בשותכאמור יח 
  
רשאי  השותף הכללי  יהיה  לעיל,  הוראות    על אף האמור  את  בל ז  הסכםלשנות  באישור השותה  צורך    ףא 

הבנושאים    וזאת,  בלהמוג השותף  הינכאשר  כי  יקבע  טכ   םללי  אופי  ונדרשיםבעלי  הוראות    ני  להתאמת 
בהםז  הסכם שאין  או  השותפות  לפעילות  א  ה  לזכות  כדי  ה  ףהשות  תאלא  ההמוגבל.  יודיע  שותף  כללי 
 . הסכםההמוגבל אודות כל שינוי כאמור של   ףלשות

 
 מתפקידו כשותף כללי  כלליהסתלקות השותף ה .16
 

תפקע    זה  הסכםו ב גבלת והתקשרותוכללי בשותפות המ  פקידו כשותףיסתלק מת   כלליהתף  שוה .16.1
 ים:קרות אחד או יותר מהמקרים הבא   מאליה אך ורק עם

 
צו   .16.1.1 ינתן  עלא אם  החלטה  תתקבל  ב  ו  השותף  ידי  פירוק  בדבר  מוסמך  משפט  ית 

לפירוק)  הכללי  א  פרט  חברה  עם  מיזוג  השותף  חרת  למטרות  של  מחדש  ארגון  או 
ניות   בעלי מידי  על  כדין  חלטה  ה, או אם תתקבל  םוי  60ו בתוך  ר לא בוטל ( אשכלליה

 רוקו מרצון.השותף הכללי לפי
 

נכסיו באופן שיקנה  כושו וללי או על עיקר ר כסים קבוע לשותף האם יתמנה כונס נכ .16.1.2
סים כאמור לא  הנכ  ף הכללי ומינויו של כונסלכונס כאמור שליטה על עסקי השות

 חר שמונה. יום לא   60הוסר בתוך 

 
פי הסכם  -ייבויותיו עלמלא את התחושר דרך קבע ל כותף הכללי נטול  ש הנעשה  אם   .16.1.3

 .זה
 

 
השותף .16.2 הסתלק  בו  מקרה  )  בכל  מתפקידיו  כלליהכללי  שותף  נותר  אם  בשותפות(    למעט  אחר 

י הסכם  פ-תף הכללי עלהשו  במקומו לשם מילוי תפקידיימונה שותף אחר )שאינו שותף מוגבל(  
כללי  השותף הכללי.    ותף המוגבלת כש  תף נוסף לשותפותולצורך זה ש  ורך יצורף במידת הצזה ו

ם  שותפות המוגבלת )או סכומהון ה 0.01% -ה להון השותפות סכום אשר יהיה שוו ישקיע בהחדש 
המוגבל  בשותפות  וחלקו  עליו(  יסכימו  שהשותפים  לענאחר  ורווחיםי ת  הפסדים  כחלק  יהי  ין  ה 

 לת. ות המוגבבהון השותפ  השקעתו
 

 וגבלת ופירוקהמת השותפות התקופ .17
 



 

 16 

כפי  או    י הוראות הסכם זה או על פי דיןלפעד לפירוקה  ינה  תפות המוגבלת ההשו קופת קיום  ת .17.1
  .השותפים תב בין שיוסכם בכ

 
 ים: אחד או יותר מהמקרים הבאהשותפות המוגבלת תפורק בקרות לגרוע מהאמור לעיל,  מבלי .17.2

 
השו  .17.2.1 הסתלק  )ואם  הכללי  יתף  היה  משותף אם  אחד    ותר  כל    –כללי  הסתלקו  אם 

( חודשים  6מונה, תוך שישה )  ולאלעיל,    16סעיף  על פי הוראות    (יםתפים הכללי והש
 . ו של שותף כללי, אחר במקומולאחר הסתלקות 

 
 סמך על פירוקה. אם הורה בית משפט מו .17.2.2

 
 . מוגבלתק את השותפות ההסכימו לפרפים אם השות .17.2.3

 

 ח.במחקר ופיתו יפין,  או בעק  ןל לעסוק, במישרידהשותפות תח במקרה בו .17.2.4
  

 ועים דלהלן:אחד או יותר מהאירלא תפורק עקב כך בלבד שהתרחש  השותפות המוגבלת .17.3
  

  השותף הכללי עשה  נבמקרה בו  לפירוק השותף הכללי או לכינוס נכסיו או  ניתן צו   .17.3.1
יסתלק   ובמקרה כזה  -הסכם זה  ו על פי  א את המוטל עלירך קבע למלשר דנטול כו

 לעיל.זה  16יף סע חולו הוראותדיו ויי מתפקילהשותף הכל 
 

ללי  השותף הכנעשה  במקרה בו  לכינוס נכסיו או    יתן צו לפירוק השותף המוגבל אונ .17.3.2
ם  סכם זה. בקרות אחד המקרינטול כושר דרך קבע למלא את המוטל עליו על פי ה 

יבואהא ה  מורים  השותף  מיבמקום  ו/  מוגבל  עלשזכאי  מוסמך  לפעול    או  דין  פי 
 בל. ף המוגסי השותכבנ

 

א היחידו .17.3.3 האחת  הערך  ניירות  המוגו  השותף  ידי  על  שהונפקו  היחידות  רים  או  בל 
 ד נמחקו מן המסחר בבורסה.ירות הערך האחרים גם יחוני 

 
 ההוראות דלקמן:על ניהול הפירוק יחולו  .17.4

 
דין לנהוג    יפ -יכולת על  י, ובהעדרותף הכלל ידי הש-ירוק עלן יתבצע הפ מרצובפירוק   .17.4.1

על ידי מי שימונה על ידי  הול הפירוק יתבצע  ני  משפט,-ה ביתכך יוראו אם    רכאמו
ויכ בית ה זה  לצורך  )משפט  על כךול שיהיה השותף הכללי  יורה    בית המשפט(  אם 

 ״(. הפירוק מנהלזה: ״ סעיףתמנה כאמור יקראו להלן ב )השותף הכללי או האדם שי 
 

הפירלמ .17.4.2 יהיו,  נהל  ניהול וק  הסמכ   לצורך  כל  והכוהפירוק,  שיות  לשותף  וחות  יש 
 לסיום הפירוק. המשיך בניהול עסקי השותפות עד והוא יהיה רשאי ל  לליהכ

 

ל  יגרום מנהל הפירוק כי ייערכו על ידי רואי החשבון שתחילת הפירוק ובסיומו    עם .17.4.3
מתאימ  חשבונות  בהשותפות  לנכסי ים  פעול  נוגע  והת השותפות,  ה  חייבויותי ותיה 

 . ד סיומועהפירוק ועד למו  תמיום תחיל
 

 ק בדרך ובסדר כדלקמן: ו בידי מנהל הפירושמשי השותפות ינכס .17.4.4
 

 ירוק ענייני השותפות. הוצאות הכרוכות בפסילוק ה 17.4.5.1
 

 סילוק חיוביה של השותפות למי שאינם שותפים בה.  17.4.5.2
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לסי 17.4.5.3 השותפות  של  חיוביה  ניהולרבות    ,יםשותפלוק  דמי  דמי  לתשלום   ,
 .כם זההסל פי עעל לשותף הכללי  ו ר הוצאות בפוהחז  וזמהי

 

כספי 17.4.5.4 ויתרת  השותפות  ה  של  סילוק  נכסיה  לאחר  שיוותרו  המוגבלת 
לאחר שמנהל הפירוק,  התחייבויות האמורים או  כומים, ההוצאות וההס

והמוחלט הבלעדי  דעתו  שיקול  הדיןלפי  להוראות  בכפוף  אך  יפ,  ריש  , 
ו/או יחולקו    מורתם תחולקימומשו ותונכסים,  נושא זה כספים  לטובת  

ויראו  הסכם זה  מפורט בים בהתאם לותפיתן, בין השהדבר נ , ככל שןבעי
המחול הסכום  רווחיבכל  היה  כאילו  מדיניו  םק  להוראות  ת  בהתאם 

כאמורהמס שחיוב  ככל  שותף,  כל  של  לחיובו  ובכפוף  מכוח    ,  קיים 
ת  של השותפובהפסדים  ודה, בהוצאות והוראות הפקזה והוראות הסכם  

הפירוק,    נהלהמוחלט של מלעדי ודעתו הב  הכל על פי שיקולוהמוגבלת,  
 וראות כל דין.  בכפוף לה 

 
תפ .17.4.5 מילוי  הפ כנגד  מנהל  יהיה  הכקידו  השותף  אם  )למעט  מנהל  ירוק  הוא  ללי 

בידי בית    ירוק התנהל הפירוק בדרך של פ   הפירוק( זכאי לתמורה הקבועה בדין )אם
לבין פן השותפות והשותיבע בהסכם שבתמורה שתקחו( או להמשפט או בפיקו    ים 

ות  לק מהוצאות השותפות על פי הורא ורה כאמור תחשב כחתמ  הפירוק, וכלמנהל  
בונה וזאת בנוסף לתשלום דמי הניהול  על ידי השותפות ועל חש  ותשולם  הסכם זה

להיוזמהודמי   כ.  השותפות  בפירוק  יהיה  ל א  בהוראדי  בדבפגוע  זה  הסכם  ר  ות 
ניהולתשלום   הכלל  דמי  השלמת  ילשותף  למועד  שהפירוק    עד  שירותי )ככל    יספק 

לשותפות במהלךני ותשל  הול  כמפרקה(,  ישמש  או  דמי ההפירוק  תף  לשו  יוזמה ום 
 רוק. צוע חלוקה, בין עובר לתחילת הפירוק ובין במהלך הפיהכללי בקשר עם כל בי

 
 

 וגבלתבשותפות המיות הגבלת העברת הזכו .18
 

ת  סכמ טעונה ה  ודןו שיעבק מהן אלות המוגבלת או חפהמוגבל בשותשל השותף  כויותיו  העברת ז .18.1
דעתו, ומכל מניע שיראה  שעבוד, לפי שיקול  יהיה רשאי לסרב להעברה ו/או ל  השותף הכללי אשר

וג מסוים  ש לסתף הכללי יכול שינתן מראלו, ומבלי לתת נימוק כלשהו לסירובו. אישורו של השו
ל )השותף  לביטו  יה ניתןה נה ומשניתן לא ימ לת או חלק מפות המוגב ופת השותל מקרים בכל תקש

הסכמ   ללי הכ את  בזה  המוגבלנותן  השותף  זכויות  להעברת  המוגבלת    תו  במקרים  בשותפות 
הסכם פי  על  מותרת    שבהם  הנאמן(.הנאמנות  אי  החלפת  זה  סעיף  כי  מגביל  יובהר  את  נו 

 , בכפוף לכל דין. יחידות השתתפותביר האפשרות להע
 

העב .18.2 המחאה,  מכירה,  ביצרכל  או  שעבוד  דווה,  פעולה  כל  אחע  השומה  בזכויות  הרת  מוגבל  תף 
הא לה כל תוקף כלפי  א יהא בטלה מעיקרה ול זה ת  18עיף  שנעשתה בניגוד להוראות ס   בשותפות

והשותפו האחרים,  השותפים  וכלפי  תכהשותפות  לא  בת  לצורך  בנעבר  כספים    יצועיר  חלוקת 
 הון השותפות.  בחס לשיעור חלקם יזה או לכל צורך אחר ב בהתאם להוראות הסכם 

 
 ם בשותפות המוגבלתשינוי השיעוריים ווף שותפים נוספציר .19

 
בלת ולא יחול כל שינוי בחלקו של כל אחד מהשותפים בשותפות  מוגנוספים לשותפות ה  ורפו שותפיםלא יצ

 ותף הכללי. אם ניתנה לכך הסכמה מפורשת של הש אלא  רווחיה והפסדיה, מוגבלת,ה
 

 ס ענייני מ .20
 

יב גם את השותפים  פות, ואשר יחי השותשעל פיו תפעל    דר מסהסנות בבקשה לפ החברה עשויה ל .20.1
הקשור    בשותפות בשותפות,  בכל  לרשויות  לרולהשקעתם  לדיווח  זו,  מהשקעה  הנצמחים  וחים 

ות  ככל שהסדר המס יחייב התקיימ   "(.מסדר ההס)"  ם המס בגינםולתשלו  המס על רווחים אלה
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נו כלשהם  תנאים  השותפיתשל  בזאת  לק  םנים  הסכמתם  אלו  ה  יוםאת  יתחייבויות  די  על 
  כל שנדרש, על יד השותפים.השותפות וכ

 

כום מס במקור כמתחייב על פי כל דין או על פי הסדר המס  ל סתהא רשאית לנכות כהשותפות   .20.2
 ותפים. ומיה לשמתשל

 
 שראל.יכל דין לרשויות מס ב כל דיווח שהיא מחויבת בהגשתו לפי תגישהשותפות  .20.3

 

 נותוהוראות ש .21
 

  ולעשות בשמהפים והשותפות על כל מסמך  חתום בשם השותוח לף הכללי יפוי כלשות  ניתן בזה .21.1
  שומה עלשימצא השותף הכללי לנכון לצורך ייסוד השותפות, כינונה ורי  כפיכל פעולה משפטית  

העלול לפגוע    מש בייפוי הכוח באופןהשותף הכללי לא ישתל דין, ובלבד שות כ פי הפקודה והורא
מטרות  שנעשה ייפוי הכוח שאינו לעל כל שימוש    וגבלף המיודיע לשותגבל והמו  ףיות השותובזכ

 . אדמיניסטרטיביות או  או למטרות טכניות דיווח
 

מקום השיפוט    כי  ימים וכל השותפים מסכ   השותפות זה כפוף לדיני ישראל והצדדים לו,    הסכם .21.2
מכות לכל  היה סל אביב, ולא ת תהמוסמכים במחוז    זה יהיו בתי המשפט  כם הבלעדי לצורכי הס

 אחר.שפט בית מ
 

זה להתבטל )לרבות    םהסכאה מהוראות  על הור י וחלוט כי  משפט מוסמך בפסק דין סופ   קבע בית  .21.3
תה כאילו לא נכללה  ו אוויראתתבטל מאליה  אה זו ומחמת היותה נגועה באי חוקיות( תפקע הור

יוותרו בתוקף  ילן,  תעמודנה על ת  םהסכשאר הוראות ה   ילה, לכל דבר ועניין.זה מלכתח  בהסכם
הצדדים  יחייו את  דבר  בו  אם,  ועניין,  לכל  דאלא  שיקול  הכלללפי  השותף  של  ביטול  י,  עתו 

 כם הסל  בתכלית הכלכלית שהכללי,  המוגבל ו/או השותף    ףההוראה כאמור פוגע, מבחינת השות
 עיל. ל 17בסעיף  ורטפה והשותפות תפורק, כמז הסכםזה, ובמקרה כאמור יבוטל  

 

ה  זה מכיל, ממזג ומבטא  הסכם .21.4 כל  נשוא הן הצדדתנאים המוסכמים ביאת  בעניינים    הסכםים 
י מי מן הצדדים ו/או על ידי  ל יד עשו ו/או ניתנו עיבות שנולא יהיה כל תוקף להבטחה ו/או התחי 

כי    בזאתאמור לעיל, מובהר  ה   למעט מכלליות  י זה. מבל  הסכםי בועמו ואשר לא מצאו ביטמי מט
 אותם.   תחייב  חול על הצדדים ולאלים לא תהוצגה בפני השותפים המוגבכל מצגת ש

 

ובת  לכת  זה או  הסכםמבוא למפורט בזה ישלחו בכתב לכתובות הצדדים כ  הסכםהודעות מכוח   .21.5
הצ ליתר  בכתב  הודיע  עליה  לשותפואחרת  העתק  עם  כאמור  תדדים,  הודעות  כאילו  י .  חשבו 

הנשגרקבנת הצד  בידי  תולו  י  3ך  ,  למ)שלושה(  מסירתה  ממועד  עסקים  בדומי  רשום,  שלוח  אר 
שב נמסר במועד  בפקסימיליה  ו  שיגורה  ובמועד  ביד  במסירה  נשלחה  אם  בפועל    באמצעות או  ה 

במועד    הביום עסקים, ואם שוגרוגרה במהלך שעות העבודה המקובלות  אם ש)דואר אלקטרוני  
הראשובי  –אחר   העסקים  שיגור  וןם  מועד  שהה(,  שלאחר  בתנאי  אישור  והכל  יציג  המשגר  צד 
 .ר מסירה של הדואר האלקטרוני, לפי הענייןו אישוא  בר קבלת  ההודעהמיליה בדפקסי
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 תמורת ההנפקה ויעודה  - 6פרק 

 1התמורה הצפויה מההנפקה  . 16.

התמורה הצפויה ברוטו, בגין הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף להשלמה זה,  

המחיר   לפי  מחושבת  יירכשו,  להשלמה  התשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  שכל  בהנחה 

אלפי ש"ח )מבלי להביא בחשבון הקצאות נוספות    21,180  -המינימאלי לאגד בהנפקה, הינה כ

 לעיל(.  2כמפורט בפרק 

,  להשלמה  בתשקיף  יםהמוצע ניירות הערך  כל  ממכירת  לשותפות  התמורה המיידית הצפויה  

בהודעה   יפורטו  מההנפקה,  הצפויה  נטו  והתמורה  בהנפקה  הכרוכות  המשוערות  ההוצאות 

  1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א 16תפרסם בהתאם לסעיף    שותפות המשלימה אשר ה

 . 2007-ה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"זותקנות ניירות ערך )הודע

קודם לרישום ניירות הערך המוצעים    של יחידות השתתפות לשותף הכללימההנפקה  בנוסף,  

מיידית  , צפויה להתקבל תמורה  לעיל(  1.4  ף)ראה סעי  למסחר בבורסה  להשלמהתשקיף  העל פי  

   .ש"חאלפי  5,346  -בסך של כ  נוספת

 

 יעוד תמורת ההנפקה  . 26.

ההנפקה   . 6.2.1 תמורת  פי    )נטו(המיידית  כספי  על  מההצעה  להתקבל  תשקיף ההעשויה 

המשלימה,להשלמה בהודעה  שיפורטו  כפי  יחידות    ,  של  ההנפקה  תמורת  בצירוף 

הכללי לשותף  ניי  השתתפות  לרישום  פי  קודם  על  המוצעים  הערך  תשקיף הרות 

סעיף    להשלמה  )ראה  בבורסה  בניכוי לעיל(  1.4למסחר  של    ,  ש"ח אשר    200,000סך 

בסעי )כאמור  הנאמנות  הוצאות  עבור  הנאמן  בידי  השותפות   4.2  ףיושארו  בהסכם 

להשקעה   - מיד עם קבלתם    - לעיל(, ישמשו בידי הנאמן    5המצורף כנספח א' לפרק  

    המוגבלת.בהון השותפות המוגבלת, בהתאם להסכם השותפות 

בניכוי   כאמור,  המוגבלת  השותפות  בהון  שיושקעו  הכספים  התשקיף,  למועד  נכון 

ומפיצים חתמים  הנפקה,  ליועצי  הנפקה  עמלות  שיפורט  והוצאות  כפי  שיהיו,  ככל   ,

 בהודעה המשלימה, מיועדים כדלקמן: 

 

 הערות סכום )הערכה(  ייעוד

טוגדר חדשנות עסקית   -לתשלום 

ולת.ע.ה. פרייבט אקוויטי  בע"מ  (2018)

בגין   ת השליטה בשותף הכללי(ו)בעל

לשותפות לצורך   שהעמידוכספים 

 דצמבר מימון פעילותה החל מחודש  

ועד מועד התשקיף ולכיסוי    2020

)אשר יפורטו בהודעה   הוצאות הנפקה

  ש"ח 400,000 -כ

 בתוספת מע"מ 

  9.2סעיף ראה 

להסכם השותפות  

המצ"ב כנספח א'  

 לעיל.  5לפרק 

 
 זה במסגרת ההנפקה בתשקיף  וכמויות  מחירי  ישתנו  שלא  בהנחה  הינם זה  בסעיף  המובאים  הנתונים  כל  1

 ביצוע חתימת יתר, ישנו או בהודעה המשלימה כאמור שינויים  .יתר חתימת במסגרת או/ו המשלימהההודעה  
 אודות  לפרטיםלעיל.    2.1.2סעיף   ההודעה המשלימה ראו אודות לפרטים נוספיםזה.   סעיף  נתוני את  בהתאם
 לעיל. )ה(2.1.4סעיף  ראו היתר  חתימת
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, בהעדר אמצעים כספיים  המשלימה(

 בידי השותפות.

תשלום למנכ"ל השותף הכללי  

  1והשותפות בגין התקופה שמיום 

ועד מועד השלמת   2020באוקטובר  

 . ההנפקה

 ש"ח  80,000 -כ
  10.2.2סעיף ראה 

 . להלן

תשלום ליו"ר דירקטוריון השותף  

הכללי והשותפות בגין התקופה שמיום  

ועד מועד השלמת   2020באוקטובר  1

 . ההנפקה

 ש"ח  75,000 -כ
  10.2.1סעיף ראה 

 . להלן

יו"ר דירקטוריון השותף  סגן תשלום ל

הכללי והשותפות בגין התקופה שמיום  

ועד מועד השלמת   2020באוקטובר  1

 . ההנפקה

 ש"ח  75,000 -כ
  10.2.3סעיף ראה 

 . להלן

תמורת סיוע   לשותף הכלליתשלום 

 לטיפול בהכנת ההצעה על פי התשקיף. 

  ש"ח 200,000 -כ

 בתוספת מע"מ 

  9.2ראה סעיף 

בהסכם השותפות  

המצורף כנספח א'  

 לעיל.  5לפרק 

בגין סיוע לטיפול  תשלום לשותף הכללי 

 . בגיוסי הון

  "בארה דולר  60,000

 בתוספת מע"מ 

  9.3ראה סעיף 

בהסכם השותפות  

המצורף כנספח א'  

 לעיל.  5לפרק 

   רובריקהשקעה בחברת 

 23ש"ח  אלפי 7,350 -כ
  8 לפרק' ד חלק  ורא

 . להלן

 דיילפד השקעה בחברת 

 איידי   ביגהשקעה בחברת 

 מאפבוקס השקעה בחברת 

 די 3 קארבוןהשקעה בחברת 

 מלוורבייטס השקעה בחברת 

 השקעה בחברת בסיילנסיד 

  אלפי ש"ח    7,985 -כ סה"כ

לפעילותה השוטפת של השותפות, כפי שיוחלט  יתרת כספי תמורת ההנפקה מיועדת   . 6.2.2

ובפרט רכישת ניירות ערך בשוק הסקנדרי  על ידי דירקטוריון השותף הכללי מעת לעת,  

" או חברת חד קרןמיליארד דולר ארה"ב )להלן: "שגייסו לפי שווי של לפחות  בחברות  

תחום  "(, מהמובילות בתחומן, נכון למועד ההשקעה הרלבנטי, והפועלות בחדי קרן"

 
ללא תוספת ריבית,   כאשראי, הכללי, בגין החזר כספים שהעמיד לשותפות מכספי תמורת ההנפקה ישולם לשותף   2

התשקיף  למועד  של   (  קודם  סך  השותפות(:  בידי  כספיים  אמצעים  סכומים    3,920-כבהעדר  בגין  ש"ח  אלפי 
וכן סכומים נוספים אשר    מאפבוקס ו   רובריק, דיילפד, ביגאיידי שהעמידו לשותפות לצורך רכישת מניות בחברות  

ועד    יועמדו בין מועד פרסום התשקיף  ידי השותף הכללי לצורך רכישת מניות חברות המטרה כאמור לעיל,  על 
   .למועד קבלת תמורת ההנפקה על ידי השותפות

 . לתשקיף להלן 8לפרק  8.21לפרטים בדבר סכום ההשקעה בכל חברת מטרה, ראו סעיף   3
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, והכל, בהתאם למדיניות ההשקעה  של הקרן כפי שתהיה מעת  המחקר ו/או הפיתוח

סעיף   )ראו  בפרק    8.5.4לעת  סעיף  8לעיל  )ראו  השותפות  למטרות  ( 8  פרקב  8.2.3(, 

מכוחו   וההנחיות  הבורסה  תקנון  להוראות  בהתאם  השותפות  על  החלות  ולמגבלות 

 .  להלן( 6.3)ראו סעיף 

המוגבלת   . 6.2.3 השותפות  בכספי  לשימוש  עד  השותפות,  של  ההשקעה  למדיניות  בהתאם 

נועדו,   שלשמן  כאמור, למטרות  לשימוש  עד  הכספים  של  ערכם  על  לשמור  במטרה 

ובין באמצעות התקשרות עם ישקיע השותף הכללי את כספ בין בעצמו  י השותפות, 

פיננסיות,   השקעות  ניהול  בתחום  כגון  אחרים העוסקים  סולידיים  אג"ח   באפיקים 

ב קונצרני  ובאג"ח  גבוה,דירוג  עלות  ממשלתי  בבנקים  פיקדונות    אשראי  בנקאיים 

 עת. , והכל כפי שיקבע דירקטוריון השותף הכללי מעת ל שדירוגם גבוה, מק"מ וכיו"ב

בתאריך נכון למועד התשקיף לא נקבעו ענפים מסויימים בהם יבוצעו השקעות כאמור.  

על  הגנה  לצורך  למעט  פיננסים,  בנגזרים  לפעול  מתכוונת  אינה  השותפות  התשקיף 

חשיפה מטבעית, ככל שיוחלט על הגנה כזו על פי החלטת דירקטוריון השותף הכללי.  

 י לא ישקיע את הכספים כאמור בניירותבלבד, מובהר כי השותף הכלל ספק להסרת

 .ערך של תאגידים בשליטת בעלי השליטה בשותף הכללי

פי    ועל מדף זה תשקיף פי -על ערך ניירות בעתיד ויוצעו המדף, במידה לתשקיף בנוגע . 6.2.4

למימון פעילותה של השותפות  תשמש שתתקבל ההנפקה הצעת מדף, תמורת דוחות

החלטות-על שיתקבלו דירקטוריון  פי  כפי  הכללי  שיפורטו   מעת השותף  וכפי  לעת 

 .בדוחות הצעת המדף

 

הבורסה . 3.6 תקנון  התשקיף  הוראות  למועד  מוגבלת  נכון  בשותפות  פרוייקט  שתחום   בדבר 

 ופיתוח  פעילותה הינו מחקר

למועד התשקיף   א. 6.3.1 ערך    תקנוןנכון  ניירות  ירשמו למסחר  לא  כי  קובע  הבורסה 

בשותפות מוגבלת אלא אם השותפות התחייבה בהסכם השותפות לבצע פרוייקטים 

בהסכם השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה או    ט אשר הוגדרו במפור

יוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת לאחר הרישום למסחר   פרויקטים אשר 

ר תיקון הסכם השותפות בשלם אושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי  לראשונה ואש

 היחידות.  

לעיל, ניירות ערך של שותפות מוגבלת שתחום  בס"ק א'  מבלי לגרוע מהאמור   ב.

השותפות   שבהסכם  לכך  כפוף  למסחר,  ירשמו  ופיתוח  מחקר  הינו  פעילותה 

פרויקטים,  התחייבה השותפות כי מדיניות ההשקעה שלה הינה השקעה במספר  

וכמו כן התחייבה בהסכם השותפות כי סכום ההשקעה בפרויקט בודד בו היא  

מנכסי השותפות על פי הדו"חות הכספיים    40%משקיעה לראשונה, לא יעלה על  

 .האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה

ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  6.3.1על אף האמור לעיל בסעיף   . 6.3.2 ות )ב(, שותפ6.3.1)א( 

מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח, רשאית לאחר הרישום למסחר, לבצע 

 פרויקטים נוספים, בהתקיים אחת החלופות הבאות: 

לפני הרישום לראשונה למסחר נקבע בהסכם השותפות כי השותפות המוגבלת   א.  

בהסכם   במפורט  הוגדרו  שלא  נוספים  פרויקטים  לבצע  וזאת רשאית  השותפות, 
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השנים תהיה השותפות    3שנים שתחל במועד הרישום למסחר. בתום    3של    לתקופה

רשאית להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו, בהתאם לקבוע בס"ק )ב( 

  5המצורף כנספח א' לפרק    בהסכם השותפות  3.2לקביעה כאמור ראה סעיף    .להלן

 לעיל. 

השותפות   ב.  כי  החליטה  הכללית  האסיפה  למסחר,  לראשונה  הרישום  לאחר 

בהסכם  במפורט  הוגדרו  שלא  נוספים  פרויקטים  לבצע  רשאית  תהיה  המוגבלת 

בסעיף   הקבועה  בדרך  תתקבל  כאמור  החלטה  השותפויות 65השותפות.  לפקודת  נא 

שלא    לעניין אישור הצעה פרטית ותוקפה יהיה לתקופה  1975-]נוסח חדש[, התשל"ה

 שנים.  3תעלה על 

לאופן    גורע מהוראות פקודת השותפויות באשר  לעיל אינו  למען הסר ספק, האמור 

אישור עסקאות של השותפות עם השותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו או עסקאות  

של השותפות אשר לשותף הכללי ו/או לבעלי השליטה בו ענין אישי בהן, המחייבות  

 להוראות פקודת השותפויות. אישורים מיוחדים בהתאם 

זה  פרויקט" . 6.3.3 לענין  ופיתוח,    -"  מחקר  הינו  פעילותה  שתחום  מוגבלת  בשותפות 

תשמ"ד בתעשיה,  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  לעידוד  בחוק    1984-כהגדרתם 

השקעה של השותפות או תאגיד המוחזק על ידי השותפות    –"(  חוק המו"פ)להלן: "

פיתוח,   ו/או  אחד  במחקר  שמתקיים  ובלבד  המו"פ  בחוק  אלה  מונחים  כמשמעות 

 התנאים הבאים: 

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

פרויקט  החדשנות הינו  הפרויקט  כי  לראשונה,  תשקיע  בו  פרויקט  כל  בגין   )"

 .מחקר ו/או פיתוח

הגישה השותפות בקשה לרשות החדשנות, על מנת שזו תאשר כי הפרויקט הינו   

  30פרויקט מחקר ו/או פיתוח, והרשות לא הביעה עמדה לגבי הבקשה עד תום  

ייחשב   החדשנות,  רשות  שקבעה  נהלים  פי  על  הבקשה  שהוגשה  מיום  ימים 

יידי  הפרויקט כפרויקט מחקר ו/או פיתוח, בתנאי שהשותפות הצהירה בדיווח מ

על כך שהפרויקט הינו פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת מונחים אלה בחוק  

 .המו"פ

 .התקבל אישור רשות החדשנות כי ההשקעה מקיימת את מטרות חוק המו"פ (2

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

 מוגבלת המוחזקת על ידה. 

 

 ים כספיים לביצוע כל הפעולות אפשרות של העדר אמצע . 4.6

יוניקורן אפשרות  קיימת    בחברות  מניות  לרכישת  השותפות  של  הזדמנויות  יימנעו    שניצול 

היעדרמהשותפות,   מספיקים    בשל  השותף  אמצעים  כזה,  במקרה  האלו.  הרכישות  למימון 

ע"י גיוס הון ו/או חוב, באופן    השקעותיוהכללי יוכל להשיג את המימון הנוסף הדרוש להמשך  

פרטי ו/או מהציבור )אם תנאי השוק יאפשרו זאת( או ע"י קבלת אשראי בשביל השותפות או  

או לצמצמן, דבר   מהרכישותאו שיהיה עליו לוותר על חלק    ,על ידי שיתוף משקיעים נוספים

לשותפות   לגרום  הרכישהשעשוי  מהזדמנויות  חלק  חשופה  כאמור  לאבד  תהיה  בנוסף   .
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סעיף   )ראו  בבורסה  מהמסחר  השותפות  של  הערך  ניירות  ימחקו  לפיו  לסיכון    2.5השותפות 

 . לעיל(, ובמקרים מסוימים, בהעדר מקורות כספיים, עלול הדבר להוביל לפירוקה של השותפות
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 היבטי מס – 7פרק 

כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות 

בהשקעה בניירות הערך המוצעים בתשקיף זה. הוראות הדין המתוארות להלן בפרק זה הינן  

בשיעורי המס במדינות נכונות למועד פרסום התשקיף ואין כל וודאות כי לא יחולו שינויים  

המתוארות להלן במועדים הרלוונטיים. כמו כן, ההוראות הכלולות בתשקיף זה בדבר מיסוי  

ניירות הערך המוצעים אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

ולנסיבות  המיוחדים  לנתונים  בהתאם  מקצועי,  יעוץ  במקום  באות  ואינן  זה  בתשקיף 

 ת לכל משקיע. הייחודיו

 

 כללי  –מיסוי השותפות  .7.1

"( קובע, כי שר  הפקודה)להלן: "   1961-)ד( לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א63סעיף  

האוצר רשאי לקבוע בצו סוגי שותפויות שיראו אותן לענין הפקודה כחברה, ואם שר האוצר  

הפקודה, וסכומים שהשותפות חילקה  עשה כן אזי יראו את השותפות כאילו היא חברה לעניין 

 לשותפים יראו אותם כדיבידנד.

 

"(, הצו)להלן: "  2017-בהתאם לצו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(, התשע"ז

 , תמוסה השותפות כחברה. 16.2.2020כפי שתוקן ביום 

 

רה לכל דבר  על כן, בהתאם להוראות הצו, משטר המס שיחול על השותפות יהא כאילו היא חב

מיוחסות   והוצאותיה  והכנסותיה  מס  לצרכי  נישומה  אינה  בד"כ  ששותפות  הגם  ועניין, 

 לשותפים בה. 

 

בהתאם, להבדיל משותפויות קיימות שיחידות השתתפות שלהן נסחרות בבורסה לניירות ערך  

אביב,  אשר כל הכנסות השותפות והוצאותיה )למעט חלקו של השותף הכללי( מייוחסות  -בתל

של  ל במקרה  ההשתתפות,  יחידות  למחזיקי  ודרכו  המוגבל,  ההוצאות  "השותפותשותף   ,"

וההכנסות של השותפות לא ייוחסו למחזיקי היחידות, כל עוד שהצו הנ"ל חל עליה, והשותפות  

היא זו שתדווח על ההכנסה החייבת שלה ותישא במס החל בגין ההכנסה החייבת שלה, כאילו  

 ורי המס החלים על חברה, כמפורט להלן. היא הייתה חברה, לפי שיע 

 

 שיעור המס החלים על השותפות .7.2

. מאחר 23%נכון לתאריך התשקיף, ההכנסה החייבת של חברה חייבת במס חברות בשיעור של  

 שהשותפות נישומה כחברה היא תהא כפופה למס חברות בשיעור הנ"ל. 

 

 מיסוי חלוקת דיבידנד  .7.3

ידי השותפות כאילו הם דיבידנד והם יהיו כפופים למס  בהתאם לצו יראו רווחים שחולקו על  

 . בידי מחזיקי היחידות כאילו קיבלו דיבידנד

 הדיבידנד ימוסה בידי מחזיק יחידה בהתאם לזהותו, כמפורט להלן: 
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( לפקודה( 1ב') 125)סע'  25% ככלל, יחיד תושב ישראל חייב במס על דיבידנד בשיעור של   .7.3.1

הותי בתאגיד במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו , למעט יחיד שהינו בעל מניות מ

)להגדרת "בעל מניות    30%החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה    12  -ב

 להלן(. 7.4.1מהותי", ראה סע' 

בע"מ   .7.3.2 יחידה שהינו חברה  בגיןמחזיק  נוסף  במס  יחוב  יכלל   הדיבידנד  לא  לא   והוא 

 בהכנסה החייבת של מקבל הדיבידנד שהיא חברה בע"מ.

. 25%  של  בשיעורבמס    חייב  יהיה  מהותי  מניות  בעל  שאינו  חוץ  תושב  בידי  דיבידנד .7.3.3

בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי, במועד קבלת    דיבידנד 

והכל   30%בשיעור של    ימוסההחודשים שקדמו לו,    12-הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 . בכפוף לאמנות המס עליהן חתומה מדינת ישראל

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים  .7.3.4

היחיד. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם    על

( לפקודה יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ובלבד שההכנסות כאמור  2) 9לסעיף  

 אינן מהוות בידיהם הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד". 

מסוימים(,   ומרווחים  מדיבידנד  מריבית,  )ניכוי  הכנסה  מס  לתקנות    2005-התשס"ובהתאם 

"( קיימת חובה לנכות מס במקור בעת חלוקת דיבידנד כאמור  תקנות הניכוי במקור)להלן: "

מקבל   על  שחל  המס  חשבון  על  מקדמה  מהווה  במקור  המס  כי  יצוין,  היחידות.  למחזיקי 

הדוח   במסגרת  עליו  לדווח  יידרש  כאמור  דיבידנד  שיקבל  יחידה  מחזיק  לפיכך,  הדיבידנד. 

לא יחול מס    –ככל ששיעור המס במקור שנוכה הינו בגובה המס החל עליו    השנתי שלו, אך 

נוסף. בהתאם לתקנות הניכוי במקור, שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד ולתושב  

חוץ )יחיד וחבר בני אדם( בגין דיבידנד, לרבות בחלוקה לבעל מניות כאמור שהיה בעל מניות  

החודשים שקדמו לו, ואשר    12  -הדיבידנד או במועד כלשהו במהותי בתאגיד, במועד קבלת  

. לגבי יחיד או תושב חוץ  25%מניותיו רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים, יהיה בשיעור של  

שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה  

 .30%ר של  מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעו

הפטורים   נוספים  וגופים  נאמנות  קרנות  גמל,  לקופות  תשלומים  בגין  במקור  מס  ינוכה  לא 

מניכוי מס במקור לפי הדין. כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על פי דין,  

ינוכה מס במקור על פי השיעור שנקבע גם אם מחזיק היחידה הינו חבר בני אדם תושב ישראל.  

בי תושב חוץ שיעור ניכוי במקור יהיה בכפוף גם להוראות האמנה למניעת כפל מס שנכרתה  לג

 בין מדינת ישראל למדינת תושבותו של המקבל וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים מראש.

בעת חלוקת דיבידנד על ידי חברות המטרה הן    השותפות מוגדרת כחברה לצורכי מס בארה"ב.

למניעת כפל מס בין  ()א( לאמנה  2)12בהתאם לסעיף    25%מס במקור בשיעור של    לנכות צפויות

לישראל שנוכה  בישראל.  ארה"ב  המס  לרבות  שהתקבל  הסכום  מלוא  על  תדווח  השותפות   ,

ר בארה"ב ועד לגובה  במקור וכנגד המס הישראלי תהיה זכאית לזיכוי בגין המס שנוכה במקו

 . המס הישראלי, והכל כפוף למגבלות ולתנאים הקבועים בפקודה

 

 היבטי מס של מחזיקי היחידות וכתבי האופציה בעת מכירתן .7.4

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .7.4.1
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לסעיף   בסעיף    91בהתאם  זה  מונח  )כהגדרת  ריאלי  הון  רווח  לפקודה(    88לפקודה 

של  בשיעור המס השולי  במס  חייב  ישראל  תושב  יחיד  ידי  על  ערך  ניירות  ממכירות 

, ויראו את רווח 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על    121היחיד בהתאם לסעיף  

את, למעט רווח ממכירת ניירות  ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. ז

שהינו   יחיד  ידי  על  מהותי"ערך  מניות  או    –בחברה    "בעל  במישרין  המחזיק,  קרי, 

לפחות    10%  -לפקודה( ב  88בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף  

בסעיף   זה  מונח  )כהגדרת  השליטה  מאמצעי  יותר  או  בחברה    88באחד    – לפקודה( 

החודשים שקדמו למכירה כאמור,  12  -ירות הערך או במועד כלשהו בבמועד מכירת ני

. כמו כן, 30%אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב במס  בגין  

, עד לקביעת הוראות ותנאים  30%  רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך בשיעור של

 ( לפקודה.9א)א()101לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף  

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

  121( לפקודה יחויב במס בהתאם לשיעורי המס השולי לפי סעיף  1)2להוראות סעיף  

 לפקודה. 

במ חייב  יהיה  אדם  בני  בשיעור מס חבר  ערך  ניירות  ריאלי ממכירת  הון  רווח  על  ס 

 (. 23%  –לפקודה )במועד התשקיף  126החברות הקבוע בסעיף 

סעיף   לפי  ממס  הפטורים  וגופים  גמל  קופות  וכן  פטורה  נאמנות  לפקודה,  2)9קרן   )

לתנאי   ובכפוף  בהתאם  כאמור,  ערך  ניירות  ממכירת  הון  רווחי  בגין  ממס  פטורים 

ותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס  הסעיף. על הכנס 

החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח 

 יד". 

במכירת יחידות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו ליחידות, יראו כמחיר המקורי של  

ל כתבי האופציה ויראו יחידות אלה )לצורך חישוב רווח ההון( את המחיר המקורי ש

כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושן ליחידות. כמו כן, לצרכי מס יראו 

 את יום הרכישה של יחידות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה. 

ככלל תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך  

רו אם  בישראל,  בבורסה  ובלבד  הנסחרים  בישראל  שלו  הקבע  במפעל  אינו  ההון  וח 

 שניירות הערך נרכשו לאחר שנרשמו למסחר בבורסה. 

האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה 

או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני    25%  -בו, או הנהנים, או הזכאים ל

א לפקודה. במקרה שפטור 68או בעקיפין כאמור לפי סעיף  האדם תושב החוץ, במישרין  

ישראל  בין  קיימת(  )אם  המס  אמנת  הוראות  שיחולו  אפשר  ככלל,  חל,  אינו  כאמור 

למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות 

 המסים. 

מוצעים, בהתאם לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך ה

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

התשס"ג עתידית(,  בעסקה  או  נאמנות  בקרן  זה 2002-יחידה  מונח  )כהגדרת  חייב   ,

בתקנות האמורות( המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס 
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הריאלי או מהתשלום לפי העניין. לגבי נייר ערך שאינו    מרווח ההון  25%בשיעור של  

. חייב המשלם למוכר 15%צמוד למדד או למטבע חוץ ינוכה מס במקור בשיעור של  

שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של מס החברות 

)או שיעור   )א( לפקודה מרווח ההון הריאלי. זאת, בכפוף לאישורי פטור126לפי סעיף  

הפסדים   לקיזוז  ובכפוף  המיסים  רשות  ידי  על  שהופק  במקור  מס  מניכוי  מופחת( 

 שרשאי המנכה במקור לבצע. 

לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות  

נוספים   וגופים  נאמנות  קרנות  גמל,  לקופות  במקור  מס  ינוכה  לא  כן,  כמו  הנ"ל. 

 יכוי מס במקור לפי הדין. הפטורים מנ 

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות  

)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על ידי המוכר בגין 91סעיף  

בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של ניירות   31ביולי וביום    31מכירה כאמור, ביום  

 החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח. ערך בששת 

ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יימחקו מהמסחר בבורסה, שיעור  

מהתמורה, כל עוד לא    30%המס שינוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה  

ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור  הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור 

 כוי מס במקור(. מני

יצוין, כי לא יחולו על מחזיקי היחידות ההוראות המיוחדות החלות על מיסוי רווחי  

 הון בידי "מחזיק זכאי", שכן כאמור בהתאם להוראות הצו, השותפות תמוסה כחברה. 

 קיזוז הפסדים  .7.4.2

ככלל, הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים בהם אילו 

נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס. הפסד הון ממכירת ניירות הערך בידי יחיד היו 

 92או חברה, ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי על פי העקרונות הקבועים בסעיף  

לפקודה, בין אם ההפסד/רווח נוצרו מנכס )לרבות נייר ערך סחיר( בישראל, ובין אם  

 (. 3.5- ל 1י חייב אשר יקוזז ביחס של מחוצה לה )למעט רווח אינפלציונ 

גם כנגד הכנסות   ניירות הערך יהיה בר קיזוז  הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת 

דיבידנד או ריבית מאותו נייר הערך. הפסד הון שהיה בשנת המס ממכירת ניירות הערך  

יהיה בר קיזוז, באותה שנת המס, גם כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך  

אחרים   ערך  מניירות  הדיבידנד  או  הריבית  על  החל  המס  ששיעור  ובלבד  אחרים, 

)א( לפקודה )במועד 126שקיבלו היחיד או החברה אינו עולה על השיעור הקבוע בסעיף  

 (. 23% –התשקיף 

)ב(  92הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל, יקוזז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף  

בזו אחר זו, לאחר השנה בה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש    לפקודה בשנות המס הבאות, 

פורסם תיקון  2011באוגוסט   31לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד. ביום  

ברשומות תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך,  

גרת התיקון . במס2011-במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשע"א

כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצרכי ניכוי המס במקור ממכירת ניירות 

ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )"ניירות סחירים"( יקזז  

שהיו   סחירים  ניירות  ממכירת  שנוצר  ההון  הפסד  את  במקור  המס  בניכוי  החייב 
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באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת    בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר

בינואר,    1ההפסד ובין לאחר המועד האמור. תחולת התיקון כאמור הינה החל מיום  

2012 . 

 

 היבטי מע"מ  .7.5

 .השותפות כגוף השקעה, אינה צפויה לתבוע החזרי מע"מ בגין ההוצאות הכרוכות בפעילותה

בפעילות   הקשורות  הייחודיות  המס  המשפט  סוגיות  בתי  בפסיקת  נדונו  טרם  השותפות 

וכאשר תובאנה   יפסקו בתי המשפט אם  כיצד  או לקבוע  לצפות  ואין כל אפשרות  בישראל, 

הסוגיות האמורות להכרעתם. כמו כן, לגבי חלק מהסוגיות, אין אפשרות לצפות מה תהיה  

וי בעמדת  עמדתם של שלטונות המס. לשינויים שיגרמו בעקבות תיקון הדין, פסיקה או שינ

על   שיחול  המס  משטר  על  מהותיות  השלכות  להיות  יכולות  לעיל,  כאמור  המיסים,  רשות 

 . השותפות
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 תיאור עסקי השותפות  – 8 פרק 
  תיאור ההתפתחות הכללית של השותפות המוגבלת  –א  חלק

 מבוא .8.1

ו/או ניירות ערך    מניות  של   רכישהבאמצעות    הפיתוחאו  /לפעול בתחום המחקר ו  במטרה  הוקמה  השותפות

   .להלן 8.5.4בהרחבה בסעיף  מפורטכ שונים בתחומים פיתוחאו /ו במחקר  העוסקות  של חברות אחרים

  ממצבן  בעיקר  יושפעו  שלה  המזומנים  ותזרימי  הונה ,  פעילותה  תוצאות,  השותפות  של   העסקי  מצבה,  בהתאם

   .בהונן והשינויים  שלהן המזומנים מתזרימי, פעילותן  מתוצאות, ידה  על המוחזקות החברות של העסקי

 .וטוגדר אלפנט פעולה בין שיתוף  במסגרת הוקמה השותפות

 2מנהלת פלטפורמה גלובליתו(  Secondary Marketהפועלת בשוק השניוני ) בבעלות ישראלית    חברה,  1אלפנט 

  בשלבים  הייטק  בחברות  פרטיות   מניות(,  לשעבר  בכיריםו  עובדים)בעיקר    מניות  בעלי"י  עבה מוצעות למכירה,  

  לפחות "(  דולרארה"ב )להלן: "  דולר  מיליארד  של  שווי  לפי  הון  גייסו  אשר  בחברות, מניות פרטיות  מתקדמים

החברות החדשניות    100אלפנט הוכרזה כאחת מ  "(.  קרן  חדי" או " קרן  חד  חברות)להלן: "  האחרון  הגיוס  סבבב

  ופיתחה מרכזת את עיקר פעילותה באיתור מוכרי מניות בחברות טכנולוגיה פרטיות,    אלפנט.  20163- באירופה ב

קשרים הדוקים עם מוכרי המניות  אנליזות מקצועיות,  און ליין,    פלטפורמת  המשלבת  חדשנית  מתודולוגיה

בין שיתופי הפעולה האסטרטגיים של אלפנט נמצאים  העולמי.    הסקנדרי הפרטיים וכן חיבור מקצועי בשוק  

של    הפלטפורמה.  השותפותגם קרנות סקנדרי אשר אסטרטגיית ההשקעה ומערך המחקר שלהן פתוח בפני  

אמצעי  אלפנט  קרן    עיקרי  תשמש  חד  חברות  של  במניות  הזדמנויות  ואגירת  המוגבלת,    לשותפות לאיתור 

בסעיף   מניות כאמור  בעלי  כן תספק  להלן   8.17.3בהתאם להסכם  כמו  נגישות    לשותפות  אלפנט.  המוגבלת 

מאגרי   בסיס  על  ודו"חות  פרסומים    מידע,  (Pitchbook  - ו  Crunchbase)  פרימיוםלסקירות  על  המתבסס 

   .המניות  רכישת   בהליכי   השותפות לצרכי הנזלה וכן תלווה את    הסקנדריפומביים גלויים בלבד, גישה לשוק  

כהן   גברת  כהן.  סיגלית  גברת  היא  אלפנט  של  והמייסדת  השליטה  מאז    אלפנט כמנכ"לית    כיהנה בעלת 

ובמסגרת    אלפנט   של  העם מר חיים שיף. מאז הקמת   2016מאז    באלפנט משותפת    כמנכלית   ומכהנת הקמתה

תפקידה פיתחה סיגלית קשרים הדוקים עם מוכרי המניות, בעיקר עובדים בכירים, בחברות הייטק חדי קרן  

חיים שיף על עסקאות סקנדרי שהתבצעו במסגרת פלטפורמת    מרעל ניהול וביצוע ביחד עם   אחראית והיתה

הית בין  הכוללות  לשעבר(  אלפנט  ובכירים  )עובדים  מניות  ממוכרי  מניות  כשירים  משקיעים  ע"י  רכישה  ר 

כקצינה בכירה לשעבר בחיל    2012שנה עד פרישתה משרות פעיל בשנת    26סיגלית שרתה   בחברות חדי קרן.

לאורך שנות שירותה מילאה סיגלית מספר רב של תפקידים פיקודיים ביחידות הטכנולוגיה   האוויר הישראלי.

סיגלית כהן היא בוגרת מדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, במגמת   רכות המידע בחיל האויר הישראלי.ומע

צבא, אסטרטגיה וביטחון לאומי. היא גם בוגרת המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר הישראלי והנדסאית  

   אלקטרוניקה ומחשבים.

בה  איתורב  מתמחה  טוגדר וזרות    חברותשקעות  שהיא  ההייטקתחומי  ב  הפועלותישראליות  תוך    משלבת , 

עשרות  טוגדר    ביצעההאחרונות    בשנים  .4הציבור ממשקיעים מובילים ומנוסים יחד עם השקעות  מ  השקעות

,  הפינטק , התוכנהסבבי השקעה מוצלחים בחברות טכנולוגיה פורצות דרך, ובכללן חברות בתחומי הבריאות, 

,  אונקוהוסט,  נובהסייט,    קארדיאקסנס,  אפנריידסיילנסיד,  חברות אלו נמנות    מבין)  ועוד  הסייבר ,  המוביליטי

  דרמהדיטקט ,  סייזר,  פאראגייט'יקל,  סרג  ארק,  ריפרל,  טרנספורמר  סיטי,  פרופיליטי,  קיפרס,  פינק,  בטאלין

 
 ת.ע.ה פרייבט אקוויטי בע"מ.   1
2 thelephant.io 
31001115882-finals-europe-100-top-herring-red-in-privatequitybiz-https://en.globes.co.il/en/article  
4 tgt.co.il 

file:///C:/Users/omri/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/Unictech%20LP%20-%20Financing/thelephant.io
https://en.globes.co.il/en/article-privatequitybiz-in-red-herring-top-100-europe-finals-1001115882
file:///C:/Users/omri/AppData/Roaming/iManage/Work/Recent/Unictech%20LP%20-%20Financing/tgt.co.il
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  "ל מחו  בעיקר  קרן   חדי   חברות  במניות  להשקעה ייחודיות  השקעה  קרנות  טוגדר   ומנהלת  הקימה ,  בנוסף  .(ועוד

חברות חדי קרן    מניות ב   מוצלחות  השקעות   ביצעה  ואף ,  וכן בביצוע השקעות באמצעות קרנות הון ייחודיות

  השקעות   המשלבת   מתקדמת  השקעות  פלטפורמת   מנהלת  אף  טוגדר.  8.6.1בהרחבה בסעיף    כמפורטפרטיות  

  טוגדר  מחזיקה,  בנוסףו'לים(,  האנג)מועדון    רחב  משקיעים  מועדון  לטוגדר  כאמור.  נבחרות   טק  היי   בחברות

  טק   היי  ובחברות  במיזמים  להשקיע  הרחב  לציבור  גם  המאפשר,  ערך  לניירות  מהרשות"  הצעה "רכז    רישיוןב

חברות  . יודגש כי 2017-התשע"ז  (התקנות ניירות ערך )הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעל  בהתאם  נבחרות

כרכז    לא גייסו כספים באמצעות טוגדר בכובעה  המטרה בהן רכשה השותפות מניות או ניירות ערך אחרים

  משקיעים   עם  יחדהמודל הייחודי של טוגדר מאפשר למשקיעי הציבור הרחב להשקיע    .כאמור לעילהצעה  

שוקי )יהושע(   "ח  רוהינם    בטוגדר  העיקריים  המניות   בעלי .  וההשקעות  טק  ההיי   תעשיית  של  ומנוסים  מובילים

ואף    טוגדר  קבוצתאת    ייסד. רו"ח כהן  "(טריידר  בסט"מ )להלן: "בע   ויזמותהשקעות    רבסט טרייד  וחברתכהן  

בעל    םשלה, הינו מומחה לפיננסים, ניהול עסקים וביצוע גיוסי הון לחברות בארץ ובעול  פעיל"ר  כיומשמש  

  .בעבר  ות ניהול חממות טכנולוגיב  וכן טק פרטיות וציבוריות,  -ניסיון רב בתפקידי ניהול בכירים בחברות היי

הינו בעל תואר ראשון בחשבונאות ומנהל   כהן "ח רו , קפעיל הן כיזם והן כמשקיע בתעשיית ההיי ט   כהן"ח רו

  שיווק בתחום    המתמחה . בסט טריידר הינה חברה  אילן  בר  מאוניברסיטת   םעסקים ובעל תואר שני במשפטי

  . , חוזים עתידיים ועודמט"ח ,חמניות, אופציות, אג" ב בארץ ובעולם, כולל מסחר    ןההו   שוקשירותי מסחר ב

  והפיננסים   ההשקעות,  טק  ההיי  ומיבתח"ל  בינ  שם  בעלי  מומחים  הכוללת  מקצועית  השקעות  וועדת  לטוגדר

 . בישראל

, השותף  שותף כללי בע"מ  פרטנרס  טוגדרבחברת    גדרווט   אלפנט פעולה זה הוביל לאחזקה משותפת של    שיתוף

המוגבלת,   בשותפות  הכללי    וכןהכללי  מוגבלת,    –  1  יוניקורן  טוגדר  בשותפות בשותף    תחום  אשרשותפות 

)להלן:    זה   תשקיף  פי  על   מוצעים  שלה   הערך  ניירות  אשר  השותפות  של  הפעילות   לתחום  דומה   פעילותה

והגדרת תיחום הפעילות    1  יוניקורן  טוגדרלפירוט לעניין פעילותה של שותפות    "(.1  יוניקורן  טוגדר  שותפות"

   .להלן  8.6 סעיףשל השותף הכללי והשותפות, ראו 

 

 עסקיה  התפתחות ותיאור השותפות פעילות .8.2

 השותפות  פעילות .8.2.1

בין השותף    ,2020בדצמבר    2נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום    השותפות .8.2.1.1

ביום  המוגבל  השותף    לבין,  הכללי נרשמה  השותפות   פקודת לפי    2020בדצמבר    7. 

  השותפות   הסכם  מהווה,  השותפויות  לפקודת)א(  61  סעיף  להוראות  בהתאם.  השותפויות

 .המוגבלת השותפות תקנות, לעת  מעת  שיתוקן כפי, המוגבלת

סבטי,  ,  המפקח  של  פיקוחו  תחתהשוטף של השותפות מתבצע על ידי השותף הכללי    ניהולה .8.2.1.2

 ."(המפקח"  )להלן:  ושות'קצב 

פרטית    השותף .8.2.1.3 הוא חברה  העניין  .  וטוגדר  אלפנט  בשליטת הכללי  בעלי  אודות  לפרטים 

 לתשקיף זה לעיל.  3.4.2בשותף הכללי ראו סעיף 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.besttrader.co.il/
http://www.besttrader.co.il/pages.yecms/%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8-%D7%91%D7%9E%D7%98%D7%97
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 השותפות   מבנה תרשים .8.2.2

 :)נכון למועד התשקיף( השותפות מבנה תרשים  להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השותפות   של הפעילות תחום .8.2.3

 : כדלקמן הן המוגבלת  השותפות מטרותפי הסכם השותפות,  על

 ; פיתוחאו  /ו במחקר, מטרהה, בין בעצמה ובין באמצעות חברות לעסוק .8.2.3.1

  נוספות   בחברות  השקעות  לרבות,  פיתוחאו  /ו  מחקר  של  נוספים  בפרויקטים  השקעות  לבצע .8.2.3.2

 . השותפות בהסכם  הוגדרו לא אם אף האמורים  בתחומים העוסקות

 המוגבלת   השותפות  הון בדבר פרטים .8.2.4

 : כדלקמן הוא המוגבלת השותפות של הונה, התשקיף למועד  נכון

 "כסה המוגבל השותףמ הון הכללי  השותףמ הון )בש"ח(

 1,000 999.99 0.01 סכום 

 

השותפות,    לפירוט הון  לעניין  לרבות  המוגבלת,  השותפות  הסכם  הוראות  בדבר    4סעיף    ראונוסף 

 לעיל.  5"ב כנספח לפרק המצלהסכם השותפות  

 רווחים  חלוקת מדיניות .8.2.5

Mapbox Inc. Dialpad Inc. BigID, Inc. 

ציבור המחזיק ביחידות השתתפות המקנות זכות 
השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות ובכתבי 

 אופציה הניתנים למימוש ליחידות השתתפות
בע"מ טק שותף כללי-יוניק  

("הכלליף השות")  

 

בע"מ טק נאמנויות-יוניק  
(הנאמן - "השותף המוגבל")  

 

טק, שותפות מוגבלת-יוניק  
("השותפות המוגבלת" או "השותפות")  

100% 

1%00.  

99.99% 

Silenseed Ltd. Rubrik Inc. Malwarebytes Inc. 

סבטי, קצב 
 ושות'

("המפקח")  

Carbon 3D Inc. 
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 נכון למועד התשקיף, לא נקבעה מדיניות חלוקת רווחים בשותפות. 

 

 מידע אחר  –ב'  חלק

 כספי מידע .8.3

  11לפרק    המצורפיםהדוחות הכספיים    ראולתחום הפעילות של השותפות    סביחבדבר מידע כספי    לפרטים

 להלן. 

 

 חיצוניים  גורמים והשפעת כללית סביבה .8.4

  ב למיט  אשר,  השותפות  של  כלכלית  המקרו  בסביבה  העיקריות  וההתפתחויות  האירועים,  המגמות  תיאור  להלן

 :העסקיות יההשותפות והערכותיה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאות  תידיע

פעילותה של השותפות קשורה במצב הכלכלה באופן     –  ובעולם הכלכלי ושוקי ההון בישראל    המצב .8.4.1

כללי ובמצבם של שוקי ההון בארץ ובעולם. המצב הכלכלי בארץ ובעולם משפיע על כמות המזומנים  

 .הפנויים ולפיכך, עלול להשפיע לרעה על יכולת גיוס ההון של חברות הפורטפוליו ושל השותפות עצמה

נרשמה צמיחה כלכלית במשק הישראלי, שבאה לידי ביטוי בצמיחה בתמ"ג בשיעור   2019לאורך שנת  

 .2017בשנת   3.6%ועליה של   2018בשנת  3.4%, וזאת בהמשך לעליה של 3.3%של 

שנת   שנבע    2020בתחילת  המשבר  לאור  אולם  להימשך,  צפויה  הייתה  כאמור  הצמיחה  מגמת 

הקורונה וירוס  והתפשטות  " (COVID-19) מהתפרצות  הקורונה)להלן:  מתחזיות  משבר  נמנע   ,)"

 .הצמיחה להתממש בשנה זו

כלכלית של חטיבת המחקר נכון  -, פרסם בנק ישראל את התחזית המאקרו2020באוקטובר,    22ביום  

. בנק ישראל מציין בתחזית הנ"ל, אשר גובשה בעיצומו של משבר הקורונה  2020קטובר,  לחודש או

ברמה   הן  עימו,  להתמודדות  ובעולם  בארץ  הממשלות  שנוקטות  הצעדים  רקע  ועל  ובעולם  בארץ 

הבריאותית והן ברמה הכלכלית, כי בתחזית זו, בדומה לתחזיות האחרונות שפורסמו על ידי הבנק,  

לניתוח ענפי לצורך הבנת ההשפעות הכלכליות של משבר הקורונה ושל צעדי המדיניות  ניתן דגש מיוחד  

שננקטו בעקבותיו. בפרט, התחזית מושתתת על הערכה ביחס להשבתת ענפי המשק כתוצאה מצעדי  

  .הממשלה למאבק בהתפשטות הקורונה

ות התחלואה,  תרחיש המאופיין בשליטה על התפתח  – תחזית הבנק כוללת שני תרחישים מרכזיים  

 .לצד תרחיש המאופיין בשליטה נמוכה על התפתחות התחלואה

. בתרחיש זה לא צפויים סגרים נרחבים נוספים  5%-צפוי להתכווץ ב  2020-בתרחיש השליטה התוצר ב

צפויה להיות יחסית    2021-או השבתה משמעותית של הפעילות הכלכלית. בהתאם לכך, הצמיחה ב 

היא    2021, ובמהלך  0.3%-בארבעת הרבעונים הבאים צפויה להסתכם ב . האינפלציה  6.5%-גבוהה, כ

 .0.6%- צפויה להסתכם ב

ב התוצר  הנמוכה  השליטה  ב  2020- בתרחיש  להתכווץ  הצמיחה  6.5%- צפוי  הבאה  בשנה  כאשר   ,

ב ב  1.0%-תסתכם  להסתכם  צפוי  הבאים  הרבעונים  בארבעת  האינפלציה  שיעור  (  -0.2%)-בלבד. 

 .0.1%-להסתכם ב הוא צפוי 2021ובמהלך  

. הפד  2020, פרסם הפדרל ריזרב את דו"ח המדיניות המוניטרית שלו לאמצע שנת  2020ביוני,    12ביום  

מציין בדו"ח הנ"ל, אשר גובש גם הוא בעיצומו של משבר הקורונה בארה"ב ובעולם ועל רקע הצעדים  

והן ברמה הכלכלית,  שנוקטות הממשלות בארה"ב ובעולם להתמודדות עימו, הן ברמה הבריאותית  

כי משבר הקורונה מביא למצוקה אנושית וכלכלית ברחבי ארה"ב ובעולם. הנגיף והצעדים שננקטו  

כדי להגן על בריאות הציבור גרמו לירידה חדה בפעילות הכלכלית ולזינוק באובדן מקומות העבודה,  
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קושים חלשים ומחירי  . בי2- שנה, הגיע לשיא מאז מלה"ע ה  50כאשר שיעור האבטלה שהיה בשפל של  

נפט נמוכים מעכבים בינתיים את אינפלציית המחירים לצרכן. השיבושים בפעילות הכלכלית בעולם  

 .השפיעו משמעותית על המצב הפיננסי ופגעו בזרימת האשראי למשקי בית ועסקים בארה"ב

ל כדי  לאפס  לקרוב  הריבית  את  במהירות  הוריד  ריזרב  הפדרל  אלה,  להתפתחויות  תמוך  בתגובה 

ונקט בצעדים יוצאי דופן לייצוב שווקים ולחיזוק זרימת האשראי למשקי בית,   בפעילות הכלכלית 

כתוצאה מהפעולות הנ"ל לתמיכה במשק    ,יתר עסקים וקהילות. התנאים הפיננסיים השתפרו, בין ה 

ובשטף האשראי. הפדרל ריזרב מציין כי הוא מחויב להשתמש במגוון הכלים שלו כדי לתמוך בכלכלת  

יציבות   בשילוב  מקסימלית  תעסוקה  של  היעדים  את  לקדם  ובכך  זו,  מאתגרת  בתקופה  ארה"ב 

 .מחירים

השנים    20חזית היה גבוה מהממוצע של  בתחזיתו מציין הפדרל ריזרב כי חוסר הוודאות בגיבוש הת

, כאשר התחזיות נעו בין  6.5%- צפוי להתכווץ ב  2020-האחרונות. על פי התחזית החציונית, התוצר ב

.  3.5%  -ב  2022  - , וב5.0%-צפוי לצמוח ב  2021-. התוצר ב4.2%להתכווצות של    10%התכווצות של  

  2021  -ב  1.6%,  2020  -ב   0.8%ה החזוי הינו  . שיעור האינפלצי1.8%תחזית הצמיחה לטווח הארוך היא  

 .2022 -ב 1.7% -ו

יש לציין כי התחזיות הנ"ל הינן דינמיות ונתונות לשינויים התלויים בהתפתחויות משבר הקורונה על  

כלל משמעויותיו והשפעותיו על הכלכלה בארץ ובעולם, כאשר במועד פרסום התשקיף, אין באפשרות  

ההשפעה את  להעריך  השותפות    השותפות  של  פעילותה  על  הקורונה  משבר  של  והסופית  המלאה 

השותפות של  הפורטפוליו  חברות  פעילות  על  ו/או  ופיתוח  מחקר    החלו   2020  שנת  בסוף  .כשותפות 

כנגד נגיף הקורונה. הצלחת    האוכלוסייה  חיסון  במאמצי,  וישראל"ב  ארה,  אנגליה  בכללן,  רבות  מדינות

 להשפיע חיובית על כלכלות העולם. המהלכי החיסון עשוי 

השותפות קשורה למצב הכלכלה באופן כללי    פעילות  –  ובעולם  בישראל  סיכון  וההון  ההייטק  שוק  מצב .8.4.2

  בדגש,  העולמי  בשוק   פועלות  השותפות   של   המטרה  חברות  עיקר ולמצבם של שוקי ההון בארץ ובעולם.  

  ממשקיעים   בעיקר,  בישראל  הון  לגייס  ועתידה  בישראל  פועלת  עצמה  השותפות,  זאת  עם"ב.  ארה  על

  וגם  העולמי ההייטק  לשוק השותפות חשופה,  כן על.  והייטקסיכון -הון לעולמות בחשיפה המעוניינים

 .  בישראל ההייטק לשוק

 העולמי    ההייטק ענף .8.4.2.1

  מוליך  ציוד  או  חומרה,  תוכנה  המייצרות  מחברות  מורכב (  IT)   המידע  טכנולוגיית   סקטור

  התעשייה   קבוצות  שלוש .  נלווים  שירותים  או  אינטרנט  המספקות  חברות   או,  למחצה

  וציוד  למחצה   ומוליכים  טכנולוגי   וציוד   חומרה,  ושירותים  תוכנה  הן  IT  בתחום  העיקריות 

 . ענפים ותתי לענפים  עוד מחולקות אלה ענף קבוצות שלוש. למחצה מוליכים

  וכן   אינטרנט   שירותי  המספקות  מחברות  בעיקר  מורכבת  והשירותים  התוכנה  תעשיית

  המספקות   חברות  כוללים  האינטרנט  שירותי .  IT  - ו  תוכנה   שירותי  המספקות   מחברות 

  רשתות  או  חיפוש  מנועי  כמו,  אינטראקטיביים  שירותים  או  מקוונים  מידע  מאגרי

 נתונים  עיבוד  שירותי  או  IT  ייעוץ  שירותי  המספקות  חברות  כוללים   IT שירותי.  חברתיות

  החל,  צרכני  או  עסקי  לשימוש  תוכנה  של   סוג  מכל  מורכבת  תוכנה,  לבסוף.  אחרות  לחברות 

 . וידאו משחקי ועד  מערכות  ותוכנות ארגוניות מתוכנות

החברות    כוללות   ושירותים  תוכנה  המספקות  לחברות  דוגמאות את   ,Googleלמשל 

eBay, Facebook, Accenture, PayPal, Adobe, Microsoft. וד. וע 

 חומרת,  תקשורת  ציוד :  ענפים  לשלושה   מחולקת   הטכנולוגי   והציוד   החומרה   תעשיית 

  כולל   תקשורת   ציוד.  ורכיבים  מכשירים,  אלקטרוני  וציוד   היקפי  וציוד   אחסון ,  טכנולוגיה
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, מחשבים  כולל  היקפי  וציוד  אחסון ,  טכנולוגית  חומרה.  ומרכזיות  טלפונים,  נתבים

  חברות  כוללים  ורכיבים  מכשירים,  אלקטרוני  ציוד.  סלולריים  וטלפונים  מדפסות

 מפיצות   שהן   חברות  גם  כמו ,  אבטחה  ומערכות   שנאים,  ברקוד  סורקי  כמו  ציוד  המייצרות

 (.OEM) מקורי ציוד יצרני או

 ,Appleלמשל את החברות    כוללות  טכנולוגי  וציוד  חומרה  המספקות   לחברות  דוגמאות

HP, Dell, Motorola, Cisco Systems, SanDisk, Western Digital  .ועוד 

, אחרים  לא  אך,  מסוימים  בתנאים  חשמל   להוביל   שיכולים  חומרים  הם  למחצה   מוליכים

 המשמש  חומר  הוא  סיליקון.  חשמליים  בזרמים  לשליטה  לאידיאליים  אותם  שהופך  מה

 מוליכים  המייצרות  חברות  גם  כוללת  זו   תעשייה  קבוצת.  למחצה  כמוליך  קרובות   לעתים

 .למחצה למוליכים היקפי ציוד המייצרות חברות וגם למחצה

 Microchipלמשל את החברות    כוללות   למחצה   במוליכים  העוסקות   לחברות  דוגמאות 

Technology, Nvidia, QUALCOMM, Texas Instruments  .ועוד 

הטכנולוגיה העילית השונים הינם המובילים והצומחים בשוקי ההון בעולם. במדד   ענפי

)  S&P500  -ה המידע  טכנולוגיות  סקטור  למשל,    החברות   כלל   ששווי (,  ITהאמריקאי 

  - כ  ומהווה,  רביות  הגדול  הסקטור  הוא,  דולרים  טריליון  12  מעל  הוא   תחתיו   הנסחרות

  נכון   כאשר,  במדד  ביותר   הצומח  גם  הוא   רהסקטו,  כך  על   נוסף.  כולו  המדד  ממשקל  22%

 לעומת,  חודשים  12  לאורך  37%  - ב  צמח   הסקטור  של  השוק  שווי,  2020  נובמבר  חודש  לסוף

 . כולו המדד של בלבד  14%  של בשיעור עלייה

התוכנה הינה התעשיה המובילה בתוך הסקטור, כאשר תעשיות גדולות נוספות    תעשיית

שירותי     שמספרי   לציין  יש.  מידע  אחסון  ושירותי   וחומרה  למחצה  מוליכים,  ITהינן 

, הטלקום  תעשיית  דוגמת  נוספות  הייטק  תעשיות  כוללים  אינם"ל  הנ  הסקטור

 . ועוד הביוטכנולוגיה

בעוד משבר הקורונה השפיע באופן שלילי ביותר על מרבית ענפי הכלכלה, הרי שעל ענפי  

הטכנולוגיה העילית ההשפעה השלילית אינה מובהקת ובמקרים מסויימים אף חיובית.  

התנהגותיות   תמורות  ישנן  תום,  עד  ידועות  אינן  עדיין  הקורונה  משבר  השפעות  בעוד 

צורכות הגדול  בחלקן  כך מהוות    משמעותיות אשר  ובשל  טכנולוגיים  מניע    כל פתרונות 

  .וה זיחיובי לתעשי

בין היתר ניתן לציין בין השפעות המשבר את המעבר לעבודה מרובה מהבית, אשר מצריך  

פתרונות טכנולוגיים מתקדמים ברמות תשתיות תקשורת, תוכנות הקישוריות, שירותי  

ה ועוד.  המידע  אחסון  וידאו,  שיחות  דוגמת  הצריכה התקשורת  הינן  נוספות  שפעות 

המוצרים צריכת  הן  כך  בתוך  דוגמת  E-Commerce מרחוק,  שירותים,  צריכת  והן 

שירותים   ורפואהלימודים   ומספקות  מפתחות  אשר  חברות  כן  על  ועוד.  בידור  מרחוק, 

 .העונים על הצרכים הנ"ל ואחרים חוו רוח גבית משמעותית דווקא בתקופה זו

היתרון של סקטור הטכנולוגיה על פני סקטורים אחרים בכלכלה בהתמודדות עם משבר 

הקורונה בא לידי ביטוי גם בביצועי המניות הרלוונטיות בבורסות. כך לדוגמא, בחודשים 

החברות    500אשר מודד את ביצועי    S&P500  -, שמר מדד ה2020אוקטובר לשנת  -ינואר 

, המורכב ברובו ממניות  100ק  " בעוד מדד הנאסד  הגדולות הנסחרות בארה"ב על ערכו,



 

7    - ח
 

 השונים   הסקטורים  התנהגות   בדבר  גרף  להלן .  באותה התקופה  24%  - טכנולוגיה עלה בכ

 :20205 בשנת    S&Pה מדד  את שמרכיבים

 
 "בבארה הנפקות .8.4.2.2

הינה לרכוש מניות פרטיות של חברות חדי קרן הנמצאות    השותפותהיות ואסטרטגיית  

בשלב מתקדם יחסית, מתוך ציפיה להנזלה בטווח זמן של שנים בודדות, בעיקר הודות  

השפעה   ישנה  בפרט  ובארה"ב  בעולם  ההנפקות  בהיקפי  למגמות  החברות,  של  להנפקה 

 .השותפותמהותית על עסקי  

הינו באופן    3חרף העובדה שרבעון   EY Global IPO Trends: Q3 2020 ("EY") על פי

בוצעו הנפקות    2020ממועטת הנפקות באופן יחסי, ברבעון השלישי של    המסורתי תקופ 

רבות ביותר באופן היסטורי, בשל נזילות רבה בשווקים. כך, הרבעון השלישי היה הפעיל  

המסחר.   השנים האחרונות בהיקפי ההנפקות, והרבעון השלישי הגבוה בגובה  20-ביותר ב  

מיליארד דולר, צמיחה של   62.4הנפקות בהן גויסו    188ביבשת אמריקה נרשמו ברבעון זה  

 .2019 שנתבהתאמה ביחס לרבעון המקביל ב ,33% -ו  18%

גויסו לחברות  מיליארד דולר    22.3מיליארד דולר שגויסו בהנפקות ברבעון זה,    62.4מתוך 

חברות "חדי קרן"    18חר. עד כה הנפיקו  הסקטור שגייס יותר מכל סקטור א   –טכנולוגיה  

 .רק ברבעון השלישי 12 מתוכן, 2020 שנתב

נותרה חיובית עם מספר רב של   EYבאשר להמשך השנה, התחזית לרבעון הרביעי על פי  

צופים   יישאר פתוח,  עוד חלון ההזדמנויות  כל    חברות כי    EYעסקאות בשווקים רבים. 

 . ימשיכו לבצע הנפקותאשר  טכנולוגיות, ובתוכן חברות חדי קרן, 

    הישראלי  ההייטק ענף .8.4.2.3

 
5  https://www.yardeni.com/pub/peacockperf.pdf   

https://www.yardeni.com/pub/peacockperf.pdf


 

8    - ח
 

שנערך בשיתוף משרד עורכי      Israel Venture Capital Research Center לפי נתוני מחקר

עסקאות במסגרתן גייסו חברות הייטק    522בוצעו    2019במהלך שנת   ,ZAG S&W   הדין 

כ של  סך  של    8.3  -ישראליות  שיא  דולר, סכום  וכן סכום מיליארד  בשנה אחת,  גיוסים 

נמוך    2019  שנת. מספר העסקאות שבוצעו ב2018מהסכום שגויס בשנת    30%  -הגבוה ב

. לפי המחקר, תחום התוכנה המשיך 2018 שנתבמקצת ביחס למספר העסקאות שבוצעו ב

גיוסי גיוסי ההון, עם  כ  ם להוביל את היקף  של  כולל  דולר בשנת    4.4  -בסכום  מיליארד 

 .2018  שנתמסך הגיוסים של תחום זה ב  50%וה עליה של כמעט , המהו 2019

ההשקעה   בדפוסי  גדולים  פערים  של  קיומם  של  המגמה  המשך  על  המחקר  מעיד  עוד 

, באופן שסבבי גיוס בשלבי פיתוח מתקדמים של חברות ממשיכים 2019בטכנולוגיה בשנת  

רא גיוס  לסבבי  המוקצה  בעוד שהיקף ההון  ובהיקפם,  בחברותלגדול במספרם   שוניים 

 .הולך וקטן טכנולוגיה

מספר   כאשר  לציבורית,  להיהפך  שואפות  ישראליות  חברות  יותר  כי  המחקר,  מציין  כן 

במהלך   לציבור  ראשוניות  הנפקות  ביצעו  ישראליות  הזנק  הגיוסים    2019חברות  וסבבי 

ת  מעידים על כך שחברות נוספו  2019שבוצעו במהלך   (Pre-IPO) הנפקות ראשוניות-טרום

אכן    2020. בהקשר זה נציין כי במהלך  2020צפויות לבצע הנפקה ראשונה לציבור בשנת  

מסתמן כי מספר ההנפקות של חברות הייטק ושותפויות מו"פ הינו הגבוה ביותר לשנה  

 .אחת מזה למעל מעשור, וגבוה בעשרות אחוזים מההיקפים המוכרים בשנים קודמות

(. לפי המחקר, 2010-2019נתונים בגין העשור שחלף )עם סיומו של עשור, מציין המחקר גם  

פי  - , צמח שוק ההיי2010מאז   גדול  טק הישראלי בקצב מואץ, כאשר מספר העסקאות 

 .64% -, גדל ב2010ארבעה מדי שנה, וסך כל מספר העסקאות מאז  

אביב    2020שנת    במהלך בתל  בבורסה  מתוכן    27הונפקו  בתחומי    18חברות,  חברות 

והן מספר הנפקות חברות הטכנולוגיה   הטכנולוגיה השונים. הן מספר ההנפקות הכולל 

 . 2008מאז שנת מהווים מספרי שיא 

 

  מבעל   פרטית  חברה  של  מניות  קונה  אשר  רוכש  כוללות,  כלל  שבדרך,  בעסקאות  מדובר  –  הסקנדרי  שוק .8.4.3

באופן פרטי. לאחר שהרוכש והמוכר סיכמו את תנאי המכירה והמכירה    ,בחברה כאמור  קיים  מניות 

כלל מצריכה    בדרך.  כאמור  הפרטית  בחברה  מניות  לבעל  ויהפוך   ה" הקונבנעלי  הרוכש  יכנסהתבצעה, "

( ו/או  סירוב ראשוןו/או מבעלי המניות האחרים )זכות    עסקה כאמור אישורים תאגידיים מהחברה

התאם לתקנון החברה הפרטית כאמור במועד העסקה ובהתאם לחוקי  מהדירקטוריון שלה, והכל ב 

   ניירות הערך הרלבנטיים לתאגיד.

מתקיים בעיקר בארצות הברית מסחר במניות של עובדים בחברות פרטיות, אשר    2009החל משנת  

כ ענקיות  של  פעילותן  בעקבות  גדולה  לתנופה  שאפשרו    2012  שנתב Twitter -ו Facebook-גוןזכה 

עקב    .לציבורלעובדיהן ולבעלי מניות פרטיים לסחור בניירות ערך שבבעלותם בטרם יצאו להנפקות  

פלטפורמות   לקום  החלו  כדוגמת    יעודיותי   וקרנותכך  אלו,  במניות  במסחר  תמיכה  שמאפשרות 

NASDAQ Private Market  .בבד, חברות הייטק רבות מחליטות להישאר פרטיות לפרקי זמן   בד  

ארוכים יותר, כך למשל, משך הזמן הממוצע מהקמת החברה ועד ביצוע אקזיט משמעותי הוא מעל  

טרם    10 פרטיות,  בהיותן  עוד  מתרחש  החברות  של  הערך  מעליית  מהותי  חלק  כי  מכך  נגזר  שנים. 

חדי קרן ברחבי העולם, משקיעים רבים )כולל משקיעים    600  -כניסתן לשווקים הציבוריים. עם יותר מ

סדיים ומשקיעים פרטיים( מחפשים גישה להשקעות במניות של החברות שמשנות את העולם, חדי  מו

 הקרן. מדובר בתת סגמנט הולך וצומח של שוק הסקנדרי. 
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 : 2020 לנובמבר  ועד 2013  משנת הקרן  חדי מספר אודות תרשים  להלן

 
פרטיות, הרי    בחברותעתידות להתבצע ממוכרים פרטיים של מניות    השותפותהיות ומרבית רכישות  

על יכולת   (Private Equity) ששוק הסקנדרי של ההון הפרטי והיקפי המסחר בו משפיעים ישירות 

שפרסמה   Primary Focus On The Secondary Market על פי המחקר  .השקעותיה את  החברה לבצע  

הינו שוק צומח בקצב   (Private Equity) הסקנדרי של ההון הפרטי, שוק  2019  שנתב   KPMG רשת

בשנים   ב  2013-2018מואץ.  צמח  הסקנדרי  בשוק  השנתי  העסקאות  היקף  מ   163-,    28  -אחוזים, 

הסתכם היקף    2019  שנתב Setter Capital מיליארד דולר, על פי דוח של פירמת   74  -מיליארד דולר ל

דולר  85  - העסקאות ב בשנת   Setter Capital .מיליארד  כי  בתחילת השנה  היקף    2020חזו  יסתכם 

ב דולר  89  -העסקאות  דו"ח    .מיליארד  פי  על  הטריטוריה  Setter Capitalעוד  היא  אמריקה  צפון   ,

מיליארד דולר מתוך סה"כ    50העיקרית בה מתנהל המסחר בשוק הסקנדרי של ההון הפרטי, כאשר  

  -, בוצע בצפון אמריקה. באירופה בוצע מסחר בהיקף של כ2019מיליארד דולר בשנת    85מסחר בגובה  

מסך הרכישות( מבוצע על ידי קרנות מתמחות, כאשר גודל    87%  -מיליארד דולר. עיקר המסחר )כ  25

   מיליון דולר. 54עסקה ממוצעת הינו 

 : 2020  ועד  2003 משנת, הסקנדרימידע בדבר היקף העסקאות השנתיות בשוק    להלן

 
 Early)  מוקדמים   בשלבים  חברות  ולא , בדרך כלל, כולל חברות בשלות  הסקנדרי  שוקש  העובדה  לאור

Stage  ,)ה   לעקומת  משמעותית  נמוכה  חשיפה  מאפשרת,  כלל  בדרך,  זו  השקעה  אסטרטגייתש  הרי-J  
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על    עקומה) כלל  בדרך  שמשקיעות    בהשוואה(  יותר  גבוהה  סיכון  דרגתהמעידה  סיכון  הון  לקרנות 

 : 6כאמור  מוקדמים בשלבים

 
  

ממיליארד דולר. על פי    בלמעלהקרן הינם חברות הזנק פרטיות, אשר שוויין מוערך    חדי  –   קרן  חדי .8.4.4

  קרן   חדי   חברות  600  מעל   היו  2020  לאמצע  נכון,  ההזנקהמתמחה בעולם חברות    Crunchbaseאתר  

  נוספו   2020  של  הראשון   בחצי.  דולר  טריליון  2  מעל  של  מצרפי  בשווי,  פעם  אי  הגבוה  המספר,  בעולם

 . 2019 של השני   בחצי חברות  כמאה של תוספת לאחר, הקרן חדי  לרשימת חברות 44

פי  מגיעות לכדי    –שני שלישים בחמש השנים האחרונות    -רוב חברות חדי הקרן   Crunchbase על 

הנ"ל הגבוהים  ההצלחה  שיעורי  מניותיהן.  הקרן    הנפקת  חדי  חברות  הופכים  להנפקה  בהגעה 

 .לאטרקטיביות בשוק הסקנדרי של ההון הפרטי

תחילת   שבין  חודשים  וחמישה  שנים  בגובה  2020מאי,  חודש  ל  2015בחמש  אקזיטים  בוצעו   ,810  

מיליארד דולר    140  -מיליארד דולר בהנפקות בבורסות ו   670מיליארד דולר של מניות חדי קרן, מהם  

 .שובחברות שנרכ

מיליארד    50, הונפקו חדי קרן בשווי כולל של  2020, בחודשים ינואר עד מאי,  Crunchbaseעוד על פי  

  91%  -מיליארד דולר, קרי השיאו ערכן ב  26  - ב  ןהנפקת דולר. חברות אלו הוערכו בשוק הפרטי טרם  

מספר החברות הפרטיות המגיעות לשווי של    Crunchbaseיתר על כן, יצוין כי על פי   עקב הנפקותיהן.

כמו כן, מאז   .2020, נכון לנובמבר 600-, ל2013חברות בלבד נכון לשנת   39-מעל מיליארד דולר זינק מ

מיליארד    810בוצעו אקזיטים של חברות חדי קרן בהיקף של    2020ועד חודש מאי    2015חודש ינואר  

 .M&A-מיליארד ב 140-( ו IPOראשונה לציבור ) מיליארד דולר גויסו בהנפקה 670דולר, כאשר 

בעיקר   פרטיים,  מניות  בעלי  ע"י  למכירה  שהוצעו  קרן  חדי  מניות  מחירי  של  השוואה  טבלת  להלן 

עובדים ועובדים לשעבר, במסגרת הפלטפורמה של אלפנט של חברות מול המחיר שעל פיו נרשמו אותן  

השנים   )בין  דבר  של  בסופו  למסחר  בתום  2020  -ל  2017חברות  המחיר  ומול  ממועד    6(  חודשים 

 : ההנפקה

 
6  irr/-return-of-rate-internal-into-look-deeper-https://blog.ourcrowd.com/a   

https://blog.ourcrowd.com/a-deeper-look-into-internal-rate-of-return-irr/
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לתקנון הבורסה, על השותפות לפעול בתחום הפעילות של השקעה    בהתאם  –  ותקינה  חקיקה הוראות .8.4.5

  חוק .  "פהמו  בחוק  "ופיתוח   מחקר"במחקר ו/או פיתוח. תקנון הבורסה מפנה בהקשר זה להגדרת  

  מועיל   יהא  זה  שידע  ציפייה  מתוך  חדש  ידע  לגלות  במטרה  מתוכננת"חקירה  כ"מחקר"    מגדיר"פ  המו

"פיתוח"    ומגדיר"  קיימים  בתהליך  או  במוצר  מהותי   בשיפור  או  חדש  תהליך  או  חדש  מוצר  בפיתוח

  לשיפור   או  חדש  תהליך  לפיתוח  או  חדש  מוצר  לייצור  המכוונים,  אחר  ידע  או  מחקר  ממלאי"יישום  כ

,  ומדגמים  תוכניות   הכנת,  בדיקתם  או   תכנית   קווי  גיבוש  לרבות ,  קיים  בתהליך  או  קיים  במוצר   מהותי 

שינויים בחוק המו"פ ותקנותיו עשויים     חרושתי".-חצי  מיתקן  או  ניסוי   דגם  והפעלתטיפוס  -אב  בניית 

'  ד  בחלקשל השותפות, כמפורט    מטרהלהשפיע על פעילות השותפות. נכון למועד התשקיף, חברות ה

   .וחוק המו"פ הבורסה תקנון  הוראותעוסקות במחקר ופיתוח על פי   זה לפרק

 

החלה התפרצות של נגיף הקורונה בעיר ווהאן שבמחוז    2019בסוף שנת    –  הקורונה  נגיף  התפשטות .8.4.6

ב נוספות  למדינות  הנגיף  להתפשט  החל  קצר  זמן  תוך  כאשר  שבסין,  לרבות  ה  רחביחוביי  עולם, 

. התפשטות הנגיף בישראל ובעולם וההשלכות הנובעות מכך,  2020פברואר    מחודש  החל  וזאתישראל,  ב

לתיים, הכוללות, בין היתר, כניסה לבידוד, הגבלת תנועת האזרחים  לרבות הוראות הגורמים הממש

של השותפות. יחד    מטרהה  חברות  של  עסקיהןבמרחב הציבורי וסגירת השווקים, עלולה להשפיע על  

על המשק לאור המשך    הצפויאין כל וודאות ביחס להיקף ההשפעה    התשקיףעם זאת, נכון למועד  

ל זה, בין היתר, מצב השווקים, הכלכלה בישראל ובעולם, היקפי  התפתחות משבר נגיף הקורונה ובכל

האבטלה, היקפי הצריכה הפרטית והתעשייתית, החשש להתפתחות מצב של מיתון מקומי או עולמי,  

וככל    וכן אם  כאמור,  רוחביות  השפעות  הנגיף.  של  נוספת  חלקן,שתתממשנההתפרצות  או  כולן   , 

עסקי   על  להשפיע  באפשרות    השותפותעלולות  ואין  מהותי,  באופן  לרבות    השותפות ותוצאותיה 

 להעריך אם תהיה פגיעה כאמור ומה יהיה היקפה. 

ממשיכה ותמשיך לעקוב באופן שוטף אחר ההתפתחויות בעולם ובישראל בקשר עם נגיף    השותפות

משתנה אשר  לעת את ההשלכות על פעילותה. מטבע הדברים, מדובר באירוע    מעתה"קורונה" ובוחנת  

בשליטת   עצירתו  השותפותאינו  או  הנגיף  התפשטות  המשך  כגון  ורשויות  ו ,  מדינות  של  החלטות 

 .ותוצאותיה הכספיות  השותפותעל  כאמורלהשפיע   העשויותרלוונטיות בארץ ובעולם, 
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יצוין כי השפעתו השלילית על ענפי העילית    על אף האמור לעיל ביחס להתפשטות משבר הקורונה, 

בעוד משבר הקורונה השפיע באופן  חיובית,    אף  כאמור  ההשפעהבהקת ובמקרים מסויימים  אינה מו

שלילי על מרבית ענפי הכלכלה, הרי שעל ענפי הטכנולוגיה העילית ההשפעה השלילית אינה מובהקת  

ישנן   תום,  עד  ידועות  אינן  עדיין  הקורונה  משבר  השפעות  בעוד  חיובית.  אף  מסויימים  ובמקרים 

ות טכנולוגיים ובשל כך מהוות  תמורות התנהגותיות משמעותיות אשר בחלקן הגדול צורכות פתרונ

   .לעיל 8.4.2 בסעיף לפרטים נוספים ראו  .וה ז ימניע חיובי לתעשי כל

.  ובעולם  בארץ  ההון  שוקי  של  במצבם  וכן  כללי  באופן  הכלכלה  במצב  קשורה  השותפות  של  פעילותה

לרעה    המזומנים  כמות  על  משפיע  ובעולם  בארץ  הכלכלי  המצב להשפיע  עלול  ולפיכך    או הפנויים, 

  עלולה בשווקים    האטהכמו כן,    .עצמה  השותפות  ושל  המטרה  חברות  של  ההון  גיוס  יכולת  עללטובה  

   .מטרהבחברות ה  החזקותיהלהשפיע לרעה על יכולת השותפות לממש את 

המשך התפשטות נגיף הקורונה, לרבות במקרה של   של  הפוטנציאליותת  והמידע האמור לעיל בקשר להשפע

נכון    לשותפותהתפרצות נוספת, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הידוע  

הנהלת    התשקיףלמועד   הערכות  והערכות    השותפותועל  המידע  שלא    השותפותבהתאם.  עשויות  כאמור 

ותוצאותיה,    השותפותלהתממש לרבות באופן שבו לשיבושים כאמור תהיינה השפעות מהותיות על פעילות 

וכן אינם בשליטתה ובכלל זה, בין   התשקיףנכון למועד    לשותפותבין היתר, בשל גורמים אשר אינם ידועים  

 להתמודד עם המשבר.  מטרה ה חברותתר, יכולת הי
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תיאור עסקי השותפות המוגבלת –ג  חלק  

 בו  החלים והשינויים הפעילות תחום מבנה .8.5

 כללי  .8.5.1

כאמור, מטרתה של השותפות היא לעסוק, בין בעצמה ובין באמצעות חברות המטרה, במחקר ו/או  

 פיתוח.

סל מניות רחב של  ב  (8.5.4.2.4)כהגדרתו בסעיף    סקנדריבשוק הבכוונת השותפות לעסוק בעסקאות  

פעילות.    רחבמגוון  ב  העוסקות   טכנולוגיהחברות   תחומי    הייטק   כחברות  נחשבות  אלו  חברותשל 

בהן  בעלות  גדולות  האחרון  ההשקעה  סיבוב  בסיס  על  )חברות    של,   שווי,  דולר  מיליארד  לפחות 

לפחות  (  יוניקורן )   10או  דולר  בתחומן.  כ  נחשבות  אלו  חברות דקקורן(.    חברות מיליארד  מובילות 

לשלב    קרבה רכישת מניות המטרה תיעשה תוך עמידה על איכותה של החברה, הנהלתה ומשקיעיה,  

בשוויIPO  (Pre-IPO-ה עלייה  ופוטנציאל  החברה  פעילות  צמיחת  לציבור  (  לאפשר  במטרה  והכל   ,

למניותיהן של חברות מובילות פרטיות כאמור ואף להנות מהצלחתן של חברות    חשיפההמשקיעים  

מתעתדת לבנות    כאמור .השותפות  אלו בעת אירוע אקזיט )כגון רישומן למסחר בבורסה או מכירתן(

מגוון   מניות  עולה  מ  יורכב  אשרתיק  הכנסות  תזרים  מוכח,  עסקי  מודל  בעלות  קרן  חדי  חברות 

הן פועלות. הכל בהתאם ובכפוף למדיניות ההשקעה של השותפות, כפי    ומובהקות בהובלת השוק בו 

בסעיף   כמפורט  לעת,  מעת  נגישות    להלן.  8.5.4שתהיה  לשותפות  התשקיף,  למועד  נכון  כי  יצוין 

 קאות סקנדרי בהיקף של מאות מיליוני ש"ח, בשלבים מתקדמים ובמיקוד על חדי קרן כאמור. לעס

  לפרק ' ד בחלק בהרחבה  כמפורט מניות לרכישת בהסכמים השותפות התקשרהלמועד התשקיף,  נכון

ממיליארד    בלמעלההשותפות לבצע השקעות נוספות בחברות מחקר ופיתוח המוערכות    בכוונת  .זה

והעוסקות במחקר ופיתוח ובעלות פוטנציאל צמיחה, באופן שיאפשר  בהן, דולר נכון למועד ההשקעה 

המטרה  אקזיט  ביצוע   באמצעות  אם   בין,  למשקיעיה  תשואה   להשיא  לשותפות של  )בדרך    בחברת 

  .כלשהו  שלישי  לצד  מכירתן  של  בדרך  אם  ובין (  מטרהקה לציבור של חברות ה הנפמכירה, מיזוג או  

  מימוש  עיתויאו  / ו  לאופן  באשר  מהשקעות  יציאה   אסטרטגיית   לשותפות   אין,  התשקיף  למועד  נכון 

  היתר   בין  המבוססת  הנזלה  מתודולוגיית  קבעה  השותפות,  זאת  עם  .לגופו  ייבחן  מקרה   וכל  השקעותיה

  המטרה  חברת  של   למסחר  רישום  או  מכירה  באירוע   השקעה  מימוש(  1: )הבאים  הפרמטרים  בבחינת 

( ניטור התנהגות שוק למיקסום  3שווי שוק ופוטנציאל עליה עתידי בשווי; ) ניתוח( 2(; )אקזיט)אירוע 

;  השותפות   להערכת  משוער   הנפקה   מועד   מול אל  הסקנדריבשוק   ההשקעה  הנזלת בחינת(  4תשואה; )

  כגון   גידור  עסקאות,  חתומה  השותפות  תהיה  עליהם   והסכמים  הדין   למגבלות  בכפוף,  ביצוע  (5)-ו

 ., עסקאות עתידיות וכדומהאופציות מכירת,  בחסר מכירות

 השותפות של ההשקעות  ועדת .8.5.2

של ועדת ההשקעות של השותפות הוא להתוות את מדיניות ההשקעה של השותפות, לבחון    תפקידה

   . הכללי  השותף"ל  למנכהמלצתה בדבר השקעות והשקעות המשך    ולהעביר הזדמנויות השקעה חדשות  

סכומי ההשקעות ותנאיהן,   על תמליץ, המטרהחברות  בחירת על תמליץזו, ועדת ההשקעות   במסגרת

פעולות השותפות בקשר    כללגבי    תמליץוכן    מטרהה  בחברות  השותפות  של   המשך  רכישותעל    תמליץ

  כחברים .  מטרהה   בחברות  השקעה  הזדמנויות  בחינת  של  סדור  הליך  תבצע  הועדהעם השקעות אלו.  

וכישורים מתאימים לקבלת החלטות לגבי רכישת חברות    בועדה ניסיון מקצועי  ימונו אנשים בעלי 

ישירה  בכפיפות  ו  של השותפותחברי ועדת ההשקעות הינם עובדים  כל  נכון למועד התשקיף,    ומימושן.

בהתאם, הרי שיתקיימו בסמוך לאחר    על פי הסכמי עבודה שנחתמו עמם.  למנכ"ל, מר אבי גפן, והכל

יצוין כי נכון למועד התשקיף, חברי ועדת ההשקעות,   ההנפקה יחסי עובד מעביד בינם לבין השותפות.
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בשותף   משרה  נושאי  אינם  הכללי,  השותף  דירקטוריון  כיו"ר  המכהן  כהן  )יהושע(  שוקי  מר  למעט 

אשר יכנסו לתוקף עם  ת ההשקעות,  בין השותפות לחברי ועדבהסכמי העסקה    הכללי או בשותפות. 

 :7כדלקמן  בין היתרנקבע  ,רישומה של השותפות למסחר

השותפות   (א) לצרכי  בהתאם  ייעצו  וכן  בישיבות  ישתתפו  ההשקעות,  בועדת  יועסקו  החברים 

 ;  ודרישותיה

זכאי   (ב) יהא  בשותפות  לעבודתו  של  ל  חברהבתמורה  למסחר  רישומה  ממועד  )החל  חודשי  שכר 

ו ל)  השתתפות   יחידות  7,052-ל  למימוש  הניתנות  אופציות  7,052-להשותפות(;  השווה  - כמות 

למסחר  0.25% השותפות  רישום  במועד  ההשתתפות  חברמיחידות  לכל  ובסה"כ  ,   ,42,312  

בסעיף  ,  8(אופציות המפורטים  יהפכו    .להלן  3.410.בתנאים  לא  ההשקעות  ועדת  חברי  כי  יצוין 

 לבעלי עניין מכח החזקותיהם כאמור בסעיף זה. 

למועד התשקיף,    נכון  כל צד יהא רשאי להביא את ההסכם לסיום על ידי מתן הודעה מוקדמת כדין.

   ההשקעות של השותפות הם כדלקמן: בועדתהחברים 

כהן  שוקי"ח  רו .8.5.2.1 ראשון    –  )יהושע(  תואר  שני  בעל  ותואר  עסקים  ומנהל  בחשבונאות 

במשפטים. מכהן כיו"ר וכמייסד קבוצת טוגדר, קבוצת השקעות בתחום המחקר והפיתוח  

טק - וכדירקטור בקרנות השקעה שונות. בעבר שימש בתפקידי ניהול בכירים בחברות היי

   .פרטיות וציבוריות, כולל ניהול קבוצת חממות טכנולוגיות של חברות מו"פ

ת"א  –  אורנשטיין  ריהא'  פרופ .8.5.2.2 באוניברסיטת  לרפואה  הפקולטה  כמנהל    .בוגר  מכהן 

מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית ומנהל  ,  המרכז לטכנולוגיות מתקדמות בבי"ח שיבא

וחבר דירקטוריון  השומר, פרופ' לכירורגיה בפקולטה לרפואה  - יחידת הלייזרים בבי"ח תל

ומשקיף בחברת הוספיטק, כמו    HipHop  בחברת  מכרז האקדמי להנדסה מכללת אפקה,ב

דירקטור בחב' לפידות  . בעבר  רפואה  לביו  הועדה  וראש  Angels Plus 100חבר במועדון  כן  

יו"ר    יו"ר האיגוד הישראלי לכירורגיה פלסטית, ,  דירקטור בחממת קסניהאחזקות בע"מ,  

ת, יו"ר ארגון  לאומיות שונו  בועדותיו"ר  ,  אביב-חבר בסנט אונ' תל  ארגון רופאי המדינה,

תל בבי"ח  הכירורגי  האגף  מנהל  סגן  המדינה,  ההסתדרות  והשומר  - רופאי  יו"ר  סגן 

 . תהרפואי

 MSc   ותוארבעל תואר ראשון בהנדסת אווירונאוטיקה,    –  מוסקוביץ)מיל'( עוזי    אלוף .8.5.2.3

ואסטרטגיה עסקים  דירקטוריון  כ  מכהן .  במנהל  חבר   , וויבגארד  הסייבר  חברת  מנכ"ל 

נוספיםבחברת   טכנולוגיים  במיזמים  ושותף  ביטוח"  חברת  אגף   . "מגדל  ראש  בעבר 

 בצבא ההגנה לישראל. והסייבר התקשוב 

המידע  –  גינדין  ברוך .8.5.2.4 וטכנולוגיית  עסקים  מנהל  בכלכלה,  ושני  ראשון   כ   מכהן.  תואר 

- גרטנר( , וכחבר בוועדת השקעות מובילות בתחום ההיי-כמנכ״ל קומסט )לשעבר קומסט

 . חברת הייעוץ גרטנר העולמיתשל באירופה והמזרח התיכון בעבר שימש כמנכ"ל  .טק

יועץ אסטרטגי  כ  מכהן.  כלכלהב  תואר מדעי המחשב ו   תוארבוגר  .  בוגר ממר"מ  –אלון    משה .8.5.2.5

גיוס והשקעה.  )בעבר    למיזמי תוכנה, ולגופי  רשומה למסחר יו״ר ומנכ״ל קבוצת כלנית 

בפועלים וונצ׳ר, דירקטור בממקו )נאסדק(, חבר וועד מנהל של (, דירקטור  בבורסה בת"א

 . מטי רעננה )מלכ״ר(, שותף מנהל בקבוץ התקשורת אנשים ומחשבים

 
 . לתשקיף 10.3 סעיף ראו  כהן)יהושע(  שוקי  מר של  העסקתו הסכם בדבר לפרטים 7
 .לתשקיף זה להלן 10.3אופציות כאמור בסעיף  ישולם לו שכר ויוענקו לומר שוקי )יהושע( כהן אשר   למעט 8
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איתן  ד .8.5.2.6 הנדס  –   גוראל"ר  תארי  הבוגר  ובעל  מהטכניון  וניהול   MBA-ו    Ph.Dתעשיה 

מאוניברסיטת   שונותכ   מכהן.  קליפורניה,  ברקלי)מימון(  בחברות  מנהל  בעבר  .  מנהל 

 .  בחברות ביניהן אדוונטק, ראדא, אופיס טקסטיל, שיא החזקות

בוגר המכללה  ו  אביב-במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל    MAתוארבוגר    –מלאך    יצחק .8.5.2.7

חבר ו   חולון  HITר ועד מנהל במכון הטכנולוגי  "מכהן כיום כסגן יו.    לבטחון לאומי של צהל 

כיהן    לאומי,   בנק משנה למנכל  כמפקד ממר"מ,  כיהן  . בעבר  במועצה הציבורית בקופ״ח

 . ודירקטור במוסדות פיננסיים מובילים ,ר מסב" יו  ,ר שבא"כיו

 מטרה ה  חברות  של  הבחינה  תהליך .8.5.3

,  חלקם  או  כולם,  הבאים  השלבים   את  יכלול  השותפות   ידי   על  השקעה  הזדמנויות  בחינת  תהליך 

 : השותפות של המוחלט דעתה לשיקול  ובהתאם הספציפיות לנסיבות  בהתאם

להנהלת השותפות מערך קשרים ויכולות בעלות פוטנציאל לאיתור    –  הזדמנויות   איתור .8.5.3.1

ו/או הפרויקט טרם מימשו    המטרה  תהזדמנויות השקעה "מתחת לרדאר" באופן שחבר

הגלום   הפוטנציאל  מלוא  של    בטכנולוגיהאת  העסקי  במודל  ו/או    המטרה  תחברו/או 

שיתוף הפעולה  הפרויקט כי  יצוין  זה  בעניין   למאגר  גישה  לשותפות  יאפשר  אלפנט   עם . 

גבי הפלטפורמה ע"י מוכרי מניות פרטיים, בעיקר עובדים   על   המוצעות,  נרחב  השקעות

   ;)תיחום פעילות( להלן 8.6 בסעיף לאמור  בכפוף והכלועובדים בכירים לשעבר,  

עם איתורה של הזדמנות השקעה כאמור, תבצע השותפות תהליך    –   התאמה  ובדיקת  סינון .8.5.3.2

. השלב הראשון בתהליך בחינה זה  בכללותה  המטרה  תחבר  על בדיקת כדאיות ראשונית  

 מטעם  יועצים  ידי  על  ובין  הכללי  השותף  נציגי  ידי  על  בין,  סקירהשל    הכנה  לכלול  עשוי

 אשר ,  המוצעת  המטרה  חברת  לעניין,  או על ידי צדדים שלישיים כלשהם  הכללי  השותף

 חברת   לעניין,  שקיים  ככל,  ונגיש  קיים  ציבורי  מידע   על   המבוסס  פירוט,  היתר  בין ,  יכלול

 מיליארד  מעל  והיותו,  בה  האחרון  ההשקעה  בסיבוב  המטרה  חברת  שווילעניין    ,המטרה

הכנסות, פוטנציאל שוק, סנטימנט בשוק, צפי לאקזיט )בדרך כלל באמצעות    צמיחת,  דולר

מול השווי הנוכחי    החברה  ידי  על  שגויס  ההון  כמותרישום חברת המטרה למסחר לציבור(,  

בחברה,  שלה המשקיעים  זהות  , (ועוד  השוק  גודל)כגון    החברה  של  הפעילות   תחום, 

)כגון פריצות דרך, רגולציה, הליכים  ותהאחרונ מהשנתיים מהותיים עדכונים, המייסדים

 תמידע על מוצרי חבר  המטרה  תחבר   הנהלת,  המטרה  תחבר  היסטורייתמשפטיים ועוד(,  

. ועוד  על מחיר המניה בסיבוב הקודם,  דיסקאונט, קיום אפשרי של  פיננסי  מידע,  המטרה

  באותן   קודמיםהאת זהות המשקיעים    הדוח  יכלולבנוסף, היות שמדובר בחברות בשלות, 

  ;ועוד,  למסחר לרישום  כוונות בדבר  אינדיקציות, חברות

 ,שתועבר  ככל,  אליה  שתועבר  האנליזה  סקירתתבחן את    ההשקעות  ועדת  –השקעות    ועדת .8.5.3.3

  תדון להשקעה באופן מעשי, וכן    להתקדם   וכיצד  אםהשותף הכללי    "ללמנכ  ותמליץתדון  

ההשקעה(   ההשקעה   לתנאי  פרמטרים על    ותמליץ וסכום  מחיר   את ותבחן    )לעניין 

המל  ועדת.  המטרה  מחברת  יציאהה   אסטרטגיית את  תעביר  "ל  מנכל  צותיה ההשקעות 

לפי שיקול דעתו    ההשקעה  החלטות  את  ויקבל  הוועדה  בהמלצת  ידון  אשר  הכללי  השותף

הכללי  מנכו  במידה כי    יצוין .  הבלעדי השותף  מטרה  להשקיע   יחליט"ל   בניגוד  בחברת 

ההשקעות,    של  יה להמלצות  כאמור,    החלטתועדת  הכללי  השותף    כפופה   תהא מנכ"ל 

דירקטוריון  אחר אשר הוסמך על ידי    אדם    אישור דירקטוריון השותף הכללי או  לקבלת

   ;השותף הכללי לעניין זה
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חלק    –   השקעה .8.5.3.4 או  כל  של  חיובית  להשלמה    השותפות   תפעל,  שלעיל  מהשלביםבכפוף 

  ההשקעה   וביצוע   המשפטית  העבודה  השלמת ,  ההשקעה  אופן   לגבי  ומתן   המשא  להשלמת

ההשקעה בפועל יהא שונה מחברה לחברה, אך לרוב יכלול מספר שלבים   תהליך  . בפועל

 : כדלקמן

 ;מחייבבין השותפות ומוכר ניירות הערך במזכר הבנות  התקשרות .8.5.3.4.1

 ; הערך ניירות  את למכור כוונתו על המטרה  לחברת  המוכר  הודעת .8.5.3.4.2

  בהתאם ,  המטרה  בחברת  הערך  ניירות  שלהליך זכות סירוב ראשון    ביצוע .8.5.3.4.3

  שניירות   לכך  להוביל  עשוי  זה  שלב.  הרלבנטית  המטרה  חברת  תקנון  לתנאי 

,  המטרה  תבחבר  הקיימים  הערך  ניירות  לבעלי   דבר   של  בסופו   יימכרו  הערך

 ;השותפות ידי על הערך  ניירות של רכישתן  את  שיסכל באופן

  על  יוכתב לעיתים אשר, למוכר השותפות בין ומחייב סופי הסכם על חתימה .8.5.3.4.4

  מוגבלת   שינויים  בו  לבצע  השותפות  יכולת  ובהתאם,  המטרה  חברת  ידי

 ; ביותר

  והעברת   למוכר  הערך  ניירות  בגין  התמורה  העברת  לרבות:  העסקה  השלמת .8.5.3.4.5

  את   תעדכן  שהאחרונה  במטרה,  ההשלמה  בדבר  המטרה   לחברת   הודעה 

 .בהתאם מרשמיה

תיאור כללי בלבד ומובא לצורך המחשה רעיונית    הואלעיל    8.5.3  בסעיף  המוצגכי התהליך    יודגש

 באופן  יכללו  או  בכללהמופיעים בו לא יכללו בתהליך    השלביםמ  חלק  אובלבד. ייתכן וחלק ו/או כל  

   .אחר בסדראו /ו בלבד  חלקי

 השותפות  של ההשקעה מדיניות .8.5.4

  השותף   ידי  על  שאומצה  כפי,  התשקיף  למועד  נכון  השותפות  של  ההשקעה  מדיניות  של  תיאור  להלן

 : הכללי

כפופה להוראות תקנון הבורסה וההנחיות    השותפות –  ראשוניים לביצוע השקעה  תנאים .8.5.4.1

כפי   הבורסה    שיתוקנו מכוחו  תקנון  הוראות  התשקיף  למועד  נכון  לעת.  מעת  ויעודכנו 

תהא רשאית להשקיע, במישרין ו/או בעקיפין, רק   השותפותוההנחיות מכוחו קובעות כי  

ובלבד  תחומים,  במגוון  המו"פ(,  בחוק  זה  מונח  )כהגדרת  פיתוח  ו/או  מחקר  בתאגידי 

 :מתקיימים הבאים  שהתנאים

או    ופיתוח  מחקר  פרויקט   הוא  הפרויקט  כי    חדשנותה  רשותאישור    התקבל .8.5.4.1.1

בתוך   כאמור  אישור  נתקבל  לאישור    30שלא  בקשה  שהוגשה  מיום  ימים 

והשותפות פרסמה דיווח מידי בעניין במסגרתו הצהירה על כך שהפרויקט  

פיתוח ו/או  מחקר  פרויקט  בסעיף    כמפורט  והכל ,  הוא    8.16.1.4בהרחבה 

 להלן. 

 : לחילופין, או

  חוק   מטרות  את  מקיימת   ההשקעה  כי  החדשנות  רשות  אישור  התקבל

 "פ. המו

תשקיע לראשונה לא יעלה על    השותפות  בו  בודד  בפרויקט  ההשקעה   סכום .8.5.4.1.2

השותפ  40% הידועים  ומנכסי  שלה,  האחרונים  הכספיים  הדוחות  פי  על  ת 

 . , בתוספת גיוסים מאז תאריך הדוחות הכספיים האחרוניםההשקעהבמועד  

השותפות   למסחר,  הרישום  השקעה  לאחר  בעת  מיידי  בדיווח  תדווח 

לראשונה בכל חברת מטרה חדשה או בעת רכישה לראשונה של מניות חברת  
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.ג. לפרק  8מטרה חדשה, כי חברת המטרה הינה פרוייקט כהגדרתו בסעיף  

חלק השני לתקנון הבורסה וכי סכום השקעה בחברת  י"ז בהנחיות על פי ה

מטרה כאמור או סכום הרכישה של מניות חברת מטרה כאמור לא עולה על  

הידועים    40% שלה,  האחרונים  הכספיים  הדוחות  פי  על  השותפות  מנכסי 

 במועד ההשקעה או הרכישה.

   להלן.  8.16.1ף  אודות הוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו בעניין זה ראו סעי  לפרטים

ו/או    הוקמה במטרה לבצע השקעות  השותפות  –ההשקעה של השותפות    אסטרטגיית .8.5.4.2

 האסטרטגיה שלהלן: על  בהתבסס רכישת ניירות ערך של חברות פרטיות,

  של  ההשקעה   באסטרטגיית השותפות את העמידה של כל אחת מחברות המטרה    בחינת

ו  על  מבוססת  תהיה  להלן  כמפורט  השותפות הערכות    תקבלש   אינדיקציותמידע, 

לרבות   התקשורת  לרבות,  שלישיים  מצדדים  השותפות אחרים,  פומביים  ופרסומים 

למועד  קיימים  שהם   ככל,  הרלבנטית  המטרה   חברת  מטעם נכון  שיהיו  ככל   רכישת , 

 . כאמור הערך ניירות

  השותפות :  בלבד  פרטיות  קרן  חדי  חברותתרכוש ניירות ערך של    השותפות .8.5.4.2.1

קרן  ערך   ניירות  לרכוש  מתעתדת חד  זה    9פרטיות   בחברות  מונח  )כהגדרת 

או  /ו  המחקר  בתחום  והפועלות  בתחומן  מהמובילות,  לעיל(  8.1בסעיף  

  חברות   רב של   במספר  ייעשו. בעניין זה יודגש כי ההשקעות כאמור  הפיתוח

  לכמות   ביחס  הן  השקעותיה   את  לפזר  לשותפות  שיאפשר  באופן,  מטרה

 ; וחברה  חברה  כל  פועלת   שבהם  השונים  הפעילות  לתחומי  ביחס  והן  החברות

8.5.4.2.2. Growth Stage  :הגדילה  בשלב  הנמצאות  כאמור  קרן  חד  חברות  (Growth 

Stage | Late Stage ;) 

)במועד ההשקעה(    10%עד  למרות האמור לעיל, השותפות עשויה להשקיע   .8.5.4.2.3

סעיף   בתנאי  עומדות  בחברות שאינן  מזומנים(  )לרבות  הנכסים שלה  מסך 

, Bבמהלך סיבוב  או  ובלבד שחברות אלו הינן לאחר    8.5.4.2.2-ו  8.5.4.2.1

 בעלות עומק טכנולוגי משמעותי ושוק משמעותי. 

)דהיינו:  סקנדרי  מניות  .8.5.4.2.4 השניוני  בשוק  בעיקר  תיעשה  הזכויות  רכישת   :

קיימים זכויות  מבעלי  זכויות    בכירים   ועובדים  מעובדים   בעיקר ,  רכישת 

 "(;הסקנדרי  שוק: "ולהלן  לעיל) המטרה  תולא ישירות מחבר  ,לשעבר

מיזוג,    למסחר  עתידי  רישוםו/או    הנפקה .8.5.4.2.5 או  רכישה  עסקת  ו/או  בבורסה 

לביצוע    להערכת:  עתידיים לפעול  המטרה  חברת  בכוונת  הכללי  השותף 

הנפקה לציבור בבורסה מאושרת )כהגדרתה להלן(, לרבות בדרך של מיזוג  

לחברה ציבורית ו/או רכישה על ידי חברה ציבורית, אשר ניירות הערך שלה  

ל מיזוג  באמצעות  ולרבות  כאמור  מאושרת  בבורסה  למסחר     -רשומים 

Special Purpose Acquisition Company (SPAC)     וזאת בתוך תקופה של עד

)להלן:   מטרה  חברת  של  מניות  תרכוש  השותפות  בו  מהמועד  שנתיים 

 .  "(הנפקה"

שחברת המטרה לא תבצע הנפקה בתוך תקופה של עד שנתיים כאמור    ככל

או לא תפרסם טיוטה פומבית של תשקיף הנפקה שלה, תממש השותפות את  
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  רכשה חודש מהמועד בו השותפות    27המטרה בתוך    בחברת  אחזקותיה  כל

שימזער,   באופן  המטרה,  חברת  של    העלול   הנזק   את,  הניתן  ככלמניות 

 (.  שקיים)ככל  כאמור ממימוש כתוצאה לשותפות  להיגרם

( הבורסה לניירות  1מהבורסות המפורטות להלן: )   אחת  –"  מאושרת  בורסה"

 NASDAQ( ;3) New York Stock Exchange(  2ערך בתל אביב בע"מ; )

(NYSE) (  ;4  )NYSE MKT (  AMEX)  (  5)  ;) לשעברLondon Stock 

Exchange`s Main Market or High Growth Segment LSE;  (6  )The 

Stock Exchange of Hong Kong Limited Mainboard, Primary 

Listing (HKWX);  (7)   Singapore Exchange Mainboard, Primary 

Listing (SGX); (8)  Toronto Stock Exchange, Primary Listing (TSX) 

אשר    כל (9)-ו נוספת  רשומים    הערך  ניירות  אשרמטרה    חברתבורסה  של 

 .בבורסה  כפול לרישום אותם  לרשום רשאיתלמסחר בה, 

גם בשוק    החזקותיהיצוין כי השותפות שומרת לעצמה את הזכות למכור את  

אחרים,  הסקנדרי מניות  לבעלי    בהתאם   הבלעדי  דעתה   שיקול  פי  על , 

 . לנסיבות

  שהושקעו   הסכומים  מסך  10%  על  יעלה   לא  מטרה  בחברת  ההשקעה  סכום .8.5.4.2.6

 . בשותפות

או יותר מהסעיפים שלעיל בקשר עם השקעה על ידי השותפות, תחייב    ד מאח  סטייה

  .ת הכלליהאסיפה אישור של 

 

 נוסף מידע .8.5.4.3

  בדיסקאונט תשאף לרכוש את מניות חברות המטרה    השותפות,  שניתן  ככל .8.5.4.3.1

 על מחיר השוק. 

  ידי   על,  במישרין  להתבצע   עשויות  השותפות  השקעות ,  ספק  הסר  למען  .8.5.4.3.2

  ככל ,  השותפות  בידי  שיוחזקו  תאגידים)באמצעות    בעקיפין   או,  השותפות

 (.שיוחזקו

בהון   השקעות .8.5.4.3.3 להיות  עשויות  אופציה  מניות  השותפות  בכתבי    המירים , 

 . SAFE10השקעות מסוג ו למניות 

  , יתרה   בין,  מטרהבחברות    המשךמניות    רכישתתהא רשאית לבצע    השותפות .8.5.4.3.4

 על פי רמת ההתפתחות והפוטנציאל העסקי שלהן. 

  משותפות   השקעה   קבוצות  להקמת   לפעול  רשאית  תהא  השותפות .8.5.4.3.5

(Syndicate  בחברות )חברות,  קרנות  עם  פעולה  שיתופי  ביצוע   לרבות,  מטרה  ,

 . אסטרטגיים שותפים או מוסדות

מימושים    השותפות .8.5.4.3.6 לבצע  דעתה  החזקותיה  שלתשאף  לשיקול  בהתאם   ,

בין   של  היתרהבלעדי, בהתחשב,  הכלכלית  ובכדאיותו  בבשלות ההשקעה   ,

  ניתוח , האקזיט אירוע תזמון, ההשקעה ממועד  שחלף הזמן במשךהמימוש. 

  כאמור   השקעה  מימוש  בעת.  ועוד,  השווי  עליית  פוטנציאל  מול  אל  שוק  שווי

 
שתנאי    SAFE  (Equity Future for Agreement Simple)  הסכם   10 ומסכים  בחברה  מסוים  סכום  משקיע  המשקיע  ולפיו  הסכם  הנו 

י ההשקעה בסבב השקעה עתידי החברה  ההשקעה, בדגש עם סוג המניות שתוקצינה לו וכמות המניות שתוקצינה לו, ייקבעו על פי תנא
 . תבצע
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תהא השותפות רשאית לבצע חלוקות, או לקבל כל החלטה ביחס להשקעות  

 מחדש של הכספים שהתקבלו כתמורה בגין אותו אירוע מימוש.  

  קריטריונים ,  היתר  בין  ,המשלב  דירוג  בהליך  להשתמש  מתעתדת  השותפות .8.5.4.3.7

  עד   בחברות  המשקיעים  ואיכות  וזהות  שוק  פוטנציאל,  הכנסות  צמיחת  כגון

  את   שיכלול  כמותי  סינון  לבצע  השותפות  תשאף,  בנוסף.  ההשקעה  למועד

  ליכולת   כאינדיקטור   בשוק   ומיצוב ,  עסקית  אנליזה,  האחרון  הגיוס   שווי 

 של הזכויות שתרכוש.  הסקנדריבשוק  הנזילות

תהא רשאית לבצע השקעות נוספות במחקר ו/או פיתוח אשר לא    השותפות .8.5.4.3.8

בהסכם   במפורש  זו,  השותפותהוגדרו  השקעות  למדיניות  בהתאם    וזאת , 

במהלך תקופה של שלוש שנים אשר תחל במועד הרישום למסחר לראשונה  

בתום   השותפות.  יחידות  של  השותפות    3בבורסה  תהא  כאמור,  השנים 

  האסיפה ויקטים נוספים שלא הוגדרו, בהחלטת  רשאית להחליט על ביצוע פר 

נא לפקודת השותפויות לעניין אישור הצעה  65הכללית בדרך הקבועה בסעיף  

 שנים.  3פרטית, ותוקפה יהא לתקופה שלא תעלה על 

הבלעדי, לחרוג מהמדיניות האמורה, או   הדעת, לפי שיקול תרשאי האסיפה הכללית תהאיובהר כי 

 .לשנותה

הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו   השותפות  של  ההשקעה  למדיניותהמידע האמור לעיל בקשר  

  השותפות ועל הערכות הנהלת    התשקיף נכון למועד    שותפותלבחוק ניירות ערך, ומבוסס על הידוע  

והערכות   באופן שבו לשיבושים   השותפותבהתאם. המידע  לרבות  עשויות שלא להתממש  כאמור 

ותוצאותיה, בין היתר, בשל גורמים אשר   השותפותהשפעות מהותיות על פעילות  כאמור תהיינה  

 חברות   יכולתוכן אינם בשליטתה ובכלל זה, בין היתר,    התשקיףנכון למועד    לשותפותאינם ידועים  

 להשלים מהלכי אקזיט מוצלחים תוך עלייה בשווין.  מטרהה

 

 השותפות פעילות תיחום .8.6

טוגדר  הכללי  בשותף  השליטה  בעלי הקימו    2020  בשנת .8.6.1   1  יוניקורן  טוגדר  שותפות   את,  ואלפנט, 

לזו של השותפות המציעה ניירות ערך על פי    זהה  ואסטרטגיה  פעילות  תחום  בעלת,  (לעיל)כהגדרתה  

השקעה בחברות חדי קרן בשלב הגדילה אשר מתעתדות לבצע רישום למסחר בעתיד    –  תשקיף זה

 : קרן חדי  בחברות השקעות 4,  התשקיף למועד נכון,  ביצעה 1יוניקורן  טוגדר שותפות. כאמורהקרוב 

8.6.1.1.  Palantir Technologies (NYSE: PLTR) (“Palantir”) 

8.6.1.2. Social Finance, Inc. (“SoFi”) 

8.6.1.3. 23andMe, Inc. (“23andMe”) 

8.6.1.4. Keep Truckin, Inc. (“Keep Truckin”) 

באמצעות  ההשקעה  תהליךשל    הדגמות  יובאו  להלן טוגדר    של  עבר  השקעות,   1ניקורן  שותפות 

 בפועל: 

Palantir: 

ענקית כריית דאטה אמריקאית, המשלבת פתרונות טכנולוגיה מתקדמים לניתוח נתונים עבור    מדובר

( Big Data Analysisשלושה מגזרים עיקריים שצריכים להתמודד עם ניתוח של נתונים בהיקף אדיר )

הוקמה בשנת    פלנטיר.  "(פלנטיר)להלן: "  המגזר הציבורי )כגון ממשלות(, מגזר פיננסי ומחקר פיננסי  –

,  ומעסיקה(  B2B)   שיונות יפועלת על פי מודל עסקי של מתן ר   פלנטיר .  IT-ה   תעשייתונמנית על    2004
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  היה   בפלנטיר  1יוניקורן    טוגדרעובדים. תהליך ההשקעה של שותפות    2,000מעל    ,התשקיף  למועד  נכון 

   :כדלקמן

  השותפות   של, בהתאם למדיניות ההשקעות  1  יוניקורן  טוגדרבשותפות    אושרה  2020יולי    בחודש .א

  המוגדרת טכנולוגיות, שהייתה נכון לאותו מועד חברה פרטית    פלנטיר , ההשקעה בחברת  כאמור

,  פומבי  ממידע)על פי אינדיקציות    דולר(    ארד ימיל  10  מעל   של  שווי   בעלות"דקקורן" )חברות  כ

 (. ועוד, פומביים פרסומים, Crunchbase-מ מידע כגון

  פלנטיר של חברת    Common  מסוגמניות    1  יוניקורן  טוגדררכשה שותפות    2020אוגוסט    בחודש .ב

 . דולר 7 של למניה במחיר, (פלנטירב)עובד בכיר לשעבר  פרטי ממוכר  סקנדריבעסקת 

 .  "בבארה לציבור הנפקהתשקיף   פלנטיר , פרסמההרכישה מועד  לאחר, 2020אוגוסט   בחודש .ג

נ  פלנטיר, החלה  2020ספטמבר    בחודש .ד   10יורק, במחיר ראשוני למניה של    וילהיסחר בבורסת 

 דולר.  22.9, מחיר המניה עמד על 2021 באפריל 8  יוםל דולר. נכון 

:SoFi   

מימון צרכני הגדולה ביותר בארצות הברית, המספקת פורטפוליו מגוון של    מדובר בחברה המספקת

הוקמה על מנת לטפל בחוסר יעילות מערכתית בשוק הלוואות   SoFi .הצעות מימון צרכנים מקוון ונייד

 .הסטודנטים בארה"ב

SoFi    בשנת מטה  2011נוסדה   ,SoFi  הפיננסיב  נמצא למגזר  ושייכת  קליפורניה  פרנסיסקו,  - סן 

 עובדים.  1,000 -למועד התשקיף מעסיקה למעלה מ ונכוןוואות,  לה

 . SoFiההשקעה בחברת  1אושרה בשותפות יוניקורן   2020יולי   בחודש .א

  ( SoFi -בממוכר מניות פרטי )עובד בכיר לשעבר    סקנדריהושלמה עסקת    2020נובמבר    בחודש .ב

 .מיליארד דולר 2.8דולר למניה, לפי שווי של  7.7במחיר של  

 SoFi Gets Green Light on US Bankingעל קבלת רישיון  SoFiהודיעה  2020נובמבר   בחודש .ג
11Charter License. 

באמצעות מיזוג עם    SPACעל כוונתה לצאת להנפקה באמצעות    SoFiהודיעה    2021בחודש ינואר   .ד
12Capital HedosophiaSocial  מיליארד דולר אחרי הכסף. 8.65, לפי שווי של 

23AndMe : 

מציעה    אנד מי  23.  ומחקרעוסקת במחקר גנום אנושי, ומספקת שירותי גנטיקה לצרכנים    אנד מי  23

באמצעות ערכת איסוף רוק ביתית לצרכנים לגישה ולהבנת הגנום האנושי, כדי    DNAשירותי ניתוח  

 .  ללמוד את מוצאם, גנאלוגיה ותכונות תורשתיות

 אנד מי. 23 ההשקעה בחברת 1אושרה בשותפות יוניקורן   2020יולי   בחודש .א

יוניקורן    2020בחודש נובמבר   .ב דולר    12.6אנד מי במחיר ממוצע של    23מניות    1רכשה שותפות 

 מיליארד דולר ארה"ב. 1.8למניה, לפי שווי מוערך של  

 מיליארד דולר.  2.51בוצע סבב גיוס המשך בחברה לפי שווי של  2020בחודש דצמבר  .ג

( בשווי של  SPACאנד מי לספאק )  23התפרסמה בתקשורת כתבה על מיזוג   2021בחודש פברואר   .ד

 .13מיליארד דולר  3.5

  לפעול   ואלפנט  טוגדרהשאר    ביןהתחייבו  ,  2021באפריל    8  מיום  ניותמ  בעלי  בהסכם  לאמור  בהתאם .8.6.2

 : כדלקמן

 
11  license-charter-banking-us-on-light-green-gets-https://www.financemagnates.com/fintech/news/sofi/  
12  public-go-to-plans-https://www.sofi.com/press/sofi 
13  -branson-via-company-billion-5-3-as-public-go-to-04/23andme-02-https://www.bloomberg.com/news/articles/2021

merger 

https://www.financemagnates.com/fintech/news/sofi-gets-green-light-on-us-banking-charter-license/
https://www.financemagnates.com/fintech/news/sofi-gets-green-light-on-us-banking-charter-license/
https://www.financemagnates.com/fintech/news/sofi-gets-green-light-on-us-banking-charter-license/
https://www.sofi.com/press/sofi-plans-to-go-public
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כל אחד   .א תונפק,  בו השותפות  "זה   8.6.2  בסעיף  )להלן  15ואלפנט   14מטוגדר החל מהמועד    בעלי: 

הכללי  התחייבו"(  המייסדים  השליטה והשותף  השותפות  כיכלפי    הרלבנטי   שבמועד  ככל ,  , 

ירכוש,  , להשקעה  בשותפות  פנויים  כספיים  משאבים  קיימים  מי    לא  ובין באמצעות  בין בעצמו 

מטעמו, לרבות באמצעות תאגיד אחר המנוהל על ידו או על ידי גוף בשליטתו )להלן בסעיף זה:  

העומדות במדיניות    ", בהתאמה( ניירות ערך של חברות מטרהתאגידים אחרים" או "תאגיד אחר "

החברה של  בסעיף    ההשקעה  כאמור  המשך(    8.5.4.2.3למעט  השקעת  "  )לרבות    פעולה )להלן: 

"מתחרה )להלן:  להלן  כמפורט  באופן  לשותפות  ראשון  סירוב  זכות  למתן  בכפוף  זכות  "(, אלא 

: )א( השקעות או  "(. ההתחייבות האמורה לא תחול על כל אחת מהפעולות הבאותסירוב ראשון

הנפקת  רכישת   ערב  או תאגידים אחרים  מי מהמייסדים  בידי  בחברות המוחזקות  ערך  ניירות 

למען הסר ספק ולמרות שעניין  ; )ב(  כדי למנוע דילול של אחזקותיהם  השותפות על פי תשקיף זה

השקעה בניירות ערך או רכישת ניירות ערך של  זה אינו כלול במדיניות ההשקעה של השותפות,  

ידי   על  ערך  ניירות  רכישת  או  השקעה  )ג(  בבורסה;  הנסחרים  השליטה  תאגידים  מבעלי  מי 

ובלבד שנכון למועד ההתקשרות על ידי אותו    בחברת מטרה מסוימת    ,או תאגיד אחר  יםמייסד ה

ך של חברת מטרה כאמור,  או תאגיד אחר בהסכם רכישה לרכישת ניירות ער  בעל שליטה מייסד

את אותה כמות של ניירות ערך באותה חברת    לפחות  או חתמה על הסכם לרכישת   השותפות רכשה 

מטרה מסוימת, בתנאים זהים או טובים יותר בהשוואה לאותו תאגיד אחר אשר רכש ניירות ערך  

 . באותה חברת מטרה

 :להלן  כמפורט יהיה, כאמור  ראשון סירוב זכות מימוש לצורך לשותפות הפניה  תהליך .ב

בו   (1) שליטה  במקרה  מתחרהבעל  פעולה  לבצע  מעוניין  באמצעות    מייסד  ובין  במישרין  )בין 

לאורגנים המפורטים להלן בשותף הכללי בהצעה    ליטה המייסדשבעל ה  , יפנהתאגיד אחר(

אותן   לרכוש את  בהצעה  דהיינו  לביצוע הפעולה המתחרה,  הסירוב הראשון  זכות  למימוש 

,  מייסד או מי מטעמו מעוניין לרכושבעל שליטה  ות ערך של חברות מטרה אשר אותו  נייר 

( ניירות ערך  2או  )  הכמות שאותה מעוניין הוא לרכוש(  1הנמוך מבין )בכמות שאינה נמוכה מ 

(, אשר תכלול  " בהתאמההמינימלית  הכמותו "  "ההצעה)להלן: "     דולר  1,000,000בעלות של  

הרלוונטיים באופן סביר לצורך קבלת החלטה בדבר ביצוע הפעולה המתחרה  את כל הפרטים  

)ובכלל זה, שם חברת המטרה, מהות ההשקעה )סוג ניירות הערך המוצעים לרכישה(, היקפה,  

 הזכויות בה, וכיו"ב(. 

ההצעה תופנה תחילה לדירקטוריון השותף הכללי, אשר  יידרש לתת החלטתו להצעה בתוך   (2)

 "(. ההחלטהד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש, כמפורט לעיל )להלן: "ימי עסקים ממוע  5

החליט דירקטוריון השותף הכללי לקבל את ההצעה, יפעל השותף הכללי לרכישת כל או חלק   (3)

המייסד אשר העביר  בעל השליטה  מניירות הערך של חברת המטרה, בתנאים כאמור בהצעה, ו

ות ערך הכלולים בהצעה, אשר דירקטוריון  את ההצעה, לא יהיה רשאי לרכוש מאותם נייר 

 השותף הכללי החליט על רכישתם.

לא אישר או דחה הדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה גם   (4)

של השותף הכללי. ועדת הביקורת תיתן את החלטתה כאמור, תוך    לאישור בוועדת הביקורת 

וריון השותף הכללי לדון בדחיית ההצעה.  ימי עסקים מעת שהועברה אליה בקשת דירקט   5

 
 בשותף הכללי. השליטה   חלק מקבוצת 14
 השליטה בשותף הכללי.  חלק מקבוצת 15
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במקרה בו תחליט ועדת הביקורת על דחיית ההצעה, תיחשב החלטה זו כהחלטה סופית של  

 תפות.השו

תוך   (5) השותפות  ידי  על  ההצעה  דחיית  על  הביקורת  ועדת  החליטה  ולא  עסקים    5היה  ימי 

יהיה רשאי, על אף  כאמור, ההצעה תועבר לדיון נוסף של דירקטוריון השותף הכללי, אשר  

החלטתו הקודמת, לאשר את קבלת ההצעה או לחזור ולדחות את קבלת ההצעה, והחלטתו  

תיחשב כהחלטה הסופית של השותף הכללי ביחס להצעה. בכל מקרה בו דירקטוריון השותף  

ימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש לדעת    5הכללי לא ידון בהצעה בתוך  

הש ידי  דירקטוריון  על  נדחתה  כאילו  ההצעה  תחשב  כאמור,  החלטה  לקבלת  הכללי  ותף 

 השותפות.

במקרה של דחיית ההצעה על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון השותף הכללי, יהא המייסד   (6)

אשר הגיש את ההצעה, בין במישרין ובין בעקיפין לרבות באמצעות תאגיד אחר, רשאי לקבל  

 ש את ניירות הערך נשוא ההצעה. את ההצעה, במלואה או בחלקה, ולרכו

בנוסף, במקרה בו על אף החלטת דירקטוריון השותף הכללי על קבלת ההצעה, לא ישתכלל,   (7)

בעל  מסיבות שאינן תלויות במייסד, הסכם לרכישת ניירות הערך נשוא ההצעה, יהא אותו  

  ההצעה. מייסד רשאי לרכוש בעצמו או באמצעות מי מטעמו את ניירות הערך נשוא    שליטה

מייסד כאמור הזדמנות להתקשר בעל שליטה  , במקרה בו קיימת לכמו כן ולמען הסר ספק

הכמות  מייסד הציע לשותפות להתקשר בעסקה לרכישת בעל שליטה  , ואותו  בפעולה מתחרה

כמות של ניירות ערך מאותה  לרכישת  בעסקה, יהא רשאי אותו מייסד להתקשר המינימלית 

מטרה לש  חברת  הוצעה  דבר שלא  של  בסופו  התקשרה  לא  השותפות  אם  אף  וזאת  ותפות 

 מייסד. בעל שליטה בעסקה לרכישת אותן המניות שהוצעו לה, מסיבות שאינן תלויות באותו  

 

 להלן הוראות בדבר תיחום פעילות בקשר עם נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי: .8.6.3

בין    ,שולא ירכ  בשותף הכללי,  נושאי המשרה בשותפות ו/אוהחל מהמועד בו השותפות תונפק,   .א

העומדות    , ניירות ערך של חברות מטרה או תאגידים בשליטתם  םובין באמצעות מי מטעמ  םבעצמ

"(, אלא בכפוף  מתחרה  פעולה)להלן: "  במדיניות ההשקעה של החברה )לרבות השקעת המשך( 

למען הסר  "(. סירוב ראשוןזכות  למתן זכות סירוב ראשון לשותפות באופן כמפורט להלן )להלן: "

ההתחייבות האמורה לא    ספק ולמרות שעניין זה אינו כלול במדיניות ההשקעה של השותפות,

 . השקעה בניירות ערך או רכישת ניירות ערך של תאגידים הנסחרים בבורסה תחול על

 :להלן  כמפורט יהיה, כאמור  ראשון סירוב זכות מימוש לצורך לשותפות הפניה  תהליך .ב

יפנה לאורגנים המפורטים    נושא המשרהמעוניין לבצע פעולה מתחרה,    נושא משרהבמקרה בו   (1)

להלן בשותף הכללי בהצעה למימוש זכות הסירוב הראשון לביצוע הפעולה המתחרה, דהיינו  

מעוניין לרכוש   נושא משרהבהצעה לרכוש את אותן ניירות ערך של חברות מטרה אשר אותו 

תכלול את כל הפרטים הרלוונטיים באופן סביר לצורך קבלת החלטה  "(, אשר  ההצעה )להלן: "

בדבר ביצוע הפעולה המתחרה )ובכלל זה, שם חברת המטרה, מהות ההשקעה )סוג ניירות  

 הערך המוצעים לרכישה(, היקפה, הזכויות בה, וכיו"ב(.

וך  ההצעה תופנה תחילה לדירקטוריון השותף הכללי, אשר  יידרש לתת החלטתו להצעה בת (2)

 "(. ההחלטהימי עסקים ממועד קבלת מלוא החומר והמידע הנדרש, כמפורט לעיל )להלן: "  5

החליט דירקטוריון השותף הכללי לקבל את ההצעה, יפעל השותף הכללי לרכישת כל או חלק   (3)

אשר העביר את    נושא המשרהמניירות הערך של חברת המטרה, בתנאים כאמור בהצעה, ו
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ש מאותם ניירות ערך הכלולים בהצעה, אשר דירקטוריון השותף  ההצעה, לא יהיה רשאי לרכו 

 הכללי החליט על רכישתם. 

לא אישר או דחה הדירקטוריון את קבלת ההצעה, תובא ההחלטה בדבר דחיית ההצעה גם   (4)

לאישור בוועדת הביקורת של השותף הכללי. ועדת הביקורת תיתן את החלטתה כאמור, תוך  

ימי עסקים מעת שהועברה אליה בקשת דירקטוריון השותף הכללי לדון בדחיית ההצעה.    5

 טה סופית של השותפות. ועדת הביקורת תיחשב כהחל  החלטת

יהא   (5) הכללי,  השותף  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  ידי  על  ההצעה  דחיית  של  נושא  במקרה 

אשר הגיש את ההצעה, בין במישרין ובין בעקיפין, רשאי לקבל את ההצעה, במלואה    המשרה

 או בחלקה, ולרכוש את ניירות הערך נשוא ההצעה. 

  נושא יכהן    לא,  בשותפות  משרה  כנושא  מכהן   המשרה   נושא  עוד  כל,  מבלי לגרוע מן האמור לעיל .ג

  כאמור כנושא משרה בשותפות ציבורית אחרת שמטרותיהן דומות למטרות השותפות  המשרה

 . 8.5.4.2.3כאמור בסעיף  למעט אך לעיל 8.5.4בהרחבה בסעיף כאמור 

 

  ף סעי בפרט  מהמגבלות החלות על פי חוק החברות בכלל, ולמען הסר ספק, אין באמור לעיל מלגרוע  

   .255פן האישור הנדרש לפעולות המפורטות בו בהתאם להוראות סעיף לחוק החברות ואו 254

 

 מהותית  החזקה הגדרת .8.7

בחברת    דירקטוריון החזקה  לסווג  החליט  הכללי  ההיבטים    מטרההשותף  בשקלול  מהותית,  כהחזקה 

 הכמותיים והאיכותיים, כמפורט להלן:  

שווי החזקות השותפות בחברת    –  כמותיים  היבטים .8.7.1 יותר  15%מהווה    מטרהכאשר    נכסי מסך   או 

 ;השותפות  של השנתיים או הרבעוניים  הכספיים בדוחות השותפות

השקעה    –  איכותיים  היבטים .8.7.2 התחייבויות  היתר,  בין  הכוללים,  שונים,  איכותיים  שיקולים  בחינת 

ה בחברת  השותפות  של  סיכונים  מטרה משמעותיות  להשקעה    כאמור,  בקשר  משמעותיים  וחשיפה 

 . השותפות הנהלת  של מבטה מנקודת  הקצר הזמן בטווח בה הופוטנציאל רווח הגלום בהשקע

על כך גילוי בדוח    יתן רשאי לשנות את הגדרת המהותיות כאמור, מעת לעת, ובמקרה כאמור    הדירקטוריון

 הרבעוני או בדוח התקופתי של השותפות, לפי העניין. 

ד'    בחלק, כמפורט  מטרהה לאמור, בהנחה של השלמת הגיוס על פי תשקיף זה, ההשקעות בחברות    בהתאם

 . מהותיות להיות  צפויות אינן, להלןלפרק זה  

 

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה , חקיקה, מגבלות .8.8

 :הפעילות תחום על החלים ואילוצים חקיקה ,  תקינה מגבלות בדבר מידע  להלן

  תהרלבנטי  המטרה  תחבר  לתקנון,  היתר  בין  ,כפופה  השותפות  השקעת  –המטרה  חברות  של  והסכמים  קנוניםת

המטרה  מכוחו  מניות  העברת  ומגבלות בחברת  המניות  מוכרי  כפופים  להם  להסכמים  כדי    .וכן  זה,  לעניין 

חבר על  יהיה  המטרה,  חברת  מניות  רכישת  עסקת  את    התקנון  בהוראות  לעמוד,  לרוב,  המטרה  תלהשלים 

  המטרה   תחבר   הסכמת.  המכירה   לביצוע  שלה  הדירקטוריון  או  המטרה  חברת  הסכמת  את   ולקבל  האמורות

כאמור לעיל עלולה להיות מלווה בדרישה להסכם מכירה אשר יוכתב על ידי חברת המטרה, אשר יכלול מגבלות  

שונות אשר השותפות תידרש לקחת על עצמה, וביניהם, הגבלות על עבירות המניות, מגבלות חסימה על מכירה  

 במקרה של הנפקת חברת המטרה.

  של   ערך  ניירות  של  רכישות  מבצעת  החברה  –  חברות המטרה  לעניין  רלבנטיים  ערך  וניירות   תאגידים  דיני 

  ערך   ת, מחוץ לישראל. בהתאם, רכישת ניירופועלות  ואף,  המאוגדות  חברות  רובן  ואף   חלקן  אשר  מטרה  חברות
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  ערך   מניירות  הנובעות  השותפות  זכויות  גם  כמו ,  השותפות  ידי  על  כאמור  ערך  ניירות  מכירת,  כאמור  חברות  של

נכון למועד התשקיף, השותפות    .כאמור  זרות  מדינות  של  הערך  ניירות  ודיני  החברות  לדינילרוב    כפופות,  אלו

כתוצאה מאחזקות    ותית בקשר עם דרישה של רשות ניירות ערך כאמור, לפיההסבורה כי אין לה חשיפה מ 

 .החברה נחשבת למי שרשמה את מניותיה למסחר באופן עקיף  ,השותפות במניות החברה

רשות ניירות    –  על ידי רשות ניירות ערך  פ"מו  שותפויות  של  בבורסה  למסחר  ברישום  נוספים  תנאים  בחינת

נוספים ברישום למסחר    ערך הודיעה לשותפות כי היא בוחנת תיקון תקנון הבורסה, במסגרתו ייקבעו תנאים 

 : שותפויות מו"פ כמפורט להלןשל 

החזקות,  ₪  מיליון  50  של  לסכום  המזערי  הגיוס  סכום  העלאת (א) ושיעור  שווי  התאמת  הציבור    תוך 

הקבועים היום בתקנון   המינימאליים ושווי ושיעור השקעה מינימאלי של השותף הכללי באותם שיעורים

 . ₪( מיליון 10 -תף הכללי לא יפחת מהשו מיליון ₪ ושווי השקעת 40 -שווי החזקות הציבור לא יפחת מ)

להבטיח את רצינות    ,לעמדת הרשות מטרת תנאי זה היא לסנן הנפקות שאינן מתאימות למסחר בבורסה

כי תידרש השתתפות של משקיעים   הגורם המגייס, לשמור על תקינות המסחר ולהגדיל גם את הסבירות

 . מוסדיים בהנפקות

 .זו אימצה דרישה  לא השותפות

השליטה בו    יהארכת תקופת החסימה המוטלת על ניירות הערך המוחזקים על ידי השותף הכללי ובעל  (ב)

חודשים של חסימה חלקית   24  -חודשים של חסימה מוחלטת ו   12מתוכה    -חודשים    36  -בשותפויות מו"פ ל

מוחזקים  מניירות הערך ה 2.5%שלא יעלה על  במסגרתה יהיה רשאי למכור מדי חודש ניירות ערך בהיקף

 לבורסה. מחוץ בידיו. החסימה תחול גם על ביצוע עסקאות

השותף    –היזמים    לעמדת הרשות, הארכת תקופת החסימה כאמור בשותפויות מו"פ תגביר את מחויבות

 השותפות.  כלפי –הכללי ובעלי השליטה בו 

 . כאמור חסימה תקופת  לאמץ התחייבו לא בו השליטה ובעלי הכללי השותף

לעמדת הרשות    –  תחום העיסוק של שותפויות מו"פ להשקעות בפרויקטים בעלי זיקה לישראלהגבלת   (ג)

שמטרתה לעודד השקעות    האמור עולה בקנה אחד עם המגמה אותה מקדמת הרשות מזה מספר שנים

 המו"פ.  בתחום המחקר והפיתוח בישראל, וכן עם מטרות חוק 

מייעדת    בה (  8.20ראו סעיף    –  וחברת סיילנסיד   איידי  ביג חברת  )ת מטרה  ו חברשתי  ל התשקיף    למועד

 . השותפות להשקיע את כספי תמורת ההנפקה קיימת זיקה לישראל

ההנפקה  50%ייעוד   (ד) למועד  בסמוך  מטרה  בחברות  השקעה  לצורך  ההנפקה  מתמורת  באופן    ,לפחות 

 . שחברות אלו יתוארו בתשקיף ההנפקה

השותפות והשימוש    בצורך לספק למשקיעים מידע אודות פעילותלעמדת הרשות הצורך בדרישה זו מקורו  

השותפות, המוניטין שלהם וניסיונם    במרבית נכסיה, כך שההשקעה לא תבוצע רק על סמך זהות מנהלי

באופן    ,לפחות מתמורת ההנפקה לצורך השקעה בחברות מטרה בסמוך למועד ההנפקה  50%העסקי ייעוד  

 . קהתשקיף ההנפ שחברות אלו יתוארו 

 . זה בתנאי עומד לא בתשקיף ההנפקה תמורת ייעוד

מטרה בנכסים    השקעת הכספים שהתקבלו מתמורת ההנפקה ולא ישמשו באופן מיידי להשקעות בחברות (ה)

 . לטובת השקעות השותפות  נזילים וסולידיים שיבטיחו את ערכם למשך תקופת החזקתם ועד למימושם

את   להבטיח  זה  תנאי  מטרת  הרשות  שניתנהלעמדת  האפשרות  שבבסיס  הרציונל  לרישום    הגשמת 

הבלעדי על ידי שמירה    שותפויות מו"פ למסחר והוא עידוד ומימון פעילות מחקר ופיתוח כתחום פעילותן

 .על ערך כספי תמורת ההנפקה עד למועד ביצוע ההשקעה

 . זה בתנאי  לעמוד התחייבה השותפות
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 בהם החלים והשינויים הפעילות בתחום קריטיים הצלחה גורמי .8.9

 : הם פעילותה בתחום הקריטיים  ההצלחה גורמי, השותפות  להערכת

היות שקיימת מורכבות באיתור הזדמנויות לרכישת מניות    –   לרדאר  מתחת  הזדמנויות  איתור  יכולת  .8.9.1

  על   שנצבר  הרב  בידע  ,היתר  בין,  של חברות המוערכות במעל מיליארד דולר, על השותפות להשתמש

עם    בהקשר.  השקעה  הזדמנויות  ולאתר   להמשיך   מנת   על   אנשיה   ידי השותפות  חיבור  כי  יצוין  זה 

מובילות  לעיל  כהגדרתה ,  אלפנט חברות  של  זכויות  לרכישת  מיוחדות  הזדמנויות  לשותפות  יוצר   ,

מיליארד דולר, וכן מאפשר לשותפות לפזר את השקעותיה באופן שהשותפות    מעל  ששוויןבתחומן  

קטנים   יחסית  בסכומים  זכויות  פעם  בכל  שיותר    – תרכוש  כמה  לממש  לשותפות  המאפשר  דבר 

 יעו בחלקים ובמחירים יחסית נמוכים. הזדמנויות, היות שהזדמנויות אלו יג

  מול   אל,  מוצעות  שבהן  המחיר  מבחינת  בעיקר,  השונות  ההזדמנויות  את  לסנן  השותפות  על  –  סינון .8.9.2

. יצוין כי המידע בדבר החברות הפרטיות מוגבל, ולאור ההחזקות הקטנות יחסית  העתידי  הפוטנציאל

  ככל ,  פומבי שפרסמו החברות עצמן  מידע, לרבות  צדדים שלישייםשל השותפות, עליה להסתמך על  

במועד    החברות  הערכת   בעת,  שלישיים  צדדים  של  שונות  אינדיקציותו, התקשורת  קיים  כזה  שמידע

 . הרלבנטי להשקעה

קריטית על מנת לאפשר לשותפות למכור את    מטרההצלחת חברות ה  –  מטרה ה  חברות   של  הצלחה  .8.9.3

אחזקותיה ברווח ולהשיא תשואות למשקיעים. בנוסף, ביצוע של מהלכי אקזיט )כגון בדרך של מכירה,  

לציבור(   הנפקה  או    שתעשה  התשואות  את   להטיב  עשויים  מטרהה  חברות  ידי   על  מוצלחים מיזוג 

 . השקעותיה  על השותפות

השותפות להיות בעלת יכולת לגייס סכומי    על לצורך מימוש הזדמנויות באופן מהיר,    –  ומימון  גיוס .8.9.4

כסף ומימון משמעותיים. ככל שלא יעלה בידה של השותפות לגייס סכומי כסף לצורך ניצול הזדמנויות  

 . אותןלנצל  שלאכאמור, הרי שהיא עלולה 

עם    –   וניסיון  מוניטין  .8.9.5 היכרות מעמיקה  של  של  םטהאקוסיסבכוחם  מוכח  וניסיון  וותק,  מוניטין,   ,

  אטרקטיביות   הזדמנויות  לממש  מכן  ולאחר  לזהות  היכולת  על  השאר  בין  להשפיעהשותפות    ליהמנ

 . כאמור  הזדמנויות לנצל  שיאפשר באופן כספים לגייס  וכן, בשוק

 

 ם בה  החלים ושינויים הפעילות  תחום  של העיקריים והיציאה הכניסה מחסומי .8.10

 כניסה  מחסומי .8.10.1

  וכן   הזדמנויות  לאתר   שידע   מיומן   אדם  כוח   מצריכה   השותפות   פעילות  –   מיומן  אדם   כוח .8.10.1.1

 אם לבצע השקעות.   החליט ול   עסקיות הזדמנויות  נתחל

  הון   מצריכים,  והנפקתה  השותפות  הקמת  גם   כמו,  השותפות  השקעות  מימון  –  וגיוס   מימון  .8.10.1.2

 .הפעילות  לתחום בכניסה חסם  מהווה פנוי  הון העדר.  משמעותי

לאתר   על   –   קשרים  מערך .8.10.1.3 מנת  על  עולם  חובקי  קשרים  בעלי  להיות  בתחום  העוסקים 

בעלי מניות בחברות המוערכות במעל מיליארד דולר, המעוניינים    –הזדמנויות השקעה  

 למכור את אחזקותיהם. 

ה  –  רגולטוריות  מגבלות .8.10.1.4 תחום  על  את  המסדירה  החקיקה  בהוראות  לעמוד  שותפות 

 הפעילות )כגון חוקי ניירות ערך שונים(. 

 יציאה  מחסומי .8.10.2

  באופן   אם   בין ,  החזקותיה מנת לצאת מתחום הפעילות, על השותפות למכור את    על   –   החזקות  מכירת

מגבלות העלולות להיות   לעניין. מטרהה חברות  ידי על שיבוצע אקזיט מאירוע כתוצאה אם ובין ישיר

 להלן.  8.19.2.15לעיל וכן  8.8קיימות על מכירת החזקות השותפות ראו סעיף 
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 תחרות .8.11

פעילות ההשקעות קיימים מספר מתחרים עיקריים אשר הינם על פי רוב קרנות הון סיכון, המשקיעות    בתחום

וכן משקיעים מוסדיים המעוניינים במיוחד   , משמעותי יחידים בעלי ממון   ,הסקנדרישל מניות בשוק  ברכישה

 .  כאמור מובילות בחברות זכויות לרכוש

  אלא ,  הרחב  לציבור   מוצעת  האינ  אלוסיכון    הוןכי בכל הנוגע לקרנות הון סיכון, הרי שהנגישות לקרנות    יצוין 

בתוספת    וגופים נוספים המנויים  ,הרלבנטית  השיפוט  לסמכות  בהתאם  המונח  כהגדרת,  כשירים  למשקיעים

 . ערך ניירות  לחוק א)א(  15 לסעיף להוראות  בהתאם והכל,  ערך ירותהראשונה לחוק ני

השקעה  זה  תשקיף  למועד  נכון,  השותפות  ידיעת  למיטב לציבור הרחב למכשירי  קיימת  לא  בשוק    במניות, 

דולר    במניות  הסקנדרי מיליארד  במעל  המוערכות  חברות  שמאפשרתשל  שמאפשר  השותפות  כפי  באופן   ,

חברות,   כמה  פני  על  השקעותיהם  פיזור  השונים    ורשומות   סחירות  בשותפות  םשזכויותיה  תוך למשקיעים 

 .ערך  לניירות בבורסה למסחר

 

  אנושי הון .8.12

נוספים אודות התקשרות השותפות עם נושאי    לפרטיםנכון למועד התשקיף, לא קיימת תלות באנשי מפתח.  

 לתשקיף זה.   10.2משרה ראו סעיף 

 

  השקעות .8.13

  זה   לפרק'  ד  בחלק  כמפורט  מטרה  חברות   של  מניות  לרכישת  מחייביםהתקשרה בהסכמים    השותפות .8.13.1

 . להלן

בסעיף    בהתאם .8.13.2 בהרחבה  המתואר  מכוחו,  וההנחיות  הבורסה  תקנון  הגישה  8.16.1להוראות   ,

מחברות המטרה היא פרויקט מחקר    ת אחהשותפות בקשה לרשות החדשנות על  מנת שזו תאשר כי כל  

    להלן. 8.16.1.4. לפרטים ראו סעיף ופיתוח

לעיל,    לאור .8.13.3 י"ז לחלק השני לתקנון  8להוראות סעיף    בהתאם  , מצהירה  השותפותהאמור  .ג. בפרק 

שלא קיבלה את אישור רשות החדשות, כמפורט בסעיף  כך שכל אחת מחברות המטרה    עלהבורסה,  

בהגדרת פרויקט מחקר ו/או פיתוח כהגדרת מונחים    עומדת  ,בחלק ד' לפרק זה להלן  כמפורטו  8.16.1.4

לפרק זה שלפיה כל    8.13.3נספח  "ב כהמצחוות הדעת    השותפותזה קיבלה    לענייןאלה בחוק המו"פ.  

המטרה   מחברות  בסעיף  אחת  כאמור  החדשנות  רשות  ידי  על  אושרה  עומדת  להלן    8.16.1.4שלא 

 .  בהגדרת פרויקט כאמור

בהתאם    יצוין כי כל חברה מחברות המטרה המפורטות בחלק ד' עונה על הגדרת "פרויקט"   ,בהתאם .8.13.4

 . .ג. בפרק י"ז לחלק השני לתקנון הבורסה8להוראות סעיף 

כן, בעת ההשקעה בכל פרויקט נוסף לאחר הרישום למסחר, על השותפות לדווח בדיווח מיידי כי   כמו .8.13.5

.ג. בפרק י"ז על פי החלק השני לתקנון הבורסה  8ו פרויקט מחקר ופיתוח כהגדרתו בסעיף  הפרויקט הינ 

על   עולה  לא  בפרויקט  ההשקעה  כי  תדווח  הכספיים    40%וכן  דוחותיה  עפ"י  השותפות  נכסי  מסך 

האחרונים, במועד ההשקעה. מובהר כי אם לאחר תאריך הדו"חות הכספיים ביצעה השותפות הנפקה  

 ת בתמורה לתקבולים במזומן, יכללו המזומנים בחישוב נכסי השותפות. או הקצאה פרטי

סעיף    בהתאם .8.13.6 הבורסה, השותפות  2.א.)5להוראות  לתקנון  פי החלק השני  על  בהנחיות  י"ד  לפרק   )

מתחייבת לדווח לבורסה על מועד בו לא יהא לה "פרויקט" )כמפורט לעיל(, וכן לדווח לבורסה בחלוף  

 בהתאם להנחיות תקנון הבורסה כפי שיהיו מעת לעת.  הכלממועד זה,  יום  180
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 מימון .8.14

 .  ההנפקה  תמורת מכספי  פעילותה  את לממן השותפות בכוונת , קיףהתש למועד  נכון .8.14.1

אשראי בתנאים שיראו לו כמתאימים    השותפות  בשםהכללי יהא רשאי )אך לא חייב( לקבל    השותף .8.14.2

 . השותפות נכסי את זה לצורך לשעבד  להחליט וכן,  השותפות של  ופעילותהלצורך מימון הוצאותיה  

  באופן ,  המוגבלת  השותפות   הון   את  להגדיל   במטרה  המוגבל   לשותף  לפנות  רשאי  יהא   אף  הכללי   השותף .8.14.3

  להסכם   בהתאם,  הקיימות ובחברות חדשות  מטרהה  בחברות  ולהשקיע  להמשיך  לשותפות  שיאפשר

במקרה כאמור, יפעל השותף הכללי לפרסם תשקיף ו/או דוח הצעת מדף ו/או בכל דרך    .השותפות

ולאישורים   לתנאים  בכפוף  כאמור,  ההון  הגדלת  לשם  הנדרש  כאמור  ההון  לגיוס  דין  פי  על  אחרת 

ניירות   פי הסכם הנאמנות. מבנה ותנאי ההצעה, לרבות סוגי  ועל  שיידרשו באופן מפורש על פי דין 

  המחיר ,  הערך  ניירות   יוצעו  שבהם  האגדים  הרכב ,  שתוצע  הכמות,  ותנאיהם  במסגרתה  שיוצעו  הערך

 . דעתו שיקול פי ועל הכללי השותף  החלטת  פי  על יקבעו  ועוד

  אי   רקע   על   וכן,  ופיתוח  מחקר  הוא  פעילותה  שתחום  כשותפות,  השותפות  של   הייחודי  האופי  לאור .8.14.4

אשר השותפות מחזיקה או מתעתדת להחזיק, עלול להיווצר    מטרהה  חברות  להצלחת  באשר  וודאות

את   ולהגדיל  להמשיך  מנת  על  כן,  כמו  השותפות.  להשקעות  הזדמנויות    החזקותיהסיכון  לנצל  או 

השקעה חדשות באופן שיכול להגדיל את פיזור השקעותיה, ייתכן שתבצע השותפות מפעם לפעם גיוסי  

 הון עתידיים. 

העביר השותף הכללי התחייבות לפיה התחייב השותף הכללי להעביר    2021במרץ    18יצוין כי ביום   .8.14.5

עד   של  תנאים מצטברים    862לשותפות סך  שני  בהתקיים  בשותפות,  בדרך של השקעה  דולר,  אלף 

כל אחת מהחברות המפורטות בסעיף  ( השותפות משלימה בפועל את רכישת המניות של  1כדלקמן: )

אלף דולר וזאת עד בסמוך למועד השלמת    862( השותפות לא גייסה סכום של לפחות  2) -; ולהלן  8.20

   עסקת רכישת המניות כאמור בפועל.

 

 מיסוי .8.15

בדצמבר    7  ליום  השותפות  של  הכספיים  לדוחות  3  ביאור  ראו  השותפות  על  החלים  המס  דיני  בדבר  לפירוט

2020 . 

 

 השותפות פעילות על ופיקוח מגבלות .8.16

היתר  ,הנובעים,  השותפות  לפעילות  הרלבנטיים   העיקריים  הדינים   בדבר   מידע  להלן  מהתאגדותה    , בין 

 שותפות ציבורית: מהיותהכשותפות )להבדיל מחברה( וכן 

 הבורסה  תקנון  .8.16.1

  ה שעיסוק  מוגבלת  שותפות   של  ערך  ניירות   של  למסחר  רישום  מאפשר   הבורסה   תקנון  .8.16.1.1

 . הבורסה  בתקנון כהגדרתם, והפיתוח המחקר   בתחום  הוא הבלעדי 

אם   תקנון .8.16.1.2 אלא  מוגבלת  שותפות  של  ערך  ניירות  למסחר  ירשמו  לא  כי  קובע  הבורסה 

התחייבה בהסכם השותפות לבצע פרויקטים אשר הוגדרו באופן מפורט בהסכם   השותפות

השותפות המוגבלת לפני הרישום למסחר לראשונה של השותפות המוגבלת או פרויקטים  

באופן יוגדרו  למסחר    אשר  הרישום  לאחר  המוגבלת  השותפות  להסכם  בתיקון  מפורט 

 הכללית של בעלי יחידות השותפות. האסיפהלראשונה, ותיקון זה אושר על ידי  

בסעיף    מבלי .8.16.1.3 מהאמור    שתחום   מוגבלת  שותפות   של  ערך  ניירות לעיל,    8.16.1.2לגרוע 

 התחייבה  השותפות  שבהסכם  לכך   בכפוף,  למסחר  ירשמו   ופיתוח   מחקר   הוא   פעילותה 
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 התחייבה  וכן,  פרויקטים  במספר  השקעה   היא  שלה  ההשקעה  מדיניות  כי   השותפות

  יעלה   לא  לראשונה  משקיעה   היא  בו   בודד  בפרויקט  ההשקעה   סכום  כי  השותפות  בהסכם

  במועד   הידועים,  שלה  האחרונים  הכספיים  הדוחות  פי  על  השותפות  מנכסי  40%  על

 . ההשקעה

בסעיף    עוד .8.16.1.4 האמור  אף  על  כי  בתקנון,    שתחום   מוגבלת  שותפות לעיל,    8.16.1.3נקבע 

, למסחר  הרישום  לאחר,  להשקיע  רשאית  תהא  כאמור  ופיתוח  מחקר  הוא  פעילותה

 : הבאות החלופות אחת בהתקיים נוספים בפרויקטים

הרישום למסחר, נקבע בהסכם השותפות כי השותפות המוגבלת רשאית    לפני .8.16.1.4.1

השותפות,   בהסכם  מפורט  באופן  הוגדרו  שלא  נוספים  פרויקטים  לבצע 

של   קיימת    3לתקופה  כאמור  קביעה  למסחר.  הרישום  במועד  תחל  שנים 

להסכם השותפות אשר מצורף כנספח א'    3.2סעיף    ראו  –בהסכם השותפות  

בתום  5לפרק   להחליט    3  לעיל.  רשאית  השותפות  תהא  ביצוע    עלהשנים, 

 להלן.   8.16.1.4.2פרויקטים נוספים שלא הוגדרו, בהתאם לאמור בסעיף 

כי השותפות המוגבלת    האסיפההרישום למסחר, החליטה    לאחר .8.16.1.4.2 הכללית 

בהסכם   מפורט  באופן  הוגדרו  שלא  נוספים  פרויקטים  לבצע  רשאית  תהא 

בסעיף   הקבועה  בדרך  תתקבל  כאמור  החלטה  לפקודת  65השותפות.  נא 

התשל"ההשותפויות   חדש[,  פרטית,  1975- ]נוסח  הצעה  אישור  לעניין   ,

 שנים.  3ותוקפה יהיה לתקופה שלא תעלה על 

שתחום  פרויקט" מוגבלת  בשותפות  כדלקמן:  הבורסה  בתקנון  הוגדר  זה,  לעניין   ,"

השקעה    –פעילותה הוא מחקר ופיתוח, כהגדרתם חוק המו"פ )כפי שמונח זה הוגדר לעיל(  

המוחזק על ידי השותפות המחקר ו/או פיתוח כמשמעות מונחים   של השותפות או התאגיד 

 אלה בחוק המו"פ ובלבד שמתקיים אחד התנאים הבאים:

( בגין כל פרויקט בו תשקיע  לעיל  הוגדר   זה  שמונח )כפי    החדשנות  רשותאישור    התקבל (א)

והוגשה   במידה  פיתוח.  ו/או  מחקר  פרויקט  הוא  הפרויקט  כי  לראשונה,  השותפות 

לגבי   עמדתה  הביעה  לא  והרשות  כאמור  החדשנות  לרשות  השותפות  ידי  על  בקשה 

ימים מיום שהוגשה הבקשה על פי נהלים שקבעה רשות החדשנות,    30הבקשה עד תום  

מ כפרויקט  הפרויקט  בדיווח ייחשב  הצהירה  שהשותפות  בתנאי  פיתוח,  ו/או  חקר 

כהגדרת מונחים אלה בחוק    על כך שהפרויקט הוא פרויקט מחקר ו/או פיתוח  מיידי 

 המו"פ. 

 "פ. המו חוק מטרות  את מקיימת ההשקעה   כי החדשנות רשות  אישור התקבל (ב)

  או   המוגבלת  השותפות   ידי   על  המוחזקת  חברה   משמעותו, "תאגיד"  זה  קטן  סעיף  לעניין 

 . ידה על המוחזקת מוגבלת שותפות

השותפות    2021בפברואר    2ביום     החזקות   את  לאשר  בקשות  החדשנות  לרשותהגישה 

 .Mapbox-ו Rubrik ,Dialpadבחברות המטרה   השותפות

השותפות    2021  בפברואר  9ביום     החזקות   את  לאשר  בקשות  החדשנות  לרשותהגישה 

המטרה    השותפות שהוגשה   30חלפו    2021במרץ    11ביום    .BigIDבחברות  מיום  ימים 

המטרה   לחברת  ביחס  החדשנות  לרשות  כאמור  והשותפות  ,  BigIDהבקשה  מצהירה, 

 . מחקר ו/או פיתוח, כי החברה זו היא חברת 8.13.3בהרחבה בסעיף 

לחברות     2021בפברואר    10ביום   ביחס  השותפות  בקשת  את  החדשנות  רשות  אישרה 

Rubrik ,Dialpad ו-Mapbox.  
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  השותפות   החזקות  את  לאשר  בקשה  החדשנות  לרשותהגישה השותפות    2021במרץ    4  ביום

ימים מיום שהוגשה הבקשה לרשות    30באפריל חלפו    3ביום    . Carbon 3D  המטרה  בחברת

, והחברה מצהירה, כאמור בהרחבה בסעיף  Carbon 3Dהחדשנות ביחס לחברת המטרה  

 . מחקר ו/או פיתוח, כי החברה זו היא חברת 8.13.3

השותפות    2021  במרץ  17  ביום   החזקות   את  לאשר  בקשה  החדשנות  לרשותהגישה 

הימים מיום    30חלפו    2021  באפריל  16ביום    .Malwarebytes  המטרה  בחברת   השותפות

, כי  8.13.3מצהירה, כאמור בהרחבה בסעיף    והשותפות,  הבקשה לרשות החדשנותהגשת  

   .מחקר ו/או פיתוחהחברה זו היא חברת 

השותפות    2021  במרץ  19  ביום   החזקות   את  לאשר   בקשה  החדשנות  לרשותהגישה 

את   אישרה רשות החדשנות   2021במרץ    21ביום    .Silenseed  המטרה  בחברת   השותפות

 של  הראשונית   ההשקעה  סכום  כי,  יצוין  עוד.   Silenseedבקשת השותפות ביחס לחברת  

  ההנפקה  השלמת  למועד  נכון,  הקיימות אינו עולה  מטרהה  מחברות  אחת  בכל  השותפות

מנכסי השותפות כפי שהיו במועד ההשקעה לראשונה בכל חברת  40%על   ,התשקיף פי  על

כאמור, והכל בהתאם לנכסי השותפות בדוחות הכספיים האחרונים של השותפות    מטרה

 נכון למועד הרלבנטי. 

 ופקודת השותפויות  ותקנותיו  ערך ניירות חוק .8.16.2

לציבורית,    עם השותפות  של  והפיכתה  לציבור  ההשתתפות  יחידות    כפופה   השותפות  תהיההנפקת 

  וכן ,  פיו  על  שהותקנו  והתקנות,  1968-"חהתשכ,  ערך  ניירות  חוק   פי   על  והדיווח   הגילוי  לדרישות

 .  השותפויות פקודת פי על  ציבורית שותפות  על  החלות להוראות

,  בישראל  נרשמו  אשר  מוגבלת  שותפויות  של  פעילותן  את,  היתר  בין,  מסדירה   השותפויות  פקודת

 .השותפות דוגמת

בסעיף    )להלן  2015-"ה התשע(,  5)מס'    השותפויות  פקודת  תיקון  לתוקף  נכנס  2015  באפריל  23  ביום

  רק   חלוהפקודה הוא למעשה פרק חדש שמתווסף לפקודת השותפויות    תיקון.  "(הפקודה  תיקון: "זה

  השותף   זכויות  או   שלהן  השתתפות  שיחידות  מוגבלות  שותפויות  קרי,  ציבוריות  מוגבלות  שותפויות  על

תיקון    של   העיקרית  ו מטרת.  תשקיף  פי   על   לציבור  שהוצעו   או   בבורסה   למסחר  רשומות   בהן  המוגבל 

  , תאגידי בשותפויות ציבוריות והסדרת הממשל התאגידי בהן  לממש  כללי  אתהיא להחיל    דהוהפק

מ גדול  חלק    בשינויים ,  החברות  מחוק  הסדרים  אימוץ   של  בדרך   נעשה  הפקודה  תיקוןכאשר 

 . הנדרשים התאמותהו

  את   להחליף  שנועד,  2016- "זהתשע,  השותפויות  חוק  תזכיר  פורסם  2016  בדצמבר  14, כי ביום  יצוין

לענות על הצורך של שוק השותפויות    היא  כאמור   החוק   מטרת,  התזכיר  פי  על.  השותפויות  פקודת

הישראלי במודל חקיקה מודרני, יעיל ונוח. נכון למועד התשקיף, השותפות אינה יכולה להעריך האם  

 . השותפות  על כאמור חקיקה של ההשלכות ואת יחוקק החוק האמור אכן  

 

 מהותיים  הסכמים .8.17

 ו/או בקשר איתה:  השותפות ידי על שנחתמו מהותיים הסכמים בדבר מידע  להלן

 . לעיל  5 לפרק' א כנספח המצורף השותפות הסכם .8.17.1

 . לעיל  4 לפרק' א כנספח המצורף הנאמנות  הסכם .8.17.2

  לפיו ,  ואלפנט  טוגדרהשותף הכללי,    בין הסכם בעלי מניות, בין השאר    נחתם ,  2021באפריל    8  ביום .8.17.3

לעיל, וכן התחייבה    8.6בין השאר לשמור על תיחום פעילות כאמור בסעיף    וטוגדר  אלפנט  בוהתחיי

)באופן שאינו מותנה    השותפות, במשך כל חיי  לשותפותו/או    הכללי  לשותףהעניק  ל  המשיךל   אלפנט
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הכללי( השותף  במניות  החזקתה  עניין  תמורה  ללא ,  בהמשך  בעלת  אלפנט  עוד  כל    , הכללי  בשותף, 

מסכום העסקה אשר    5%בתשלום עמלה בשיעור של    בעלת עניין בשותף הכללי,  וחדלה להיותובמידה 

  פוטנציאליים בחברות מטרה    מניות  מוכרי  באיתור  סיועשל    שירותים,  בוצעה בפועל לרכישת מניות 

  חברת  המהווה  הבחבר   נטאשר תגיע לאלפ   השקעה  הזדמנות לשותפות כל    אלפנט במסגרתה תעביר  

(  בפומבי  שפורסם  מידע  בסיס)על    מידע  הנגשת,  השותפות  של  ההשקעה  למדיניות  בהתאם  מטרה

  לאשר   בסמכותו  אשר  הגוף  בפני  לרכישה  המועמדות  המניות  הצגת  לצורך  השותפות  ולאנליסט"ל  למנכ

  ככל,  סיוע,  החברות  ומול  המוכרים  מול ,  המניות  רכישת   עסקאות  ביצוע  בניהול  סיוע ,  הרכישה  את

  אלפנט לחברה על בסיס הידע )שבידי נציגי    סיועו  השותפות  ידי  על  המניות  במכירת,  רלבנטי  שיהיה

וכן שירותים  ,  השותפותלצורך קידום עסקי   אלפנט( שברשות  אלפנטוידע אשר נמצא בפלטפורמה של  

או    היא זכאיתלמעט סכומים להם  )  , וזאת ללא כל תמורההכללי  והשותףאחרים שיוסכמו בין אלפנט  

 . (בשותף הכללימניות  תבעל מתוקף היותה  תהא זכאית

זכות סירוב ראשון לרכישת מניות של חברות מטרה    לשותפות  ליתןהתחייבה אלפנט    ,  בהתאם להסכם

לא    ואלפנטאו אשר מוצגות באתר,    אלפנטלהציג במסגרת האתר המנוהל על ידי    אלפנטאשר בדעת  

עד   וזאת  אלו,  מניות  של  מכירה  המניות    תחליט  שהשותפות תבצע  ברכישת  מעוניינת  היא  אין  כי 

הציגה    אלפנט מן המועד בו    יום  (עשר)ארבעה   14האמורות או שלא תקבל כל החלטה בעניין, וזאת תוך  

דירקטוריון   האמורות   הכללי   השותף בפני  המניות  "  את  זה:  בסעיף  החליט  "(הסירוב  זכות )להלן   .

תרכוש חלק מחבילה של מניות של    השותפות, תוך פרק הזמן האמור, כי  הכללי  השותףדירקטוריון  

להציג את יתרת המניות האמורות שלא נרכשו על    אלפנט מסוימת המוצגת באתר, תוכל    מטרה   חברת

  תחוליובהר כי זכות הסירוב כאמור  .כאמור  חלטהה , באתר, וזאת החל ממועד קבלת ההשותפותידי 

  הרלבנטי   שבמועד  ככל(  2( על חברות חד קרן העומדות במדיניות ההשקעה של השותפות, )1)  אך ורק

  כאמור בסך   חד קרןמניות של חברות  על    (3) -ו  ,להשקעה  בשותפות  פנויים  כספיים  משאבים  קיימים

לרכישת מניות בחברת    או הזדמנויות   במידה ולאלפנט הזדמנובהתאם,  מיליון דולר.    עד  של  )עלות(

מטרה בסכום הגבוה מסך של מיליון דולר, הרי שככל שאלפנט הציעה לשותפות לרכוש את מניות בסך  

 . , ללא כל מגבלהבאתר או בכל דרך אחרת  של מיליון דולר, תהא רשאית היא להציע את שאר המניות

 

 

 עסקית  ואסטרטגיה יעדים .8.18

השותפות ויעדיה הם לפעול להשגת תשואה מקסימלית על השקעותיה בחברות המטרה ולהשיא ערך    מטרת

בחברות המטרה לצדדים שלישיים    מהחזקותיה לבעלי יחידות השותפות. זאת, על ידי מכירה של כל או חלק  

  במקביל   וזאת,  אקזיט  ביצוע   באמצעות,  עקיף  באופן  אם  ובין,  המשני  בשוק,  ישיר  באופן  אם  ביןכלשהם,  

  את   לממש  השותפות  תפעל,  בהתאם.  הפיתוחאו  /ו  המחקר   בתחום  חדשות  הזדמנויות  אחר  חיפוש  להמשך

  כך   ולשם,  מיטביים  רווחים,  השותפות  הערכת  מיטב  לפי,  לשותפות  שיניב  במחיר  המטרה  בחברות  זכויותיה

 . לגופה  תידון השקעה וכל  קשיחה  מימוש  אסטרטגיית אין לשותפות. המתאים לעיתוי השותפות  תמתין

 . בעתיד, תפעל השותפות מפעם לפעם לגייס הון על מנת להמשיך ולממש הזדמנויות עסקיות בנוסף

 

 סיכון גורמי .8.19

ונוכח אי  היה של השותפות כשותפות  ילאור אופ ופיתוח,  יוניקורן העוסקות במחקר  רוכשת מניות חברות 

מבצעות החברות המוחזקות על ידי השותפות ו/או בהחדרת  באשר להצלחת המחקר והפיתוח אותו    הודאות

מוצרי מי מהחברות האמורות המבוססים על אותו מחקר ופיתוח לשוק הרלוונטי, במקרה של כישלון במחקר  

ובפיתוח המבוצע על ידי מי מהחברות המוחזקות כאמור או כישלון בהשגת האישורים הנדרשים מהרשויות 
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מוצריהם או בהחדרתם לשוק רלוונטי, יווצר סיכון של ירידת ערך החזקות    המוסמכות לשם שיווק ומכירת

 . השותפות במניות הנרכשות

  בין ,  פיתוחאו  /ו   מחקר  של   בפרויקטיםלרכישת מניות בחברות יוניקורן העוסקות    נועדושל השותפות    כספיה 

  האופייניים   הסיכונים  לכל  חשופה  השותפות  של  פעילותה  ולפיכך,  מוחזקות  חברות  דרך  אם  ובין  בעצמה  אם

  זה  תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  בניירות  ההשקעה.  להלן   המפורטים  הסיכונים  נמנים  הםשעלי,  אלו  לתחומים

 . עד כדי ירידת ערך מהותית של ההשקעה, סיכון  של גבוהה בדרגה כרוכה

הקיימת בשותפות   אינפורמציהההשפעה של גורמי הסיכון כוללת מידע צופה פני עתיד המבוסס על    מידת

  השותפות   פעילות  על  הסיכון  גורמי  השפעת.  השותפות  של  ואומדנים  הערכות  וכוללנכון לתאריך התשקיף  

 . זה ממידע המשתמעות התוצאות מן מהותי באופן שונה להיות עשויה

.  השותפות  פעילות   את   זה  ובכלל  ופיתוח   במחקר  ההשקעה  תחום   את  מאפיינים   להלן  המפורטים  הסיכון   גורמי 

  הכללי   השותף  אשר  סיכון  גורמי   והם,  ובעולם  בישראל,  עבר  ניסיון   על   מבוססים   אלו  סיכון   גורמי   כי  יצוין 

 .אליהם חשופה להיות עשויה או חשופה שהשותפות  מעריך

 מאקרו   סיכוני .8.19.1

השותפות עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילותה    –  הקורונה  נגיף .8.19.1.1

עלולה    מטרהופעילות חברות ה נגיף הקורונה  התפשטות  השותפות,  הקיימות. להערכת 

הפגי  אלהבי ניתנת  עלהמשך  אינה  עדיין  ובעולם  בארץ  פגיעתה  מידת  אשר  כלכלית,  ה 

על פעילות השותפות וחברות    להערכה. להתפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה שלילית

הקיימות. בכלל זה, התפשטות הנגיף עלולה להשפיע ישירות על היכולת לגייס הון    מטרהה

הקיימות וכן על יכולת השותפות לממש   מטרה)ציבורי ו/או פרטי( לשותפות ולחברות ה

בעתיד. בנוסף, להתפשטות כאמור עשויה להיות השפעה שלילית על חברות    החזקותיה את  

ופיתוח, הרחבת פעילות, החדרת   בהקשר,  היתרבין    ,טרהמה של השלמת הליכי מחקר 

 של הכנסותיהן  היקף  וכן,  כאמור  למוצרים  הביקוש מידתמוצרים לשוק, הרחבת פעילות,  

 . מטרהה חברות

הפ  תלהידרדרו  –  וכלכלי  בטחוני ,  פוליטי  מצב .8.19.1.2 במצב  ובעולם ו אפשרית  בישראל  ליטי 

העולמית כתוצאה מכך עשויה להיות השפעה שלילית על מצב חברות  ולהאטה של הכלכלה  

ה   מטרהה בין  ופיתוח, הרחבת פעילות,    ,יתר הקיימות,  בקשר עם השלמת הליכי מחקר 

היקף   וכן  כאמור,  למוצרים  הביקוש  מידת  פעילות,  הרחבת  לשוק,  מוצרים  החדרת 

 .מטרההכנסותיהן של חברות ה

יבצעו אקזיט,    מטרהה   חברות  כי  צופה  שהשותפות  היות  –בשוקי ההון בעולם    שינויים .8.19.1.3

  הרי באמצעות רישומן למסחר או עסקאות מיזוג או רכישה, בטווח הבינוני,    ,יתרבין ה

  על   להשפיע   וכן ,  השותפות  החזקות  מימוש   על  להקשות  עלול   בעולם   ההון  בשוקי  ששפל

לחברות    –   מטרה ה  חברות   של  השווי  עתידיים  הון  בגיוסי  כתוצאה מקשיים  השאר  בין 

  מטרה ה  חברות   של   למוצריהן   הביקוש  על   להשפיע   שעלולה   הכלכלה   של  האטה ,  מטרהה

 ועוד. 

הריבית    –  פיננסיים  סיכונים .8.19.1.4 בשיעור  לשינויים  חשופים  המטרה  וחברות  השותפות 

עם  בקשר  בעולם  המניות  בשווקי  סחירים  ערך  ניירות  במחירי  ולתנודות  והאינפלציה, 

 חברות המטרה שנרשמו למסחר.

חליפין    תנודות .8.19.1.5 יכול  לתנודות  – בשערי  של מטבעות  חליפין  על    להיות   הבשערי  השפעה 

הכספי  השותפותעסקי   כי  היתר  ביןות,  ותוצאותיה  העובדה  לאור    ידי   על  ההון  גיוסי, 

מתנהלות במט"ח    מטרהה  מחברות  חלק  למצערש   בעוד,  חדש  שקל  במטבע  יעשו  השותפות
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במט"ח הן  גם  מניותיהן    תשואות   על,  לטובה  או   לרעה ,  להשפיע   שעלול  באופן ,  ומחירי 

 . המשקיעים

 ענפיים  סיכונים .8.19.2

  השפעה  להיות  עשויה  שונים  בתחומים  חקיקה  לשינויי  –  ורגולציה  תקינה,  חקיקה  שינויי .8.19.2.1

, כן  כמו .  מטרהה  חברות  של  הפעילות  תוצאות  ועל  השותפות  של  פעילותה  תוצאות  על

ידי    מטרהה  וחברות   השותפות על  יכולות להיות מושפעות משינויים במדיניות הננקטת 

הרשויות השונות מכוח חוקים אלה, כגון שינויים בהקצאת תקציבים, הגבלות שונות על  

פעילות, ועוד. הרגולציה מהווה חלק בלתי נפרד מהפעילות בתחומים השונים בהן פועלות  

החברות כאמור. במידה וחברות  ולכל שינוי ברגולציה השפעה מיידית על    מטרהחברות ה

לפעילותן,    מטרהה בקשר  הרלבנטיות  ההנחיות  או  הרגולציה  בדרישות  תעמודנה  לא 

לנקוט   עשויות  הרלבנטי,  למקרה  בהתאם  שונות,  אכיפה  ורשויות  רגולטוריות  רשויות 

כנגדן באמצעים שונים, לרבות הליכים משפטיים, פליליים וקנסות, באופן שעלול לפגוע  

 . מיידיבאופן משמעותי ואף בפעילותן 

השותפות תרכוש,   –  המטרה  חברת  של  ערך  בניירות  שלישיים  לצדדים  עדיפות  זכויות .8.19.2.2

מניות   סוגי  אלו  בחברות  וקיימים  ייתכן  כאשר  מטרה,  חברות  של  רגילות  מניות  לרוב, 

מקנות   לעיתים  אשר  בכורה  מניות  כגון  בהשוואה    למחזיקיהן שונים,  עודפות  זכויות 

. שוני זה עשוי לבוא לידי  8.5.4.3.3, כאמור בסעיף  SAFEוכן    למחזיקים במניות רגילות

התמורה אשר תתקבל בגין מניות הבכורה בהשוואה לזו שתתקבל   בגובה,  היתרבין    , ביטוי

מספר סוגי מניות ונקבע בתקנון כי    םישנבגין המניות הרגילות. כך למשל, במקרה שבו  

מוקדמת  ו/או  גבוהה  תמורה  יקבלו  מסוימים  מניות  סוגי  או  מסוים  סוג  של  מחזיקים 

ישה, הרי שמחזיקים אלו  בהשוואה למחזיקים אחרים, לדוגמא במקרה של מיזוג או רכ 

יקבלו תמורה עודפת ו/או מוקדמת בהשוואה למחזיקי מניות רגילות של החברה כאמור, 

החברה.   בהון  לשיעורן  יחסי   הערך  ניירות  לחוקי  השותפות  כפופה ,  בנוסףבאופן 

,  שכוללות מגבלות, לדין בהתאם, החברה של התאגדותהאו /ו  מושבה למקום הרלבנטיים

במחיר  ועוד  מניות  של  עבירות   על  מגבלות,  לעיתים מגולם  להיות  שלא  עלול  זה  שוני   .

   הרכישה של ניירות הערך על ידי השותפות.

  מטרה פעילותן של למצער חלק מחברות ה  –  מטרהה  לחברות  עתידי  מימון  בהשגת  קשיים .8.19.2.3

קשורה בין השאר בפעילות מחקר ופיתוח ענפה, הכרוכה לעיתים בעלויות גבוהות. ישנן  

אם   ,חברות גדולות רבות, עם בסיס לקוחות רחב שעדיין אינן נהנות מרווחיות מספקת

במידה   בכלל. משמעותיים.  הון  בגיוסי  השאר  בין  תלויות  אלו  שחברות  הרי  בהתאם, 

ך, את המימון הנחוץ להמשך פעילותן, הרי שהדבר וחברות אלו יתקשו להשיג, בעת הצור

והיכולת לממש   עלול לסכן את המשך פעילותן ולהשפיע על תוצאות הפעילות של השותפות 

 . החזקותיהאת 

 מטרה התחומים הטכנולוגיים בהם פועלות למצער חלק מחברות ה  –  טכנולוגיים  שינויים .8.19.2.4

על   ביותר  באופן מהותי  להשפיע  ומשמעותיים, שעשויים  בשינויים מהירים  מתאפיינים 

השקעות כספיות רבות נוספות. בהתאם, בכוחם של שינויים    לגרור, ואף  מטרהחברות ה

השותפות   פעילות  תוצאות  על  ובהתאמה  החברות  פעילות  תוצאות  על  להשפיע  כאמור 

 בעתיד.  החזקותיה את לממש והיכולת

  מטרה ה  מחברות  חלק  למצער  של  פעילותן  –   הידע  עתירת  הטכנולוגיה  תעשיית  של  מצבה .8.19.2.5

היתר,   בין  ידן.    מביקושיםמושפעת,  על  המפותחים  טכנולוגיים  ולמוצרים  לטכנולוגיות 
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ותוצאותיה פעילותן  על  מהותי  באופן  משפיע  בעולם  הטכנולוגיה  תחום  של    ן מצרו 

ה חברות  של  את   השותפות  וצאות ת  על  ובהתאמה,  מטרההעסקיות  לממש  והיכולת 

 . החזקותיה

בתשקיף    כאמור  –  מטרהה  חברות  פועלות  שבהן  בשווקים  הקשורים  מהותיים  שינויים .8.19.2.6

העוסקות במגוון תחומים. הרי שבהתאם,   מטרה זה, בכוונת השותפות להשקיע בחברות  

. מטרהחשופה השותפות לתחומי פעילות ומגזרים מסחריים רבים שבהם פועלות חברות ה

 חברת   של  העסקיות   התוצאות   על   להשפיע  עלולה  אלו  מגזרים  של   השוק  בתנאי  הרעה

הרלבנטית, ועל כן גם להשפיע על תוצאותיה העסקיות של השותפות ועל היכולת    מטרהה

 . החזקותיהלממש את 

להחדיר מוצרים   מטרהלאחר שלב פיתוח של מוצרים חדשים, על חברות ה  –  לשוק  חדירה .8.19.2.7

אודות   על  לקוחות  שכנוע  של  בדרך  לרבות  בהם,  השימוש  את  ולהגביר  לשוק  אלו 

מ של  ויכולותיהם  היתרונותיהם  חברות  על  כן,  כמו  אלו.  לעדכן    מטרהוצרים  להמשיך 

היתרונות   את  לשמר  בכדי  ולעיתים  להגדיל  מנת  על  הקיימים  מוצריהן  את  ולשדרג 

להחדיר    מטרהה  חברות  של  הצלחה  אי.  מטרההכלכליים והתפעוליים שלהם על חברות ה

בתוצאות   משמעותית  לפגיעה  לגרום  עשויה  ביעדיהן  ולעמוד  לשווקים  מוצריהן  את 

ובהתאמה   את    –פעילותן,  לממש  וביכולתה  השותפות  של  הפעילות  בתוצאות  לפגוע 

 . החזקותיה

  הצלחת   בדבר  וודאות  כל  אין  –  חדשות  טכנולוגיותאו  /ו  למוצרים  באשר  וודאות  חוסר .8.19.2.8

והגעתן לשלב שיווק מוצריהן על בסיס    מטרהה  חברות  של  פיתוח או  / ו  מחקר  פעילויות

מסחרי, בהתאם לתחזיות והמודלים הכלכליים שעמדו בבסיס פיתוחם. בהתאם, השקעות  

 גדולות של חברות אלו עשויה לרדת לטמיון.  

קיימים לא מעט גופי השקעות    –  מטרה ה  וחברות  השותפות  פועלת  בהם   בשווקים  תחרות .8.19.2.9

ויכולות פיננסיות זהות או    משאביםות השותפות, ואשר לחלקם  המתחרים בפעיל  סקנדרי 

טובות יותר ולחלקם אף יתרונות נוספים על פני יתרונות השותפות. אי הצלחת השותפות  

בשוק   ומשקיעים  המממנים  אחרים  בגורמים  על    הסקנדרילהתחרות  להשפיע  עלולה 

 תוצאותיה העסקיות, מצבה הפיננסי ותוצאות פעילותה של השותפות. 

העוסקות במגוון תחומים.   מטרהבתשקיף זה, בכוונת השותפות להשקיע בחברות   כאמור

הרי שבהתאם, חשופה השותפות לתחרות בתחומי פעילות ומגזרים מסחריים רבים שבהם 

 על   להשפיע   עלולה,  רווח  שולי  כיווץ  לרבות,  חרותהת   בתנאי  הרעה.  מטרהפועלות חברות ה 

תוצאותיה    מטרה ה  חברת  של  העסקיות   התוצאות  על  להשפיע  גם  כן  ועל  הרלבנטית, 

 .החזקותיההעסקיות של השותפות ועל היכולת לממש את 

 מטרה ה  מחברות  חלק  למצער  –  חדשות  טכנולוגיותאו  /ו   מוצרים  בפיתוח  עיכובים .8.19.2.10

מבצעות פיתוח או עדכון טכנולוגי של מוצרים שונים. עיכובים שעשויים להיווצר בשלב 

הפיתוח או עדכון מוצרים עשויים אף לגרום להפסדים. הפסדים פיננסיים כאמור עשויים  

ה חברות  של  פעילותן  ותוצאות  עסקיהן  מצבן,  על  מהותי  באופן  לרעה   מטרה להשפיע 

 . החזקותיהוהיכולת לממש את  ובהתאמה על תוצאותיה של השותפות

תלויות באופן    מטרהה  מחברות   חלק   למצער  –  מטרהה  חברות  של   הרוחני  הקניין  זכויות .8.19.2.11

מהותי בהגנות שונות על זכויות הקניין הרוחני שלהן. העדר הגנות של זכויות קניין רוחני  

במקרים  בהגנה  משפטית  להכיר  היכולת  העדר  בשל  והן  הגנה  עלויות  בשל  הן  אלו, 

של חברות ה לגרוע מבלעדיותן  עשויה  מכך   מטרהמסוימים,  וכתוצאה  במוצר שפיתחו, 
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בתוצאותיהן העסקיות, וכתוצאה מכך גם בתוצאותיה של השותפות.  לפגוע באופן מהותי 

על ידי צד שלישי עלול    מטרהבנוסף, הפרות של זכויות קניין רוחני קיימות של חברות ה

 . רווחיהן על להשפיע

כי לאחר פיתוח של מוצרים חדשים ו/או עדכון מוצרים קיימים    ייתכן  –  חלופיים  מוצרים .8.19.2.12

שיפגע   באופן  חלופיים  מוצרים  לפתח  כלשהם  שלישיים  צדדים  בידי   בביקושיםיעלה 

. במקרה כאמור, עלולות להיפגע התוצאות העסקיות של החברות  מטרהה  חברות במוצרי

 . החזקותיהמש את הרלבנטיות, ובהתאמה להיפגע תוצאותיה של השותפות והיכולת למ

 של   מפעילותן  ניכר  חלק  –  ופיתוח  למחקר  ניכרים  למשאבים  מטרה ה  חברות  של  היזקקות .8.19.2.13

תלוי בתהליכי מחקר ופיתוח, המצריכים הוצאות גבוהות. תלות בהצלחת    מטרהה  חברות

לפגיעה   ובהתאמה  אלו,  בחברות  מהותית  לפגיעה  להביא  עלולה  ופיתוח  מחקר  הליכי 

 .החזקותיהבתוצאותיה של השותפות וביכולתה לממש את 

ה  –  שלילי  ופרסום  במוניטין  פגיעה .8.19.2.14 חברות  של  במוניטין  שלילי    מטרהפגיעה  ופרסום 

לפגיעה   ובהתאמה  העסקיות,  בתוצאותיהן  לפגוע  עשויה  מוצריהן  לגבי  ו/או  לגביהן 

 .החזקותיהבתוצאותיה של השותפות וביכולתה לממש את 

סחירות בזכויות השותפות עשויה לפגוע ביכולת    חוסר  –  ומגבלות סחירות  סחירות  חוסר .8.19.2.15

את   לממש  ה  החזקותיההשותפות  ראשון    .מטרהבחברות  רישום  של  במקרים  בנוסף 

של  מניותיה  כי  כאמור,  לרישום  הרלבנטיים  ערך  ניירות  לדיני  בהתאם  ייתכן,  למסחר, 

)להלן:  לדינים הרלבנטיים(  )בהתאם  חסומות לתקופת חסימה מסוימת  יהיו    השותפות 

במהלך תקופת    מטרה של חברות ה  בשוויין "(. אין כל וודאות באשר לשינוי  לוקאפ  תקופת"

 ועד למימושן על ידי השותפות.    הלוקאפ

הוא כוח אדם איכותי,    מטרה ה  וחברות  השותפות  בהצלחת  יסוד  מרכיב  –  איכותי  אדם  כוח .8.19.2.16

להמשיך להעסיק   לנהכתו  מטרהמקצועי ומוכשר. אין כל ודאות כי השותפות או חברות ה 

 או לגייס כוח אדם כאמור. 

פיננסיים    מטרהה   וחברות  ככל  –  נמוכים  פיננסיים  ביצועים .8.19.2.17 לביצועים  להגיע  יוכלו  לא 

אותו שילמה  שיאפשרו להן לבצע אקזיט במחיר אטרקטיבי שיביא לתשואה על המחיר  

ויכולת   השותפות על השקעותיה, הרי שעלולות תוצאות הפעילות של השותפות להיפגע 

 המימוש של השקעות אלו עשויה להיפגע אף היא. 

 לשותפות  מיוחדים סיכונים .8.19.3

לאור העובדה שהחברה רוכשת שיעור זניח בחברות המטרה, לא יעלה    –   נאותות  בדיקת .8.19.3.1

הנרכשות.  והזכויות  פעילותה,  של חברת המטרה,  נאותות  בדיקת  לבצע  בידי השותפות 

מבוססת, באופן מוגבל, על הצהרות מוכר ניירות    תהאעיקר ההסדרה המשפטית בעניין זה  

  הצהרות   רוב  פי   על  כאשר ת,  על ידי השותפו  הערך   ניירות הסכם רכישת    מסגרתהערך ב

זכויותיו של המוכר    בדברמצב החברה ועסקיה אלא    בדבר  מצגים  יכללו  לא  כאמור  המוכר

זכויות כאמור    השותפותתרכוש    בסיסו  שעל  המידעיתר על כן,    בניירות הערך הנמכרים.

 .בלבד פומבי ציבורי מידע הינו

.  לו  השייכים  ממשיים   אמצעים  אין   הכללילשותף    –  אחריותו  והגבלת   הכללי  בשותף  תלות .8.19.3.2

  השותף .  הכללי  השותף   בידי   תהא  ועסקיה  השותפות   של   ניהולה  על   המלאה   השליטה 

 בשם  יעשה  ולא  עסקיה  או  השותפות  בניהול  שהיא  צורה  בשום  ישתתף  לא  המוגבל

השותפות   .כלשהי  משפטית  פעולה  השותפות את  תחייבנה  לא  המוגבל  השותף  פעולות 

צורה   בהסכם בשום  כמפורט  והכל  המפקח,  הסכמת  דרושה  מסוימות  לפעולות  שהיא. 
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בתשקיף ובהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק    4הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק  

 בתשקיף.  5

  יהיו   לא  ומנהליו  עובדיו,  הכללי  השותף,  דין  בכל  לאמור  בכפוף  כי  קובע  השותפות  הסכם

  שעשו   מחדל  או  מעשה   כל  על  המוגבל  השותף  כלפי  או  המוגבלת  השותפות  כלפי  אחראים

השותפות    לשותף  שהוענקו  הסמכויות  פי  על  המוגבלת  השותפות  בשם בהסכם  הכללי 

 המוגבלת או על פי דין, אלא אם כן המעשים כאמור נעשו בתרמית או בזדון או ברשלנות.

 ככל . לטוגדר  אלפנטלעיל, השותפות הוקמה במסגרת שיתוף פעולה בין   8.1בסעיף    כאמור

  הקשור   בכל  להיפגע   עלולה  שהשותפות  הרי,  אחרת  או  זו  בדרך,  יפגע  זה  פעולה  ששיתוף

  אלפנט הייחודית שפיתחה    הפלטפורמה  ניצול  תוך  חדשות  השקעה   הזדמנויות  למציאת

 .  מהיר באופן עסקיות  הזדמנויות לניצול הון  לגייס  טוגדר  של והיכולת

, וטוגדר  אלפנט לעיל, השותפות, באמצעות    כאמור  –   להשקעה  מתאימים   פרויקטים  העדר .8.19.3.3

תפעל לחפש השקעות אטרקטיביות על מנת להשיא תשואה למשקיעיה. אין וודאות באשר 

למידת הצלחתה של השותפות להמשיך ולמצוא השקעות אטרקטיביות אשר יאפשרו לה  

 השונות.   החזקותיהבין השאר להמשיך לפזר את 

שחברת מטרה    ככל בהתאם למדיניות ההשקעה של השותפות,    -   בדחק  החזקות  מכירת .8.19.3.4

שנתיים  לשהי  כ עד  של  תקופה  בתוך  הנפקה  תבצע  ידי  לא  על  מניותיה  רכישת  ממועד 

  כל או לא תפרסם טיוטה פומבית של תשקיף הנפקה שלה, תממש השותפות את    השותפות

מניות של חברת   רכשהמהמועד בו השותפות    יםחודש  27המטרה בתוך    בחברת  אחזקותיה

  ה שותפות בחברת מטרה כאמור עלול דרישה למימוש ומכירת החזקות ה  .כאמור  המטרה

 . מכירת החזקות כאמור בתזמון שעלול להיות לא מיטביללהוביל 
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עסקי    להלן  על  השפעתם  מידת  פי  על  הכללי  השותף  להערכות  בהתאם  טיבם  פי  על  הסיכון  גורמי  דירוג 

 וקטנה(:  בינוניתהשותפות המוגבלת )השפעה גדולה, 

 קטנה בינונית  גדולה הסיכון
 מאקרו  סיכוני

  X  הקורונה נגיף
  X  וכלכלי  בטחוני, פוליטי מצב

   X בעולם  ההון בשוקי שינויים
  X  פיננסיים  סיכונים
   X חליפין  בשערי תנודות

 ענפיים  סיכונים
   X ורגולציה תקינה, חקיקה שינויי
  X  המטרה חברת של  ערך בניירות שלישיים לצדדים עדיפות זכויות

 X   מטרה ה לחברות עתידי  מימון בהשגת קשיים
  X  טכנולוגיים  שינויים

   X הידע  עתירת הטכנולוגיה תעשיית של מצבה
   X מטרהה חברות פועלות שבהן בשווקים הקשורים מהותיים שינויים

  X  לשוק  חדירה
 X   חדשות טכנולוגיותאו /ו למוצרים באשר וודאות חוסר

  X  מטרהה וחברות השותפות פועלת בהם בשווקים תחרות
 X   חדשות טכנולוגיותאו /ו מוצרים בפיתוח עיכובים

  X  מטרהה חברות של  הרוחני הקניין זכויות
  X  חלופיים מוצרים

 X   למשאבים ניכרים למחקר ופיתוח מטרהה חברות  של היזקקות
  X  שלילי  ופרסום במוניטין פגיעה
   X סחירות ומגבלות סחירות חוסר

 X   איכותי  אדם כוח
  X  נמוכים  פיננסיים ביצועים

 לשותפות  מיוחדים סיכונים
   X נאותות  בדיקת

  X  אחריותו והגבלת  הכללי  בשותף תלות
 X   להשקעה   מתאימים פרויקטים העדר

  X  מכירת החזקות בדחק 
 

, 1968 -בדבר גורמי סיכון הינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  שלעילהמידע 

וההערכות   המידע  על  החברה    השותפות  של  סובייקטיבייםהמבוסס  של  הסיכון  גורמי  לאור   בחנונ  אשרבדבר 

עליה נכונים למועד את השוק בו היא פועלת ואת הגורמים המקרו כלכליים המשפיעים    שותפותהיכרותה של ה

ה של  והערכות  אומדן  הינו  שלעיל  המידע  כי  העובדה  לאור  זה.  תשקיף   והערכות  יכולבלבד,    שותפותפרסום 

עשויה להיות השפעה על   לכולם  אשר ,  השותפות  בשליטת  שאינם   גורמים  בשל  וזאת  תממשנה  לא  לעיל  המפורטות

 .שותפותפעילות ה
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 השותפות ידי על המוחזקות חברות אורתי  –ד  חלק

מאמרים,   מטרה ה  חברות   עם  בקשר  להלן  המפורט  המידע ידי  על  לשותפות  שנמסר  מידע  על  מבוסס  הקיימות 

ידי החברות השונות, על  פומבי שפורסם  מידע כאמור,  מחקרים, חוות דעת, מידע    ועוד,  התקשורת  ככל שפורסם 

 "(.  מידע מקורות)להלן: "

מידע פיננסי הינו בבחינת מידע ויודגש כי חלק מהמידע המפורט להלן, כגון מידע בקשר עם לוחות זמנים, פעילות,  

על ידי השותפות   נמצאואו  /ו  שנמסרו  והערכותצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על המידע  

ם שאינם בשליטת השותפות, וביניהם הצלחת  ממקורות מידע שונים כאמור לעיל, ואשר התממשותו תלויה בגורמי

 .הקיימות   מטרהה  חברות  של  סיכון  גורמי  וכן  השוק  מצב,  חיצוניות  השפעות,  בתכניותיהןהקיימות    מטרהחברות ה

 

 החברות  באתרי,  היתר  בין,  שפורסם   פומבי  מידע  על  מבוסס,  המטרה  חברות  עם  בקשר,  להלן  המפורט  המידע

 המידע   כי,  יודגש.  המטרה  חברות  לגבי   שלישיים  צדדים  ידי   על   או/ו  התקשורת  באמצעי  או/ו  אחרים   ובאתרים

 העובדה   מעצם  ידן  על  אושר  לא   וגם  ישיר  באופן  המטרה  מחברות  שהתקבל  מידע  על  מבוסס  אינו,  להלן  המובא

 ולפיכך,  שלהן  מניות  בעלי  עם  אלא  החברות  עם  נעשו  לא  להלן  כמתואר  המטרה  בחברות  המניות  רכישת  שעסקאות

 .ומדויק שלם, מלא  הינו זה מידע כי וודאות  כל ואין, בלבד חלקי והינו השותפות ידיעת למיטב הינו

 

 כל  לאמת  או  לבדוק,  שהוא  סוג  מכל,  התחייבות  כל  המטרה  מחברות  קיבלה   לא  השותפות,  דין  כל   להוראות  בכפוף

 חברתאף , בהתאם. השותפות של , עתידית או  קיימת, אחרת  הודעה או דיווח, מסמך בכל או בתשקיף הכלול מידע

 הינו  כאמור   מידע  בהם  במקרים כולל,  כאמור  למידע  אופן  בכל   להתייחס או  לאשר  התחייבה  ולא   אישרה   לא   מטרה

 מחברות   קיבלה  לא  השותפות,  השותפות  על  לחול  שעשויות דיווח  חובות  לכל קשר  ללא. מטעה  או  שלם  לא,  מוטעה

 ללא , כאמור מידע לה לספק התחייבו לא הפורטפוליו וחברות לשותפות כלשהו מידע לספק  התחייבות כל המטרה

 .מהשותפות  דרישה  או בקשה לכל קשר

 

 השותפות החזקות .8.20

 :  שלהלן  המטרה  בחברות   השקעהעל הסכמים לביצוע השותפות   חתמה למועד התשקיף,   נכון

8.20.1. Rubrik Inc. להלן( או רובריק: " ולעיל ""Rubrik).  

8.20.2. Dialpad Inc. להלן( או  "יילפדד: "ולעיל"Dialpad").     

8.20.3. BigID Inc. להלן(  או " "איידי  ביג: "ולעילBigID"   .) 

8.20.4. Mapbox Inc.  להלן( או " "מאפבוקס: "ולעילMapbox "  .) 

8.20.5. Carbon3D, Inc. " :להלן ולעיל(או " די3 קארבון "Cardon3D.)" 

8.20.6. Malwarebytes, Inc. " :להלן ולעיל(או " מלוורבייטס "Malwarebytes.)"   

8.20.7. Silenseed Ltd. " :להלן ולעיל(אוסיילנסיד "”Silenseed” .) 

השותפות    נכון של  מבחינתה  המשמעותית  חברה  היא  מהותית  חברה  השותפות,  לדעת  התשקיף,  למועד 

משיקולים איכותיים, כגון שווי משמעותי )נוכחי או פוטנציאלי בשנה הקרובה( של השקעות השותפות בה, או  

 סיכונים וחשיפה משמעותית לשותפות בקשר עם השקעת השותפות בה.  

ת, נכון למועד התשקיף, אך אחת מהחברות כאמור אינה עומדת בלפחות אחד  הקיימו  מטרהה  חברות  מבין

יעדים ובאסטרטגיה העסקית של  במהקריטריונים המפורטים לעיל, ולפיכך, נכון למועד התשקיף, בהתחשב  

 הקיימות אינה נחשבת לחברה מהותית.  מטרהמחברות ה תהשותפות, כמפורט בחלק ג' לעיל, אף אח
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 : לעיל לחברות המטרה ביחס מסכמת טבלה  להלן

זיקה 

 אל רליש

  החזקות

  השותפות

 בחברה

שיעור 

ההשקעה  

מתמורת  

 16ההנפקה

 סכום

 על שהושקע

 השותפות ידי

)באלפי 

 17ח( "ש

  פיתוח שלב

 המוצר 
 החברה שם מימון  שלב

למיטב ידיעת  - 

השותפות, 

השקעות 

השותפות הן 

בשיעור זניח  

מהון חברות 

המטרה )פחות 

 (. 1%-מ

 

 319-כ 1.28%

 החלה החברה

 במכירות 

E  דיילפד 

 רובריק E 1,646-כ 6.58% -

 איידי  ביג D 472-כ 4.57% קיימת זיקה 

 מאפבוקס D 1,481-כ 5.92% -

 מלוורבייטס  B 226-כ 0.90% -

 די3 קארבון  E 1,231-כ 4.92% -

   1,974-כ 7.90% קיימת זיקה 

 טרם החברה

  החלה

 במכירות 

B  סיילנסיד 

 

 

 

 
 . ₪  מיליון  25 של כולל  בסך  גיוס  של בהנחה  16
 . 2021בפברואר  1לפי שער הדולר ליום  17
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למועד   מטרהה  חברות  אודות,  השותפות  ידיעת  למיטב,  מידע  יובא  להלן נכון  השותפות  מחזיקה  בהן  הקיימות 
 התשקיף:

 רובריק  .8.21

 התשקיף  למועד נכון  רובריקאודות  מידע .8.21.1

 Rubrik Inc החברה:  שם

  ומועד   החברה  סוג

 :הקמתה

המרכזיים, הינם בפאלו אלטו. רובריק  . משרדי  2014חברה פרטית, אשר התאגדה בשנת  

 כמו גם בצפון קרוליינה ובטקסס, ארה"ב, בנוסף למשרדים בהודו, אנגליה ואירלנד.  

  הערך   ניירות  מספר

  שבכוונת /    שרכשה

 :לרכוש השותפות

18,700 

  הערך   ניירות  סוג

  שבכוונת   /שרכשה

 :שלרכו השותפות

 מניות רגילות. 

  וחברי   רובריק  הנהלת

 : הדירקטוריון

שותף  )מייסד  ניטרקשהייפ  ארוינד  )מנכ"ל(,  ודירקטור(  שותף  )מייסד  סינה  ביפול 

ודירקטור( )מנהל טכנולוגיות ראשי(, רווי מהטרא )דירקטור(, אסים צ'נדנה )דירקטור(, 

סלאם   אנריקה  )דירקטור(,  טומפסון  שותף(, ג'ון  )מייסד  ג'יין  ארוינד  )דירקטור(, 

)מנהל   צ'ונדארי  קירן  )ארכיטקט(,  שותף(  )מייסד  מזומדר  הנדסה(, סוהאם  )סמנכ"ל 

כספים ראשי(, דן רוג'רס )נשיא(, ברט שירק )מנהל הכנסה ראשי(, וונדי בהר )מנהלת 

קוחות פירסום ראשי(, פיטר מקגרוף )מנהל משפטי ראשי(, גירי ליר )סמנכ"ל שירות ל

 גלובלי ושביעות רצון(, וינוד מרור )סמנכ"ל הנדסה( 

  עיקריים   משקיעים

  אסטרטגיים או  /ו

 :רובריקב

 ,Lightspeed Venture Partnersיחד עם    Bain Capital Ventures  רובריק בין משקיעי  

Greylock Partners, Khosla Ventures ו-  IVP. 

  עניין  בעלי של אחזקות

  בשותף או  /ו  בשותפות

 הכללי ברובריק: 

 . רובריקנכון למועד התשקיף, אין לבעלי עניין בשותפות ו/או בשותף הכללי אחזקות ב

 בהון  פעולות  של  תיאור

  בשנתיים רובריק  

)סוג    האחרונות

 מי  עם,  העסקה

  חברה   שווי,  בוצעה

 פרט  וכל,  בוצעה  לפיו

  למשקיע   שחשוב  אחר

 (: לדעת סביר

מיליארד דולר. משקיעי    3.3מיליון דולר, לפי שווי של    261  רובריקגייסה    2019בינואר  

היו   עם    Bain Capital Venturesהליבה   ,Lightspeed Venture Partnersיחד 

Greylock Partners, Khosla Ventures ו-  IVP. 

 

 . E, נכון למועד התשקיף, סיימה החברה סבב גיוס crunchbaseעל פי אתר 

) רובריק: פעילות (, עם התמחות ספציפית בניהול מידע Cloud data managementניהול נתונים בענן 

מציעה גישה רציפה לבסיסי הנתונים של ארגונים, יכולות   רובריקארגוני, גיבוי ושחזור.  

מחלי ולמעשה  נתונים  ושחזור  גיבוי  של  המסורתיות מוגברות  הגיבוי  תוכנות  את  פה 

 והמסורבלות בשירות רשתי בענן. 
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  של   עיקריים  מוצרים

 בו  השוק)כולל    רובריק

, רובריק  פועלת

  עליה   הטכנולוגיה

  מוצרי   מתבססים

  ותיאור רובריק  

  חסרונות   /יתרונות

  פי   עלרובריק    מוצרי

  הקיימים   המוצרים

 (:בשוק

 (. Cloud Data Management) בענן נתונים ניהול

היא  שרובריקניהול הנתונים, כך    של  מודרניזציה  מיישמתפלטפורמת הדגל של רובריק  

ב, תיקוני ו, ארכשחזורלמעשה פלטפורמת תוכנה אחת המספקת ניהול נתונים לגיבוי,  

פגימות, תאימות והעתקה במרקם מאובטח אחד על פני מרכזי נתונים ועננים. המוצר 

ם בתעשייה, מאגרי מידע ועננים כדי לאפשר גמישות רבה יותר מגן על יישומים מובילי

 בעבודה במינימום מאמץ. 

 (.Cloud Native Data Protection) בענן נתונים  הגנת

לגלות, להגן, לארגן ולנהל באופן אוטומטי את   מנת  עללהגנה על נתונים,    ייחודיפתרון  

עות תצוגה ייחודית וקלה בעננים מרובים באמצ  הארגון  שלכל הנתונים והאפליקציות  

ושחזור במודל    תמספק  רובריקלשימוש.   הענן    SaaSגיבוי  נתוני  על   של בכדי לשמור 

גדולים   הארגון התאוששות  וביטחון  לגמישות  הנתונים  זמינות  שיפור  תוך  בטוחים, 

 יותר. 

Rubrik Polaris 

 Rubrik  -החכמה מידע אודות הנתונים המנוהלים על ידי    בצורה   אוגר   Polaris  - ה  מוצר

Cloud Data Management  מאוחדת נראות  ומאפשר   של  הנתונים  מאגרי   כל  של, 

בנתונים   יותר   נוח  באופן  לשייט , רובריק מאפשרת לארגונים  Polaris  - ה. עם  הארגון

כגון הגנה מקורית בענן, שחזור   SaaSשלהם ומספקת יישומי   בעלי ערך מוסף חדש, 

 וסיווג נתונים. AIתוכנות כופר מונעות  

הענן  ש  בכך להשקיע    הינה   רובריק   של  המרכזיות   המשימות  אחת פלטפורמות 

ת  ישמרווהפולאריס   על  זמן  בתקני    בכל   מיכהות  אימותבכל   הפיתוחמאגרי המידע, 

זק לניהול נתוני ענן ולפשט את אופן הניהול השונות בכדי לבנות בסיס ח  והאפליקציות

לא   רובריק  שלבטיח שהשימוש בפלטפורמות  לה  מנת   על   את וההגנה על נתונים בענן. ז

 . הלקוחותישפיע לרעה על תאימות האבטחה של  

השוק   סוג  / לקוחות 

  מכוונת שאליו  

 רובריק:

העולמי   (EDM או Enterprise Data Management) גודל שוק ניהול הנתונים הארגוני

דולר בשנת    77.9  -צפוי לגדול מ דולר בשנת    122.9  -ל   2020מיליארד  , 2025מיליארד 

גורמי צמיחה מרכזיים   9.5%של   (CAGR) בשיעור צמיחה שנתי ממוצע  זו.  בתקופה 

בארגון, לשוק כוללים את הצורך לנהל ביעילות את הנתונים שנוצרים ברחבי המחלקות  

ודיגיטליזציה. כמו כן, הצורך הגובר להבטיח  Internet of Things  (IoT) אימוץ מכשירי

 עמידה ברגולציה שכל הזמן מתעדכנת ומחמירה, כגון התקנה הכללית להגנת נתונים

(GDPR), החוק להגנת מידע אישי (APPI)  ועוד תקנות, מהווה גם הוא מניע לצמיחת

 .נישוק ניהול הנתונים הארגו

אימוץ מוגבר של ארכיטקטורות עיבוד שונות ומקבילות, הגדלת הצורך במידע בזמן  

נתונים  ניהול  השוק.  את  המניעים  העיקריים  הגורמים  הם  סיכונים  בניהול  והצורך 

ארגוני מסייע לארגונים בבעיות אשר עלולות לגרום לניהול כושל של נתונים ומיישם 

מהיצרן   נתונים  למסירת  מובנה  התהליך  תוכנות/שירותי  על  הנתונים.   -למשתמש 

EDM לנהל ולאחד תוכנות שונות, תשתיות רשת ותקנות שונות לניהול זרימת הנתונים. 

ארגונים גדולים מיישמים כל העת שיתופי פעולה של צוותים משותפים ממחלקות כגון 

ם פונקציה חיונית בארגוניהינה     .EDM ותפעול ונדרשים ליישם לשם כך IT ,כספים

למדידה וניהול של נתונים פיננסיים או אחרים בכל ארגון.  BIG DATA העובדים עם
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על סוגי הנתונים, - EDM ה ומנומק באשר להגדרות בעלות  מאפשר מדיניות אחידה 

  .המקורות שלהם, אבטחה, שיתוף, גיבוי, שחזור ועוד

נתונים גדולים הופך הכרחי יותר ויותר ככל שגדל אתגר העבודה עם בסיסי   EDM -ה

יותר, בארגונים גלובאליים יותר, מרובי משרדים, מרובי שפות, מרובי דיסציפלינות, 

עם צרכים לשיתוף בין אפליקציות שונות, וכל זאת בעולם בו רק מתרבים האיומים 

 .ומתרבות מנגד הרגולציות

 נתש   עד  2020שנת  מ  13.1%משמעותי של    CAGRפלח ניהול הנתונים בענן צפוי לרשום  

ניתן  2027 . העבודה בענן היא צורת האחסון הזולה ביותר בהשוואה לאחסון מקומי. 

לגשת לנתונים המאוחסנים בענן ממקומות רבים, עם מינימום תמיכה ותחזוקה נמוכה, 

מה שמניע את אימוץ פריסת הענן. בנוסף, פריסת ענן מאפשרת אחסון נתונים משמעותי  

תונים. מצב פריסת ענן מספק גם יתרונות כספיים באמצעות שלל ארכיטקטורות עיבוד נ

לארגונים מכיוון שהם נדרשים להשקעה הונית מינימלית, אפשרויות תשלום גמישות 

 וללא דרישת חומרה ייעודית.  SAASכגון 

  פעילות   אודות  מידע

 רובריק: של"פ המו

 - Rubrikפלטפורמת הדגל של רובריק מיישמת מודרניזציה של ניהול הנתונים, כך ש  

ארכוב,  שחזור,  לגיבוי,  נתונים  ניהול  המספקת  אחת  תוכנה  פלטפורמת  למעשה  היא 

תיקוני פגימות, תאימות והעתקה במרקם מאובטח אחד על פני מרכזי נתונים ועננים. 

גמישות  כדי לאפשר  ועננים  יישומים מובילים בתעשייה, מאגרי מידע  על  המוצר מגן 

 . רבה יותר בעבודה במינימום מאמץ

 F5 Networks, Proofpoint, Cltrix Systems, Primary IO, Datera, Delphix :עיקריים מתחרים

 18אחרות. נתונים  ולחברות ניהו

HARVARD azdaMdobe, HBO, A ,ניתן למצוא ארגונים כמו:    רובריקבין לקוחות   :לקוחות

LAW SCHOOL  19ועוד . 

 עובדים.   1,400 -על פי מקורות אינטרנטיים, כ  רובריקב :עובדים מספר

  שנתי   מכירות  קצב

 :משוער

 הינה חברה פרטית ואינה מפרסמת את הכנסותיה. רובריק

 .20מיליון דולר ארה"ב  600עמדו על כ  2020הכנסות רובריק בשנת  

. להלן  והדאטה  התקשורתשאר בתחום  עוסקים בין ה  רובריקהפטנטים הרשומים של   :פטנטים

 21: מספרי הפטנטים על פי חוות דעת שקיבלה החברה
US2020409802 (A1), US2020409795 (A1), US2020409796 (A1), US2020409909 (A1), US2020379848 (A1), US10838817 
(B1), US2020348842 (A1), US2020349028 (A1), US2020349031 (A1),US2020349022 (A1), US2020349030 (A1), 
US2020348955 (A1), US2020348956 (A1), US2020349029 (A1), US2020349021 (A1), US2020349018 (A1), US2020341659 
(A1), US2020341864 (A1), WO2020160086 (A1), WO2020160085 (A1), US2020250151 (A1), US2020252261 (A1), 
US2020252264 (A1), US2020250046 (A1), US2020250062 (A1) 

 

 ברובריק השותפות  השקעת .8.21.2

מניות רגילות    18,700  לרכישת  בהסכם מחייב התקשרה השותפות    2021בינואר    27  ביום .8.21.2.1

- כ, בסך כולל של  "(המוכר)להלן בסעיף זה: "  ברובריקמידי בעל מניות קיים    רובריקשל  

 
 . PITCHBOOK -מ  נלקח  המידע 18
19rate-run-revenue-600m-claims-https://blocksandfiles.com/2020/02/22/rubrik  
20rate-run-revenue-600m-claims-https://blocksandfiles.com/2020/02/22/rubrik /   
  רק   כולל   במאגרים   הזמין  המידע  .בעולם  שונים  ממקורות   ופטנטים  פטנט  בקשות   הכוללים  מקוונים  מידע  מאגרי   על  מבוסס   המידע   21

  חודשים  -18  מ   יותר  חלפו  שטרם  פטנט   בקשות   כולל  לאהמידע    .הגשתן  מאז  חודשים  -18  מ  יותר   שחלפו  דהיינו,  שהתפרסמו  פטנט  בקשות
 .המקוונים במאגרים נכללות  ולא ראשונים חודשים 18 במשך חסויות הן  שכן(, הגישו החברות  כי  ייתכן ) הגשתן מאז

https://blocksandfiles.com/2020/02/22/rubrik-claims-600m-revenue-run-rate
https://blocksandfiles.com/2020/02/22/rubrik-claims-600m-revenue-run-rate/
https://blocksandfiles.com/2020/02/22/rubrik-claims-600m-revenue-run-rate/
https://blocksandfiles.com/2020/02/22/rubrik-claims-600m-revenue-run-rate/
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ש"ח  ,6461 של  אלפי  למניה  ובמחיר  "  22ש"ח   88-כ,  " ההסכם)להלן:  או   המניות" 

 .", בהתאמה(הנרכשות

בגין ההתקשרות בהסכם מכירת המניות    סירוב ראשוןהמוכר יעביר הודעה לזכאים לזכות   .8.21.2.2

 בעניין זה. המוכרתלשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

כאמור בסעיף בחר לממש את זכות הסירוב שלו ולרכוש   סירוב ראשוןבמידה וזכאי לזכות   .8.21.2.3

ההסכם. במידה וימומשו רק חלק מהמניות במסגרת הליך    יבוטל את המניות הנרכשות,  

ביחס למניות שלא נרכשו   בתוקף  ההסכם  יישאר"(,  חלקי   מימושזכות הסירוב )להלן: "

ימים    10באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא אם בוטל על ידי השותפות בתוך  

במידה והזכאים לזכות הסירוב הודיעו     מיום שהודיע לו המוכר בדבר המימוש החלקי.

יספקו אחד לשני את כל המסמכים  זכותם כאמור, הצדדים  שהחליטו שלא לממש את 

 סכם. הנדרשים על פי הה

של   .8.21.2.4 בסך  התמורה  את  למוכר  תעביר  ש"ח    1,645השותפות  יותר אלפי  נמוך  סכום  )או 

על ידי צד שלישי כאמור בסעיף(   סירוב ראשון במקרה של מימוש חלקי, לאור הפעלת זכות  

 בתמורה להעברת המניות הנרכשות )או חלקו(. 

וסגירת   .8.21.2.5 בתוך    הרכישהבמידה  תקרה  הסירוב    21לא  זכות  תהליך  סיום  מיום  ימים 

לעיל, כתוצאה מהפרה של צד את התחייבויותיו על פי    8.21.2.3הראשונה כאמור בסעיף  

 ההסכם, הצד השני יהא רשאי לבטול את ההסכם על ידי משלוח הודעה לצד השני. 

הסירוב    2021במרץ    3ביום   .8.21.2.6 זכות  מימוש  אי  בדבר  מהחברה  אישור  השותפות  קיבלה 

 הראשונה ביחס למניות הנרכשות.

העבירה השותפות למוכר את התמורה בגין המניות הנרכשות, ובכך   2021במרץ    5ביום   .8.21.2.7

 השלימה את העסקה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 2021בפברואר   1שער הדולר ליום לפי   22
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 דיילפד  .8.22

   התשקיף למועד נכון דיילפדאודות  מידע .8.22.1

 .Dialpad Inc החברה:  שם

  ומועד   החברה  סוג

 :הקמתה
 .2011חברה פרטית, אשר התאגדה במדינת דאלוור בשנת  

  הערך   ניירות  מספר

  שבכוונת /    שרכשה

 :לרכוש השותפות

12,500 . 

  הערך   ניירות  סוג

  שבכוונת /    שהכשר

 :לרכוש השותפות

 מניות רגילות. 

  וחברי   דיילפד  הנהלת

 : הדירקטוריון

פטרסון   בריין  ומייסד(,  דירקטור  )מנכ"ל,  וולקר  ראשי,  קרייג  תוכנה  )מהנדס 

פאקט   ווינסנט  ומייסד(,  דירקטור  תוכנה,  )מהנדס  רקטור  ג'ון  ומייסד(,  דירקטור 

)מנהל   אוקונל  דן  )יועמ"ש(,  טוי  לילי  תפעול(,  )מנהל  יאנג  ג'ייסון  מוצר(,  )מנהל 

הכנסות ודירקטור( וסטיב ל'קומר )מנהל כספים(. חברי דירקטוריון נוספים: מרק  

 וויל גריפיט', ריץ' מינר, ג'ן גרנט ומרק שולגן.   אנדרסון, ג'ון קים,

  עיקריים   משקיעים

 אסטרטגייםאו  /ו

 :דיילפדב

Amasia, GV, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, Section 32, Iconiq, 

Salesforce Ventures, Work Bench, SoftBank  corp., Scale Venture 

Partners, Omers and SoftBank&Indosat. 

  בעלי   של  אחזקות

או /ו  בשותפות  עניין

הכללי    בשותף

 :דיילפדב

אחזקות   הכללי  בשותף  ו/או  בשותפות  עניין  לבעלי  אין  התשקיף,  למועד  נכון 

 בדיילפד.

  פעולות   של   תיאור

  בשנתיים  דיילפד בהון

)סוג    האחרונות

 מי  עם,  העסקה

  חברה   שווי,  בוצעה

 פרט  וכל,  בוצעה  לפיו

  למשקיע   בושחש  אחר

 (: לדעת סביר

 OMERS Growthמיליון דולר בהובלת  250גייסה החברה  2020לדצמבר  21ביום 

Equity  של שווי  הערכת  פי  על  בסיבוב    1.2,  ההשקעה(.  )לאחר  דולר  מיליארד 

 :ההשקעה השתתפו גם

TriplePoint Venture Growth, GV, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, 

SoftBank Capital, Work-Bench, Section 32, and ICONIQ Capital. 

 

 . E, נכון למועד התשקיף, סיימה החברה סבב גיוס crunchbaseעל פי אתר 

הודעות,  דיילפד   : דיילפד פעילות וארגונית שכוללת מערכת  עסקית  לתקשורת  פלטפורמה  מפתחת 

קול, וידאו ושיחות ועידה שניזונות ממערכות בינה מלאכותית היושבות בענן. מוצרי  

ניתוח    דיילפד  שירותי  וגם  הלקוחות,  ועם  בארגון  תקשורת  אמצעי  מספקים 

 . מתקדמים בזמן אמת שמאפשרים הפקת ידע והתייעלות בתחום התקשורת

  של   עיקריים  מוצרים

  בו   השוק)כולל    דיילפד

,  דיילפד  פועלת

  עליה   הטכנולוגיה

 הינם: דיילפד מוצרי 

• Dialpad Talk-    ולקוחות עובדים  עם  לתקשורת  כלים  שמספקת  אפליקציה 

אחד.   )בממשק  האינטרנט  באמצעות  מתבצעת  ומספקת  VoIPהתקשורת   )

כוללים   המתקדמים  הכלים  מתקדמות.  תקשורת  אפשרויות  למשתמשים 
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  מוצרי   מתבססים

  ותיאור   דיילפד

 חסרונות/    יתרונות

  פי   על  דיילפד  מוצרי

  הקיימים   המוצרים

 (:בשוק

תמלול שיחה אוטומטי, איסוף נתונים, אנליזה, בדיקת סנטימנט, חיפוש מילות  

מפתח ועוד תכונות רבות נוספות. האפליקציה למעשה הופכת את התקשורת  

לב העובדים  בין  לנתח  המדוברת  שניתן  מידע  למאגר  הלקוחות  ובין  עצמם  ין 

 ולהפיק ממנו ערך.

• UberConference-   בו ועידה  שיחות  לביצוע  העובדים  ומערכת  עם  ידאו 

, גם מוצר זה נהנה מיכולות הענן  Dialpad Talk-והלקוחות מכל מכשיר. כמו ב

לכל   שיחה  סיכום  משלוח  כגון  העבודה,  את  שמייעלים  החברה  של  והניתוח 

 תפים, פעולות לביצוע ועוד. המשת

• Dialpad Contact Center-    מערכת תמיכה בעבודת נציגי שירות, בענן, הכוללת

תכונות מעולם הבינה המלאכותית שמייעלת את עבודתם. יכולות הניתוח של  

החברה מאפשרות לנציגי השירות להציע פתרונות טובים יותר ללקוחות, תוך  

 ונים ודיווח.ניתוח השיחה בזמן אמת, איסוף נת 

• Dialpad Sell-    מערכת תמיכה בעבודת נציגי מכירות, בענן, תוך אינטגרציה עם

קיימות. המערכת מייעלת את עבודת נציג המכירות באמצעות    CRMמערכות  

אמת   בזמן  המכירות  נציגי  אימון  אחד,  במקום  התקשורת  אמצעי  כל  מיקוד 

וכו המילים  אופי  שלהם,  הדיבור  קצב  אחר  מעקב  עם  )כגון  התמודדות   ,)'

 התנגדויות מצד הלקוח הפוטנציאלי, יצירת סיכומי שיחה, ניתוח השיחות ועוד. 

ה תשתית    VoIP- שוק  על  שמתבססת  דיגיטלית  תקשורת  פתרונות  מגוון  כולל 

ה הארצית.  הטלפוניה  תשתית  על  ולא  וגם    VoIP-האינטרנט  לקול  גם  מאפשר 

 לנתונים לנוע על אותה הרשת ובכך להפחית עלויות באופן משמעותי. 

צמחו מאוד בשנים האחרונות, בין השאר בשל פיתוחים טכנולוגיים    VoIP-שירותי ה

וש נוחה  מחד,  בתקשורת  מעוניינת  אשר  מאידך,  העסקית  הקהילה  בדרישות  ינוי 

היא    VoIP-ואמינה במחיר נמוך ולרוב מסתכם בעלות חיבור האינטרנט. מטרת ה 

שיחות טלפון, פקסים, הודעות קוליות,    -לאחד את כל שירותי התקשורת של החברה

ספק ללקוחות בכל  כיחידות עצמאיות שניתן ל  -וידאו ועודואימייל, שיחות ועידה ב

 פלטפורמה. 

 העולמי: VoIP- להלן מספר נתונים נבחרים אודות שוק ה

לכ  VoIP-שוק ה • לגדול  צפוי  בשנת    93.2- העולמי   $   183.7-ולכ  2024מיליארד 

 .21.5%-, עם גידול שנתי ממוצע של כ 2027מיליארד $ בשנת 

 .VoIP-מיליארד משתמשים ב 3- צפויים להיות כ 2021בשנת  •

בעלויות    90%-בעלויות השיחות המקומיות וכ   40%-קטנים חוסכים כעסקים   •

 . VoIP-השיחות הבינלאומיות כשהם עוברים לשימוש ב 

של   • הגוברת  לעבודה    Bring-Your-Own-Device (BYOD)הפופולריות 

לשירותי   ביקוש  מייצרת  העבודה(  ממקום  מכשיר  קבלת    VoIP)במקום 

 .  המותאמים למגוון מכשירים ומערכות הפעלה

השפיעה מאוד על אופי הפעילות של העובדים בכל רחבי    Covid-19-מגיפת ה •

וטכנולוגיות   בכך    VoIPהעולם,  זו  בתקופה  מפז  כיקרות  עצמן  את  הוכיחו 

- שאפשרו לעובדים רבים לעבוד מביתם כמעט מבלי להרגיש בהבדל. כיום, כ
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להחל  42% צפויה  אינה  הזו  המגמה  מהבית.  עובד  בארה"ב  העבודה  ש  מכוח 

 במידה והמגיפה תסתיים. 

השוק   סוג  / לקוחות 

  מכוונת שאליו  

 :דיילפד

יש לה מעל   והיא זכתה במגוון פרסים    70,000לפי דיילפד,  לקוחות ברחבי העולם 

בצפון אמריקה,   Deloitte Technology Fast 500-לאורך השנים, וביניהם נבחרה ל

World's best cloud companies – 2019   ו   G2 Momentum Leader- של פורבס 

 . WeWork-ו TED, Uber, HubSpot, Stripe. מבין לקוחותיה: 2020בחורף 

 פעילות  אודות  מידע

 : דיילפד של"פ המו

כי   ניתן להתרשם  עוסקת באופן שוטף בפעילות מחקרית.    דיילפדעל פי פרסומים 

תקשורת    דיילפד  פתרונות  בפיתוח  בפתרונות    VoIPעוסקת  וכן  מתקדמים 

ישנן   יכולותיה  מבין  לעיל,  כאמור  ענן.  ושירותי  מלאכותית  בינה  של  מתקדמים 

הסקת   נתונים,  איסוף  לטקסט,  מדוברות  מילים  תמליל  סנטימנט,  ניתוח  יכולות 

 מסקנות בזמן אמת ועוד. 

המלאכותית   הבינה  בתחום  דרכה  את  החלה  רכישת    2018בשנת  הקבוצה  עם 

TalkIQ  באמצעות לטקסט  ועידה  שיחות  שמתמללת  פלטפורמה  הינה  שכאמור   ,

( הטבעית  השפה  עיבוד  בתחום  (  Natural Language Processing- NLPיכולות 

)כגון ניתוח סנטימנט, רישום המשימות   גם בזמן אמת  ומספקת תובנות חשובות, 

שאחרי   בשנים  וכו'(.  השיחה  לאחר  לבצע  את  שיש  הרחיבה  החברה  הרכישה, 

שיחות   של  חכמה  הפניה  מציעה  גם  וכעת  המלאכותית  הבינה  בתחום  יכולותיה 

קוליות   הודעות  של  תמלול  או  ביותר(  המתאים  לנציג  הלקוח  התאמת  )למשל 

לטקסט. לפי דברי מנכ"ל החברה, החברה צופה את פני העתיד ובחודש אוקטובר  

המוצרים שלה. החברה    4שקיע ולפתח את  מיליון $ להמשיך לה  100-גייסה כ  2020

שפה,   זיהוי  המלאכותית,  הבינה  תחומי  על  ניכר  דגש  מכונה  NLPשמה  למידת   ,

 . Voice Intelligence- VI-ומכנה את מגוון המיומנויות שלה בתחום כ

 : פעילות חברות רבות, וביניהן VoIP- בשוק שירותי התקשורת ב :עיקריים מתחרים

RingCentral, Slack, 8x8 VoIP Phone Service, Lifesize, Skype, Zoom, 
Microsoft (Teams), Podium, Plivo, GoToConnect (formerly Jive), 
GlobalMeet Collaboration, Vonage Communications APIs (formerly 
Nexmo), 3CX, Aircall, Talkdesk, Ujet, and Observe.ai. 

 :את השאר  בין כוללים החברה לקוחות :לקוחות

MarketStar, JumpCrew, Xero, EF Education, Rocket Matter, Motorola, 

TED. 

.  משרדים ברחבי העולם  11- עובדים ב   600- מעסיקה מעל לעל פי אתר דיילפד, היא   :עובדים מספר

  100-כ  "ב המצהדעת    חוות נכון למועד    דיילפדרשימת המשרות המפורסמות באתר  

 הן עבור מהנדסים במגוון תחומים ובעיקר בתחום התוכנה   34משרות. מתוכן, 

  שנתי   מכירות  קצב

 :משוער

מידע    על   בכמאה  הסתכמו  2019  לשנת  החברה  הכנסות,  ציבורי  מידע,  ציבוריפי 

 .23דולר  מיליון

 
23  ca-sanfrancisco-https://incfact.com/company/dialpad/ 

https://incfact.com/company/dialpad-sanfrancisco-ca/
https://incfact.com/company/dialpad-sanfrancisco-ca/
https://incfact.com/company/dialpad-sanfrancisco-ca/
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. להלן מספרי  התקשורתהפטנטים הרשומים של דיילפד עוסקים בין השאר בתחום  פטנטים:

 24הפטנטים על פי חוות דעת שקיבלה החברה: 
US10841357 (B1), US10796684 (B1), US10762887 (B1), US6834048 (B1), WO0211389 (A2), WO0124478 (A2). 

 

 בדיילפד שקעת השותפות ה .8.22.2

מניות    12,500  לרכישת  מחייב   כוונות  במכתבהתקשרה השותפות    2021בפברואר    1  ביום .8.22.2.1

, בסך כולל  "(המוכרתדיילפד )להלן בסעיף זה: "מידי בעל מניות קיים    דיילפדרגילות של  

 המניות" או "הכוונות  מכתב)להלן: "  25ש"ח   25.5, ובמחיר למניה של  ש"חאלפי     319-כשל  

 .", בהתאמה(הנרכשות

בגין ההתקשרות בהסכם מכירת המניות    סירוב ראשוןהמוכר יעביר הודעה לזכאים לזכות   .8.22.2.2

 בעניין זה. המוכרתלשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

בחר לממש את זכות הסירוב    8.22.2.2כאמור בסעיף    סירוב ראשוןבמידה וזכאי לזכות   .8.22.2.3

הנרכשות,   המניות  את  ולרכוש  חלק  הכוונות  מכתב  יבוטלשלו  רק  וימומשו  במידה   .

" )להלן:  הסירוב  זכות  הליך  במסגרת    הכוונות   מכתב  יישאר"(,  חלקי  מימושמהמניות 

ביחס למניות שלא נרכשו באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא אם בוטל    בתוקף

 ימים מיום שהודיע לו המוכר בדבר המימוש החלקי.  10על ידי השותפות בתוך 

בסעיף   .8.22.2.4 כאמור  בוטל  לא  הכוונות  ומכתב  על  8.22.2.3במידה  יחתמו  והשותפות  המוכר   ,

 "(. המניות העברת הסכםהסכם העברת מניות )להלן: "

של   .8.22.2.5 בסך  למוכר את התמורה  ש"ח     319-כהשותפות תעביר  יותר  אלפי  נמוך  )או סכום 

על ידי צד שלישי כאמור בסעיף    סירוב ראשון במקרה של מימוש חלקי, לאור הפעלת זכות  

הסכם 8.22.2.3 שייחתם  לאחר  וזאת  חלקו(,  )או  הנרכשות  המניות  להעברת  בתמורה   )

 העברת המניות, ובהתאם לתנאיו. 

 מכתב הכוונות יהא ניתן לביטול כמפורט להלן:   .8.22.2.6

  והמוכר   במידה,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הכוונות  מכתב  את  לבטל  הזכות  לשותפות .א

 או   הנרכשות  המניות  על  חל  אשר  הסכם,  ההסכם  הוראות  פי  על,  אליה  העביר  לא

  לשיקול   בהתאם,  אשר,  שקיים  ככל,  עליו  לחתום  הנרכשות  המניות  של  קונה  כל  מחייב 

 .הנרכשות המניות רכישת תנאי  את  לרעה משנה, הבלעדי דעתה

  הכוונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה והמוכרת לשותפות הזכות לבטל את מכתב   .ב

יתבקשו על ידי  אשר    )כהגדרתו לעיל(  המניות  העברת  הסכםמסרבת לבצע שינויים ל

 .השותפות

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ויתברר   .ג

 רכישת המניות.כי המצגים בהסכם אינם נכונים, וזאת לפני סגירת עסקת 

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה והצד   .ד

 השני הפר את מכתב הכוונות הפרה מהותית. 

זכות    2021לפברואר    26ביום   .8.22.2.7 דיילפד אישור בדבר אי מימוש  קיבלה השותפות מחברת 

 סירוב. 

 
  רק   כולל   במאגרים   הזמין  המידע.  בעולם  שונים  ממקורות   ופטנטים  פטנט  בקשות   הכוללים  מקוונים  מידע  מאגרי   על  מבוסס   המידע   24

  חודשים  -18  מ   יותר  חלפו  שטרם  פטנט   בקשות   כולל  לאהמידע    .הגשתן  מאז  חודשים  -18  מ  יותר   שחלפו  דהיינו,  שהתפרסמו  פטנט  בקשות
 .המקוונים במאגרים נכללות  ולא ראשונים חודשים 18 במשך חסויות הן  שכן(, הגישו החברות  כי  ייתכן ) הגשתן מאז

 . 2021בפברואר   1הדולר ליום לפי שער   25
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הסכם רכישת מניות לרכישת המניות    בין השותפות לבין המוכרת נחתם    2021למרץ    2ביום   .8.22.2.8

 הנרכשות כאמור לעיל. עיקר תנאי ההסכם יובאו להלן. 

 . למוכר הבעלות במניות הנרכשות והוא רשאי למוכרן (א)

בכפוף לתנאי ההסכם )לרבות העברת סכום הרכישה למוכר(, המוכר יעביר לקונה את   (ב)

 . המניות הנרכשות

מסכימה (ג) הרוכשת  הנרכשות,  המניות  להעברת  התנאים    כתנאי  לכל  כפופה  להיות 

 שבהסכם האופציה שעל פיו רכש המוכר את המניות מהחברה.  

הרוכשת מאשרת כי מכירה עתידית של המניות הנרכשות תהא כפופה לחוקי ניירות   (ד)

 . 26ערך שונים 

כי כל מכירה עתידית של המניות הנרכשות תאושר על ידי החברה    המצהיר  תהרוכש (ה)

 . אך ורק אם לחברה יש בסיס חוקי לאשרה

העבירה השותפות למוכר את התמורה בגין המניות הנרכשות, ובכך   2021במרץ    9ביום   .8.22.2.9

 השלימה את העסקה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .Exchange Commission Rule 144וכן    Securities Act of 1993לרבות  26
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 ביג איידי  .8.23

 התשקיף:  למועד נכון  ביג איידיאודות  מידע .8.23.1

 .BigID Inc החברה:  שם

 ומועד   החברה  סוג

 :הקמתה
 .2015  בשנת דלאוורפרטית, אשר התאגדה במדינת  חברה

  הערך  ניירות  מספר

  שבכוונת/    שרכשה

 :לרכוש השותפות

 .33,330-כ

 הערך   ניירות  סוג

  שבכוונת/    שכרשה

 :לרכוש השותפות

 . רגילות מניות 

איידי  הנהלת   ביג 

 :הדירקטוריון וחברי

)  סירוטה   דמטרי ווקס  נמרוד  סקוט    מייסד)מנכ"ל(,  מוצר(,  ומנהל    קסי משותף 

כספים(,   וסמנכ"ל  תפעול  ראשי(,    סחרוב   אייל)מנהל  וארכיטקט  מחקר  )מנהל 

שיווק(,    מרסיי   סקוט ג'ורג'  ג)מנהל  לקוחות(,  קשרי  )מנהלת  פר    חדזמוב 'וליה 

תוח. חברי הדירקטוריון של החברה  )אחראי לקוחות(, אייל לוי )מנהל מחקר ופי

 . פרארה, ואלכס  סים, אד ביידה, גיל טסיטליןהם ג'י ליק, אריאל 

  עיקריים  משקיעים

בביג   אסטרטגייםאו  /ו

 : איידי

Bessemer Venture Partners, boldstart ventures, ClearSky, Comcast 

Ventures, Genacast Ventures, Information Venture Partners, 

PlugandPlay, Salesforce Ventures, SAP.iO, Scale and TigerGlobal. 

  עניין  בעלי  של  אחזקות

 בשותף או  /ו  בשותפות

 : ביג איידיבהכללי 

  אחזקות   הכללי  בשותףאו  /ו   בשותפות  עניין  לבעלי   אין,  התשקיף  למועד  נכון 

 . בחברה

  פעולות  של  תיאור

איידי    בהון ביג 

  האחרונות  בשנתיים

  מי  עם,  העסקה)סוג  

 חברה   שווי,  בוצעה

 פרט   וכל,  בוצעה  לפיו

  למשקיע  ובשחש  אחר

 (: לדעת סביר

אתר    כ  איידי  ביג,  Crunchbaseלפי  היום  עד    15-מ  דולרמיליון    216-גייסה 

כבר במהלך    דולר  מיליון  70  -, מהם כסיכון  הוןמשקיעים שכוללים מספר קרנות  

דצמבר,   ענקית  2020חודש  הייתה  האחרון  הגיוס  בסבב  המובילה  המשקיעה   .

. לפי מקורות אינטרנטיים שונים, השווי הנוכחי של החברה  Salesforceהתוכנה  

 . דולררד הינו מעל מיליא

 . D, נכון למועד התשקיף, סיימה החברה סבב גיוס crunchbaseפי אתר  על

אפ ישראלית המפתחת פלטפורמה לניהול ואכיפה  -הינה חברת סטארטביג איידי   :ביג איידי פעילות

ולתקנות   רגולטוריות  לדרישות  בהתאם  ברשת  המידע  פרטיות  מדיניות  של 

האירופית   הפרטיות  חקיקת  כגון  של    GDPRמחמירות,  הפרטיות  וחוקי 

היא לאפשר לחברות לעמוד בדרישות  של ביג איידי  קליפורניה . מטרת הפלטורמה  

מאחר   משתמשים,  של  מידע  אבטחת  בנושא  שונים  רגולטורים  של  המחמירות 

וניהול מידע. חוקים אלו   על דרכי איסוף  נתן הרגולטור דגש  ובשנים האחרונות 

החקיקה   הוירטואלית.  זהותו  למחוק את  של אדם  בזכותו  השאר,  בין  מכירים, 

אתגרים בפני החברות שצריכות לנהל כמויות  המשמעותית הזו מציבה לא מעט  

מידע בלתי אפשריות, תוך כדי שמירה על פרטיות הלקוחות, ולאפשר להן למחוק  
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את המידע הזה. כדי לעמוד ברגולציה החדשה, החברות צריכות קודם כל להבין  

 . את כל המידע שהן מחזיקות, ולעבד אותו בצורה בטוחה ויעילה

ידי דימיטרי סירוטה ונמרוד וקס במטרה  - בישראל על  2016נוסדה בשנת    איידי  ביג

לאתר מידע כדי להגן על הפרטיות. עם הזמן המוצר התפתח וכעת מספק ערך גם  

לאנליסטים של החברה שמעוניינים להפיק מן המידע ערך. הטכנולוגיה שפיתחה  

כדי למצוא, לעקוב    Identity Intelligence-החברה משלבת יכולות למידת מכונה ו

על   שומרות  שחברות  העצומות  המידע  כמויות  סביב  הסיכון  את  ולהוריד 

כל המידע    BigIDלקוחותיהן. הפתרון של   וקיטלוג אוטומטי של  מאפשר מיפוי 

שנאסף לגבי כל לקוח ולקוח ומעניק כלים הכרחיים לאחראים על בטחון המידע  

מ המידע  של  הנחוץ  המיפוי  את  מאפשרת  החברה  של  הפלטפורמה  בלי  בארגון. 

 להעביר אותו ממקום למקום, ובכך לחשוף אותו לסיכונים מיותרים. 

  של  עיקריים  מוצרים

  השוק)כולל    ביג איידי 

איידי  פועלת  בו ,  ביג 

  עליה  הטכנולוגיה

ביג    מוצרי  מתבססים

  יתרונות  ותיאוראיידי  

ביג   מוצרי  חסרונות  /

  המוצרים  פי  עלאיידי  

 (: בשוק הקיימים

  המטרה .  אובדן  או   גניבה ,  מפריצה  חשוב  מידע  על   שמירה  כוללת   מידע  על  ההגנה

  השוק .  מצב  בכל  זמין   אותו  ולהשאיר  המידע  את  לשמר  הינה  מידע  על   הגנה   של

  שיטות   של  שונים  סוגים  על  שמבוסס  המידע  שלום  על   הגנה  שירותי  ספקי  כולל

 . ופתרונות

מיליארד $ וצפוי לעמוד    50-, עמד שוק הפתרונות להגנה על מידע על כ2016בשנת  

, עם שיעור גידול    2027מיליארד $ בשנת    257- וכ  2023מיליארד $ בשנת    120-על כ

 . לאורך שנות התחזית 16%- שנתי ממוצע של כ

 :הינם  זה שוק של העיקריים  הצמיחה מנועי

 ; הגידול העצום בכמויות המידע בעולם •

 ; העת כל  המשתכלליםאיומי הסייבר  •

לפרטיות מצד המשתמשים שבאות לידי ביטוי בהתחזקות הדרישות  דרישות   •

 . הרגולטוריות

 Artificial)  מלאכותית  בינה   על  מתבסס  מידע  על  ההגנה   שוק  כי  לציין  חשוב

Intelligence  ומגמה זו צפויה להתחזק. לפי )Gartner27  ,הפעילות   מן  40%  מעל  

פרטיות    Privacy Compliance-ה   בתחום על  )ציות לרגולציה בתחומי השמירה 

, עלייה גדולה  2023עד שנת    Artificial Intelligenceהמידע( צפויה להתבסס על  

בשנת    5%-מכ רבים    AI.  2020שנצפו  תהליכים  של  באוטומציה  ביטוי  לידי  בא 

 ואמינה בדרישות הרגולטור.   מדוייקתועמידה 

השוק   סוג  / לקוחות 

ביג    מכוונתשאליו  

 : ידיאי

  מסחריות   חברותלעיל, החברה השוק והלקוחות אליהם מכוונת החברה    כאמור

  בהתאם ,  היטב  ומנוהלת  מאובטחת  בצורה   מידע   ולנהל   לשמור   צריכות   אשר

 . כאמור  שונות רגולטוריות לדרישות

  פעילות  אודות  מידע

 :ביג איידי של"פ המו

ש העובדה  אינם    BigID-בשל  והעסקיים  הכספיים  נתוניה  פרטית,  חברה  היא 

דוחותיה של חברה בעלת פעילות באופי דומה    לגלויים לציבור. עם זאת, מבט ע

פעילות החברה.   על אופי  אור  לשפוך  דומה    Fortinetיחסית מאפשר  הנה חברה 

בכך שגם היא מספקת פתרונות אבטחת מידע ועמידה ברגולציה    BigID-מאוד ל 

  Fortinetלקוחות.    450,000ולה מעל    BigID-חברה זו יותר מבוססת ממחמירה.  

 
27 -privacy-of-percent-40-over-says-gartner-25-02-releases/2020-https://www.gartner.com/en/newsroom/press

years-three-next-the-in-intelligence-artificial-on-rely-will-technology-compliance 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-02-25-gartner-says-over-40-percent-of-privacy-compliance-technology-will-rely-on-artificial-intelligence-in-the-next-three-years
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-02-25-gartner-says-over-40-percent-of-privacy-compliance-technology-will-rely-on-artificial-intelligence-in-the-next-three-years
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ב ש  Nasdaq-נסחרת  להבחין  ניתן  פומבי.  באופן  כספיים  דוחות  - ומפרסמת 

Fortinet   סכום המהווה  2020מיליון דולר על מחקר ופיתוח בשנת    294-הוציאה כ ,

וכ  11.3%-כ ההכנסות  )ל  15%- מן  הגולמי  חומרה    Fortinet  -מהרווח  מרכיב 

 מיליון דולר בשנה האחרונה.  56-או כ 23%-משמעותי(. בנוסף, הוצאה זו גדלה בכ

  זה  על זה לגבור שמנסים  רבים חקניםש וכולל תחרותי הינו המידע על ההגנה שוק :עיקריים מתחרים

  חברות   הינם  מהשחקנים  חלק.  מתקדמת  פלטפורמה  בבניית  השקעה  באמצעות

 דוגמאות למתחרים:  .מבוססות בינלאומיות

• Data443 Risk Mitigation, Inc. (U.S.) 

• Microsoft Corporation (U.S.) 

• BlackBerry Limited (U.S.) 

•  Holdings, Inc. (U.S.)  

• SolarWinds (U.S.) 

• FireEye Inc. (U.S.) 

• IBM Corporation (U.S) 

• Fortinet (U.S.) 

• Hewlett Packard Enterprise Company (U.S.) 

• Symantec Corporation (U.S.) 

• Check Point Software Technologies Ltd (Israel) 

• Rapid7 Inc. (U.S.) 

• McAfee LLC (U.S.) 

• LogRhythm Inc. (U.S.) 

• Proofpoint Inc. (U.S) 

לקוחות   :לקוחות מיקרוסופט,    נמנים  איידיביג  בין  כמו  גדולים  ואמזון    SAPארגונים 

שמחויבים לעמוד בתקנות הפרטיות. הדבר מצריך מהם לשמור ולנהל את המידע  

 . בצורה מאובטחת ומנוהלת היטב

. רוב  100- עובדים בעולם, כאשר בישראל מועסקים קרוב ל  250-מעסיקה כ  החברה :עובדים מספר

גם   לחברה  יורק.  בניו  החברה  מטה  כאשר  אביב,  תל  במרכז  מבוצע  הפיתוח 

בסינגפור, בברזיל, בהודו ובאוסטרליה, ונוכחות בשורת מדינות   ,משרדים בלונדון

 נוספות באירופה ובאסיה. 

  שנתי  מכירות  קצב

 :משוער
 .28מיליון דולר ארה"ב  80-מידע פומבי, הכנסות ביג איידי נאמדת בסך של כעל פי 

 
28  inc/374284096-https://www.zoominfo.com/c/bigid 

https://www.zoominfo.com/c/bigid-inc/374284096
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של    הפטנטים פטנטים: בתחום    איידי  ביג הרשומים  השאר  בין  מסמכים  עוסקים  בסימון 

  חוות   פי  על  הפטנטים  מספרי  להלן.  ומידע, ניהול מידע והגנה על המידע והמסמכים

 29:החברה שקיבלה דעת
TW202035460 (A), US10891317 (B1) , US2020372974 (A1)  , TW202021618 (A)  , US10755805 (B1)  , USD891470 
(S)  , USD889509 (S)  , US2020199227 (A1)  , USD886835 (S)  , US2020137063 (A1)  , US2019384777 (A1)  , 
US2019139623 (A1)  , USD847173 (S)  , US2019012431 (A1)  , US2018307778 (A1)  , US2017329924 (A1)  , 
US2017329902 (A1)  , US2017329915 (A1)  , US2017330358 (A1)  , US2017277828 (A1)  , USD798322 (S)  , 
USD785672 (S) , US2016171155 (A1)  , US9116882 (B1)  , US2014156605 (A1)   

 בביג איידיהשקעות השותפות  .8.23.2

 רכישת מניות א' 

מניות    33,300  לרכישת  מחייב  כוונות  במכתבהתקשרה השותפות    2021בפברואר    8  ביום .8.23.2.1.1

, בסך "(המוכרת)להלן בסעיף זה: "  בביג איידימידי בעל מניות קיים    ביג איידירגילות של  

" או  הכוונות  מכתב)להלן: "  30ש"ח  14.1- כ, ובמחיר למניה של  אלפי ש"ח  5471.- ככולל של  

 .", בהתאמה(הנרכשות המניות"

בגין ההתקשרות בהסכם מכירת המניות    סירוב ראשוןהמוכר יעביר הודעה לזכאים לזכות   .8.23.2.1.2

 בעניין זה. המוכרתלשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

בחר לממש את זכות הסירוב    8.23.2.1.2כאמור בסעיף    סירוב ראשוןבמידה וזכאי לזכות   .8.23.2.1.3

הנרכשות,   המניות  את  ולרכוש  חלק  הכוונות  מכתב  יבוטלשלו  רק  וימומשו  במידה   .

" )להלן:  הסירוב  זכות  הליך  במסגרת    הכוונות   מכתב  יישאר"(,  חלקי  מימושמהמניות 

ביחס למניות שלא נרכשו באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא אם בוטל    בתוקף

 ימים מיום שהודיע לו המוכר בדבר המימוש החלקי.  10על ידי השותפות בתוך 

, המוכר והשותפות יחתמו על  8.23.2.1.3  במידה ומכתב הכוונות לא בוטל כאמור בסעיף  .8.23.2.1.4

 "(. המניות העברת הסכםהסכם העברת מניות )להלן: "

יותר  אלפי ש"ח    5471.-כהשותפות תעביר למוכר את התמורה בסך של   .8.23.2.1.5 )או סכום נמוך 

  על ידי צד שלישי כאמור בסעיף   סירוב ראשון במקרה של מימוש חלקי, לאור הפעלת זכות  

( בתמורה להעברת המניות הנרכשות )או חלקו(, וזאת לאחר שייחתם הסכם 8.23.2.1.3

 העברת המניות, ובהתאם לתנאיו. 

 מכתב הכוונות יהא ניתן לביטול כמפורט להלן:   .8.23.2.1.6

  והמוכר , במידה  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הכוונות  מכתב  את  לבטל  הזכות  לשותפות .א

ההסכם,  אליה  העביר  לא הוראות  פי  על  המניות    הסכם,  על  חל  או   הנרכשותאשר 

  לשיקול   בהתאם,  אשר,  שקיים  ככללחתום עליו,    הנרכשותשל המניות    קונה  כלמחייב  

 .הנרכשות המניות רכישת תנאי  את  לרעה משנה, הבלעדי דעתה

  הכוונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה והמוכרת לשותפות הזכות לבטל את מכתב   .ב

יתבקשו על ידי  אשר    )כהגדרתו לעיל(  המניות  העברת  הסכםמסרבת לבצע שינויים ל

 .השותפות

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ויתברר   .ג

 רכישת המניות.כי המצגים בהסכם אינם נכונים, וזאת לפני סגירת עסקת 

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה והצד   .ד

 השני הפר את מכתב הכוונות הפרה מהותית. 

 
  רק   כולל   במאגרים   הזמין  המידע.  בעולם  שונים  ממקורות   ופטנטים  פטנט  בקשות   הכוללים  מקוונים  מידע  מאגרי   על  מבוסס   המידע   29

  חודשים  -18  מ   יותר  חלפו  שטרם  פטנט   בקשות   כולל  לאהמידע    .הגשתן  מאז  חודשים  -18  מ  יותר   שחלפו  דהיינו,  שהתפרסמו  פטנט  בקשות
 .המקוונים במאגרים נכללות  ולא ראשונים חודשים 18 במשך חסויות הן  שכן(, הגישו החברות  כי  ייתכן ) הגשתן מאז

 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   30
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 קיבלה השותפות מחברת ביג איידי אישור בדבר אי מימוש זכות סירוב.   2021למרץ    9ביום   .8.23.2.1.7

המוכר על הסכם לרכישת המניות הנרכשות,    ות עם חתמה השותפ  2021במרץ    14ביום   .8.23.2.1.8

 : כדלקמן השאר בין נקבע בהסכם"ח. ש  אלפי 471.5-ככולל של  ךבס

 . למוכרן רשאי  והוא הנרכשות  במניות הבעלות  למוכר (א)

סכום הרכישה למוכר(, המוכר יעביר לקונה את  בכפוף לתנאי ההסכם )לרבות העברת   (ב)

 . המניות הנרכשות

  אך   החברה  ידי  על  תאושרעתידית של המניות הנרכשות    רההרוכש מצהיר כי כל מכי (ג)

 . לאשרה חוקי בסיס יש לחברה אם ורק

הרוכשת מאשרת כי מכירה עתידית של המניות הנרכשות תהא כפופה לחוקי ניירות   (ד)

 . 31ערך שונים 

העבירה השותפות למוכר את התמורה בגין המניות הנרכשות, ובכך   2021  במרץ  16  ביום .8.23.2.1.9

 . השלימה את העסקה

 רכישת מניות ב' 

השותפות    2021במרץ    10ביום   .8.23.2.1.10 מניות    40,000  לרכישת   מחייב   כוונות  במכתב התקשרה 

, בסך "(המוכרת)להלן בסעיף זה: "  בביג איידימידי בעל מניות קיים    ביג איידירגילות של  

" או  הכוונות  מכתב)להלן: "  32ש"ח  16.8-אלפי ש"ח, ובמחיר למניה של כ  671-ככולל של  

 .", בהתאמה(הנרכשות המניות"

בגין ההתקשרות בהסכם מכירת המניות    סירוב ראשוןהמוכר יעביר הודעה לזכאים לזכות   .8.23.2.1.11

 בעניין זה. המוכרתלשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

בחר לממש את זכות הסירוב    8.23.2.1.2כאמור בסעיף    סירוב ראשוןבמידה וזכאי לזכות   .8.23.2.1.12

הנרכשות,   המניות  את  ולרכוש  חלק  הכוונות  מכתב  יבוטלשלו  רק  וימומשו  במידה   .

" )להלן:  הסירוב  זכות  הליך  במסגרת    הכוונות   מכתב  יישאר"(,  חלקי  מימושמהמניות 

ביחס למניות שלא נרכשו באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא אם בוטל    בתוקף

 ימים מיום שהודיע לו המוכר בדבר המימוש החלקי.  10בתוך  על ידי השותפות

, המוכר והשותפות יחתמו על  8.23.2.1.3במידה ומכתב הכוונות לא בוטל כאמור בסעיף   .8.23.2.1.13

 "(. המניות העברת הסכםהסכם העברת מניות )להלן: "

של   .8.23.2.1.14 בסך  התמורה  את  למוכר  תעביר  יותר   671-כהשותפות  נמוך  סכום  )או  ש"ח  אלפי 

  על ידי צד שלישי כאמור בסעיף   סירוב ראשון במקרה של מימוש חלקי, לאור הפעלת זכות  

( בתמורה להעברת המניות הנרכשות )או חלקו(, וזאת לאחר שייחתם הסכם 8.23.2.1.3

 העברת המניות, ובהתאם לתנאיו. 

 מכתב הכוונות יהא ניתן לביטול כמפורט להלן:   .8.23.2.1.15

  והמוכר , במידה  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הכוונות  מכתב  את  לבטל  הזכות  לשותפות .ה

ההסכם,  אליה  העביר  לא הוראות  פי  על  המניות    הסכם,  על  חל  או   הנרכשותאשר 

  לשיקול   בהתאם,  אשר,  שקיים  ככללחתום עליו,    הנרכשותשל המניות    קונה  כלמחייב  

 .הנרכשות המניות רכישת תנאי  את  לרעה משנה, הבלעדי דעתה

 
 . Commission Rule 144Exchangeוכן    Securities Act of 1993לרבות  31
 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   32
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  הכוונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה והמוכרת לשותפות הזכות לבטל את מכתב   .ו

יתבקשו על ידי  אשר    )כהגדרתו לעיל(  המניות  העברת  הסכםמסרבת לבצע שינויים ל

 .השותפות

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ויתברר   .ז

 רכישת המניות.כי המצגים בהסכם אינם נכונים, וזאת לפני סגירת עסקת 

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה והצד   .ח

 השני הפר את מכתב הכוונות הפרה מהותית. 

לא    – הודיעה החברה למוכר בדבר מימוש זכות הסירוב, ובהתאם  2021באפריל    9ביום   .8.23.2.1.16

 . תוכל השותפות להשלים את רכישת מניות ב'

 מאפבוקס .8.24

 נכון למועד התשקיף   מאפבוקסמידע אודות  .8.24.1

 .Mapbox Inc החברה:  שם

  ומועד   החברה  סוג

 :הקמתה

במדינת   התאגדה  אשר  פרטית,  משרדיה  2010בשנת    וושינגטוןחברה   .

 המרכזיים ממוקמים בוושינגטון ובסן פרנסיסקו 

  הערך   ניירות  מספר

  שבכוונת /    שרכשה

 :לרכוש השותפות

22,500.   

  שה כשר הערך ניירות סוג

 השותפות  שבכוונת  /

 :לרכוש

 מניות רגילות.  

  וחברי   מאפבוקס  הנהלת

 : הדירקטוריון

גליין )דירקטור(,    רנדי  )דירקטור(, ויקאס פראקח  )דירקטור(, ראין מקלנטיר 

אירה ארנפריס )דירקטור(, אריק גונדרסן )מנכ"ל( )דירקטור(, יאנג האן )מנהל  

 . טכנולוגיות ראשי(, אלכס בארט )סמנכ"ל פיתוח עסקי(

או  /ו  עיקריים  משקיעים

 : מאפבוקסב  אסטרטגיים
DFJ Growth, SoftBank ו - Foundry. 

  עניין   בעלי  של   אחזקות

  בשותף או  /ו  בשותפות

 :מאפבוקסהכללי ב

נכון למועד התשקיף, אין לבעלי עניין בשותפות ו/או בשותף הכללי אחזקות  

 .  מאפבוקסב

  בהון   פעולות  של  תיאור

  בשנתיים   מאפבוקס

,  העסקה)סוג    האחרונות

  חברה   שווי,  בוצעה  מי  עם

  אחר   פרט  וכל,  בוצעה  לפיו

  סביר   למשקיע  בושחש

 (: לדעת

של    D  במניות  דולר  מיליון   107  מאפבוקס  גייסה  2020  במאי שווי    1.18לפי 

דולר  DFJ  כאמורם  שקיעיהמ  בין  .כה  עד   שלה  האחרון  הגיוס,  מיליארד 

Growth, SoftBank ו- Foundry.  

 

 . D, נכון למועד התשקיף, סיימה החברה סבב גיוס crunchbaseעל פי אתר 

  כמו   ויישומים  לאתרים  אישית  מותאמות  מקוונות  מפותמפתחת    מאפבוקס :מאפבוקס פעילות

Foursquare, Lonely Planet, Facebook, Financial Times, The Weather 

Channel ו- Snapchat . 
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  של   עיקריים  מוצרים

 בו  השוק)כולל    מאפבוקס

, מאפבוקס  פועלת

  עליה   הטכנולוגיה

  החברה   מוצרי  מתבססים

/    יתרונות  ותיאור

  מוצרי   חסרונות

 פי  על  מאפבוקס

  הקיימים   המוצרים

 (:בשוק

ב  מאפבוקסשירותי   כאמור  כך  Open Source  -פועלים  ב,  הנתונים    - רוב 

Mapbox   ולמפתחים  זמינים באופן גלוי ,-  Mapbox    בקהילה של    כתתומאף

מספקים את העדכונים  המתנדבים  מתנדבים. לעתים קרובות הם    "ממפים" 

הטריים ביותר, כולל נתוני מיקום המשתנים במהירות. מקורות הנתונים של  

Mapbox  את  כוללים  OpenStreetMap (OSM), USGS, Landsat, Natural 

Earth ו-  OpenAddresses . 

ב  משתמשת  הבסיס   OpenStreetMap  - הפלטפורמה  ומאפשרת    כמפת 

קווים ומצולעים שונים כמו גם שכבות  -למפתחים להוסיף סמנים, קווים, פולי

 ועוד(.  GeoJSON, GPXממקורות חיצוניים )בתבניות 

)ערכת כלים קוד    Node.js   ,Mapnikמבוססת על שפת    Mapboxטכנולוגיית  

- )ספריית מתרגמים לפורמטים של נתונים גיאו  GDALפתוח לעיבוד מפות(,  

וקטורית(  רחבימ סריקה  של  למפות    JavaScript)ספריית    Leaflet  -ו ים 

 אינטראקטיביות(. 

Mapbox  מקוונים    ה מציע אתרים  מיפוי  ושירותי  מפות  לשלב  רבים  כלים 

של   סטטיות    -  Mapboxאחרים  ותמונות  גיאוגרפי  קידוד  הוראות,    - כגון 

מפות  מובייל  ותבאפליקצי  ערכות  על  לשמור  מנת  על   .SDK    עבורiOS  ו-  

Android  שניתן ככל  ממשקי    Mapbox,  קלות  שונים    APIמספקת 

 . Mapboxלהתממשקות עם שירותי האינטרנט של 

 Google Maps -דומה ושונה מ

Google Maps  ו-  Mapbox    .כמה קווי דמיון בין    להלן חולקות הרבה תכונות

 כלים אלה: 

ניתנים להתאמה אישית. שני השירותים מציעים  ו   גמישים מאד  ממשקים •

 עורכים חזותיים לעיצוב.  

 בחזית זו.   לא מהותיים  תמונות לוויין. לגוגל יש כמה יתרונותשילוב  •

ה • בממשקי  מובנית  אוטומטית  הצעה  חיפוש.  של    API  - פונקציונליות 

JavaScript    במפות ב   Googleהן  פלטפורמות  Mapbox  -והן  שתי   .

מספקות ופרמטרים    המיקום  מקומות  לחיפוש  מפות  תוכנת  פתרונות 

ל  באשר  העסק.  סוג  כולל  ההשלמה  Mapbox  -ספציפיים  הצעות   ,

תוצאות   להשיג  עוזרים  המורכב  החיפוש  ואלגוריתם  שלה  האוטומטית 

 רלוונטיות גם עם שגיאות כתיב.

ל  • גם  מסלולים.  לתכנון  עשירים  ל   Google  -כלים  יש    Mapbox  -וגם 

 תוכנה.  כל ליישם ב   ניתןקדמת לתכנון מסלולים שפונקציונליות מת

יתרון מהותי, כאשר היא מציעה כמה    Mapbox  -באשר לתמחור השירות, ל

שלה, למול גוגל אשר גובה    API  -עשרות אלפי טעינות מפות בחינם בממשק ה

בייט  -ג'יגה   50  מאפשרת  Mapboxבנוסף,  תשלום כמעט מהטעינה הראשונה.  

, דבר אשר מהווה עבור מתכנתים ולקוחות עסקיים  של אחסון מערכי נתונים

 . יתרון מהותי

השוק    סוג  / לקוחות 

 :מאפבוקס  מכוונתשאליו  

 Foursquare, Lonely Planet, Facebook, Financialאתרים ויישומים כמו  

Times, The Weather Channel ו- Snapchat . 
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  פעילות   אודות  מידע

 :מאפבוקס של"פ המו

  קוד   כלים  ערכת) Node.js , Mapnik שפת  על  מבוססת Mapbox טכנולוגיית

- גיאו  נתונים   של  לפורמטים  מתרגמים   ספריית) GDAL ,(מפות  לעיבוד   פתוח 

  למפות    JavaScript ספריית ) Leaflet -ו (  וקטורית  סריקה  של   רחביים מ

 ת. אינטראקטיביו

Mapbox   מקוונים   אתרים  מיפוי  ושירותי  מפות  לשלב  רבים  כלים  מציעה  

  -   סטטיות  ותמונות  גיאוגרפי   קידוד,  הוראות  כגון  -  Mapbox  של  אחרים

  -ו  iOS  עבור  SDK  מפות   ערכות  על  לשמור  מנת  על.  מובייל  באפליקציות

Android   שניתן  ככל  קלות  ,Mapbox  ממשקי  מספקת  API   שונים  

   .Mapbox של האינטרנט  שירותי עם להתממשקות 

 Google Maps :עיקריים מתחרים

 ,The Weather Channel, Financial Times, Facebook, Lonely Planet :לקוחות

Foursquare and Snapchat.  

 עובדים.  500  -, כמאפבוקסעל פי אתר  ,Mapbox -ב :עובדים מספר

  שנתי   מכירות  קצב

 :משוער

  10  בין  הסתכמו  2020  לשנת  החברה  הכנסות,  ציבורי  מידע,  ציבוריפי מידע    על

 33דולר מיליון 100-ל  דולר מיליון

פי חוות דעת שקיבלה    על  מאפבוקס   חברת  של  הפטנטים  אודות   פרטים  להלן  פטנטים:

 34:השותפות
US2020340813 (A1), US2020342552 (A1), US2020302622 (A1), WO2020185361 (A1), US2020273150 (A1), 
US2020160569 (A1), US2020126300 (A1), US2020118338 (A1), WO2020055928 (A1), US2020068350 (A1), 
US2020043212 (A1), US2020035018 (A1), US2020025583 (A1), US2020012416 (A1), US2020013210 (A1), 
US2019385093 (A1), CN110008801 (A), US2019186946 (A1), US2019141420 (A1), US2019128679 (A1), 
US2019130625 (A1), US2019108669 (A1), US2019063939 (A1), US2019050624 (A1), US2019049255 (A1). 

 

 מאפבוקסהשקעת השותפות ב .8.24.2

מניות    22,500  לרכישת  מחייב  כוונות  במכתבהתקשרה השותפות    2021  בפברואר  12  ביום .8.24.2.1

"  במאפבוקס מידי בעל מניות קיים    מאפבוקסרגילות של   , "(המוכרת )להלן בסעיף זה: 

של   כולל  של  "חשאלפי    51,480.-כבסך  למניה  ובמחיר  "  35"ח ש  .865,   מכתב )להלן: 

 . (בהתאמה", הנרכשות המניות" או" הכוונות

בגין ההתקשרות בהסכם מכירת המניות    סירוב ראשוןהמוכר יעביר הודעה לזכאים לזכות   .8.24.2.2

 בעניין זה. המוכרתלשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

בחר לממש את זכות הסירוב    8.24.2.2כאמור בסעיף    סירוב ראשוןבמידה וזכאי לזכות   .8.24.2.3

הנרכשות,   המניות  את  ולרכוש  חלק  הכוונות  מכתב  יבוטלשלו  רק  וימומשו  במידה   .

" )להלן:  הסירוב  זכות  הליך  במסגרת    הכוונות   מכתב  יישאר"(,  חלקי  מימושמהמניות 

ביחס למניות שלא נרכשו באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא אם בוטל    בתוקף

 ימים מיום שהודיע לו המוכר בדבר המימוש החלקי.  10על ידי השותפות בתוך 

בסעיף .8.24.2.4 כאמור  בוטל  לא  הכוונות  ומכתב  על  8.24.2.3  במידה  יחתמו  והשותפות  המוכר   ,

 "(. המניות העברת הסכםהסכם העברת מניות )להלן: "

 
33  dc-washington-https://incfact.com/company/mapbox / 
  רק   כולל   במאגרים   הזמין  המידע.  בעולם  שונים  ממקורות   ופטנטים  פטנט  בקשות   הכוללים  מקוונים  מידע  מאגרי   על  מבוסס   המידע   34

  חודשים  -18  מ   יותר  חלפו  שטרם  פטנט   בקשות   כולל  לאהמידע    .הגשתן  מאז  חודשים  -18  מ  יותר   שחלפו  דהיינו,  שהתפרסמו  פטנט  בקשות
 .המקוונים במאגרים נכללות  ולא ראשונים חודשים 18 במשך חסויות הן  שכן(, הגישו החברות  כי  ייתכן ) הגשתן מאז

 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   35

https://incfact.com/company/mapbox-washington-dc/
https://incfact.com/company/mapbox-washington-dc/
https://incfact.com/company/mapbox-washington-dc/
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)או סכום נמוך יותר ש"ח  אלפי    51,480.-כהשותפות תעביר למוכר את התמורה בסך של   .8.24.2.5

  על ידי צד שלישי כאמור בסעיף   סירוב ראשון במקרה של מימוש חלקי, לאור הפעלת זכות  

הסכם 8.24.2.3 שייחתם  לאחר  וזאת  חלקו(,  )או  הנרכשות  המניות  להעברת  בתמורה   )

 העברת המניות, ובהתאם לתנאיו. 

 מכתב הכוונות יהא ניתן לביטול כמפורט להלן:   .8.24.2.6

  והמוכר , במידה  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הכוונות  מכתב  את  לבטל  הזכות  לשותפות .א

ההסכם,  אליה  העביר  לא הוראות  פי  על  המניות    הסכם,  על  חל  או   הנרכשותאשר 

  לשיקול   בהתאם,  אשר,  שקיים  ככללחתום עליו,    הנרכשותשל המניות    קונה  כלמחייב  

 .הנרכשות המניות רכישת תנאי  את  לרעה משנה, הבלעדי דעתה

  הכוונות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה והמוכרת לשותפות הזכות לבטל את מכתב   .ב

יתבקשו על ידי  אשר    )כהגדרתו לעיל(  המניות  העברת  הסכםמסרבת לבצע שינויים ל

 .השותפות

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ויתברר   .ג

 רכישת המניות.כי המצגים בהסכם אינם נכונים, וזאת לפני סגירת עסקת 

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה והצד   .ד

 .השני הפר את מכתב הכוונות הפרה מהותית

זכות    2021למרץ    5ביום   .8.24.2.7 מימוש  אי  בדבר  אישור  מאפבוקס  מחברת  השותפות  קיבלה 

 סירוב. 

הסכם    2021במרץ    25ביום   .8.24.2.8 המוכר  עם  השותפות  הנרכשות  חתמה  המניות  לרכישת 

 בהסכם נקבע בין השאר כדלקמן: . 36"ח שאלפי  51,480.-בתמורה לסך כולל של כ

 . למוכר הבעלות במניות הנרכשות והוא רשאי למוכרן (א)

בכפוף לתנאי ההסכם )לרבות העברת סכום הרכישה למוכר(, המוכר יעביר לקונה את   (ב)

 . המניות הנרכשות

המניות   (ג) להעברת  התנאים  כתנאי  לכל  כפופה  להיות  מסכימה  הרוכשת  הנרכשות, 

שבהסכם האופציה שעל פיו רכש המוכר את המניות מהחברה. הרוכשת אף מסכימה 

להתחייב לחתום על הסכם חסימת מניות )במידה ותתבקש על ידי החברה או חתם  

 (. בקשר עם רישום פוטנציאלי של החברה למסחר

מניות הנרכשות תהא כפופה לחוקי ניירות  הרוכשת מאשרת כי מכירה עתידית של ה (ד)

 . 37ערך שונים 

הרוכש מצהיר כי כל מכירה עתידית של המניות הנרכשות תאושר על ידי החברה אך   (ה)

 . ורק אם לחברה יש בסיס חוקי לאשרה

העבירה השותפות למוכר את התמורה בגין המניות הנרכשות, ובכך   2021במרץ    16ביום   .8.24.2.9

 השלימה את העסקה. 

 

 

 

 

 
 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   36

 .Exchange Commission Rule 144וכן    Securities Act of 1993לרבות  37
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 די 3קארבון  .8.25

 די נכון למועד התשקיף 3מידע אודות קארבון   .8.25.1

 .Carbon, Inc החברה:  שם

  ומועד  החברה  סוג

 :הקמתה

. משרדיה המרכזיים  2013בשנת    דאלוורחברה פרטית, אשר התאגדה במדינת  

 ברדווד סיטי, קליפורניה. ממוקמים 

  הערך   ניירות  מספר

  שבכוונת/    שרכשה

 :לרכוש השותפות

12,727   

  הערך  ניירות  סוג

  שבכוונת/    שהכשר

 :לרכוש השותפות

 מניות רגילות.  

  די 3קארבון    הנהלת

 :הדירקטוריון וחברי

ומייסד   דירקטוריון  )יו"ר  דסימונה  ג'וזף  ד"ר  ונשיאה(,  )מנכ"לית  קולמן  הלן 

( קרלסון  קרייג  כספים(,  )סמנכ"לית  מרטל  דה  אליזה  מנהל  משותף(, 

דבורה   מוצר  טכנולוגיות(,  )מנהל  דסימונה  פיליף  הכנסות(,  )מנהלת  רוג'רס 

ואסטרטגיה( תאגידי  פיתוח  )מנכל  גרין  וג'וש  עסקי(,  פיתוח  חברי    .ואחראי 

הדירקטוריון של החברה הם ג'וזף דסימונה )יו"ר(, ג'ים גואץ, אנדריאס הרברט,  

 זנג.  אלן מולאלי, דבורה מסמר, הלן קולמן, אדם גרוסר, בובי לונג ופאנג 

או  /ו  עיקריים  שקיעיםמ

בקארבון    אסטרטגיים

 :די3

Sequoia Capital, Google Venture, GE, Fidelity Management & 

Research, Adidas, BMW ,Johnson&Johnson. 

  עניין  בעלי  של  אחזקות

  בשותףאו  /ו  בשותפות

 :די3בקארבון הכללי 

ו/או   בשותפות  עניין  לבעלי  אין  התשקיף,  למועד  אחזקות  נכון  הכללי  בשותף 

 .  מאפבוקסב

 בהון   פעולות  של  תיאור

  בשנתיים  די3קארבון  

,  העסקה)סוג    האחרונות

 שווי ,  בוצעה  מי  עם

  וכל ,  בוצעה  לפיו  חברה

  בושחש  אחר  פרט

 (: לדעת  סביר למשקיע

מיליון    260סך של    Eגייסה החברה בסבב גיוס    2019בשנת  על פי מידע פומבי,  

  .38מיליארד דולר   2.4דולר לפי שווי חברה של  

סטארט  הינה די  3  קארבון :די3קארבון  פעילות פולימר  -חברת  מוצרי  כיצד  מחדש  שממציאה  אפ 

קיימא.   ובר  דיגיטלי  עתיד  לקראת  ומסופקים  מיוצרים  מתוכננים,  מעוצבים, 

ייצור   בתהליך  המשתמשות  מימד  תלת  מדפסות  ומפתחת  המייצרת  החברה 

ה  מדפסת  הוא  שלה  הראשון  המסחרי  המוצר  כאשר  רציף,  נוזלי    - ממשק 

Carbon M1ת ה. בעזרת טכנולוגיי-  DLS     שלההקניינית  (Carbon Digital 

Light Synthesis)  של  הפלטפורמה  Carbon3D    בתחומי    חידושיםמשלבת

 
38  -260-another-raised-just-carbon-https://techcrunch.com/2019/06/26/why

million/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANNjhbuTl8tdi
3cXq3tozuRGpTgdzj3KkmNvbkbvFGNRh2iyC02uVrAPnP_CTgGK21rZzOinAAiKlRZCKiLvqF9oMoEYh9jZ8_QgAUMweiLlrTU

7_ARebOiUVDfmwY1a17Y8bIbkyeFnED58dJ2yxLvulAefYhB1GbRoOPkB3gt1 
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דיגיטליים שנועדו   ייצור  ומדע מולקולרי בכדי לספק פתרונות  חומרה  תוכנה, 

  מינימלי   בזמן ,  המוני  לייצור   אישית  בהתאמה מוצרים    לייצרלאפשר ללקוחות  

 . מינימליים  ייצור חתפ ובהיקפי   לשוק הגעה  של

  של   עיקריים  מוצרים

  השוק)כולל    די3קארבון  

, די3קארבון    פועלת  בו

  עליה   הטכנולוגיה

  מוצרי  מתבססים

  יתרונות  ותיאור  החברה

קארבון   מוצרי  חסרונות  /

  המוצרים  פי  על   די3

 (: בשוק הקיימים

Carbon3D    אנכית המציעה תוכנה, חומרה    באינטגרציההינה למעשה יצרנית

  DLSאו    Digital Light Synthesisמשלה, הממנפים טכנולוגיית    גלםוחומרי  

להקצה  לקוח לשימוש    יםאיזוטרופי  מוצריםלייצור    . -  Carbon3D   פים  שת"

, ג'ונסון אנד ג'ונסון בשנת  2015פורד בשנת    כמועסקיים מרשימים עם חברות  

 . 2019, רידל ולמבורגיני בשנת 2018בשנת  , ויטמיקס2017, אדידס בשנת 2016

פי תשקיף חברת מאסיבית, שהשלימה הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה    על

פברואר,   במהלך  אביב  בתלת  2020בתל  ההדפסה  שוק  בשנת    מימד,  הסתכם 

  עד   20%  - כ  של   ממוצע  שנתי   בקצב   לצמוח   וצפוי ,  דולר  מיליארד   12  - בכ  2019

 . 2025 בשנת דולר מיליארד 48  -כ לכדי

 : דומה שוק  גודל מתאר, Markets&Marketsזה, מאתר  תרשים

 
היא שם כולל למספר שיטות ייצור דיגיטליות המאופיינות    מימד בתלת    הדפסה 

  בעזרת  שנוצר  קובץ  לפי,  שכבה  אחר  שכבה,  מסויימיםבהוספת חומר במיקומים  

  לייצר   היכולת  בהם,  מהותיים   יתרונות  זו  לשיטה.  ממוחשבת  עיצוב  תוכנת

  לקיצור   שמביא  מה,  פרטיים  ואפיון  דרישה  לפי,  מקומי  באופן,  מורכבים  חלקים

  כמות   מזעור,  מלאים  צמצום,  מוצרים  פיתוח  עלויות  הפחתת,  אספקה  זמני

 . ועוד  הייצור בתהליך פסולת

הינה נפוצה במיוחד, בין אם בשלבי ייצור משמעותי ובין    מימדבתלת    הדפסה

שתלים   הדפסת  לכדי  )עד  רפואה  כגון  בשימושים  המו"פ  ברמת  עדיין  אם 

האופנה,   הרכב,  בתעשיות  וכן  המזון,  בתעשיית  בשר  תחליפי  ותותבים(, 

 התעשיות הביטחוניות ועוד. 

השוק   סוג  / לקוחות 

קארבון    מכוונתשאליו  

 :די3

,  2020גילה גם כי בשנת    Sculpteo  חברתמד של  יתלת מבהדפסה  ה  ענף  על  מחקר

גיבוש אבות טיפוס   לצורךהשימוש הפופולרי ביותר של הדפסת תלת מימד היה 

מהחברות    59%. עוד  2017לעומת נתוני    34%מהנשאלים, עלייה של    68%בקרב  

לוש  לפני יותר מש   36%והעסקים השתמשו בטכנולוגיה לצורך הוכחת רעיונות,  

מהחברות השתמשו בהדפסת תלת מימד    49%שנים. הסטטיסטיקה מראה כי  

של   עלייה  לשנת    27%בייצור,  חלקים  2017בהשוואה  ויצירת  וחינוך  מחקר   .

מהנשאלים, בהתאמה. הסקר הראה גם    40%-ו    42%"י  ע  נעשומכניים וחלפים  
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יות  מהנשאלים אמרו כי האצת פיתוח מוצרים היא אחת הסיבות העיקר  41%כי  

וסדרות   מוצרים מותאמים אישית  מימד. הצעת  בתלת  לכך שהם משתמשים 

מוגבלות מדורגות כסיבה השנייה בחשיבותה לשימוש בתהליך. הגדלת גמישות  

 מהנשאלים.  12%הייצור הייתה שלישית בקרב 

, הביקוש למתכות בהדפסת תלת מימד צפוי להיות  Lucintelפי מחקר חברת    על

. על בסיס המחקר שלה,  הקרובות  בשניםתת המגזר עם המיחה הגבוהה ביותר  

  הצמיחה  מנועי  להיותכי ענפי מוצרי הרפואה והצריכה צפויים    Lucintelצופה  

  המכירות   במחזור. תעשיית הרפואה צפויה להתגלות כשוק המוביל  העיקריים

צריכה. פיתוח יישומים  האחרי מוצרי    בכמויות ק השני בגודלו  )בדולרים( והשו

זה במהלך תקופת   צפוי לעודד צמיחה עבור מגזר  חדשים בתעשייה הרפואית 

 התחזית. 

  פעילות  אודות  מידע

 :די3קארבון  של"פ המו

אנכית המציעה תוכנה,    באינטגרציההינה למעשה יצרנית    Carbon3D,  כאמור

או  Digital Light Synthesisמשלה, הממנפים טכנולוגיית  גלםחומרה וחומרי 

DLS  הקצה  לקוחלשימוש  יםאיזוטרופי  מוצריםלייצור . 

הינה חברה פרטית, נתוניה הכספיים והעסקיים   Carbon3D -בשל העובדה ש

ות באופי דומה  הינם סודיים. עם זאת, מבט על דוחותיה של חברה בעלת פעיל

 .יחסית מאפשר לשפוך אור על אופי פעילות החברה

בתחום   הפועלת  חברה  הינה  בע"מ  מימד  תלת  הדפסה  טכנולוגיות  מאסיבית 

פיתוח, ייצור ומכירת מדפסות המיועדות להדפסת גופים תלת מימדיים גדולים,  

לשימוש   המיועדים  ייעודיים  הדפסה  חומרי  של  ומכירה  פיתוח  ובמחקר, 

 .ת החברהבמדפסו

 Gel Dispensing מדפסות החברה עושות שימוש בטכנולוגיה ייחודית הנקראת

Printing   המזריקה חומר ג'ל פלסטי על בסיס אקרילי, אשר הינו פיתוח ייחודי

 .(UV) של החברה, המתקשה )מתפלמר( בחשיפה לאור אולטרה סגול

ופיתוח    2018-2019בשנים   מחקר  הוצאות  החברה    4.2  -ו   4.3בגובה  הוציאה 

מהכנסות החברה    40%  -וכ  30%  -מיליון דולר, בהתאמה. הוצאות המו"פ היוו כ 

מהוצאות    35%  -בשנים אלו, בהתאמה. כמו כן, היוו הוצאות המחקר והפיתוח כ

 .התפעול של החברה בשנים אלו

ופיתוח   על פי תשקיף החברה, החלה ממועד הקמתה עוסקת החברה במחקר 

אנשי פיתוח.    25עד לפרוץ משבר הקורונה העסיקה החברה  בתחום פעילותה.  

והנדסת   לחומרים  ומומחים  מהנדסים  לגייס  החברה  בכוונת  ההנפקה,  לאחר 

 .תוכנה וכן אינטגרטורים וטכנאים לתמיכה בפיתוח

פעילות המחקר והפיתוח של החברה, בשל אופיה, מזכה את החברה במענקים  

 .נקי חוק המו"פמרשות החדשנות, וזאת בהתאם לתנאי מע 

מערך הפטנטים של החברה כולל פטנטים ובקשות בבעלות החברה. הפטנטים  

ברמות   החברה  של  והמוצרים  הטכנולוגיות  על  להגן  מנת  על  נערכו 

בקשות פטנטים, הנמצאים בשלבים שונים, מתוכן    50השונות.החברה הגישה  

 .בקשות אושרו 26
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ובהם   :עיקריים מתחרים מתחרים,  מספר   voxeljet, Formlabs, Shapeways, ARCלחברה 

Group Worldwide 3DSystems. 

וכן  NASA  ,ORACLE, לחברה לקוחות מובילים כגון  39על פי מידע ציבורי  :לקוחות  ,

 . Berkeleyמספר אוניברסיטאות מובילות כגון 

פורד בשנת    כמועם חברות  שת"פים עסקיים מרשימים    Carbon3D  -לבנוסף,  

,  2018, ויטמיקס בשנת  2017, אדידס בשנת  2016, ג'ונסון אנד ג'ונסון בשנת  2015

 .2019רידל ולמבורגיני בשנת  

 . עובדים 500 -ל  400 ביןעובדים  בחברהפי מקורות אינטרנטיים,   על :עובדים מספר

  שנתי  מכירות  קצב

 :משוער
 .40מיליון דולר לשנה  100-כ על פי מידע ציבורי, הכנסות החברה עומדות על 

 41: החברה  שקיבלה דעת חוות  פי  על  הפטנטים מספרי   להלן פטנטים:
US20180370125 A1, US20190283316 A1, EP3157722 A1, US20200009852 A1, 
US20190337222 A1, US20170355132 A, US20200108550 A1, US20170113416 A1, 
US20170210077 A1, US20170100885 A1, US20170113415 A1, WO2020263482 A1, 
WO2020146092 A1, US20200001536 A1, WO2017112521 A1, US20180015669 A1, 
US20200361139 A1, US20180133959 A1, US20160200052 A1, US20160263837 A1, 
US20190061246 A1, US20180251646 A1, EP3727711 A1, US20200377745 A1, 
US20200180215 A1, US20210024775 A1, US20200190357 A1, US20190031911 A1, 
US20180022034 A1, US20190143512 A1, EP3253558 A1, WO202092485 A1, WO202068720 
A1, US20180071976 A1, US20180071977 A1, US20170173880 A1, US20170120515 A1, 
US20170173881 A1, US20170173872 A1, US20200094470 A1, US20170028618 A1, 
US20160303793 A1, US20170368740 A1, US20200223992 A1, US20150097316 A1, 
US20180264724 A1, US20150102532 A1, US20140361463 A1, US20190009458 A1, 
US20170174827 A1, WO2020223058 A1, WO202055609 A1, EP3187938 A1, EP3358405 A1, 
WO202055682 A1, US20200361140 A1, WO202086370 A1, WO2019217641 A1, 
WO202069152 A1, US20210031451 A1, WO2019204095 A1, US20210023780 A1, 
WO202086372 A1, WO2019112707 A1, WO2020263480 A1, EP3768192 A1, WO202140898 
A1, US20180244854 A1, WO202028498 A1, US20180001552 A1, US20200332066 A1, 
US20180029292 A1, US20180015662 A1, WO2018118832 A1, US20200094468 A1, 
US20200039141 A1, US20190291343 A1, US20210060865 A1, US20200113267 A1, 
US20190291347 A1, US20190263070 A1, US20190255774 A1, US20200277503 A1, 
US20200070421 A1, US20180009163 A1, US20200070406 A1, US20200276770 A1, 
US20200276765 A1, WO202069060 A1, US20180243976 A1, WO202125876 A1, 
US20200376746 A1, US20200398480 A1, US20200070430 A1, US20200061919 A1, 
US20200023576 A1, US20190283315 A1, US20170173866 A1, US20200338830 A1, 
US20200231713 A1, WO2020117490 A1, US20200139617 A1, WO202069281 A1, 
WO202069167 A1, US20210023775 A1, US20200039118 A1, WO202005706 A1, 
US20200174367 A1, US20180126630 A1, US20160325493 A1, US20190389127 A1, 
WO2020142144 A1, US20200070409 A1, WO202023823 A1, WO2020205212 A1, 
WO2020117407 A1, US20190001553 A1, US20200156311 A1, WO2018194805 A1, 
US20190322785 A1, US20200055229 A1, US20190047211 A1, US20180215093 A1 

 

 די 3  קארבוןהשקעת השותפות ב .8.25.2

מניות רגילות של   12,727  לרכישת  בהסכם מחייבהתקשרה השותפות    2021במרץ    12  ביום .8.25.2.1

, בסך כולל של  "(המוכר)להלן בסעיף זה: "  די3  קארבוןבמידי בעל מניות קיים    די3  קארבון

של    11,23-כ למניה  ובמחיר  ש"ח,  "  42ש"ח   96.7אלפי  "ההסכם)להלן:  או   המניות" 

 :כדלקמן   בהסכם נקבע בין השאר .", בהתאמה(הנרכשות

 . מוכרןוהוא רשאי ל במניות הנרכשות הבעלות  למוכר (א)

 
39  aturedcustomers.com/vendor/carbon3d/customershttps://www.fe 
40 https://www.owler.com/company/carbon3d  
  רק   כולל   במאגרים   הזמין  המידע.  בעולם  שונים  ממקורות   ופטנטים  פטנט  בקשות   הכוללים  מקוונים  מידע  מאגרי   על  מבוסס   המידע   41

  חודשים  -18  מ   יותר  חלפו  שטרם  פטנט   בקשות   כולל  לאהמידע    .הגשתן  מאז  חודשים  -18  מ  יותר   שחלפו  דהיינו,  שהתפרסמו  פטנט  בקשות
 .המקוונים במאגרים נכללות  ולא ראשונים חודשים 18 במשך חסויות הן  שכן(, הגישו החברות  כי  ייתכן ) הגשתן מאז

 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   42
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 את  לקונה  יעביר  המוכר(,  למוכר  הרכישה  סכוםלתנאי ההסכם )לרבות העברת    בכפוף (ב)

 . הנרכשות המניות

 התנאים   לכל   כפופה   להיות  מסכימה  הרוכשת,  הנרכשות  המניות  להעברת  כתנאי (ג)

 מסכימה   אף  הרוכשת.  שעל פיו רכש המוכר את המניות מהחברה  האופציה  שבהסכם

)במידה    הסכם  על  לחתום  להתחייב או חתם    על ידי החברה  ותתבקשחסימת מניות 

 (. למסחר  חברהבקשר עם רישום פוטנציאלי של ה

 החברה   ידי  על  תאושרעתידית של המניות הנרכשות    רהכי כל מכי   המצהיר   תהרוכש (ד)

 . לאשרה חוקי  בסיס  יש  לחברה אם ורק אך

  זכות הסירוב הראשונה מימוש  להמועד    קיבלה השותפות אישור כי  2021באפריל    12ביום   .8.25.2.2

 . מניעה להשלמת העסקה ובהתאם לא תהא, פקע

הנרכשות    2021באפריל    16ביום   .8.25.2.3 המניות  לרכישת  הסכם  המוכר  עם  השותפות  חתמה 

 בהסכם נקבע בין השאר כדלקמן: . 43"ח שאלפי 1,231- בתמורה לסך כולל של כ

 . למוכר הבעלות במניות הנרכשות והוא רשאי למוכרן (ו)

ההסכם )לרבות העברת סכום הרכישה למוכר(, המוכר יעביר לקונה את  בכפוף לתנאי   (ז)

 . המניות הנרכשות

התנאים   (ח) לכל  כפופה  להיות  מסכימה  הרוכשת  הנרכשות,  המניות  להעברת  כתנאי 

שבהסכם האופציה שעל פיו רכש המוכר את המניות מהחברה. הרוכשת אף מסכימה 

ש על ידי החברה או חתם  להתחייב לחתום על הסכם חסימת מניות )במידה ותתבק

 (. בקשר עם רישום פוטנציאלי של החברה למסחר

הרוכשת מאשרת כי מכירה עתידית של המניות הנרכשות תהא כפופה לחוקי ניירות   (ט)

 . 44ערך שונים 

הרוכש מצהיר כי כל מכירה עתידית של המניות הנרכשות תאושר על ידי החברה אך   (י)

 . ורק אם לחברה יש בסיס חוקי לאשרה

ובכך   התמורה .8.25.2.4 הקרובים,  בימים  למוכר  מועברת  להיות  צפויה  הנרכשות  המניות  בגין 

 . למעשה תושלם העסקה
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 .Exchange Commission Rule 144וכן    Securities Act of 1993לרבות  44
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 מלוורבייטס .8.26

 נכון למועד התשקיף  מידע אודות מלוורבייטס .8.26.1

 Malwarebytes Inc החברה:  שם

  ומועד   החברה  סוג

 :הקמתה

, ממוקם  מלוורבייטס, המטה הראשי של  2008חברה פרטית, אשר התאגדה בשנת 

 . קליפורניהב

  הערך   ניירות  מספר

  שבכוונת   /שרכשה

 :לרכוש השותפות

7,617 

  הערך   ניירות  סוג

  שבכוונת   /שהכשר

 :לרכוש השותפות

 מניות רגילות.  

  מלוורבייטס   הנהלת

 :הדירקטוריון וחברי

)דירקטור(,   איקלברי  אלכסנדר  )דירקטור(,  מיולוי  קורי  )דירקטור(,  סיוול  ברוק 

)מנכ"ל קלכזינסקי  גארי   מרקין  )דירקטורית(,  פלנשטיין  קרוליין  ודירקטור(, 

סטילי )דירקטור(, דוג סוואנסון )דירקטור(, ג'סטין סומאיני )דירקטור(, טום פוקס  

ומנ סטרסמן  )נשיא  מארק  ראשי(,  תפעול  )מנהל  מיינז  בארי  ראשי(,  כספים  הל 

)מנהל מוצר ראשי(, קמיליה נגו )מנהלת(, גרג היגהאם )מנהל מידע ראשי(, אדם 

מחקר   )סמנכ"ל  בוסטאמנטה  פדרו  ההנדסה(,  בתחום  בכיר  )סמנכ"ל  היידר 

בר אד  ואסטרטגיה(,  תאגידי  פיתוח  )סמנכ"ל  פרנצ'יסקו  פרננדו  און  וחדשנות(, 

 45)סמנכ"ל ויועץ משפטי(, ג'יימי הדסון )סמנכ"לית תמיכה ושירותים(. 

  עיקריים   משקיעים

 אסטרטגייםאו  /ו

 :במלוורבייטס

 ועוד.  Highland Capital Partners -ו Fideltyבמלוורבייטס:  םמשקיעיהבין 

  עניין   בעלי  של   אחזקות

  בשותף או  /ו  בשותפות

 : במלוורבייטסהכללי 

אנכון   הכללי  בשותף  ו/או  בשותפות  עניין  לבעלי  התשקיף,    החזקות   יןלמועד 

 . במלוורבייטס

  בהון   פעולות  של  תיאור

  בשנתיים   מלוורבייטס

)סוג    האחרונות

 מי  עם,  העסקה

  חברה   שווי,  בוצעה

  פרט   וכל,  בוצעה  לפיו

  למשקיע   שובשח  אחר

 (: לדעת סביר

השותפות, ידיעת  ידי    למיטב  על  ממומנת  ,  Fidelityמשקיעים:    3מלוורבייטס 

Highland Europe  ו- Highland Capital Partners  . 

גייסה   ההשקעה    80מלוורבייטס  סיבוב  כאשר  השקעה,  סיבובי  בשני  דולר  מ' 

למיטב ידיעת השותפות, שווי החברה  .  Bוהיה סיבוב    2016,  21האחרון היה בינואר  

על   עמד  כאמור  הגיוס  פידליטי   פומביים בדוחות    דולר.   מיליון   625בסבב    של 

(Fidelity Management and Research Company)  ידיעת  שמחזיקה למיטב   ,

 מיליארד דולר.  1.2לפי שווי של כ  החברה מוערכת  ,מניות בחברה השותפות

 
 . מלוורבייטס  מאתר  נלקח  המידע 45
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  24בתאריך     Binisoftמלוורבייטס רכשה חמישה ארגונים, האחרון מבניהם היה  

של: 2018במאי,   היו  מלוורבייטס  של  נוספות  רכישות   .   Saferbytes  ,

AdwCleaner  ,Adwaremedic ו- ZeroVulnerabillityLabs Inc. .46 

פתרונות    היא  מלוורבייטסמטרת   :מלוורבייטס פעילות מיטב  את  למאבק  ליצור  וההגנה  ה"חיטוי" 

בעולם ביותר  המזיקים  האינטרנט  מלוורבייטס  באיומי  פתרון  ,  את  מפתחת 

התוכנה   מפני  Malwarebytesאבטחת  ועסקים  אנשים  על  יזום  באופן  המגן   ,

איומים מסוכנים כגון תוכנות זדוניות, תוכנות כופר ומנצלים הנמלטים מזיהוי על  

מסורתיים. מוצר הדגל של החברה משלב זיהוי מתקדם  וירוס  - ידי פתרונות אנטי

של איומים היוריסטיים עם טכנולוגיות חתימה כדי לאתר ולעצור מתקפת סייבר  

 לפני שמתרחש נזק.

  של   עיקריים  מוצרים

)כולל    מלוורבייטס

 פועלת  בו  השוק

, מלוורבייטס

  עליה   הטכנולוגיה

  מוצרי   מתבססים

  ותיאור   מלוורבייטס

 ותחסרונ  /יתרונות

  על   מלוורבייטס  מוצרי

  הקיימים   המוצרים  פי

 (:בשוק

 Malwarebytes  .מספר מוצרים, זמינים בעשרות שפות שונות מלוורבייטס -ל

Anti-Malware   מציעה שתי גרסאות שונות, האחת להורדה בחינם למחשבים

יום מראש,    14ביתיים, והשנייה גרסה מקצועית, עם גרסת ניסיון בחינם של 

ומציעה "הגנה בזמן אמת מפני תוכנות זדוניות, סריקה אוטומטית ועדכון  

היא אפליקציית אנדרואיד    Malwarebytes Anti-Malware Mobile .אוטומטי

חינמית המגנה על טלפונים חכמים מפני תוכנות זדוניות סלולריות, ומונעת גישה  

  .בלתי מורשית לנתונים אישיים המזהים יישומי מעקב

המגנה על   ,Malwarebytes Anti-Exploit השיקה החברה את 2014בשנת 

יישומים נבחרים מפני התקפות על ידי "ניצול הפחתה כדי להגן על תוכניות  

 מגיע גם בגרסה בחינם ובתשלום עבור מחשבי Anti-Exploit ."חלשות

Windows. הגרסה החינמית עוצרת ניצולים בדפדפנים וב- Java,   בעוד שהמוצר

קיבלה   Anti-Exploit .ם מוסיף הגנה למגוון רחב יותר של יישומי תוכנהבתשלו

וזכתה בפרס "חדשנות האבטחה של השנה"   PC Magazine -ארבעה כוכבים מ

 לגרסת הפרימיום Malwarebytes Anti-Exploit מוזג 2016בשנת  .V3 של מגזין 

Malwarebytes   והיישום העצמאי מוצע כעת רק כגרסת בטא3.0גרסה ,  

 .תמידית

 ,Malwarebytes Endpoint Security חשפה את Malwarebytes ,2016בינואר 

טכנולוגיה מתקדמת נגד כופר המתוארת כ"פתרון הראשון שמציע שכבות הגנה  

מרובות מפני תוכנות כופר לא ידועות". החברה נתנה חסות לסקר שנערך עם  

בריטניה, קנדה וגרמניה  חברות בארצות הברית,   540אוסטרמן ריסרץ 'בקרב 

אחוז היוו אובדן   34מהחברות חוו אירועי כופר, מתוכם  40%ומצאה כי כמעט 

הכנסות. ה"גרדיאן" דיווח כי חמישית מהחברות הבריטיות גבו סכום של למעלה  

דולר בכדי לפתוח את הקבצים שלהן וכי יש ביקוש הולך וגובר   10,000-מ 

על פי הדיווחים הורדה   ,Endpoint ה שללטכנולוגיית אנטי כופר. לאחר הקמת

 .עסקים וצרכנים בששת החודשים הראשונים של השנה 200,000 -הבטא על ידי כ 

יש גם כלים רבים כגון כלי להסרת זבל כדי להסיר תוכנות    Malwarebytes -ל

  StartUpLITEלהסרת ותיקון ערכות שורש,  Anti-Rootkit Betaפרסום, 
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כדי  FileASSASSIN -ו Windowsל מחדש של  להגברת המהירות של אתחו 

 למנוע קבצים נעולים. 

השוק    סוג  / לקוחות 

  מכוונת שאליו  

 :מלוורבייטס

במגוון   עסקיים  ללקוחות  וגם  פרטיים  ללקוחות  גם  מתאימים  החברה  מוצרי 

 תחומים. 

 פעילות  אודות  מידע

 של"פ  המו

 :מלוורבייטס

הינה חברה פרטית, נתוניה הכספיים והעסקיים   Malwarebytes -בשל העובדה ש

דומה   באופי  פעילות  בעלת  חברה  של  דוחותיה  על  מבט  זאת,  עם  סודיים.  הינם 

 יחסית מאפשר לשפוך אור על אופי פעילות החברה. 

. מספקת פתרונות אבטחה, פרטיות ואמון משולבים שונים  McAfee Corpחברת  

ארגונ  ובינוניים,  קטנים  עסקים  הברית  לצרכנים,  בארצות  וממשלות  גדולים  ים 

. טכנולוגיות האבטחה שלה  פרטי ומסחריובעולם. החברה פועלת בשני מגזרים,  

מאפשרות למשתמשים הביתיים ולעסקים להקדים את גל ההתקפות, הווירוסים,  

אישית   הגנה  שירותי  מציעה  החברה  מקוונים.  ואיומים  הזדוניות  התוכנות 

הוליס דיגיטלית  הגנה  מקוםהמספקים  בכל  והמשפחה  האדם  על  תחת    ,טית 

מפני  LiveSafe  -ו  Total Protectionהמותגים   המגן  סייבר  אבטחת  ופתרון   ;

  החברה גם איומים יריביים בסביבות ענן, מקומי והיברידי, כמו גם מכשירי קצה. 

הגנה    תמספק בטוח,  אלחוטי  ואינטרנט  פרטיות  מכשירים,  של  אבטחה  שירותי 

זה  על  והגנה  האבטחה  מקוונת  ושירותי   MVISION Device, MVISIONות; 

Cloud  ו-  MVISION  .McAfee Corp    בשנת הראשיים    2019נוסדה  ומשרדיה 

 נמצאים בסן חוזה, קליפורניה.

במאזן   מוחשי  בלתי  נכס  לחברה  החברה,  דוחות  פי   Acquired and –על 

developed technology    .)"שפותחה וטכנולוגיה  שנרכשה  עלות  )"טכנולוגיית 

הינה   המקורית  בשנה    1.2הנכס  החברה,  דוחות  פי  על  עוד  דולר.  מיליארד 

  -מיליון דולר הוצאות מו"פ, מעל ל   475הוציאה החברה    26.12.2020  - שנסתיימה ב

 אחוז מהוצאות התפעול שלה.  25%

 להלן ציטוט מדוחות החברה באשר למרכיב המו"פ בחברה )מתורגם מאנגלית(: 

לנו להגן טוב יותר על הלקוחות שלנו. בנוסף לפיתוח הצעות  המחקר שלנו עוזר  "

המרת   להגברת  ביצועים  בשיווק  מתמקד  שלנו  הפיתוח  צוות  חדשים,  ופתרונות 

אנו משקיעים גם במחקר ופיתוח כדי לתמוך בשווקים    לקוחות ושימור לקוחות.

ה  בעלי צמיחה גבוהה בארגון. השקעה זו מעדנת את תהליכי ניהול סיכוני האבטח

עלינו בחזית מחקר   ושומרת  עיצוב המוצר והשימושיות שלנו  שלנו, משפרת את 

נוספת בכדי   פונקציונליות  ועדכונים עתידיים עשויים לכלול  האיומים. שדרוגים 

 " לענות על צורכי השוק, תוך הבטחת תאימות למערכות וטכנולוגיות חדשות.

ספקות בסיס ליישומי  אנו מקיימים תוכנית פטנטים פנימית לזיהוי המצאות המ"

, היו לנו  2020בדצמבר    26  -פטנטים חדשים בתחומים החשובים לעסק שלנו. נכון ל

פטנטים זרים שהונפקו,    700  - פטנטים אמריקאים שהונפקו, בנוסף לכ  1,400-כ  

 " המתייחסים בדרך כלל להיבטים המצאתיים של המוצרים והטכנולוגיה שלנו.

ת במיוחד משום שהיא חייבת לזהות ולהגיב  טכנולוגיית אבטחת הסייבר מורכב"

בדרישות   עמידה  תוך  יותר  ומתוחכמים  חדשים  לאיומים  ויעילה  יעילה  בצורה 
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טכניות מחמירות אחרות בתחומי ביצועים, שמישות, זמינות ואחרים. ההשקעות  

ודאות בנוגע ליעילות מפת הדרכים הטכנולוגית  - והרכישות שלנו טומנות בחובן אי

 "  שלנו.

את  " ולשפר  חדשים  פתרונות  ולפתח  להמשיך  עלינו  בהצלחה,  להתחרות  כדי 

בזכויות   או  בטכנולוגיה  לשינויים  יעיל  באופן  להתאים  הקיימים,  הפתרונות 

ולהסתגל   תחרותיות  לאסטרטגיות  להגיב  שלנו,  המתחרים  ידי  על  המוחזקות 

 "   בצורה יעילה לשינויים טכנולוגיים בשוק הצרכנים והארגונים.

 עובדים.  800 -על פי מקורות אינטרנטיים, כ Malwarebytes -ב

 – אתר גיוס העובדים של החברה פונה אל המועמדים כך 

אנחנו   והענן.  המכשירים  בכל  יעילה,  שלנו  והטכנולוגיה  חזקים  שלנו  המוצרים 

סומכים על עסקים גדולים כקטנים ומוסדות כמו בתי ספר, בתי חולים וממשלות.  

יד על  מופעלים  מאות    AIי  אנו  ידי  על  ומונעים  התנהגות  מבוססת  וטכנולוגיה 

חוקרים, ציידים וחדשנים. כולם מחויבים לספק את הגנת הסייבר הטובה ביותר  

 שיש בכל מקום. 

רשימת המשרות המפורסמות באתר החברה נכון למועד כתיבת חוות הדעת כוללת  

מתוך    80 הפחות    80משרות.  לכל  הפיתוח    25המשרות,  בתחומי  הינן  משרות 

 והטכנולוגיה.  

  כאל   אליה  להתייחסות  ראויה   Malwarebytesהאמור לעיל ניתן להסיק כי    מכל

  בחוק  שמופיעות   כפי  ופיתוח  מחקר  להגדרות  בהתאם"פ,  במו  העוסקת  חברה

 "פ. המו

 :47בין מתחריה העיקריים של מלוורבייטס ניתן למצוא את  :עיקריים מתחרים

• McAfee 

• Microsoft 

• Sophnos 

• Kaspersky 

• Trend Micro 

• Bitdefender 

• Fortinet 

• VMware (Carbon Black) 

 :48בין לקוחותיה של מלוורבייטס ניתן למצוא את  :לקוחות

• Agnico Eagle 

• Agthia 

• ALAMO COLLEGES 

• All Saints Grammar 

• Allied Food Industries 

• Amazon 

• AFR 

 
 gartnerהמידע נלקח מהאתר   47
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• American Fuji Seal 

 .49עובדים 860 -מלוורבייטס כ –על פי מקורות אינטרנטיים ב  :עובדים מספר

  שנתי   מכירות  קצב

 :משוער

 הינה חברה פרטית ואינה מפרסמת את הכנסותיה.   מלוורבייטס

מיליון דולר   190עמדו על כ   2020בשנת   מלוורבייטסהכנסות  על פי מידע פומבי, 
  .50ארה"ב 

של   :פטנטים הרשומים  ה   מלוורבייטס הפטנטים  בין  בתחום  עוסקים    התקשורת שאר 

 51: . להלן מספרי הפטנטים על פי חוות דעת שקיבלה החברהוהדאטה

US20200287914 A1, US20200104482 A1, US20190392147 A1, US20190392146 A1, 
US10250623 B1, US20190081982 A1, US10229269 B1, US10193918 B1, US10185826 B1, 
US10089467 B1, US9935984 B1, US9825994 B1, US9754105 B1, US9734337 B1, 
US20150172304 A1, US9058504 B1, US9021453 B1, US20150089625 A1. 

 

 מלוורבייטס בהשותפות  השקעת .8.26.2

מניות רגילות של   7,617  לרכישת  מחייב  בהסכםהתקשרה השותפות    2021למרץ    12  ביום .8.26.2.1

  כולל  בסך ,  "(המוכר)להלן בסעיף זה: "  במלוורבייטסמידי בעל מניות קיים    מלוורבייטס

של    255-כ  של למניה  ובמחיר  ש"ח,  "  52ש"ח   29.6אלפי   המניות "  או "  ההסכם)להלן: 

 .(בהתאמה", הנרכשות

בגין ההתקשרות בהסכם מכירת המניות    סירוב ראשוןהמוכר יעביר הודעה לזכאים לזכות   .8.26.2.2

 בעניין זה. המוכרתלשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

בחר לממש את זכות הסירוב    8.26.2.2  כאמור בסעיף  סירוב ראשוןבמידה וזכאי לזכות   .8.26.2.3

הנרכשות,   ולרכוש את המניות  רק חלק מהמניות    יבוטל שלו  וימומשו  במידה  ההסכם. 

ביחס למניות    בתוקף  ההסכם  יישאר"(,  חלקי  מימושבמסגרת הליך זכות הסירוב )להלן: "

שלא נרכשו באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא אם בוטל על ידי השותפות בתוך  

במידה והזכאים לזכות הסירוב     ימים מיום שהודיע לו המוכר בדבר המימוש החלקי.   10

כל  את  לשני  אחד  יספקו  הצדדים  כאמור,  זכותם  את  לממש  שלא  שהחליטו  הודיעו 

 מכים הנדרשים על פי ההסכם.המס

אלפי ש"ח )או סכום נמוך יותר במקרה    255השותפות תעביר למוכר את התמורה בסך של   .8.26.2.4

זכות   הפעלת  לאור  חלקי,  מימוש  ראשוןשל  בסעיף  סירוב  כאמור  שלישי  צד  ידי   על 

 בתמורה להעברת המניות הנרכשות )או חלקו(.  )38.26.2.

בתוך   .8.26.2.5 תקרה  לא  הרכישה  וסגירת  הסירוב    21במידה  זכות  תהליך  סיום  מיום  ימים 

לעיל, כתוצאה מהפרה של צד את התחייבויותיו על פי    8.26.2.3  הראשונה כאמור בסעיף 

 . ההסכם, הצד השני יהא רשאי לבטול את ההסכם על ידי משלוח הודעה לצד השני

קיבלה השותפות מחברת מלוורבייטס אישור בדבר אי מימוש זכות    2021באפריל    6ביום   .8.26.2.6

 . סירוב

הנרכשות    2021  באפריל  16ביום   .8.26.2.7 המניות  לרכישת  הסכם  המוכר  עם  השותפות  חתמה 

 בהסכם נקבע בין השאר כדלקמן: . 53"ח ש אלפי  226- בתמורה לסך כולל של כ

 
 Owlerהמידע נלקח מהאתר   49
 Prnewswireהמידע נלקח מאתר  50
  רק   כולל   במאגרים   הזמין  המידע.  בעולם  שונים  ממקורות   ופטנטים  פטנט  בקשות   הכוללים  מקוונים  מידע  מאגרי   על  מבוסס   המידע   51

  חודשים  -18  מ   יותר  חלפו  שטרם  פטנט   בקשות   כולל  לאהמידע    .הגשתן  מאז  חודשים  -18  מ  יותר   שחלפו  דהיינו,  שהתפרסמו  פטנט  בקשות
 .המקוונים במאגרים נכללות  ולא ראשונים חודשים 18 במשך חסויות הן  שכן(, הגישו החברות  כי  ייתכן ) הגשתן מאז

 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   52
 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   53
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 . למוכר הבעלות במניות הנרכשות והוא רשאי למוכרן (יא)

בכפוף לתנאי ההסכם )לרבות העברת סכום הרכישה למוכר(, המוכר יעביר לקונה את   (יב)

 . הנרכשותהמניות 

התנאים   (יג) לכל  כפופה  להיות  מסכימה  הרוכשת  הנרכשות,  המניות  להעברת  כתנאי 

שבהסכם האופציה שעל פיו רכש המוכר את המניות מהחברה. הרוכשת אף מסכימה 

להתחייב לחתום על הסכם חסימת מניות )במידה ותתבקש על ידי החברה או חתם  

 (. בקשר עם רישום פוטנציאלי של החברה למסחר

שת מאשרת כי מכירה עתידית של המניות הנרכשות תהא כפופה לחוקי ניירות  הרוכ (יד)

 . 54ערך שונים 

הרוכש מצהיר כי כל מכירה עתידית של המניות הנרכשות תאושר על ידי החברה אך   (טו)

 . ורק אם לחברה יש בסיס חוקי לאשרה

הנרכשות .8.26.2.8 המניות  בגין  מועבר  הצפוי   התמורה  ובכך   תלהיות  הקרובים,  בימים  למוכר 

 . למעשה תושלם העסקה
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 סיילנסיד  .8.27

 נכון למועד התשקיף  סיילנסיד אודות  מידע .8.27.1

 Silenseed Ltd. 514207778 החברה:  שם

  ומועד   החברה  סוג

 :הקמתה

. משרדי סיילנסיד המרכזיים,  2008לנובמבר    30-חברה פרטית, אשר התאגדה ב

 בישראל בעיר מודיעין. הינם 

  הערך   ניירות  מספר

  שבכוונת /    שרכשה

 :לרכוש השותפות

, לפרטים נוספים בדבר מכשיר  SAFEההשקעה בחברה תעשה באמצעות הסכם  

 לעיל.   8.5.4.3.3השקעה זה ראו סעיף 

  הערך   ניירות  סוג

  שבכוונת   /שרכשה

 :לרכוש השותפות

 לא ידוע במועד זה. 

  סיילנסיד   הנהלת

 :הדירקטוריון וחברי

)יו"ר דירקטוריון(, אילן שילוח   דר. אמוץ שמי )מנכ"ל ודירקטור(, לאונרד פוטר 

 (. CFO)דיקרטור(, דין סלגל )משקיף(, ערן גפן )סמנכ"ל פיתוח עסקי(,  ערן עובדיה )

  עיקריים   משקיעים

  אסטרטגיים או  /ו

 : בסיילנסיד

משקיעי    Bonderman Family LP  ,Ilam Shiloah  ,Gilbert  סיילנסידבין 

Gerber, Esperante ventures  רות פרופ  קבילי,  שמואל  דר  סלע,  מיכאל  פרופ   ,

 ארנון. 

  עניין  בעלי של אחזקות

  בשותף או  /ו  בשותפות

 : בסיילנסידהכללי 

אחזקות   הכללי  בשותף  ו/או  בשותפות  עניין  לבעלי  אין  התשקיף,  למועד  נכון 

   בסיילנסיד.

 בהון  פעולות  של  תיאור

  שנים ב  סיילנסיד

)סוג    האחרונות

 מי  עם,  העסקה

  חברה   שווי,  בוצעה

 פרט  וכל,  בוצעה  לפיו

  למשקיע   שחשוב  אחר

 (: לדעת סביר

 מליון דולר מיום הקמה ועד היום. 20.8-כ סיילנסיד גייסה

 מליון דולר בהשקעה בידי בעלי מניות.  15.5-כ

 מליון דולר באמצעות מענקי מדען.  5.3-כ

 

בוצע בחברה גיוס לפי    2020  במחצית הראשונה של שנתלמיטב ידיעת השותפות,  

 מיליון דולר. 3-מיליון דולר, במסגרתו החברה גייסה כ  20שווי חברה של  

 

, לפי שווי חברה  Bסבב גיוס  ב נכון למועד התשקיף החברה  למיטב ידיעת השותפות,  

במדיניות    8.5.4.2.3השקעה בחברה זו נעשית בהתאם לסעיף    מיליון דולר.  70של  

מסך הנכסים    10%ההשקעה של השותפות, על פיו רשאית השותפות להשקיע עד  

או בשלב גדילה, ובלבד  /שלה )במועד ההשקעה( בחברות שאינן חברות חד קרן ו 

והן בעלות עומק טכנולוגי    Bסיבוב השקעה  או לאחר  שחברות אלו הינן במהלך  

 משמעותי ושוק משמעותי. 

, המבוססת על השתקה גנטית  לסרטן לבלב תרופה ממוקדת מפתחתהחברה  : סיילנסיד פעילות

המאפיינות טיפולים  וניתנת במינון מדויק ונמוך מאוד ללא כל תופעות לוואי  

 אחרים 
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  של   עיקריים  מוצרים

  השוק )כולל    סיילנסיד

, סיילנסיד  פועלת  בו

  עליה   הטכנולוגיה

  מוצרי   מתבססים

  ותיאור   סיילנסיד 

  חסרונות   /יתרונות

  פי   על   סיילנסיד   מוצרי

  הקיימים   המוצרים

 (:בשוק

להקטנתו.  התרופה פוגעת ישירות בגן האחראי לגידול, מפוררת אותו וגורמת 

הקטנת הגידול יכולה לאפשר להוציאו באמצעות ניתוח, מפחיתה משמעותית את  

 .הכאבים ומאפשרת למערכת החיסונית להתמודד עם הגידול בהצלחה

חולים בסרטן הלבלב יוכלו לקבל טיפול ישירות למקום הגידול בתהליך  

  1ועומד על המינון של התרופה הוא מזערי  אנדוסקופי, ללא פרוצדורה ניתוחית. 

mg    חודשים.  3המשתחררים באופן הדרגתי בלבלב עצמו לאורך 

 

השוק   סוג  / לקוחות 

  מכוונת שאליו  

 : סיילנסיד

בשלב   בחולים  וגם    3מטפל  הראשוני  הגרורתי  בשלב  גם  ומתאים  המחלה  של 

  לחולים לפני ניתוח.

שפיתחה   בתרופה  שמעורבת  ל   Silenseedהחדשנות  מהחולים    95%-מתאימה 

בסרטן הלבלב והצלחה שלה יכולה לשנות את מהלך המחלה במאות אלפי חולים  

 בעולם בתוך זמן קצר. 

  פעילות   אודות  מידע

 : סיילנסיד של"פ המו

כ   בסרטן  למלחמה  האמריקנית  האגודה  פי  )  60,430על  ו    31,950אנשים  גברים 

אנשים ימותו    48,220וכ    2021במהלך שנת  נשים( יאובחנו עם סרטן הלבלב    28,480

כ   וכ    3%מסרטן הלבלב, המהווה  סוגי הסרטן בארה"ב  מכלל מקרי    7%-מכלל 

 .המוות מסרטן

 ductal adenocarcinoma הלבלב היא neoplasm   בלבלב הנפוץ ביותר, ואחראי על

תאיים,    95% שינויים  של  מתקדם  מגל  מתפתחת  היא  הלבלב.  סרטן  ממקרי 

מדכאי  מורפולוגיי ובגנים  באונקוגן  סומטיות  למוטציות  הקשורים  ומבניים,  ם 

כרוך במוטציות   (PDAC) גידולים. בעיקר, כמעט כל אדנוקרצינומות צינור הלבלב

ב ,KRAS אונקוגן תפקוד  של  רווח  מוטציה  המכריע  רובם  של   codon 12 עם 

 מחשבי 18-ב גנים  21שינויים גנומיים שזוהו בתוך  68אונקוגן. לדוגמה, בסך הכל 

PCDACs   שינויים לגידול, נמצא כי  השינויים הגנטיים    3.8עם מספר ממוצע של

  KRAS (100%), TP53(76%), CDKN2A (29%), SMAD4 , הנפוצים ביותר כללו 

 .ATM (12%)ו (18%)

 KRAS נוגעת בצורך של רוב חולי סרטן הלבלב בעולם, השתקת Silenseed חברת

ממוקד תרופה  פיתחה  במינון  החברה  וניתנת  גנטית  השתקה  על  המבוססת  ת, 

מדויק ונמוך מאוד ללא כל תופעות לוואי המאפיינות טיפולים אחרים. התרופה  

בגן ישירות  להקטנתו.   KRAS פוגעת  וגורמת  אותו  מפוררת  לגידול,  האחראי 

הקטנת הגידול יכולה לאפשר להוציאו באמצעות ניתוח, מפחיתה משמעותית את  

 .למערכת החיסונית להתמודד עם הגידול בהצלחההכאבים ומאפשרת 

 Silenseed פיתחה וייצרה את המוצר שנקרא KRAS-LODER, אשר משחרר   

siRNAספציפי, שנועד להשתיק KRAS מוטציה (G12X X = D, C, A, R, S, V) 

פרה  במחקרים  בלבלב.  הגידול  בתוך  חודשים  שלושה  במשך  קליניים  -ברציפות 

התרופה in-vivo ומחקריםבמבחנה,   נמצאה   siG12D Silenseed בעכברים, 

 .כמובילה ביעילות המתת תאים, כמו גם עצירת צמיחת הגידול
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חולים בסרטן הלבלב מקבלים טיפול ישירות למקום הגידול בתהליך אנדוסקופי,  

על   ועומד  מזערי  הוא  התרופה  של  המינון  ניתוחית.  פרוצדורה   3mgללא 

 .חודשים 3הדרגתי בלבלב עצמו לאורך המשתחררים באופן 

 :שלבי ניסוי

סילנסייד ניהלה תווית פתוחה, במספר מוקדים, במינון    2011-2015בשנים   :I שלב

 (LAPC) חד פעמי, מחקר שלב ראשון בחולים עם סרטן הלבלב מתקדם מקומית

במינון עולה ובמקביל קיבלו   KRAS-LODER שאינו ניתן לניתוח. חולים קיבלו

בעיקר  טיפול סטנדרטי,  מקרים ,Gemcitabine כימותרפי   ובמספר 

FOLFIRINOX. 15 עם בטיחות   LAPC חולים  פרופיל  הראה  המחקר  נרשמו. 

וגם המינון הגבוה   ,(DLT) גבוה. במהלך המחקר לא נצפו אירועי הגבלת רעילות

, חולפים,  2-ו    1ביותר שניתן התקבל היטב. רוב האירועים השליליים היו דרגה  

נצפו   ולא ולא  המחקר,  להליך  או  המחקר  לתרופת  הקשורים   SAEs קשורים 

 .לתרופה

הגידול  –בכל מדדי היעילות   ירידה בממדי  להופעת   TTM ,תגובת הגידול,  )זמן 

כללית   והישרדות  מחלה  התקדמות  ללא  הישרדות  בתוצאות    –גרורות(,  צפינו 

יך לא הראתה  שבועות לאחר ההל  8-12שבוצעה   CT ראשוניות מעודדות. הדמיית 

ב  (PFS) 100%התקדמות הגידול בכל החולים וניצפה שיעור תועלת קליני נוסף = 

החודשים הראשונים בכל החולים הזמינים לניתוח. תגובת מהגידול נצפתה    6-8

 CI 95%חודשים עם    8.25)זמו להופעת גרורות( היה   TTM בחלק מהחולים. חציון

שט   9חודשים.    11.40עד    7.20של   במינוןחולים  וב LODER ופלו  פעמי   -חד 

Gemcitabine   של הכוללת  ההישרדות  חציון  ו   12.0הראו  חולים    3-חודשים, 

שונה הראה הישרדות כוללת חציונית של   LODER + FOLFIRINOX שטופלו 

  .(NCT01188785) חודשים 28.3

לאומי Silenseed 2018באמצע    II שלב רב  מחקר  שלב    -החלה   של  2"מחקר 

KRAS-LODER בשילוב עם כימותרפיה בחולים עם סרטן לבלב מקומי מתקדם 

(PROTACT)" (NCT01676259). חוקרת עיקרית של המחקר: איילין מ' אוריילי, 

MD, אונקולוגית רפואית במרכז הסרטן ממוריאל סלואן קטרינג (MSKCC). 

מה אישור  קיבלה  פרה FDA-התרופה  בניסויים  בבעלי  -להתחיל  חיים  קליניים 

אחרון קליני  ב ,III פאזה) וניסויי  התרופה  לאשור  חולים    320בכ   (2024שיובלי 

ב  השנה,  שיתחיל  שלישית  בפאזה  האחרון  הניסוי  לקראת    2021-ומתקדמת 

הניסויים בשיתוף עם בתי החולים המובילים בישראל ובארצות הברית. היא ניתנת  

ידוע בינלאומיים  וחוקרים  רופאים  מניסוי המשלב  כה  כחלק  עד  והוכיחה  שם,  י 

תוצאות יוצאות דופן. התוצאות בפאזה הראשונה והשנייה היו מצוינות ומעידות  

 .על הטבה דרמתית באורך ואורח חייהם של אלו שקיבלו את התרופה

שפיתחה בתרופה  שמעורבת  ל Silenseed החדשנות  מהחולים    95%-מתאימה 

ה במאות אלפי חולים  בסרטן הלבלב והצלחה שלה יכולה לשנות את מהלך המחל

 .בעולם בתוך זמן קצר

  .3המחקר מגייס מאמצע השנה מטופלים לשלב  
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מצב הישרדות כולל   ,(CT מבוססת) הערכות יעילות יכללו מדידות של תגובת גידול

הישרדות כוללת והישרדות ללא התקדמות, הפיכת חולים ממצב לא נתיחים למצב  

 ,CEA ורמות CA 19-9 גידול בניתוח( רמות סרום נתיחים )להם ניתן יהיה להסיר  

 .ומדדי איכות חיים וירידה בכאב

תאפשר   הטכנולוגיה  בלבד,  הלבלב  לסרטן  מוגבל  אינו  החברה  של  הפיתוח 

להתמודד גם עם סוגי סרטן אחרים כמו סרטן הריאות, שד, ערמונית, ראש ולכן  

ש על  הרשומים  פטנטים  לחברה  בנוסף,  עצום.  שלה  ותקפים  הפוטנציאל  מה 

אלמנט המבטיח לה בלעדיות עולמית למשך זמן    –שנים    10-20 -לתקופה של עוד כ

 ארוך 

 .  Amgen, Mirati, Merk, Sanofiחברות מתחרות:  :עיקריים מתחרים

 . מוצרי החברה מיועדים לחולים בסרטן הלבלב. החברה טרם החלה במכירות  :לקוחות

 22 :עובדים מספר

  שנתי   מכירות  קצב

 :משוער
 .החברה טרם החלה במכירות 

הפטנטים   :פטנטים מספרי    ;US Application (Allowed) 20170283803:החברה  שללהלן 

15/326044  ,US 9,764,035 B2  ,US 9,687,500  ,US 8,889,642  ,US 8,999,945  ,,US 

9,006,199  US 9,080,173  ,EP 2,323,630    ,EP 2,591,770 (B1)    ,16/616,464    ,62/849,166 

 ,62/872,727  ,63/010,734  ,63/012,189 

 
 

 בסיילנסיד השותפות  השקעת .8.27.2

השותפות    2021במרץ    18  ביום .8.27.2.1 סיילנסייד  התקשרה  "עם  זה:  בסעיף  "( המוכר)להלן 

 1,974בסיילנסיד סך של עד    55בהסכם זכות להשקעה אשר מעניק לשותפות זכות להשקיע 

על פי הסכם "(  ההסכםימים )להלן: "   90"( לתקופה של  סכום ההשקעה)"  56אלפי ש"ח 

SAFE  :שעיקר תנאיו הם כדלקמן 

 , תומר באופן הבא:SAFEההשקעה שעל פי הסכם ה  .8.27.2.2

  פי   על  ההשקעה  מיום  חודשים  שלושה  של  בתקופה  בחברה  השקעה  סיבוב  של  במקרה .א

  תנפיק   והחברה, אוטומטי  באופן  ההשקעה  תומר"(,  ההשקעה  סיבוב)"  הסייף  הסכם

  השווה   ובכמות  ההשקעה  סיבוב   במסגרת  ביותר  הבכירה  בסדרה  מניות  לשותפות

 או ;  ההשקעה  סיבוב  במסגרת  המניות  אותן   של  למניה   המחיר  חלקי   ההשקעה  לסכום

בסעיף  במקרה שבו לא התקיים סיבוב השקעה בתקופה של שלושה חודשים כאמור   .ב

א' לעיל, החברה תנפיק לשותפות מניות בכמות השווה לסכום ההשקעה חלקי מחיר  

" משמעותו החישוב שיוביל לכך שהשותפות תקבל מספר  ההמרה  מחירההמרה. " 

ה   המרת  במסגרת  מניות  של  יותר  )SAFEגדול  הבאים:  החישובים  מבין   ,1  )

70,000,000  ( או  בדילול מלא;  בחברה  כמות המניות  ( המחיר  2דולר ארה"ב חלקי 

השקעה   סיבוב  במסגרת  לחברה  ששולם  ביותר  הנמוך  בכל  0.75  כפול למניה  אך   ,

  30,000,000מקרה מחיר זה לא יפחת מהמחיר למניה שמשתקף לפי שווי חברה של  

 ל בסיס דילול מלא(. דולר ארה"ב לפני הכסף )ע

 
 .להשקיע הזכות מלוא   את לממש השותפות מתחייבת , זה תשקיף  פי על  למסחר  הרישום להשלמת בכפוף  55
 . 2021בפברואר   1לפי שער הדולר ליום   56
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פרטים נוספים  – 'ה חלק  

 השותפות ענייני מצב  על הכללי השותף דירקטוריון הסברי .8.28

" )  "מבע  כללי  שותף טק  -יוניק דירקטוריון   כחברת השותף הכללי  ("השותף הכללילהלן:  חברה המשמשת   ,

להלן:  שותפות מוגבלת )  –טק  -יוניקשל    ,1975  -, התשל"ה[נוסח חדש]כהגדרת מונח זה בפקודת השותפויות  

, מתכבד בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריון הסוקר את עיקרי פעילות השותפות החל ממועד  ("השותפות"

, ומתוך הנחה  (", בהתאמהמועד הדוח"-", ותקופת הדוח", "חהדו) להלן: "  2020בדצמבר    31הקמתה ועד ליום  

השותפות של  לציבור  הראשונה  ההנפקה  תשקיף  הקורא    נפרד  בלתי חלק  הינו הדירקטוריון   דוח.  שבידי 

   .אחת כמקשה כולו התשקיף את לקרוא ויש ,מהתשקיף

 : 2020 בדצמבר 31 ליוםדירקטוריון השותף הכללי לדוחות הכספיים  יובא דוחלהלן  

 כללי  .8.28.1

  2לפי פקודת השותפויות, על פי הסכם שותפות שנחתם ביום    2020בדצמבר    7השותפות נרשמה ביום  

טק נאמנויות בע"מ  -טק שותף כללי בע"מ כשותף כללי מצד אחד, לבין יוניק-בין יוניק  2020בדצמבר  

 כשותף מוגבל מצד שני.

השותפות  השותפות  ידי  על  פעילות  כל   בוצעה  טרם  זה  למועד  ועד   הקמתה   ממועד להיות    צפויה. 

מו"פ" העוסקות    "שותפות  בחברות  תשקיע  השותפות  בהתאם,  הבורסה.  בתקנון  המונח  כהגדרת 

 במחקר ופיתוח, כהגדרת המונח בחוק המו"פ, בתחומים שונים. 

(, ומיידים  תקופתיים)דו"חות    ערך  ניירות  בתקנות   זה  מונח  כהגדרת",  קטן "תאגיד    הינה  השותפות

הכללי  ה  דירקטוריון"(.  הדוחות  תקנות)"  1970-"להתש את  שותף  ולהחיל  לאמץ  ההקלות    כלבחר 

בתקנה   עד  1ד)ב()5המנויות  לתקנות  5ד)ב()5(  וזאת  שנתיים  חצי   דוחות  אימוץ   הכוללות  הדוחות(   ,

  1969- מבנה וצורה(, תשכ"ט  –ג לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  6בהתאם לתקנה  

בתקנה   המנויה  ההקלה  לתקנות  3ואת  הדוחות  ב  אישור  הליך  לעניין  ותנאים  )הוראות  החברות 

 . שותפותה, לעניין אישור הדוחות הכספיים של 2010-הכספיים(, התש"ע 

 

 ניהולם  ודרכי  שוק  לסיכוני החשיפה בדבר פרטים .8.28.2

. למועד זה, השותפות לא  גפן  אבי  מר,  השותפות"ל  מנכהאחראי על ניהול סיכוני שוק בשותפות הוא  

  אחריהם   ומעקב  הסיכונים  וניהול ,  שוק  מסיכוני   הנובעת   חשיפה  בגין  הסיכונים לניהול  מדיניות  קבעה

  לדירקטוריון , הצורך במידת, דיווח תוך, ומקרה  מקרה לכל ביחס הכללי  השותף הנהלת  ידי  על יבוצע

 . הכללי השותף

 

 ופיננסית  חשבונאית  מומחיות בעלי רקטוריםדי .8.28.3

ציבורית,   מו"פ  לשותפות  השותפות  של  הפיכתה  לאחר  הכללי,  השותף  דירקטוריון  החלטת  פי  על 

השותף    יוןחשבונאית ופיננסית אשר יכהנו בדירקטור  מומחיותהמספר המזערי של דירקטורים בעלי  

  החשבונאיות   הסוגיות  באופי  השותף הכלליבקביעתו זו, התחשב דירקטוריון  הכללי יעמוד על אחד.  

  תחום   לאור  שותפותה  של  הכספיים   דוחותיה  בהכנת   המתעוררות  החשבונאיות  הבקרה  וסוגיות 

,  בכללותושותפות  ה  דירקטוריון  בהרכב  בהתחשב  וכן,  שותפותה  של  ואופיה  שותפותה  של  פעילותה

,  שותפותה  ניהול  מטלות  עם  להתמודד  להם  המאפשר ,  ומקצועי  ניהולי  עסקי  ניסיון  בעלי  אנשים  הכולל
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כמו כן, נקבע המספר המזערי בהתחשב בליווי החשבונאי הצמוד שניתן על ידי    הדיווח.  מטלות  לרבות

רואי החשבון של השותפות לרבות השתתפותם בישיבות הדירקטוריון, בהן נדונות סוגיות חשבונאיות  

החי הדירקטורים  שמספר  לעובדה  בהתייחס  וכן  הדירקטוריון  מצד  שאלה  לכל  צוניים  וזמינותם 

לאור האמור, המספר המזערי שנקבע כאמור, יאפשר לדירקטוריון  .  הקבוע בחוק החברות הינו שניים

בהתייחס   וכן  השותפות,  של  ההתאגדות  ולמסמכי  לדין  בהתאם  עליו  המוטלות  בחובות  לעמוד 

נכון למועד זה,    לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של השותפות ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.

נוספים אודות    לפרטים  .ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  יבעל  וחיים שיף הם  רו"ח שוקי )יהושע( כהן

  נם וניסיו   םהשכלת,  הםכישורי   לרבותמומחיות חשבונאית ופיננסית,    יבעלכ  יםהמוגדר  יםהדירקטור 

 .לתשקיף 9.1סעיף  ו, ראהמקצועי

 

 שותפותפטור מצירוף דוח של רואה החשבון המבקר של ה  .8.28.4

תקנה   להוראות  תקנה  1ב)ג9בהתאם  של  הוראותיה  התקופתיים,  הדוחות  לתקנות  לתקנות  9(  ב)ג( 

נדרשת לצרף לדוח השנתי של הבקרה הפנימית, דוח של רואה    השותפות דוחות תקופתיים, על פיה  

החשבון המבקר, שיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי, ובדבר  

שטרם חלפו חמש שנים מיום שנעשתה    שותפותמהותיות שהוא זיהה בבקרה זו, לא יחולו על    חולשות 

 (. תאגיד מדווח )למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה

ב כן,  לכמו  שנקבעוהתאם  המעבר  תקופתיים  7בתקנה   הוראות  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  )ב( 

התש"ע )תיקון(,  פטורה  שותפותה,  2009- ומיידיים(  הבקרה    מצירוף,  תהא  אפקטיביות  בדבר  דוח 

בתקנה   )כקבוע  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על  מהדוח  ג'    38  - וב  9הפנימית  החל  הדוחות(,  לתקנות 

בדצמבר של השנה העוקבת לשנה שבה ניתן היתר    31התקופתי הכולל דוחות כספיים הערוכים ליום  

 לפרסום תשקיף כאמור.  

 

 השותפותגילוי בדבר המבקר הפנימי של  .8.28.5

ל פנימי  מבקר  מונה  טרם  זה,  דוח  למועד  השותפותנכון  לאחר    שותפות.  פנימי  מבקר  למינוי  תפעל 

 .  ציבורית שותפותל שותפותהפיכת ה

 

 לפי מועדי פירעוןשותפות מצבת התחייבויות ה .8.28.6

  30ליום  ו  2019  לדצמבר  31  ליוםלפי מועדי פירעון, נכון    שותפות לפרטים אודות מצבת התחייבויות ה

 .  בהתאמהלדוח זה,  בנספח - ו' א נספח  ורא  2020 ביוני

 

 הדוח  בתקופת מהותיים אירועים .8.28.7

של השותפות ליום    הכספיים  לדוחות   5  ביאור  ראו  הדוח   בתקופת  מהותיים   אירועים  אודות  לפרטים 

 . 2021בדצמבר  31

 

 המאזן  תאריך לאחר מהותיים אירועים .8.28.8

  ליום  השותפות  של   הכספיים  לדוחות   5  ביאור  ראו  הדוח   בתקופת  מהותיים   אירועים  אודות  לפרטים 

 וכן את האירועים שלהלן:   2021 בדצמבר 31

תפות בהסכם מחייב לרכישת מניות רגילות של רובריק.  בינואר התקשרה השו  27ביום  :  רובריק .א

קיבלה השותפות אישור מרובריק בדבר אי מימוש זכות הסירוב הראשונה    2021במרץ    3ביום  

העבירה השותפות למוכר את התמורה בגין המניות    2021במרץ    5ביום    ביחס למניות הנרכשות.
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  8.21.2לפרטים נוספים ראו סעיף    .קלרכישת מניות קוברי  הנרכשות, ובכך השלימה את העסקה 

 . לתשקיף

מניות רגילות    לרכישת  מחייב  כוונות  במכתבהתקשרה השותפות    2021בפברואר    1  ביום:  דיילפד .ב

קיבלה השותפות מחברת דיילפד אישור בדבר אי מימוש זכות    2021לפברואר    26ביום    דיילפד. של  

המוכרת הסכם רכישת מניות לרכישת המניות  נחתם בין השותפות לבין    2021למרץ    2סירוב. ביום  

ביום   לעיל.  מניות    2021במרץ    9הנרכשות כאמור  בגין  למוכר את התמורה  העבירה השותפות 

 לתשקיף. 8.22.2לפרטים נוספים ראו סעיף   דיילפד הנרכשות, ובכך השלימה את העסקה. 

   :איידי ביג .ג

מניות    לרכישת  מחייב   כוונות  במכתב התקשרה השותפות    2021בפברואר    8  ביום :  'א  מניות   רכישת

איידירגילות של   אי    2021למרץ    9ביום  .  ביג  ביג איידי אישור בדבר  קיבלה השותפות מחברת 

  . סירוב  זכות  בגין המניות    2021  במרץ  16  ביוםמימוש  העבירה השותפות למוכר את התמורה 

 .  ישת מניות א'לרכ  הנרכשות, ובכך השלימה את העסקה

מניות    לרכישת  מחייב  כוונות   במכתבהתקשרה השותפות    2021במרץ    10ביום    :'ב  מניות   רכישת

זכות הסירוב,  2021באפריל    9ביום  ביג איידי.  רגילות של   הודיעה החברה למוכר בדבר מימוש 

 לא תוכל השותפות להשלים את רכישת מניות ב'. –ובהתאם 

 לתשקיף.  8.23.2לפרטים נוספים ראו סעיף  

השותפות    2021  בפברואר  12  ביום:  מאפבוקס מניות    לרכישת  מחייב  כוונות  במכתבהתקשרה 

קיבלה השותפות מחברת מאפבוקס אישור בדבר אי   2021למרץ    5ביום    .מאפבוקסרגילות של  

סירוב זכות  ביום  מימוש  לרכישת המניות    2021במרץ    25.  עם המוכר הסכם  חתמה השותפות 

ביום   בגין המניות הנרכשות,    2021במרץ    16הנרכשות.  למוכר את התמורה  העבירה השותפות 

 לתשקיף.  4.28.2לפרטים נוספים ראו סעיף  ובכך השלימה את העסקה.

מניות רגילות של    לרכישת   בהסכם מחייב התקשרה השותפות    2021במרץ    12  ביום:  די3  קארבון .ד

זכות הסירוב    2021באפריל    12ביום  .  די3  קארבון  למימוש  המועד  כי  אישור  קיבלה השותפות 

העסקה.   להשלמת  מניעה  תהא  לא  ובהתאם  פקע,  חתמה    2021באפריל    16  ביוםהראשונה 

הנרכשות.   המניות  לרכישת  הסכם  המוכר  עם  סעיף  השותפות  ראו  נוספים    8.25.2לפרטים 

 לתשקיף. 

מניות רגילות של    לרכישת   מחייב   בהסכםהתקשרה השותפות    2021למרץ    12  ביום  :מלוורבייטס .ה

קיבלה השותפות מחברת מלוורבייטס אישור בדבר אי מימוש    2021באפריל    6 ביום  . מלוורבייטס

חתמה השותפות עם המוכר הסכם לרכישת המניות הנרכשות.    2021באפריל    16  ביום  זכות סירוב.

 לתשקיף.  8.26.2לפרטים נוספים ראו סעיף  

"( המוכר)להלן בסעיף זה: "עם סיילנסייד  התקשרה השותפות    2021במרץ    18  ביום  :סיילנסיד .ו

 . בהסכם זכות להשקעה אשר מעניק לשותפות זכות להשקיעבסיילנסיד

הנאמנות    וסבטי  המוגבל  השותףחתמו    2021באפריל    8  ביום .ז הסכם  על  )המפקח(  ושות'  קצב 

 . לתשקיף זה לעיל 4המצורף כנספח א' לפרק  

  המצורף   מוגבלת  שותפות  הסכם  על   המוגבל  והשותף  הכללי  השותף  חתמו  2021  באפריל  8  ביום .ח

 . לעיל זה לתשקיף 5  לפרק' א  כנספח

דירקטוריו  2021באפריל    8  ביום .ט )אישר  וכן  1ן השותף הכללי בין השאר:  ושיפוי  ( הענקת פטור 

ביטוח   בפוליסת  ההתקשרות  את  וכן  בשותפות  המשרה  לנושאי  ביטוח  בפוליסת  התקשרות 

בסעיף    אחריות  כמפורט  והכל  לציבור,  הנפקה  )  10בפרק    10.7בגין  לעיל;   אימוץ  2לתשקיף   )

(  3לתשקיף לעיל; )  10ח ג' לפרק  מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה, כמפורט בהרחבה בנספ
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( אישור  4לתשקיף לעיל; )  3בפרק    3.2.5כמפורט בסעיף    2021תכנית להקצאת אופציות  אישור  

( לאשר את מינוי חברי ועדת  5לתשקיף לעיל; )  3בפרק    3.3הצעת הפרטיות כמפורט בסעיף    מסגרת

( לאשרר את מינוי נושאי  6לתשקיף לעיל; )  8בפרק    8.5.2ההשקעות של השותפות כמפורט בסעיף  

חיים   מר  הדירקטוריון,  יו"ר  כהן,  )יהושע(  שוקי  מר  בשותפות,  יו"ר  שיףהמשרה  סגן   ,

ומר א בפרקים  הדירקטוריון,  גפן, המנכ"ל, כמפורט בהרחבה  )לתשקיףלתשקיף    10-ו   9בי   ;7  )

לאשר את הענקת האופציות לחברי ועדת ההשקעות ולנושאי המשרה בשותפות כמפורט בהרחבה  

ו  10בפרק    10.3.4בסעיף     של   בהקשר  בתקנות  הנכללות   ההקלות  את   מץ ( לא8)-לתשקיף לעיל; 

  החברות   לתקנותב  3  בתקנה  המנויה  ההקלה  ואת  רהלחב  רלוונטיות  שתהיינה  ככל ,  קטן  תאגיד

  הדוחות  אישור  לעניין,  2010- "עהתש(,  הכספיים  הדוחות  אישור  הליך  לעניין   ותנאים)הוראות  

 . החברה של הכספיים

חתמו השותף הכללי וכל אחד ממר שוקי )יהושע( כהן, יו"ר הדירקטוריון,    2021באפריל    11  ביום .י

  נוספים   לפרטים.  העסקה  הסכם  על"ל,  המנכ ,  גפן  אבי  ומר,  הדירקטוריון"ר  יו  סגן,  שיףמר חיים  

 .לתשקיף 10 בפרק 10.3 סעיף ראו

  כרכז   ישמש  אשר "מ  בע  לישראל  לאומי  בנק  עם   בהסכם  השותפות  התקשרה 2021  באפריל  8  ביום .יא

.  זה  תשקיף  פי  על  השותפות  של  הערך  ניירות  של   לראשונה  לציבור  ההצעה  במסגרת  ההנפקה

 .לעיל  לתשקיף  2 לפרק 2.1.4.2.1  סעיף ראו  נוספים  לפרטים

  בורסה   שירותי  נשואה אקסלנס  עם  שוק עשיית  בהסכם  השותפות  התקשרה 2021  באפריל  8  ביום .יב

כעושה שוק ביחידות ההשתתפות של השותפות.   אקסלנס"(, לפיו תשמש אקסלנס"מ )להלן: "בע

 .לתשקיף לעיל  2לפרק  2.3.2.1.3לפרטים נוספים ראו סעיף  

"(, טוגדר( בע"מ )להלן: "2018חתמו השותף הכללי, טוגדר חדשנות עסקית )  2021באפריל    8  ביום .יג

הסכם בעלי מניות. במסגרת    על   שיף"( ומר חיים  אלפנטת.ע.ה. פרייבט אקוויטי בע"מ )להלן: "

, כלפי השותפות, להסדר תיחום פעילות המפורט  ואלפנטהסכם זה, בין השאר התחייבו טוגדר  

  8.17.3להעניק לשותפות שירותים, כמפורט בסעיף    אלפנטלתשקיף. בנוסף, התחייבה    8.6בסעיף  

 . לתשקיף

המוגבל, התחייב השותף    פי הסכם שנחתם ערב פרסום התשקיף בין השותף הכללי ובין השותף -על .יד

זה   תשקיף  פי  על  המוצעים  הערך  ניירות  לרישום  קודם  המוגבל,  השותף  מאת  לרכוש  הכללי 

  269,500-יחידות השתתפות ו  539,000)הכוללים     אגדים  5,390למסחר בבורסה, תמורת מזומן,  

  1.4  סעיף ורא  נוספים  לפרטים ((  במחיר זהה למחיר בו הם יוקצו לציבור. 1כתבי אופציה )סדרה 

 . לתשקיף 1 בפרק

 

 

 

 שוקי )יהושע( כהן 
 יון דירקטוריו"ר ה

 גפן אבי 
 "ל מנכ

 

 

 2021באפריל  18תאריך: 
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   2020בדצמבר   31לפי מועדי פירעון, נכון ליום  שותפותמצבת התחייבויות ה -  נספח א'

"ח שהונפקו לציבור ע"י התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על ידי החברה אג .א

על בסיס נתוני דוחות    -האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד  

 :  גיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח( כספיים נפרדים של התא

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

שלישית שנה    ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

ע"י   .ב שניתן  בו,  אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי  החברה האם של התאגיד, בעל השליטה 

התאגיד   בשליטת  או  מהם  מי  בשליטת  )דוחות   -חברות  התאגיד  של  נפרדים  כספיים  דוחות  נתוני  בסיס  על 

 :  "סולו"()באלפי ש"ח(

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

לפי  סה"כ 

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ
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 : על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(  -אשראי בנקאי מבנקים בישראל  .ג

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

 :  על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(  - אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל  .ד

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד   -ד ,סך אשראי בנקאי ,חוץ בנקאי ואג"ח  -טבלת סיכום לטבלאות א .ה

 :  )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 
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 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 10,801 1 ---  ---  ---  ---  ---  10,800 ---  סה"כ

 

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים   -חשיפת אשראי חוץ מאזני )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי(   .ו

 :  של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח( 

  תשלומי קרן 

 
צמוד שקלי 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

)בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי( של כלל החברות המאוחדות, למעט  .ז חשיפת אשראי חוץ מאזני 

 :  מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה ו' לעיל )באלפי ש"ח(חברות שהינן תאגידים 

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים  סך יתרות האשראי הבנקאי ,אשראי חוץ   .ח

 :  ד לעיל )באלפי ש"ח(-מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א

  תשלומי קרן 
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שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

ראשונהשנה    ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח  .ט או בעל שליטה  ע"י חברת האם  לתאגיד המדווח  שניתנו  יתרות האשראי 

 : המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי ₪( 

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

ברוטו תשלומי ריבית 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד  .י יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח 

השליטה ואינן  המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל  

 :  ( ש"ח בשליטת התאגיד המדווח )באלפי

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה ראשונה

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 
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שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י   .יא

 (: ש"חחברות מאוחדות )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי צמוד 

 מדד

שקלי לא 

 צמוד מדד 
 אחר --- --- דולר יורו 

תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס( 

סה"כ לפי  

 שנים 

ראשונהשנה    ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שניה 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה שלישית 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  שנה רביעית 

שנה חמישית  

 ואילך 
 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  --- 

 ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  סה"כ

 

של התאגיד   חות כספייםמזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דו (1

 ש"ח  0  (:ש"ח)באלפי 

 

 

 



 

 

 

 הסכמה והרשאה לצירוף חוות דעת לתשקיף   ι  2021,  אפריל
Beta Finance T.Y.S Ltd  ι  T: +972-3-6767006  ι  W: www.betafinance.co.il  ι  A:   יפו -, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת   

18.4.2021 

 לכבוד:

 יוניק טק שותפות מוגבלת

 הרצליה 85מדינת היהודים  

 א.ג.נ.,

  להשלמה ותשקיף מדף הנדון: הסכמה והרשאה לצירוף חוות דעת לתשקיף

 

לצירופ מסכימים  הננו  כי  לאשר  הרינו  דעת    ןלבקשתכם,  חוות  נחתמ של  ינואר  ואשר  חודש  היות  במהלך  של   ןעל 

מחודש ינואר    BigID Inc  -ו  2021מחודש מרץ    Carbon 3D Inc,  2021מחודש מרץ     Malwarebytes Incתוחברה

, כפי  1984-ת מו"פ על פי ההגדרה בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, תשמ"דוחבר ,  2021

יוניק טק שותפות מוגבלת העתת בזאתוומצורפ  ושנערכ  מרץ יד להתפרסם בחודש  , על דרך ההפניה בתשקיף של 

וכן בכל תיקון, השלמה או תוספת לתשקיף הנ"ל ובדוחות הצעת מדף על פי התשקיף הנ"ל, לרבות הכללה    2021

 בדרך של הפניה. 

 

 

 

 הסכמתנו כאמור תחול גם בקשר עם כל עדכון ו/או תוספת ו/או תיקון לחוות הדעת הנ"ל.  

 

 

 בברכה, 

 

     צח קסוטו 

 שותף מייסד 

 בטא פייננס צ.י.ש. בע"מ

   

 



 

 

 
 

 

 

 

  

 טק -יוניק

 חוות דעת בנוגע לחברת מו"פ 

BigID Inc. 

 

 

 2021, ינואר

 

 

 www.betafinance.co.il יפו -תל אביב  ,58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  972-3-6767006+
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 דעת חברת מו"פ          -חוות  ι  BigID Inc.  ι  2021  ינואר 
  ι T: +972-3-6767006  ι  W: www.betafinance.co.il  ι  A:  יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת   

 ,רב שלום

לחוות  העבודה"(    נת "מזמי   ו/או "הקרן" ו/או  " טק -יוניק" ביחד:  )  טק, שותפות מוגבלת -יוניקוכן על ידי    שותף כללי בע"מטק  -יוניקנתבקשנו על ידי  

לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות  " ו/או "החברה"( חברת מו"פ על פי ההגדרה בחוק  BigID)"   .Inc. BigID  את דעתנו באשר להיותה של חברת 

 .)"חוק המופ"( 1984-, תשמ"דבתעשייהטכנולוגית 

העבודה על פי כל דין. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל, ובכלל זה,   נתהבלעדי של מזמי הו מיועדת לשימוש עבודה ז

 לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ואין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב ומראש.  

מאית של מידע זה. ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או  , ולא ערכנו בחינה עצפומבי בלבדמידע  לצורך ביצוע העבודה הנחנו והסתמכנו על  

לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע   אישור לנכונותו.

 אחר הכלולים בבדיקת נאותות. 

בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד  חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף  

שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. חוות  

לול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים  ( ואינה מתיימרת לכ Diligence-Dueדעת זו אינה מהווה בדיקת נאותות )

חוות דעת   ייעוץ או  כי אין בחוות הדעת משום  יודגש  נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של חברה עם צדדים שלישיים.  בבדיקות 

ים בעבודה זו נעשה באמצעות שימוש בגיליון  משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו. ביצוע החישוב 

 אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי עיגול. 

הרינו לציין כי אין לנו הננו בלתי תלויים בחברה, במזמינת העבודה או באחת מחברות הקבוצה כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון  

 ות לקבלת שכר הטרחה בקשר עם תוצאות חוות דעת זו. ובתקנות שהותקנו על פיו. עוד נציין כי לא נקבעו התני   1955תשט"ו 

מבלי לגרוע מן האמור מוגבלת אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים לפיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה זדון  

פוף לכך שהוגשה נגד בטא פייננס  העבודה עבור הענקת השירותים ובכ  מזמינתידי  -בלבד וזאת עד לסכום התמורה ששולמה לבטא פייננס על

העבודה כל טענה ו/או תביעה באופן אישי    נתתביעה בנדון בטרם חלפו שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת. בכל מקרה לא תהיה למזמי 

ל סוג שהוא כלפי  העבודה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכ  נתעובדי בטא פייננס ולא תהיה למזמיכנגד מי ממנהלי ו/או מבעלי ו/או מ

 העבודה.  נת לשירותים שבטא פייננס תספק למזמיבטא פייננס בכל הקשור  

במלוא האחריות ללא כל סייג בכל הקשור למידע, לנתונים ולמצגים שיסופקו לבטא פייננס במסגרת התקשרות זו    ת העבודה נושא  נתמזמי

מסתמכת על אמיתות המידע, לרבות שלמות הנתונים והמצגים כפי שמזמינת העבודה מציגה בפניה על כל המשתמע   וידוע לו כי בטא פייננס

מכך ואין בכוונת בטא פייננס לאמת את נכונותם ו/או מהימנותם. בטא פייננס אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה  

בלתי תלויה של מידע זה. בכל מקרה בטא פייננס לא תהיה אחראית להפסד ו/או נזק מכל סוג    כאמור ולא ערכה ולא תערוך בחינה עצמאית

מזמינת העבודה תפצה ו/או תשפה מיד עם     שמקורם במידע, בנתונים ו/או במצגים הנ"ל ו/או בשל מעשי הונאה, מצגי שווא, הטעיה וכיו"ב,

 ו בנסיבות האמורות. קבלת דרישה את בטא פייננס בגין כל נזק שייגרם לה שמקור 

פי הסכם זה אזי מזמינת העבודה מתחייבת לשפות  -ידי צד שלישי בנסיבות שעניינן הענקת השירותים על-בכל מקרה בו בטא פייננס תיתבע על

י בהן  מיד עם קבלת דרישה מתאימה את בטא פייננס בגין כל סכום אותו תחויב בטא פייננס לשלם ולרבות בגין עלויות ניהול ההליך המשפט

תידרש בטא פייננס לשאת, על כל הכרוך בכך, והכל בכפוף לכך שלא נקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי בטא פייננס  

 פעלה בזדון. 

 

 הבהרה,  או/ו  שאלה בכל לרשותכם  לעמוד נשמח

 בטא פייננס צ.י.ש בע"מ. 
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 כללי
 הקרן

(,   (Unicorns(, ע"י השקעה במניות פרטיות בחברות הייטק המהוות "חדי קרן" Secondary)"הקרן"( עתידה לפעול בשוק השניוני ) טק-יוניק

 המוחזקות בעיקר ע"י בעלי מניות פרטיים )על פי רוב עובדים בכירים לשעבר ובהווה(. 

עדיין בבעלות פרטית. חברות הייטק רבות מחליטות    נמצאים  חדי קרן הינן חברות הייטק בוגרות, בעלות שווי של כמיליארד דולר ומעלה, אשר

פרקי זמן ארוכים, כאשר משך הזמן הממוצע מהקמת החברה ועד ביצוע אקזיט משמעותי )היה ומגיעים לאקזיט  משך  להישאר פרטיות ל

 ניסתן לשווקים הציבוריים.שנים. נגזר מכך כי חלק מהותי מעליית הערך של החברות מתרחש עוד בהיותן פרטיות, טרם כ  10שכזה( הוא מעל  

חברות חדי קרן ברחבי העולם. מטרת הקרן הינה להנגיש למשקיעים )כולל משקיעים מוסדיים ופרטיים( אפשרות להשקעות    400מעל    כיום ישנן

 במניות של החברות הנ"ל, אשר רבות מהן נחשבות לחוד החנית של עולם הטכנולוגיה, אך מניותיהן אינן נסחרות עדיין. 

הקרן תשקיע בעיקר בנכסים / מניות    י הנהלת הקרן, הקרן עתידה להירשם למסחר בבורסה לני"ע ערך בת"א, במסלול שותפות מו"פ.על פ

אשר נמצאים על הפלטפורמה של אלפנט, מה שהופך את תהליך בניית הקרן/הפורטפוליו למהיר ויעיל יותר. בנוסף, יתכן ויאפשר לקרן מחירי  

 לאפשרי בשוק )ככל ובכלל אפשרי(.  רכישה אטרקטיביים ביחס

 

 מסלול שותפות מו"פ 

 פעילותה שתחום מוגבלת שותפות של  ערך ניירות של למסחר רישום מאפשרת"(  הבורסה":  להלן( מ"בע אביב  בתל ערך לניירות הבורסה

 ערך ניירות רישום לחברות מדריך"  -" במוגבלת בשותפות ערך ניירות"   –  ז"י בפרק הבורסה בתקנון לאמור בהתאם ,ופיתוח מחקר הינו

 . " לתקנון  השני החלק, למסחר

 הרשות אישור את לקבל השותפות  על ,ופיתוח מחקר הינו פעילותה שתחום מוגבלת שותפות של ערך ניירות  של למסחר רישום לצורך

 מחקר פרויקט הינו הפרויקט כי,  לראשונה השותפות  תשקיע בו פרויקט  כל בגין  (" החדשנות  רשות"  :להלן(  טכנולוגית לחדשנות הלאומית

 .החדשנות חוק מטרות את מקיימת ההשקעה כי או פיתוח או/ו

 

 ניירות ערך בשותפות מוגבלת  –תקנון הבורסה פרק י"ז 

 בתחום הוא המוגבלת  השותפות של הבלעדי שעיסוקה בכך מותנה מוגבלת שותפות  של ערך ניירות של למסחר רישוםפי תקנון הבורסה,  -על

 פעילות בתחום הוא הבלעדי שעיסוקה  או ופיתוח מחקר  בתחום או  ושיווקם  טלוויזיה  או וידאו  ,קולנוע  סרטי הפקת בתחום או גז או  נפט  חיפושי

 .הנחיות לגביו שנקבעו  אחר  אחד מוגדר

 המוחזק תאגיד  או השותפות  של השקעההמו"פ ייחשב כפרויקט    בחוק כהגדרתם ,ופיתוח מחקר הינו פעילותה שתחום מוגבלת בשותפות

 . פ "המו בחוק אלה מונחים כמשמעות ,פיתוח או/ו במחקר, השותפות ידי על
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 חוק המו"פ 

 המו"פ כפי שמצוינות בגוף החוק עצמו הן כלהלן: וק  ח תו רטמ

 רת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצי (1)

הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או    - רת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת"  יצי (2)

 מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח; 

 י האנוש הקיימים במדינה; תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאב  וחפית (3)

 עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;  (4)

 תשלומים של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה; ה ור מאזןשיפ  (5)

 

 החוק:להלן מספר הגדרות מתוך  

היו ידועים או שלא   אשל  תשייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע, תהליכים או שיטו   רצומ  -מוצר חדש   •

 היו נחלת הכלל 

 פיתוח מוצר או תהליך משלימים  -/ תהליך קיים   רמוצבר מהותי ופ שי •

בשיפור    וא  ש דחמתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפייה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך    ה ריקח  -   מחקר •

 במוצר או בתהליך קיימים  תימהו

דש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או  צר חצור מוייל ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים    ם ושיי   -  פיתוח •

ומדגמים, בניית אבתכני בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי   - סוי או מיתקן חצי ינ  םגד   טיפוס והפעלת-ת או בדיקתם, הכנת תכניות 

 חרושתי 

 מחקר או פיתוח  –חדשנות טכנולוגית  •
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BigID Inc. 
 כללי

Inc.BigID    "(BigID  )"פלטפורמה לניהול ואכיפה של מדיניות פרטיות המידע    מפתחת אפ ישראלית ה-הינה חברת סטארט" ו/או "החברה

ולתקנות מחמירות . מטרת  1וחוקי הפרטיות של קליפורניה  GDPRחקיקת הפרטיות האירופית  , כגוןברשת בהתאם לדרישות רגולטוריות 

לעמוד בדרישות  היא לאפשר לחברות  רגולטורים  המחמירות    הפלטורמה  ובשנים  בנושא אבטחת מידע של משתמשיםשונים  של  , מאחר 

. 2האחרונות נתן הרגולטור דגש על דרכי איסוף וניהול מידע. חוקים אלו מכירים, בין השאר, בזכותו של אדם למחוק את זהותו הוירטואלית 

נהל כמויות מידע בלתי אפשריות, תוך כדי שמירה על פרטיות  לא מעט אתגרים בפני החברות שצריכות ל  המציב   זוהמשמעותית ה  החקיקה

כדי לעמוד ברגולציה החדשה, החברות צריכות קודם כל להבין את כל המידע שהן מחזיקות,    .הלקוחות, ולאפשר להן למחוק את המידע הזה

 ולעבד אותו בצורה בטוחה ויעילה. 

עם הזמן המוצר התפתח  .  במטרה לאתר מידע כדי להגן על הפרטיות   ידי דימיטרי סירוטה ונמרוד וקס-עלבישראל    2016החברה נוסדה בשנת  

הטכנולוגיה שפיתחה החברה משלבת יכולות למידת מכונה  וכעת מספק ערך גם לאנליסטים של החברה שמעוניינים להפיק מן המידע ערך.  

ת הסיכון סביב כמויות המידע העצומות שחברות שומרות על לקוחותיהן. הפתרון של  כדי למצוא, לעקוב ולהוריד א   Identity Intelligence-ו

igIDB   .מאפשר מיפוי וקיטלוג אוטומטי של כל המידע שנאסף לגבי כל לקוח ולקוח ומעניק כלים הכרחיים לאחראים על בטחון המידע בארגון  

   ר אותו ממקום למקום, ובכך לחשוף אותו לסיכונים מיותרים. הפלטפורמה של החברה מאפשרת את המיפוי הנחוץ של המידע מבלי להעבי 

הדבר מצריך מהם לשמור ולנהל את    .שמחויבים לעמוד בתקנות הפרטיות  ואמזון  SAPט,ארגונים גדולים כמו מיקרוסופ   החברה  בין לקוחות

 .המידע בצורה מאובטחת ומנוהלת היטב

 Info-מן ה  World Economic Forum  ,Gold Global Excellence-מה  echnology PioneerTהחברה זכתה בתארי הצטיינות שונים, כגון  

Security Products Guide 2019  (5    ,)2019כוכבים Business to Watch  מ-Business Insider  ,yber Security Excellence C

Awards Winner 2018   .ועוד רבים נוספים 

 :3יתרונות בלטו לחיוב  3בו זכתה החברה,   ity Excellenceyber SecurCכחלק מתואר ההצטיינות 

שהן חלק  -ראשונה מסוגה לזיכוי מידע שמאפשרת לגלות מידע לפי סוגים אך גם לפי זהות האדם, אופי הפעילות ועודה טכנולוגיה ה .1

 מדרישות הרגולטור של האיחוד האירופאי. 

 לדרישות הרגולטור האירופאי. הטכנולוגיה הראשונה מסוגה שמבצעות אוטומציה  .2

 שמסוגלת לבצע מתאמים בין מגוון גדול של נקודות מידע. נה ו הפלטפורמה הראש .3

. רוב הפיתוח מבוצע במרכז תל אביב, כאשר מטה החברה  100-עובדים בעולם, כאשר בישראל מועסקים קרוב ל  250-מעסיקה כהחברה  

 .רזיל, בהודו ובאוסטרליה, ונוכחות בשורת מדינות נוספות באירופה ובאסיה בסינגפור, בב ,בניו יורק. לחברה גם משרדים בלונדון

  70$  -, מהם כVenture Capitalמשקיעים שכוללים מספר קרנות    15-מיליון $ מ  216- , החברה גייסה עד היום כ4Crunchbase  אתר  לפי

מקורות אינטרנטיים  לפי    . Salesforceהמשקיעה המובילה בסבב הגיוס האחרון הייתה ענקית התוכנה    .2020זה מכבר, במהלך חודש דצמבר,  

 . $ מיליארד מעל , השווי הנוכחי של החברה הינו שונים

 

1 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353407 

2 14m-raises-https://www.geektime.co.il/bigid / 

3 inc-awards.com/candidates/bigid-excellence-cybersecurity//https: / 

4  Crunchbase    על ידי מייקל ארינגטון. האתר כולל מידע אודות השקעות    2007היא פלטפורמה למציאת מידע אודות חברות פרטיות וציבוריות שהוקמה ביולי

ע  אגר הידומימון, מייסדים ובעלי תפקידים בכירים, מיזוגים ורכישות, חדשות ומגמות בתעשייה. במקור הוקמה הפלטפורמה למעקב אחר חברות הזנק, אך מ
 שלה כולל מידע על חברות פרטיות וציבוריות בקנה מידה גלובלי. 

י נתונים  מקורות המידע המזינים את הפלטפורמה כוללים חברות השקעה השולחות עדכונים חודשיים, מנהלים, יזמים ומשקיעים התורמים באופן פעיל, מנתח
 ת המידע וזיהוי חריגות. ואלגוריתמי בינה מלאכותית המשמשים לווידוא אמינו Crunchbaseמטעם 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353407
https://www.geektime.co.il/bigid-raises-14m/
https://www.geektime.co.il/bigid-raises-14m/
https://www.geektime.co.il/bigid-raises-14m/
https://cybersecurity-excellence-awards.com/candidates/bigid-inc/
https://cybersecurity-excellence-awards.com/candidates/bigid-inc/
https://cybersecurity-excellence-awards.com/candidates/bigid-inc/
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 השוק

תו  ההגנה על מידע כוללת שמירה על מידע חשוב מפריצה, גניבה או אובדן. המטרה של הגנה על מידע הינה לשמר את המידע ולהשאיר או 

 השוק כולל ספקי שירותי הגנה על שלום המידע שמבוסס על סוגים שונים של שיטות ופתרונות. זמין בכל מצב. 

מיליארד $    257-וכ  2023מיליארד $ בשנת    120-מיליארד $ וצפוי לעמוד על כ  50-על כ  הפתרונות להגנה על מידע  , עמד שוק2016בשנת  

   .6לאורך שנות התחזית   16%-, עם שיעור גידול שנתי ממוצע של כ72025בשנת 

 מנועי הצמיחה העיקריים של שוק זה הינם: 

 הגידול העצום בכמויות המידע בעולם  •

 כל העת  המשתכלליםאיומי הסייבר  •

 שבאות לידי ביטוי בהתחזקות הדרישות הרגולטוריות  לפרטיות מצד המשתמשיםדרישות   •

 

 : מן המקורות השונים 2027נתוני גודל השוק ההיסטוריים ותחזית עד שנת  להלן 

 

 

 : 7בנוגע למנועי הצמיחה של השוק  נאמר לאחרונה Yahoo Financeבאתר  

"This large data requires solutions to monitor, manage and protect this data. This in turn is expected to positively 

influence the market growth through 2025. Additionally, growing concerns regarding cyber security, rising concerns of 

critical data loss and protection from malwares, ransomwares, among others is further expected to fuel the market 

growth. Furthermore, increasing expenditure by various governments and organizations on security solutions and 

growing concerns over breach of important data is expected to create lucrative opportunities for the market growth over 

the next few years." 

 

5 market-protection-https://www.verifiedmarketresearch.com/product/data / 

6 -cagr-with--2026-by-ionbill-194-exceed-to-expected-market-protection-data-releases/global-https://www.prnewswire.com/news

301219710.html-9-15-at 

7 183000024.html-2019-market-protection-data-https://finance.yahoo.com/news/global 
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https://www.verifiedmarketresearch.com/product/data-protection-market/
https://www.verifiedmarketresearch.com/product/data-protection-market/
https://www.verifiedmarketresearch.com/product/data-protection-market/
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-protection-market-expected-to-exceed-194-billion-by-2026--with-cagr-at-15-9-301219710.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/global-data-protection-market-expected-to-exceed-194-billion-by-2026--with-cagr-at-15-9-301219710.html
https://finance.yahoo.com/news/global-data-protection-market-2019-183000024.html
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, מעל  8Gartnerומגמה זו צפויה להתחזק. לפי    (Artificial Intelligence)  בינה מלאכותית   מתבסס על  ההגנה על מידעשוק  חשוב לציין כי  

rtificial Aעל פרטיות המידע( צפויה להתבסס על    )ציות לרגולציה בתחומי השמירה  Privacy Compliance-מן הפעילות בתחום ה  40%

Intelligence    2020שנצפו בשנת    5%-, עלייה גדולה מכ2023עד שנת  .AI  ועמידה מדוייקת   בא לידי ביטוי באוטומציה של תהליכים רבים  

 .  בדרישות הרגולטור ואמינה

 

 תחרות 

תחרותי וכולל שחקנים רבים שמנסים לגבור זה על זה באמצעות השקעה בבניית פלטפורמה מתקדמת.    ההגנה על המידע הינושוק  

   חלק מהשחקנים הינם חברות בינלאומיות מבוססות.  

 דוגמאות לחברות הפעילות בתחום:  

• Data443 Risk Mitigation, Inc. (U.S.) 

• Microsoft Corporation (U.S.) 

• BlackBerry Limited (U.S.) 

•  Holdings, Inc. (U.S.)  

• SolarWinds (U.S.) 

• FireEye Inc. (U.S.) 

• IBM Corporation (U.S) 

• Fortinet (U.S.) 

• Hewlett Packard Enterprise Company (U.S.) 

• Symantec Corporation (U.S.) 

• Check Point Software Technologies Ltd (Israel) 

• Rapid7 Inc. (U.S.) 

• McAfee LLC (U.S.) 

• LogRhythm Inc. (U.S.) 

• Proofpoint Inc. (U.S) 

 

  

 

8 -compliance-privacy-of-percent-40-over-says-gartner-25-02-releases/2020-https://www.gartner.com/en/newsroom/press

years-three-next-the-in-intelligence-artificial-on-rely-will-technology 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-02-25-gartner-says-over-40-percent-of-privacy-compliance-technology-will-rely-on-artificial-intelligence-in-the-next-three-years
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-02-25-gartner-says-over-40-percent-of-privacy-compliance-technology-will-rely-on-artificial-intelligence-in-the-next-three-years
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 חוות דעת

ראויה להתייחסות אליה כאל חברה העוסקת במו"פ, בהתאם להגדרות מחקר    BigIDכאמור, מטרת חוות דעתנו זו הינה לבחון ולהעריך האם  

 . , וזאת על פי מיטב המידע העומד לרשותנוופיתוח כפי שמופיעות בחוק המו"פ

BigID    .על כן התרכזנו בחוות דעת זו בריכוז עדויות ממקורות מידע מגוונים,  הינה חברה פרטית, ושכזו אינה מפרסמת את דוחותיה הכספיים

 המעידים על אופיה של החברה ופעילותה. 

 

 BigID- מאמצי מחקר ב .1

מדובר בפיתוח של פלטפורמה שמסוגלת לעבד כמויות    .וסקת באופן שוטף בפעילות מחקרית ע    BigIDעל פי פרסומים ניתן להתרשם כי

גדולות של מידע מחד, ולבצע פעולות שעומדות ברגולציה מחמירה ומשתנה מאידך. כאמור לעיל, שוק זה הולך ומתבסס יותר ויותר על בינה  

בשוק זה שחקנים גדולים רבים, ביניהם חברות בינלאומיות כגון  ( ודורש השקעה שוטפת במחקר ופיתוח. rtificial IntelligenceAמלאכותית ) 

Microsoft  ,IBM ונדרשת השקעה במחקר ופיתוח לצורך שמירה על היתרון התחרותי  ועוד . 

 : 2020אחד ממייסדי החברה, נמרוד וקס, אמר בדצמבר 

את המצב החדש שנוצר, שבו מתהווה שוק חדש של הגנה על פרטיות ומידע". לדבריו,    אנחנו מקבלים המון תשומת ממשקיעים שמבינים " 

במקביל האקרים מנצלים את המידע הזה  .  ארגונים אספו ועדיין אוספים כמויות בלתי מוגבלות של מידע אישי, שלא נמחק ",  עוד לפני הקורונה

במקביל, מתגבשת בכל העולם חקיקה שמחייב ארגונים להגן על המידע    וגונבים אתו כי יש אפשרות להשתמש בו לכל מיני מטרות פליליות.

 והפרטיות של האנשים שאת המידע עליהם הם אוספים. זו מגמה שהחלה עוד באירופה, והתרחבה לארה"ב, בהתחלה עם חקיקת הפרטיות 

CCPA  ובהמשך עם  בקליפורניהCCPR   טק-עשיית האדכל ת -שמחמירה ממנה אף יותר ועוסקת ספציפית במפרסמים". 

Matthew Garrattשותף מנהל ב ,-Salesforce Ventures 20209, שהינה ממשקיעי החברה, אמר בדצמבר: 

“Data powers the modern enterprise and has become indispensable for customer innovation and value 

creation. At the same time, it has also come under greater scrutiny given the sensitivity and increase in global privacy 

regulators. BigID has pioneered the ability for organizations to find and know their data in a way that helps them 

take action and automate critical privacy, security and data governance activities across a modern multi-cloud 

environment. We are excited to extend our investment in BigID.” 

 

 הגדרה באתרים ומאגרי מידע   .2

ת פעילות החברה העיקרית בענפי המחקר,  בחנו את הגדרת פעילות החברה במספר אתרים ומאגרי מידע מוכרים. כל האתרים הנ"ל סיווגו א 

 הפיתוח והמדעים. 

 להלן הגדרת ענף/פעילות במספר אתרים ומאגרי מידע מוכרים: 

nalytics, Artificial Intelligence, Big Data, Cyber Security, Machine Aמשויכת החברה לסיווגים  Crunchbaseבאתר  ▪

Privacy, Risk Management, SecurityLearning, Network Security,  ו -Software 

 Softwareתעשייה  -, תתSoftware & Tech Services-, משויכת החברה לתעשיית הBloombergבאתר   ▪

  ervicess TechnologyInformationמשויכת החברה לסיווג  Dun&Bradstreetבאתר  ▪

 omputer & Network SecurityC  –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה  LinkedIn  -ברשת ה ▪

 Business/Productivity Software  –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה   Pitchbookבאתר   ▪

 

9 -the-Raising-Investment-New-in-Million-70-Announces-https://www.businesswire.com/news/home/20201216005157/en/BigID

1B-to-Valuation-Companys 

https://www.businesswire.com/news/home/20201216005157/en/BigID-Announces-70-Million-in-New-Investment-Raising-the-Companys-Valuation-to-1B
https://www.businesswire.com/news/home/20201216005157/en/BigID-Announces-70-Million-in-New-Investment-Raising-the-Companys-Valuation-to-1B
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 דוחות כספיים של חברות מתחרות  .3

היא חברה פרטית, נתוניה הכספיים והעסקיים אינם גלויים לציבור. עם זאת, מבט על דוחותיה של חברה בעלת    igIDB-בשל העובדה ש

 פעילות באופי דומה יחסית מאפשר לשפוך אור על אופי פעילות החברה. 

Fortinet  הנה חברה דומה מאוד ל-igIDB    בכך שגם היא מספקת פתרונות אבטחת מידע ועמידה ברגולציה מחמירה. חברה זו יותר מבוססת

 . באופן פומבי ומפרסמת דוחות כספיים Nasdaq-נסחרת ב Fortinetלקוחות.  450,000ולה מעל   BigID-מ

 : 2020-2018בשנים  Fortinetלהלן הצגת הרווח הגולמי וההוצאות התפעוליות של 

 

מהרווח    15%-וכ  מן ההכנסות   11.3%-, סכום המהווה כ2020מיליון $ על מחקר ופיתוח בשנת    294-הוציאה כ  Fortinet-ש  ניתן להבחין

 מיליון $ בשנה האחרונה.   56-או כ 23%-. בנוסף, הוצאה זו גדלה בכמרכיב חומרה משמעותי(  Fortinet -הגולמי )ל
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 אפיון המשאב האנושי בחברה  .4

   . שלה LinkedIn-כך גם מציינת החברה בחשבון ה עובדים 200ישנם מעל על פי מספר מקורות אינטרנטיים,   ,BigID-ב

הן    משרות  13לפחות  המשרות,    32משרות. מתוך    32רשימת המשרות המפורסמות באתר החברה נכון למועד כתיבת חוות הדעת כוללת  

 , כמפורט להלן: ותחומי פיתוח נוספים   עבור מהנדסים בתחומי התוכנה והמערכות

•  Cloud Solution Architect  

•  Cloud Security Architect  

•  Front-End Engineer  

•  Java Software Engineer  

•  Principal Engineer  

•  Principal Software Engineer  

•  QA Automation Engineer  

•  Senior Backend Engineer  

•  Senior Backend Engineer  

•  Senior Software Engineering Manager  

•  Software Architect  

•  Applications Framework & Marketplace - Product Manager 

•  VP, Product Management 

 

 

  אשר עוקב אחר שביעות רצון העובדים ממקום העבודה במגוון קטגוריות  -lassdoorGבאתר    5מתוך    4.9יש לציין שהחברה זכתה לניקוד  

 .  בדיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

ראויה להתייחסות אליה כאל חברה העוסקת במו"פ, בהתאם להגדרות מחקר ופיתוח כפי   BigID מכל האמור לעיל ניתן להסיק כי

 . המו"פשמופיעות בחוק 

https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4794990002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4794990002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4905881002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4905886002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4905885002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4905885002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4701734002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4597569002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4864201002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=5025557002
https://bigid.com/company/careers/?gh_jid=4910496002


 

 

 
 

 

 

 

  

 טק -יוניק

 חוות דעת בנוגע לחברת מו"פ 

Carbon3D Inc. 

 

 

  2021, מרץ

 

 

יפו -, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  972-3-6767006+  www.betafinance.co.il 
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 ,רב שלום

ידי   על  מוגבלת  -יוניקנתבקשנו  שותפות  ו/או  "טק-יוניק")טק  "הקרן"  להיותה של חברת  העבודה"(    נת מזמי "   ו/או  דעתנו באשר  את  לחוות 

IncCarbon3D .   "(Carbon3D  חברת מו"פ על פי ההגדרה בחוק )"בתעשייהלעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית  " ו/או "החברה  ,

 . )"חוק המופ"( 1984- תשמ"ד

העבודה על פי כל דין. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל, ובכלל זה,   נתהבלעדי של מזמי המיועדת לשימוש ו עבודה ז

 לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ואין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב ומראש.  

, ולא ערכנו בחינה עצמאית של מידע זה. ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או  פומבי בלבד  מידעלצורך ביצוע העבודה הנחנו והסתמכנו על  

לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע   אישור לנכונותו.

 אחר הכלולים בבדיקת נאותות. 

מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד    חוות דעת כלכלית אינה מדע 

שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. חוות  

( ואינה מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים  igenceDil-Dueדעת זו אינה מהווה בדיקת נאותות )

חוות דעת   ייעוץ או  כי אין בחוות הדעת משום  יודגש  נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של חברה עם צדדים שלישיים.  בבדיקות 

וות דעת זו. ביצוע החישובים בעבודה זו נעשה באמצעות שימוש בגיליון  משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, נעשה אך ורק לצורכי ח 

 אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי עיגול. 

העבודה או באחת מחברות הקבוצה    הננו בלתי תלויים בחברה, במזמינת  טק, -יוניקו/או ב   Carbon3D  -בעניין אישי  הרינו לציין כי אין לנו  

ובתקנות שהותקנו על פיו. עוד נציין כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר    1955כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו  

 עם תוצאות חוות דעת זו. 

זקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה זדון  מבלי לגרוע מן האמור מוגבלת אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים לפיצוי בגין נ 

העבודה עבור הענקת השירותים ובכפוף לכך שהוגשה נגד בטא פייננס    מזמינתידי  -בלבד וזאת עד לסכום התמורה ששולמה לבטא פייננס על

תביעה באופן אישי    העבודה כל טענה ו/או  נתתביעה בנדון בטרם חלפו שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת. בכל מקרה לא תהיה למזמי 

העבודה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי    נתעובדי בטא פייננס ולא תהיה למזמיכנגד מי ממנהלי ו/או מבעלי ו/או מ

 העבודה.  נת לשירותים שבטא פייננס תספק למזמיבטא פייננס בכל הקשור  

במלוא האחריות ללא כל סייג בכל הקשור למידע, לנתונים ולמצגים שיסופקו לבטא פייננס במסגרת התקשרות זו    ת העבודה נושא  נתמזמי

וידוע לו כי בטא פייננס מסתמכת על אמיתות המידע, לרבות שלמות הנתונים והמצגים כפי שמזמינת העבודה מציגה בפניה על כל המשתמע  

ותם ו/או מהימנותם. בטא פייננס אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה  מכך ואין בכוונת בטא פייננס לאמת את נכונ 

כאמור ולא ערכה ולא תערוך בחינה עצמאית בלתי תלויה של מידע זה. בכל מקרה בטא פייננס לא תהיה אחראית להפסד ו/או נזק מכל סוג  

מזמינת העבודה תפצה ו/או תשפה מיד עם     ונאה, מצגי שווא, הטעיה וכיו"ב,שמקורם במידע, בנתונים ו/או במצגים הנ"ל ו/או בשל מעשי ה

 קבלת דרישה את בטא פייננס בגין כל נזק שייגרם לה שמקורו בנסיבות האמורות. 

לשפות  פי הסכם זה אזי מזמינת העבודה מתחייבת  -ידי צד שלישי בנסיבות שעניינן הענקת השירותים על-בכל מקרה בו בטא פייננס תיתבע על

מיד עם קבלת דרישה מתאימה את בטא פייננס בגין כל סכום אותו תחויב בטא פייננס לשלם ולרבות בגין עלויות ניהול ההליך המשפטי בהן  

תידרש בטא פייננס לשאת, על כל הכרוך בכך, והכל בכפוף לכך שלא נקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי בטא פייננס  

 פעלה בזדון. 

 הבהרה,  או/ו  שאלה בכל לרשותכם  לעמוד שמחנ

 בטא פייננס צ.י.ש בע"מ. 
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 כללי
 הקרן

(,   (Unicorns(, ע"י השקעה במניות פרטיות בחברות הייטק המהוות "חדי קרן" Secondary)"הקרן"( עתידה לפעול בשוק השניוני ) טק-יוניק

 לשעבר ובהווה(. המוחזקות בעיקר ע"י בעלי מניות פרטיים )על פי רוב עובדים בכירים 

עדיין בבעלות פרטית. חברות הייטק רבות מחליטות    נמצאים  חדי קרן הינן חברות הייטק בוגרות, בעלות שווי של כמיליארד דולר ומעלה, אשר

פרקי זמן ארוכים, כאשר משך הזמן הממוצע מהקמת החברה ועד ביצוע אקזיט משמעותי )היה ומגיעים לאקזיט  משך  להישאר פרטיות ל

 שנים. נגזר מכך כי חלק מהותי מעליית הערך של החברות מתרחש עוד בהיותן פרטיות, טרם כניסתן לשווקים הציבוריים.  10( הוא מעל  שכזה

חברות חדי קרן ברחבי העולם. מטרת הקרן הינה להנגיש למשקיעים )כולל משקיעים מוסדיים ופרטיים( אפשרות להשקעות    400מעל    כיום ישנן

 הנ"ל, אשר רבות מהן נחשבות לחוד החנית של עולם הטכנולוגיה, אך מניותיהן אינן נסחרות עדיין.  במניות של החברות

הקרן תשקיע בעיקר בנכסים / מניות    על פי הנהלת הקרן, הקרן עתידה להירשם למסחר בבורסה לני"ע ערך בת"א, במסלול שותפות מו"פ.

ך בניית הקרן/הפורטפוליו למהיר ויעיל יותר. בנוסף, יתכן ויאפשר לקרן מחירי  אשר נמצאים על הפלטפורמה של אלפנט, מה שהופך את תהלי

 רכישה אטרקטיביים ביחס לאפשרי בשוק )ככל ובכלל אפשרי(. 

 

 מסלול שותפות מו"פ 

 פעילותה  שתחום  מוגבלת שותפות של  ערך ניירות של  למסחר רישום מאפשרת(   " הבורסה ":  להלן ( מ"בע אביב  בתל  ערך לניירות  הבורסה 

 ערך ניירות רישום לחברות מדריך"  -" במוגבלת בשותפות ערך ניירות"   –  ז"י בפרק הבורסה בתקנון לאמור בהתאם ,ופיתוח מחקר הינו

 . " לתקנון  השני החלק, למסחר

 הרשות אישור את לקבל השותפות  על ,ופיתוח מחקר הינו פעילותה שתחום מוגבלת שותפות של ערך ניירות  של למסחר רישום לצורך

 מחקר פרויקט הינו הפרויקט כי ,  לראשונה השותפות תשקיע בו  פרויקט   כל בגין  (" החדשנות רשות "   :להלן (  טכנולוגית  לחדשנות הלאומית 

 .החדשנות חוק מטרות את מקיימת ההשקעה כי או פיתוח או/ו

 

 ניירות ערך בשותפות מוגבלת  –תקנון הבורסה פרק י"ז 

 בתחום הוא המוגבלת  השותפות של הבלעדי שעיסוקה בכך מותנה מוגבלת שותפות  של ערך ניירות של למסחר רישוםפי תקנון הבורסה,  -על

 פעילות בתחום הוא הבלעדי שעיסוקה  או ופיתוח מחקר  בתחום או  ושיווקם  טלוויזיה  או וידאו  ,קולנוע  סרטי הפקת בתחום או גז או  נפט  חיפושי

 .הנחיות לגביו שנקבעו  אחר  אחד מוגדר

 המוחזק תאגיד  או השותפות  של השקעההמו"פ ייחשב כפרויקט    בחוק כהגדרתם ,ופיתוח מחקר הינו פעילותה שתחום מוגבלת בשותפות

 . פ "המו בחוק אלה מונחים כמשמעות ,פיתוח או/ו במחקר, השותפות ידי על
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 חוק המו"פ 

 המו"פ כפי שמצוינות בגוף החוק עצמו הן כלהלן: וק  ח תו רטמ

 רת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצי (1)

הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או    - רת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת"  יצי (2)

 למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח; מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח 

 תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;   וחפית (3)

 עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;  (4)

 של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;  תשלומיםה ור מאזןשיפ  (5)

 

 החוק:להלן מספר הגדרות מתוך  

 םיב שחמ ותוכנת רו ציי  יוחשי או לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכ מ סכנ  -מוצר  •

היו ידועים או שלא   אשל  תתהליכים או שיטו שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע,    רצומ  -מוצר חדש   •

 היו נחלת הכלל 

 פיתוח מוצר או תהליך משלימים  -/ תהליך קיים   רמוצבר מהותי ופ שי •

בשיפור    וא  ש דחמתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפייה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך    ה ריקח  -   מחקר •

 במוצר או בתהליך קיימים  תימהו

דש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או  צר חצור מוייל ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים    ם ושיי   -  פיתוח •

ומדגמים, בניית אבתכני בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי   - סוי או מיתקן חצי ינ  םגד   טיפוס והפעלת-ת או בדיקתם, הכנת תכניות 

 חרושתי 

 מחקר או פיתוח  –חדשנות טכנולוגית  •
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Carbon3D 

 כללי

Inc.Carbon3D    "(Carbon3D  )"החברה" ו/או  מעוצבים, מתוכננים,  ש  אפ-סטארטהינה חברת  "  פולימר  מוצרי  כיצד  ממציאה מחדש 

המשתמשות בתהליך ייצור ממשק נוזלי   מייצרת ומפתחת מדפסות תלת מימדההחברה  מיוצרים ומסופקים לקראת עתיד דיגיטלי ובר קיימא.

 Carbon Digital)שלה  קניינית  ה   DLS  -ה   בעזרת טכנולוגיית.  Carbon M1  -רציף, כאשר המוצר המסחרי הראשון שלה הוא מדפסת ה

Light Synthesis)  של    הפלטפורמ הCarbon3D    בתחומי  משלבת ייצוחידושים  פתרונות  לספק  בכדי  מולקולרי  ומדע  חומרה  ר  תוכנה, 

  בזמן מינימלי של הגעה לשוק ובהיקפי פחת ייצור מינימליים.   ,בהתאמה אישית לייצור המונימוצרים   לייצרשנועדו לאפשר ללקוחות דיגיטליים  

החברה    .Carbon3Dהודיעה אדידס על סוליית הביניים המודפסת בתלת מימד הראשונה שפותחה באמצעות טכנולוגיית    2017באפריל  

ם ברדווד  מיממוק  משרדיה הראשייםל ידי ג'וזף ופיליפ דסימון, אלכס וניקיטה ארמושקין, אדוארד סמולסקי וסטיב נלסון.  ע   2013נוסדה בשנת  

 סיטי, קליפורניה.  

Carbon3D  וחומרי    באינטגרציהיצרנית    למעשה  הינה חומרה  תוכנה,  המציעה  טכנולוגיית    ,משלה  גלםאנכית   Digital Lightהממנפים 

Synthesis    או ,™DLS    ל  .לקוח הקצהלשימוש    יםאיזוטרופי   מוצרים™, לייצור-  Carbon3D    כמועם חברות  שת"פים עסקיים מרשימים  

 . 2019, רידל ולמבורגיני בשנת 2018, ויטמיקס בשנת 2017, אדידס בשנת 2016, ג'ונסון אנד ג'ונסון בשנת  2015פורד בשנת  

( פרטית, בשווי  מימד או הנדסה מכאנית-הדפסות תלתקרי חברת הייטק )במקרה זה    –כחד קרן    Crunchbase1החברה מוגדרת באתר  

  2017-ל  2014בין סבבי השקעה,  בארבעה דולר מיליון 682 -כ  Crunchbaseהחברה גייסה עד היום על פי . מוערך של מעל מיליארד דולר

 & Johnson  -ו   ,Fidelity Management & Research, Adidas, BMWSequoia Capital, Google Venture, GEממשקיעים כמו  

Johnson . 

 

 

 

  

 

1  Crunchbase    האתר כולל מידע אודות השקעות    על ידי מייקל ארינגטון.  2007היא פלטפורמה למציאת מידע אודות חברות פרטיות וציבוריות שהוקמה ביולי

  מייסדים ובעלי תפקידים בכירים, מיזוגים ורכישות, חדשות ומגמות בתעשייה. במקור הוקמה הפלטפורמה למעקב אחר חברות הזנק, אך מאגר הידעומימון, 
 שלה כולל מידע על חברות פרטיות וציבוריות בקנה מידה גלובלי. 

שיים, מנהלים, יזמים ומשקיעים התורמים באופן פעיל, מנתחי נתונים  מקורות המידע המזינים את הפלטפורמה כוללים חברות השקעה השולחות עדכונים חוד
 ואלגוריתמי בינה מלאכותית המשמשים לווידוא אמינות המידע וזיהוי חריגות.  Crunchbaseמטעם 
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 ייחודיות תהליך הייצור 

, ושרפים נוזליים ניתנים לתכנות.  Carbon3D  (CLIP)מונע על ידי ייצור ממשק נוזלי רציף פורץ דרך של    Digital Light Synthesis  -התהליך  

 . Scienceבהקרנת אור דיגיטלי בשילוב עם אופטיקה חדירה לחמצן, ותואר במאמר פורץ דרך בכתב העת  תמשתמש  CLIPשיטת 

על ידי הטמעת    ת על כךמתגבר  Carbon3Dתהליכי הדפסת תלת מימד מסורתיים המבוססים על שרף מייצרים חלקים חלשים ושבירים.  

 חלקים ברזולוציה גבוהה עם תכונות מכניות ברמה הנדסית.  תמייצר  השיטה. החומרים שלעל כימיה ניתנת לתכנות המופעלת בחום 

CLIP    עובד על ידי הקרנת אור דרך    התהליך שרף פלסטי נוזלי לחלקים מוצקים באמצעות אור אולטרה סגול.    המעביר הוא תהליך פוטוכימי

 .  UV לאחר תהליך מצן למאגר של שרף חלון חדיר ח

, הוא נאפה בתנור. חום מביא לתגובה כימית משנית הגורמת להסתגלות ולהתחזקות של החומרים,  Carbon3Dשחלק מודפס במדפסת    לאחר

 תוך קבלת מאפיינים חזקים במיוחד.

  DLSחומרים מודפסים תלת ממדיים קונבנציונליים מציגים לעיתים קרובות חוזק משתנה ותכונות מכניות בהתאם לכיוון בו הודפסו. חלקי  

כאשר חלקים לא ממוקמים מחדש בצורה קשה בכל    -  Carbon3D  מתנהגים בעקביות לכל הכיוונים. הרזולוציה והעדינות של התהליך של

 גוון חומרים בעלי גימור פנימי ופרטים הדרושים לחלקים לשימוש קצה. מאפשרים לנצל מ -פרוסה 
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 השוק

, שוק ההדפסה בתלת  2020על פי תשקיף חברת מאסיבית, שהשלימה הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסה בתל אביב במהלך פברואר,  

 . 2025מיליארד דולר בשנת  48 -עד לכדי כ  20% -מיליארד דולר, וצפוי לצמוח בקצב שנתי ממוצע של כ 12 -בכ 2019מימד הסתכם בשנת  

 , מתאר גודל שוק דומה: etsMarkets&Markתרשים זה, מאתר 

 

הדפסה בתלת מימד היא שם כולל למספר שיטות ייצור דיגיטליות המאופיינות בהוספת חומר במיקומים מסויימים, שכבה אחר שכבה, לפי  

דרישה ואפיון    קובץ שנוצר בעזרת תוכנת עיצוב ממוחשבת. לשיטה זו יתרונות מהותיים, בהם היכולת לייצר חלקים מורכבים, באופן מקומי, לפי 

 פרטיים, מה שמביא לקיצור זמני אספקה, הפחתת עלויות פיתוח מוצרים, צמצום מלאים, מזעור כמות פסולת בתהליך הייצור ועוד. 

הדפסה בתלת מימד הינה נפוצה במיוחד, בין אם בשלבי ייצור משמעותי ובין אם עדיין ברמת המו"פ בשימושים כגון רפואה )עד לכדי הדפסת  

 תותבים(, תחליפי בשר בתעשיית המזון, וכן בתעשיות הרכב, האופנה, התעשיות הביטחוניות ועוד. שתלים ו 

, השימוש הפופולרי ביותר של הדפסת תלת מימד היה  2020גילה גם כי בשנת    Sculpteo  חברתמד של  יתלת מבהדפסה  ה  מחקר על ענף

מהחברות והעסקים השתמשו בטכנולוגיה   59%. עוד 2017לעומת נתוני   34%מהנשאלים, עלייה של  68%אבות טיפוס בקרב  לצורך גיבוש 

מהחברות השתמשו בהדפסת תלת מימד בייצור, עלייה    49%הסטטיסטיקה מראה כי    לפני יותר משלוש שנים.  36%לצורך הוכחת רעיונות,  

הסקר הראה    מהנשאלים, בהתאמה.  40%-ו    42%  נעשו ע"י. מחקר וחינוך ויצירת חלקים מכניים וחלפים  2017בהשוואה לשנת    27%של  

מהנשאלים אמרו כי האצת פיתוח מוצרים היא אחת הסיבות העיקריות לכך שהם משתמשים בתלת מימד. הצעת מוצרים מותאמים    41%גם כי  

 מהנשאלים.  12%אישית וסדרות מוגבלות מדורגות כסיבה השנייה בחשיבותה לשימוש בתהליך. הגדלת גמישות הייצור הייתה שלישית בקרב  

על   . בשנים הקרובותמיחה הגבוהה ביותר תת המגזר עם ה  הביקוש למתכות בהדפסת תלת מימד צפוי להיות , Lucintelעל פי מחקר חברת 

. תעשיית הרפואה צפויה להתגלות  להיות מנועי הצמיחה העיקרייםכי ענפי מוצרי הרפואה והצריכה צפויים    Lucintelבסיס המחקר שלה, צופה  

צריכה. פיתוח יישומים חדשים בתעשייה הרפואית צפוי  האחרי מוצרי    בכמויות והשוק השני בגודלו   במחזור המכירות )בדולרים(וביל  כשוק המ 

 לעודד צמיחה עבור מגזר זה במהלך תקופת התחזית.  
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 חוות דעת

ראויה להתייחסות אליה כאל חברה העוסקת במו"פ, בהתאם להגדרות    Carbon3Dכאמור, מטרת חוות דעתנו זו הינה לבחון ולהעריך האם  

 . , וזאת על פי מיטב המידע העומד לרשותנומחקר ופיתוח כפי שמופיעות בחוק המו"פ 

Carbon3D    .כן התרכזנו בחוות דעת זו בריכוז עדויות ממקורות מידע    על הינה חברה פרטית, ושכזו אינה מפרסמת את דוחותיה הכספיים

 מגוונים, המעידים על אופיה של החברה ופעילותה. 

 

   ארגוני  NAD - הנהלה ו .1

הינה חברת פיתוח וחדשנות, אשר הוקמה בידי יזמים הפועלים    Carbon3Dניתן להתרשם כי    ממבט על הגורים הניהולי המניע של החברה,

 . Carbon3D -כל חייהם בעולמות הפיתוח ושואפים להגשים אתן מטרות ממש גם ב

המורכבויות של המדע    את  חקרה  3DCarbon. בהנחייתו,  2013בשנת    3DCarbonג'ו ייסד את    .JOSEPH M. DESIMONEכך לדוגמא,  

המולקולרי עם טכנולוגיות חומרה ותוכנה כדי לקדם את תעשיית הדפסת התלת מימד מעבר לאב טיפוס בסיסי לייצור תלת מימד. במהלך  

 פטנטים נוספים ממתינים.   200-עם יותר מ  -פטנטים על שמו   200מאמרים מדעיים והוציא כמעט  350-הקריירה שלו פרסם ג'ו למעלה מ 

, קרייג אחראי על צרכי הטכנולוגיה של החברה תוך כדי קנה המידה וממשיך  CTO  -כשל החברה.    CTO  -, ה CRAIG CARLSONגם    כך

מטסלה מוטורס, שם היה סמנכ"ל תוכנה ושילוב    2014בשנת    Carbon3D  -להציג יכולות תוכנה וחומרה מובילות בתעשייה. הוא הצטרף ל

בחומרה ותוכנה    דרךמנוע  מקושחת בקרת סוללה ו  -  Sיקה במתח נמוך וכל התוכנה שמפעילה את דגם אחריות על כל האלקטרונעם  חשמלי,  

בכביש. לפני    האפליקציות הסלולריות של טסלה ומערכות מבוססות שרת שמתחברות לטסלוכלה בברכב,    Model S  -מערכות ה  מאחורי

 .QuickBooksטסלה קרייג היה סמנכ"ל פיתוח תוכנה עבור 

OLLANDJASON R  ,ממדיים בטכנולוגיית  -על המשימה ליצור מגוון רחב ביותר של חומרים לגידול אובייקטים תלת  אחראי, סמנכ"ל החומרים

Carbon DLSבעבר הוא היה מנהל בכיר למחקר ב .-  Diagnostics for All את    במשותף, והקיםLiquidia Technologies  ג'ייסון הוא בעל .

 פטנטים נוכחיים וממתינים.   25, ויש לו מעל UNC Chapel Hill -תואר ראשון בכימיה מווירג'יניה טק, דוקטורט בכימיה מ

 

 הגדרה באתרים ומאגרי מידע   .2

המחקר,  בחנו את הגדרת פעילות החברה במספר אתרים ומאגרי מידע מוכרים. כל האתרים הנ"ל סיווגו את פעילות החברה העיקרית בענפי 

 הפיתוח והמדעים. 

 להלן הגדרת ענף/פעילות במספר אתרים ומאגרי מידע מוכרים: 

 . lectrical EquipmentE  –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה  CapitalIQבמערכת  ▪

 . Printing Machinery and Equipmentתת הענף מוגדר  

 Industrial engineering -ו  3D Printingמשויכת החברה לסיווגים  Crunchbaseבאתר  ▪

 Information Technology & Services –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה  LinkedIn  -ברשת ה ▪

 Electrical Equipment  –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה   Pitchbookבאתר   ▪
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 ה מתחר  הדוחות כספיים של חבר  .3

זאת, מבט על דוחותיה של חברה בעלת  הינה חברה פרטית, נתוניה הכספיים והעסקיים הינם סודיים. עם    Carbon3D  -בשל העובדה ש

 מאפשר לשפוך אור על אופי פעילות החברה.  פעילות באופי דומה יחסית

הינה חברה הפועלת בתחום פיתוח, ייצור ומכירת מדפסות המיועדות להדפסת גופים תלת  מאסיבית טכנולוגיות הדפסה תלת מימד בע"מ  

 הדפסה ייעודיים המיועדים לשימוש במדפסות החברה. מימדיים גדולים, ובמחקר, פיתוח ומכירה של חומרי 

המזריקה חומר ג'ל פלסטי על בסיס אקרילי, אשר    Gel Dispensing Printingמדפסות החברה עושות שימוש בטכנולוגיה ייחודית הנקראת  

 (. UVהינו פיתוח ייחודי של החברה, המתקשה )מתפלמר( בחשיפה לאור אולטרה סגול )

  40%  -וכ  30%  -מיליון דולר, בהתאמה. הוצאות המו"פ היוו כ  4.2  -ו  4.3בגובה  הוציאה החברה הוצאות מחקר ופיתוח    2019-2018בשנים  

 מהוצאות התפעול של החברה בשנים אלו.  35% -מהכנסות החברה בשנים אלו, בהתאמה. כמו כן, היוו הוצאות המחקר והפיתוח כ

במחקר ופיתוח בתחום פעילותה. עד לפרוץ משבר הקורונה העסיקה החברה  ד הקמתה עוסקת החברה  על פי תשקיף החברה, החלה ממוע

 אנשי פיתוח. לאחר ההנפקה, בכוונת החברה לגייס מהנדסים ומומחים לחומרים והנדסת תוכנה וכן אינטגרטורים וטכנאים לתמיכה בפיתוח.   25

 את החברה במענקים מרשות החדשנות, וזאת בהתאם לתנאי מענקי חוק המו"פ. פעילות המחקר והפיתוח של החברה, בשל אופיה, מזכה 

מערך הפטנטים של החברה כולל פטנטים ובקשות בבעלות החברה. הפטנטים נערכו על מנת להגן על הטכנולוגיות והמוצרים של החברה  

 ות אושרו. בקש 26בקשות פטנטים, הנמצאים בשלבים שונים, מתוכן  50ברמות השונות.החברה הגישה  

 

 אפיון המשאב האנושי בחברה  .4

 עובדים.   500 -ל  400בין  , על פי מקורות אינטרנטיים Carbon3D -ב

 – אתר גיוס העובדים של החברה פונה אל המועמדים כך  

מעריכים נקודות  תאתגר את הבלתי אפשרי ותעבוד על דברים חשובים. התרבות שלנו היא יצירתיות ושייכות, בה אנו  אתה    Carbon3d  -ב

 אנו שואפים להפעיל את הערכים שלנו מדי יום באמצעות האינטראקציות שלנו אחד עם השני ועם הלקוחות שלנו.  מבט ודיסציפלינות מגוונות.

אנו מעריכים את    החל משיפור איכות הבריאות וכלה בפיתוח פתרונות בר קיימא.   -המשימה שלנו היא להפוך את העולם למקום טוב יותר  

היא    Carbon3d  שלנו.  DNA  -באמצעות תרבות פתוחה, שיתופית וישירה. זה ב  -מגוון הפרספקטיבות והדיסציפלינות כדי להאיץ חדשנות  

קהילה של יוצרים נלהבים, פותרים ועושים. אנחנו מאתגרים אחד את השני ונהנים בזמן שאנחנו עושים את זה. יש לנו יותר מקורות החיים  

 שלנו. 

משרות    11פחות  ה   לכלהמשרות,    31משרות. מתוך    31רשימת המשרות המפורסמות באתר החברה נכון למועד כתיבת חוות הדעת כוללת  

 , כמפורט להלן: והטכנולוגיה  פיתוחההינן בתחומי 

      Job Title        Job Title       # 

Senior Application Software Engineer 7 Senior Staff Systems Engineer 1 

Platform Back End Software Engineer 8 Systems Engineer 2 

Full Stack Software Engineer 9 Staff Opto-Mechanical Systems Engineer 3 

Research Scientist - Print Characterization Expert 10 Software Architect 4 

Operations Engineering Manager - Resins 11 Senior Full Stack Software Engineer 5 

  Senior DevOps Engineer 6 

 

 

 

ראויה להתייחסות אליה כאל חברה העוסקת במו"פ, בהתאם להגדרות מחקר ופיתוח  Carbon3Dמכל האמור לעיל ניתן להסיק כי  

 . המו"פכפי שמופיעות בחוק 



 

 

 
 

 

 

 

  

 טק -יוניק

 חוות דעת בנוגע לחברת מו"פ 

Malwarebytes Inc. 

 

 

 2021, מרץ
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יפו -, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת   www.betafinance.co.il 



 
 8 מתוך 2

 

 דעת חברת מו"פ          -חוות  ι  Malwarebytes Inc.  ι  2021  מרץ 
  ι T: +972-3-6767006  ι  W: www.betafinance.co.il  ι  A:  'יפו-, תל אביב58הרכבת מגדל אלקטרה סיטי, רח   

 ,רב שלום

ידי   על  מוגבלת  -יוניקנתבקשנו  שותפות  ו/או  "טק-יוניק")טק  "הקרן"  להיותה של חברת  העבודה"(    נת מזמי "   ו/או  דעתנו באשר  את  לחוות 

IncMalwarebytes  .   "(Malwarebytes  חברת מו"פ על פי ההגדרה בחוק )"לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית  " ו/או "החברה

 . )"חוק המופ"( 1984-, תשמ"דבתעשייה

העבודה על פי כל דין. אין לעשות שימוש אחר בחוות דעת זו למעט האמור לעיל, ובכלל זה,   נתהבלעדי של מזמי הו מיועדת לשימוש עבודה ז

 לפרסמה או לצטטה במלואה או חלקים ממנה, ואין להעבירה לצד ג' כלשהו, ללא קבלת אישורנו המפורש בכתב ומראש.  

מאית של מידע זה. ההסתמכות עליו אינה מהווה אימות או  , ולא ערכנו בחינה עצפומבי בלבדמידע  לצורך ביצוע העבודה הנחנו והסתמכנו על  

לא בוצעו במסגרת חוות הדעת בדיקות נאותות כלשהן ואין היא מתיימרת לכלול את המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע   אישור לנכונותו.

 אחר הכלולים בבדיקת נאותות. 

בירה והוגנת מצב נכון בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד  חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה לשקף בצורה ס

שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את המסקנות. חוות  

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים  ( ואינה מתיימרת לכלול את  Diligence-Dueדעת זו אינה מהווה בדיקת נאותות )

חוות דעת   ייעוץ או  כי אין בחוות הדעת משום  יודגש  נאותות, לרבות בדיקת חוזים והתקשרויות של חברה עם צדדים שלישיים.  בבדיקות 

דה זו נעשה באמצעות שימוש בגיליון  משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו. ביצוע החישובים בעבו 

 אלקטרוני, לפיכך יתכנו הפרשי עיגול. 

העבודה או באחת מחברות הקבוצה    הננו בלתי תלויים בחברה, במזמינת  טק,- יוניקו/או ב   Malwarebytes  -ב עניין אישי  הרינו לציין כי אין לנו  

ובתקנות שהותקנו על פיו. עוד נציין כי לא נקבעו התניות לקבלת שכר הטרחה בקשר    1955כמשמעותו של מונח זה בחוק רואי חשבון תשט"ו  

 עם תוצאות חוות דעת זו. 

זקים ישירים שנגרמו בעטיו של מעשה זדון  מבלי לגרוע מן האמור מוגבלת אחריותה של בטא פייננס במסגרת מתן השירותים לפיצוי בגין נ 

העבודה עבור הענקת השירותים ובכפוף לכך שהוגשה נגד בטא פייננס    מזמינתידי  -בלבד וזאת עד לסכום התמורה ששולמה לבטא פייננס על

תביעה באופן אישי    העבודה כל טענה ו/או  נתתביעה בנדון בטרם חלפו שנתיים בלבד מיום הגשת חוות הדעת. בכל מקרה לא תהיה למזמי 

העבודה ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא כלפי    נתעובדי בטא פייננס ולא תהיה למזמיכנגד מי ממנהלי ו/או מבעלי ו/או מ

 העבודה.  נת לשירותים שבטא פייננס תספק למזמיבטא פייננס בכל הקשור  

במלוא האחריות ללא כל סייג בכל הקשור למידע, לנתונים ולמצגים שיסופקו לבטא פייננס במסגרת התקשרות זו    ת העבודה נושא  נתמזמי

וידוע לו כי בטא פייננס מסתמכת על אמיתות המידע, לרבות שלמות הנתונים והמצגים כפי שמזמינת העבודה מציגה בפניה על כל המשתמע  

ותם ו/או מהימנותם. בטא פייננס אינה אחראית לבחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלה  מכך ואין בכוונת בטא פייננס לאמת את נכונ 

כאמור ולא ערכה ולא תערוך בחינה עצמאית בלתי תלויה של מידע זה. בכל מקרה בטא פייננס לא תהיה אחראית להפסד ו/או נזק מכל סוג  

מזמינת העבודה תפצה ו/או תשפה מיד עם     ונאה, מצגי שווא, הטעיה וכיו"ב,שמקורם במידע, בנתונים ו/או במצגים הנ"ל ו/או בשל מעשי ה

 קבלת דרישה את בטא פייננס בגין כל נזק שייגרם לה שמקורו בנסיבות האמורות. 

שפות  פי הסכם זה אזי מזמינת העבודה מתחייבת ל-ידי צד שלישי בנסיבות שעניינן הענקת השירותים על-בכל מקרה בו בטא פייננס תיתבע על

מיד עם קבלת דרישה מתאימה את בטא פייננס בגין כל סכום אותו תחויב בטא פייננס לשלם ולרבות בגין עלויות ניהול ההליך המשפטי בהן  

תידרש בטא פייננס לשאת, על כל הכרוך בכך, והכל בכפוף לכך שלא נקבע ע"י ערכאה משפטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי בטא פייננס  

 פעלה בזדון. 

 הבהרה,  או/ו  שאלה בכל לרשותכם  לעמוד מחנש

 בטא פייננס צ.י.ש בע"מ. 
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 כללי
 הקרן

(,   (Unicorns(, ע"י השקעה במניות פרטיות בחברות הייטק המהוות "חדי קרן" Secondary)"הקרן"( עתידה לפעול בשוק השניוני ) טק-יוניק

 בכירים לשעבר ובהווה(. המוחזקות בעיקר ע"י בעלי מניות פרטיים )על פי רוב עובדים 

עדיין בבעלות פרטית. חברות הייטק רבות מחליטות    נמצאים  חדי קרן הינן חברות הייטק בוגרות, בעלות שווי של כמיליארד דולר ומעלה, אשר

יט  פרקי זמן ארוכים, כאשר משך הזמן הממוצע מהקמת החברה ועד ביצוע אקזיט משמעותי )היה ומגיעים לאקזמשך  להישאר פרטיות ל

 שנים. נגזר מכך כי חלק מהותי מעליית הערך של החברות מתרחש עוד בהיותן פרטיות, טרם כניסתן לשווקים הציבוריים.  10שכזה( הוא מעל  

חברות חדי קרן ברחבי העולם. מטרת הקרן הינה להנגיש למשקיעים )כולל משקיעים מוסדיים ופרטיים( אפשרות להשקעות    400מעל    כיום ישנן

 החברות הנ"ל, אשר רבות מהן נחשבות לחוד החנית של עולם הטכנולוגיה, אך מניותיהן אינן נסחרות עדיין.  במניות של

הקרן תשקיע בעיקר בנכסים / מניות    על פי הנהלת הקרן, הקרן עתידה להירשם למסחר בבורסה לני"ע ערך בת"א, במסלול שותפות מו"פ.

את תהליך בניית הקרן/הפורטפוליו למהיר ויעיל יותר. בנוסף, יתכן ויאפשר לקרן מחירי  אשר נמצאים על הפלטפורמה של אלפנט, מה שהופך  

 רכישה אטרקטיביים ביחס לאפשרי בשוק )ככל ובכלל אפשרי(. 

 

 מסלול שותפות מו"פ 

 פעילותה  שתחום  מוגבלת שותפות של  ערך ניירות של  למסחר רישום מאפשרת(   " הבורסה ":  להלן ( מ"בע אביב  בתל  ערך לניירות  הבורסה 

 ערך ניירות רישום לחברות מדריך"  -" במוגבלת בשותפות ערך ניירות"   –  ז"י בפרק הבורסה בתקנון לאמור בהתאם ,ופיתוח מחקר הינו

 . " לתקנון  השני החלק, למסחר

 הרשות אישור את לקבל השותפות  על ,ופיתוח מחקר הינו פעילותה שתחום מוגבלת שותפות של ערך ניירות  של למסחר רישום לצורך

 מחקר פרויקט הינו הפרויקט כי ,  לראשונה השותפות תשקיע בו  פרויקט   כל בגין  (" החדשנות רשות "   :להלן (  טכנולוגית  לחדשנות הלאומית 

 .החדשנות חוק מטרות את מקיימת ההשקעה כי או פיתוח או/ו

 

 ניירות ערך בשותפות מוגבלת  –תקנון הבורסה פרק י"ז 

 בתחום הוא המוגבלת  השותפות של הבלעדי שעיסוקה בכך מותנה מוגבלת שותפות  של ערך ניירות של למסחר רישוםפי תקנון הבורסה,  -על

 פעילות בתחום הוא הבלעדי שעיסוקה  או ופיתוח מחקר  בתחום או  ושיווקם  טלוויזיה  או וידאו  ,קולנוע  סרטי הפקת בתחום או גז או  נפט  חיפושי

 .הנחיות לגביו שנקבעו  אחר  אחד מוגדר

 המוחזק תאגיד  או השותפות  של השקעההמו"פ ייחשב כפרויקט    בחוק כהגדרתם ,ופיתוח מחקר הינו פעילותה שתחום מוגבלת בשותפות

 . פ "המו בחוק אלה מונחים כמשמעות ,פיתוח או/ו במחקר, השותפות ידי על
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 חוק המו"פ 

 המו"פ כפי שמצוינות בגוף החוק עצמו הן כלהלן: וק  ח תו רטמ

 רת מקומות עבודה בתעשיה וקליטת כוח אדם מדעי וטכנולוגי; יצי (1)

הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או    - רת תשואה עודפת למשק הישראלי; בחוק זה, "תשואה עודפת"  יצי (2)

 למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח; מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח 

 תעשיה עתירת מדע תוך ניצול והרחבה של התשתית הטכנולוגית והמדעית ומשאבי האנוש הקיימים במדינה;   וחפית (3)

 עידוד הצמיחה, הגדלת הפריון וקידום החדשנות הטכנולוגית בתעשייה בישראל, ובכלל זה בנגב ובגליל;  (4)

 של המדינה על ידי ייצור וייצוא של מוצרים עתירי מדע שיפותחו בה;  תשלומיםה ור מאזןשיפ  (5)

 

 החוק:להלן מספר הגדרות מתוך  

 םיב שחמ ותוכנת רו ציי  יוחשי או לא מוחשי, תהליך או שירות, לרבות תהליכ מ סכנ  -מוצר  •

היו ידועים או שלא   אשל  תתהליכים או שיטו שייצורו או שהשימוש בו בדרך מסחרית יתאפשר כתוצאה מגילוי ידע,    רצומ  -מוצר חדש   •

 היו נחלת הכלל 

 פיתוח מוצר או תהליך משלימים  -/ תהליך קיים   רמוצבר מהותי ופ שי •

בשיפור    וא  ש דחמתוכננת במטרה לגלות ידע חדש מתוך ציפייה שידע זה יהא מועיל בפיתוח מוצר חדש או תהליך    ה ריקח  -   מחקר •

 במוצר או בתהליך קיימים  תימהו

דש או לפיתוח תהליך חדש או לשיפור מהותי במוצר קיים או  צר חצור מוייל ממצאי מחקר או ידע אחר, המכוונים    ם ושיי   -  פיתוח •

ומדגמים, בניית אבתכני בתהליך קיים, לרבות גיבוש קווי   - סוי או מיתקן חצי ינ  םגד   טיפוס והפעלת-ת או בדיקתם, הכנת תכניות 

 חרושתי 

 מחקר או פיתוח  –חדשנות טכנולוגית  •
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Malwarebytes 

 כללי

Inc.Malwarebytes    "(Malwarebytes  )"המפתחת את פתרון אבטחת התוכנה   תוכנה נגד תוכנות זדוניותהינה חברת  " ו/או "החברה  

Malwarebytesמגן באופן יזום על אנשים ועסקים מפני איומים מסוכנים כגון תוכנות זדוניות, תוכנות כופר ומנצלים הנמלטים מזיהוי על  , ה

וירוס מסורתיים. מוצר הדגל של החברה משלב זיהוי מתקדם של איומים היוריסטיים עם טכנולוגיות חתימה כדי לאתר  -אנטיידי פתרונות  

משרדים באירופה ובאסיה, וצוות    יש להו הינו בקליפורניה,  ,  2008בשנת    הנוסדש   ,ולעצור מתקפת סייבר לפני שמתרחש נזק. מטה החברה

 טחה.  עולמי של חוקרי איומים ומומחי אב

וההגנה למאבק באיומי האינטרנט    " חיטוי " ין קלצ'ינסקי, פתח את החברה בכדי ליצור את מיטב פתרונות ה צ', מרMalwarebytesמייסד ומנכ"ל  

  כוכבים עולים של  30עד    30רשימת  בפרסי המצוינות הגלובלית ונבחר ל  נבחר לאחרונה ל"מנכ"ל השנה"   קלצ'ינסקיהמזיקים ביותר בעולם.  

 של ארנסט אנד יאנג. השנה יזם כן ל של עיתון הסיליקון ואלי, ו   40עד גיל  40 רשימתל פורבס, 

 .Highland Capital Partners -ו Fideltyבהובלת  6201-ל   2014בין סבבי השקעה,  בשני מיליון דולר   80 -החברה גייסה עד היום כ

  יםהמוצר

Malwarebytes    בעבר נקרא(malware-AntiMalwarebytes   )תוכנות זדוניות, כולל תוכנות אבטחה  הומסיר  תהסורק  היא בעיקר תוכנה,  

סורק במצב אצווה, ולא סורק את כל הקבצים שנפתחו, ומפחית את ההפרעה אם    Malwarebytesנוכלות, תוכנות פרסום ותוכנות ריגול.  

 על המחשב.  היא תוכנה אחרת נגד תוכנות זדוניות פועלת גם 

מוצרים  arebytesMalw  -ל ב  ,מספר  שונות.    עשרותזמינים  האחת    Malware-Malwarebytes Antiשפות  שונות,  גרסאות  שתי  מציעה 

יום מראש, ומציעה "הגנה בזמן אמת מפני תוכנות    14להורדה בחינם למחשבים ביתיים, והשנייה גרסה מקצועית, עם גרסת ניסיון בחינם של  

המגנה על טלפונים  היא אפליקציית אנדרואיד חינמית    Malware Mobile-Malwarebytes Anti  .זדוניות, סריקה אוטומטית ועדכון אוטומטי"

 חכמים מפני תוכנות זדוניות סלולריות, ומונעת גישה בלתי מורשית לנתונים אישיים המזהים יישומי מעקב.  

, המגנה על יישומים נבחרים מפני התקפות על ידי "ניצול הפחתה כדי להגן  Exploit-Malwarebytes Antiהשיקה החברה את    2014בשנת  

. הגרסה החינמית עוצרת ניצולים בדפדפנים  Windowsמגיע גם בגרסה בחינם ובתשלום עבור מחשבי    ploitEx-Antiעל תוכניות חלשות".  

  Magazine PC  -מקיבלה ארבעה כוכבים    Exploit-Anti, בעוד שהמוצר בתשלום מוסיף הגנה למגוון רחב יותר של יישומי תוכנה.  Java  -וב

מגזין   של  השנה"  של  האבטחה  "חדשנות  בפרס  בשנת  3Vוזכתה  הפרימיום    Exploit-Malwarebytes Antiמוזג    2016.  לגרסת 

Malwarebytes   והיישום העצמאי מוצע כעת רק כגרסת בטא תמידית. 3.0גרסה , 

, טכנולוגיה מתקדמת נגד כופר המתוארת כ"פתרון הראשון  Malwarebytes Endpoint Securityחשפה את    Malwarebytes,  2016בינואר  

'בקרב  שמציע שכבות הג  ידועות". החברה נתנה חסות לסקר שנערך עם אוסטרמן ריסרץ  לא  כופר  תוכנות  חברות    540נה מרובות מפני 

  " אחוז היוו אובדן הכנסות. ה"גרדיאן   34מהחברות חוו אירועי כופר, מתוכם    40%בארצות הברית, בריטניה, קנדה וגרמניה ומצאה כי כמעט  

גב כי חמישית מהחברות הבריטיות  מ  דיווח  וגובר    10,000-ו סכום של למעלה  הולך  יש ביקוש  וכי  בכדי לפתוח את הקבצים שלהן  דולר 

עסקים וצרכנים בששת החודשים    200,000  - , על פי הדיווחים הורדה הבטא על ידי כEndpointלטכנולוגיית אנטי כופר. לאחר הקמתה של  

 הראשונים של השנה. 

להסרת ותיקון ערכות שורש,    Rootkit Beta-Antiי להסרת זבל כדי להסיר תוכנות פרסום,  יש גם כלים רבים כגון כל   Malwarebytes  -ל

StartUpLITE   להגברת המהירות של אתחול מחדש שלWindows ו- FileASSASSIN  .כדי למנוע קבצים נעולים 
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 השוק

אבטחת אינטרנט    י כולל פרוטוקולי אבטחה ספציפיים כגון פרוטוקול  זהאבטחת אינטרנט מוגדרת כתהליך של אבטחת תקשורת באינטרנט.  

(IPSecו )-  Secure Socket Layer (SSL)היבטים אחרים של הגדרת אבטחת אינטרנט מורכבים מחומות אש .  (Firewall )  ות  החוסמות תוכנ

אבטחת אינטרנט נעשה שימוש בשיטות שונות כגון חומות אש,  לטובת    וירוס.-ריגול ואנטי-תוכנות זדוניות, אנטי  תעבורה לא רצויות, אנטי

אינטרנט הולך וגדל מדי יום, כאשר  ב  על המידע הזורםוירוס ורבים אחרים להגנה והעברת נתונים דרך האינטרנט. האיום  -הצפנת נתונים, אנטי

 ושירותים אחרים.    VoIP, דואר אלקטרוני, דפדפניםרחבי העולם מתחברים לאינטרנט דרך יותר ויותר אוכלוסיות וארגונים ב 

קצב שנתי  ב  ולצמוח ,  2027מיליארד דולר עד    74  -כוהוא צפוי להגיע ל   2019בשנת    מיליארד דולר  41.20-שוק אבטחת האינטרנט הוערך ב  

 .1esearchR arketM erifiedV, כך על פי דוח של  2027עד   2020-מ  8.2%של   ממוצע

הגורמים העיקריים המניעים את שוק אבטחת האינטרנט הם השימוש המוגבר באינטרנט בגלל ההתקדמות בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית  

  -ים, קמעונאות, טלקומוניקציה וברחבי העולם. גידול בפעילות הפיננסית המקוונת בענפים שונים, כלומר שירותים פיננסיים ומוסדות בנקאי

IT  ,ממשלה, ענף הייצור, הגבירו את הביקוש העולמי. יתר על כן, איומי סייבר מתפתחים באופן רציף, שימוש גובר באפליקציות סלולריות ,

ולם. הפופולריות  גדולים הם הגורמים המרכזיים שזוהו להגברת הביקוש לאבטחת אינטרנט ברחבי הע   Data  -ו  IoTויישום הולך וגובר של  

הגוברת של הדיגיטליזציה אילצה את הארגונים להסתמך רבות על מידע דיגיטלי, לפיכך, פתרונות ושירותי אבטחת אינטרנט הופכים להיות  

 חובה אסטרטגית עבור ארגון. אלה צפו באופן חיובי בהנעת הצמיחה של שוק אבטחת האינטרנט העולמי. 

רוב לגניבת מידע אישי ועסקי, או ביצוע פעולות חבלה, ספקים נגד תוכנות זדוניות מתמקדים במניעת  מכיוון שתוכנות זדוניות משמשות ל

וירוס קונבנציונאליות וחומות אש נותרו עדיין דרך אמצעי הגנה מפני תוכנות  -אבטחת משתמשים באמצעות סריקת מוניטין. בעוד שתוכנות אנטי

 יטין ובקרת יישומים כדי להציע אבטחה מקיפה. זדוניות ידועות, הספקים מתמקדים בסריקת מונ 

התקפות   שהראו  המכונה    הכופרכפי  האחרונה,  הכופר  תוכנת  לספקים.  ידועות  שאינן  זדוניות  תוכנות  נגד  מוכנות  חוסר  יש  האחרונות, 

WannayCryמדינות והפכה אותה למגיפה עולמית. מוסדות מובילים הוחזקו כבן ערובה על ידי    150-מ    , השפיעה על משתמשים בלמעלה

 תוכנת הכופר, והדגישו שוב את הפרצות באבטחת משתמשי הקצה.

 : Statista, על פי אתר  2020 -המובילות ב Malware-Anti  -תוכנות ה –בגרף  

 

  

 

1 2025-to-forecast-and-size-market-security-internet-earch.com/product/globalhttps://www.verifiedmarketres/  

https://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-internet-security-market-size-and-forecast-to-2025/
https://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-internet-security-market-size-and-forecast-to-2025/
https://www.verifiedmarketresearch.com/product/global-internet-security-market-size-and-forecast-to-2025/
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 חוות דעת

ולה לבחון  הינה  זו  דעתנו  חוות  מטרת  האם  כאמור,  בהתאם    Malwarebytesעריך  במו"פ,  העוסקת  חברה  כאל  אליה  להתייחסות  ראויה 

 . , וזאת על פי מיטב המידע העומד לרשותנולהגדרות מחקר ופיתוח כפי שמופיעות בחוק המו"פ

Malwarebytes    .על כן התרכזנו בחוות דעת זו בריכוז עדויות ממקורות  הינה חברה פרטית, ושכזו אינה מפרסמת את דוחותיה הכספיים

 מידע מגוונים, המעידים על אופיה של החברה ופעילותה. 

 

 הגדרה באתרים ומאגרי מידע   .1

המחקר,  בחנו את הגדרת פעילות החברה במספר אתרים ומאגרי מידע מוכרים. כל האתרים הנ"ל סיווגו את פעילות החברה העיקרית בענפי 

 הפיתוח והמדעים. 

 להלן הגדרת ענף/פעילות במספר אתרים ומאגרי מידע מוכרים: 

 Software Systems  –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה  CapitalIQבמערכת  ▪

 Internet Software -ו omputersCמשויכת החברה לסיווגים  Crunchbaseבאתר  ▪

 Internet Software -ו omputersCמשויכת החברה לסיווגים  Yahoo Financeבאתר   ▪

 Computer Softwareמשויכת החברה לסיווגים  Dun&Bradstreetבאתר  ▪

 Computer Software  –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה  LinkedIn  -ברשת ה ▪

 Network Management Software –מוגדר הענף הראשי בו פועלת החברה   Pitchbookבאתר   ▪

 

 ה מתחר  הדוחות כספיים של חבר  .2

פרטית, נתוניה הכספיים והעסקיים הינם סודיים. עם זאת, מבט על דוחותיה של חברה בעלת  הינה חברה  Malwarebytes -בשל העובדה ש

 מאפשר לשפוך אור על אופי פעילות החברה.  פעילות באופי דומה יחסית

ממשלות  . מספקת פתרונות אבטחה, פרטיות ואמון משולבים שונים לצרכנים, עסקים קטנים ובינוניים, ארגונים גדולים וMcAfee Corpחברת  

. טכנולוגיות האבטחה שלה מאפשרות למשתמשים הביתיים ולעסקים  פרטי ומסחריבארצות הברית ובעולם. החברה פועלת בשני מגזרים,  

להקדים את גל ההתקפות, הווירוסים, התוכנות הזדוניות ואיומים מקוונים. החברה מציעה שירותי הגנה אישית המספקים הגנה דיגיטלית  

; ופתרון אבטחת סייבר המגן מפני איומים יריביים  LiveSafe  -ו Total Protectionתחת המותגים    ,והמשפחה בכל מקום הוליסטית על האדם

שירותי אבטחה של מכשירים, פרטיות ואינטרנט אלחוטי בטוח, הגנה    תמספק  החברה גםבסביבות ענן, מקומי והיברידי, כמו גם מכשירי קצה.  

ושירותי זהות;  והגנה על    2019נוסדה בשנת    MVISION  .McAfee Corp  -ו  MVISION Device, MVISION Cloudהאבטחה    מקוונת 

 ומשרדיה הראשיים נמצאים בסן חוזה, קליפורניה. 

דוחות   פי  מוחשי במאזן    החברה,על  בלתי  נכס  וטכנולוגיה  )"טכנולוגיית     Acquired and developed technology–, לחברה  שנרכשה 

הוציאה החברה    20.2012.26  -ה שנסתיימה ב, בשנהחברהעוד על פי דוחות    .דולר  ארדמילי  1.2"(. עלות הנכס המקורית הינה  שפותחה

 . התפעול שלה אחוז מהוצאות  25%  -מעל למיליון דולר הוצאות מו"פ,  475

 : )מתורגם מאנגלית( בחברה המו"פלהלן ציטוט מדוחות החברה באשר למרכיב 

עוזר לנו להגן טוב יותר על הלקוחות שלנו. בנוסף לפיתוח הצעות ופתרונות חדשים, צוות הפיתוח שלנו מתמקד בשיווק ביצועים  המחקר שלנו  " 

אנו משקיעים גם במחקר ופיתוח כדי לתמוך בשווקים בעלי צמיחה גבוהה בארגון. השקעה זו מעדנת    להגברת המרת לקוחות ושימור לקוחות. 

האבטחה שלנו, משפרת את עיצוב המוצר והשימושיות שלנו ושומרת עלינו בחזית מחקר האיומים. שדרוגים ועדכונים  את תהליכי ניהול סיכוני  

 "עתידיים עשויים לכלול פונקציונליות נוספת בכדי לענות על צורכי השוק, תוך הבטחת תאימות למערכות וטכנולוגיות חדשות.
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  26  - ות המספקות בסיס ליישומי פטנטים חדשים בתחומים החשובים לעסק שלנו. נכון לאנו מקיימים תוכנית פטנטים פנימית לזיהוי המצא" 

פטנטים זרים שהונפקו, המתייחסים בדרך כלל להיבטים    700  -פטנטים אמריקאים שהונפקו, בנוסף לכ  1,400-, היו לנו כ  2020בדצמבר  

 "המצאתיים של המוצרים והטכנולוגיה שלנו. 

מורכבת במיוחד משום שהיא חייבת לזהות ולהגיב בצורה יעילה ויעילה לאיומים חדשים ומתוחכמים יותר תוך  טכנולוגיית אבטחת הסייבר  " 

ודאות  -עמידה בדרישות טכניות מחמירות אחרות בתחומי ביצועים, שמישות, זמינות ואחרים. ההשקעות והרכישות שלנו טומנות בחובן אי 

 " בנוגע ליעילות מפת הדרכים הטכנולוגית שלנו.

כדי להתחרות בהצלחה, עלינו להמשיך ולפתח פתרונות חדשים ולשפר את הפתרונות הקיימים, להתאים באופן יעיל לשינויים בטכנולוגיה או  " 

הצרכנים   בשוק  טכנולוגיים  לשינויים  יעילה  בצורה  ולהסתגל  תחרותיות  לאסטרטגיות  להגיב  שלנו,  המתחרים  ידי  על  המוחזקות  בזכויות 

 "  והארגונים.

 

 אפיון המשאב האנושי בחברה  .3

 עובדים.   800  -כ, על פי מקורות אינטרנטיים Malwarebytes -ב

 – אתר גיוס העובדים של החברה פונה אל המועמדים כך  

המוצרים שלנו חזקים והטכנולוגיה שלנו יעילה, בכל המכשירים והענן. אנחנו סומכים על עסקים גדולים כקטנים ומוסדות כמו בתי ספר, בתי  

וטכנולוגיה מבוססת התנהגות ומונעים על ידי מאות חוקרים, ציידים וחדשנים. כולם מחויבים לספק   AIחולים וממשלות. אנו מופעלים על ידי  

 הסייבר הטובה ביותר שיש בכל מקום.  את הגנת

משרות    25פחות  ה   לכלהמשרות,    80משרות. מתוך    80הדעת כוללת  רשימת המשרות המפורסמות באתר החברה נכון למועד כתיבת חוות  

 , כמפורט להלן: והטכנולוגיה  פיתוחההינן בתחומי 

      Job Title        #       Job Title       # 

Backend Software Engineer 14 Android Software Engineer 1 

Linux Software Engineer 15 Build and Automation Engineer 2 

UI and DB Software Engineer 16 Frontend Developer 3 

Win32 Software Engineer 17 iOS Engineer 4 

Senior Software Engineer, C++ User Interface 18 MacOS Software Engineer 5 

Senior Software Engineer (JavaScript) 19 MacOS Software Engineer 6 

Senior Software Engineer (JavaScript, Frontend) 20 Principal Software Quality Engineer 7 

Site Reliability Engineer - Infrastructure Platform 21 Senior Data Engineer 8 

Software Engineer - Cloud Platform 22 Senior Platform Engineer 9 

Senior Software Developer - Linux C++ 23 Senior Software Developer In Test 10 

Senior Software Developer - UI Experimentation Platform 24 Senior Software Developer - Linux C++ 11 

Senior Software Engineer – Cloud Platform 25 Senior Software Developer - Linux C++ 12 

  Senior Software Developer - Linux C++ 13 

 

 

 

 

 

ראויה להתייחסות אליה כאל חברה העוסקת במו"פ, בהתאם להגדרות מחקר    Malwarebytesמכל האמור לעיל ניתן להסיק כי  

 . המו"פופיתוח כפי שמופיעות בחוק 
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 ניהול השותפות  - 9פרק 

 השותף הכללי  דירקטוריון . 1.9

 :, נכון למועד התשקיףלהלן פירוט לגבי חברי הדירקטוריון של השותף הכללי בשותפות
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 רו"ח שוקי )יהושע( כהן מר חיים שיף  שם

 29007077 032190407 מספר זיהוי

וסגן יו"ר  דירקטור   תפקיד בשותף הכללי 

 הדירקטוריון 

יו"ר    דירקטור

 הדירקטוריון 

 12/02/72 14/07/75 תאריך לידה 

 חברת טוגדר,  , פ"ת 2מישא אשרוב   מען להמצאת כתבי בי דין 

היהודים     85מדינת 

 הרצליה 

 ישראלית  ישראלית  נתינות  

ועדות  או  בועדה  חברות 

 הדירקטוריון

 לא לא

 לא לא האם הוא דירקטור חיצוני 

 בעל הוא האם כן, אם

 חשבונאית מומחיות

 כשירות בעל או ופיננסית

 מקצועית

 כן כן

האם אם  הוא כן, 

 מומחה  חיצוני דירקטור

 לא לא

האם אם  כשיר הוא לא, 

 כדירקטור להתמנות

 תלוי  בלתי

 לא לא

 של עובד הוא האם

בת,   הכללי, חברה השותף

 של שלו או קשורה  חברה

)בציון   עניין בעל בו 

ממלא   שהוא  התפקיד 

 כאמור( 

שירותי   סגן  מעניק 

דירקטוריון   יו"ר 

   לשותף הכללי

טוגדר   ויו"ר  עניין  בעל 

( עסקית  (,  2018חדשנות 

בשותף   השליטה  מבעלי 

שירותי    הכללי מעניק 

לשותף   דירקטוריון  יו"ר 

   הכללי

 כהונתו החלה בו התאריך

 כדירקטור

09/12/2020 25/11/2020 

ראשון   השכלתו תואר 

וכלכלה,   במשפטים 

במנהל   שני  תואר 

 עסקים )מימון( 

  בעל רואה חשבון מוסמך,  

  בחשבונאות   ראשון  תואר

  שני  ותוארומנהל עסקים  

 במשפטים 

 השנים בחמש עיסוקו

 האחרונות

משותף,   מייסד 

 אלפנט. 

חדשנות   טוגדר  יו"ר 

 ( מבעלי  2018עסקית   ,)

 השליטה בשותף הכללי 



  

 3 -ט 
 

 בהם אחרים תאגידים

 כדירקטור  משמש

א.ה.א ייעוץ  

ואחזקות בע"מ,  

Dominion 

Minerals Inc. . 

טוגדר חדשנות עסקית  

( בע"מ, טוגדר  2018)

יוניקורן פרטנרס בע"מ,  

טוגדר יוניקורן ונצ'רס  

 בע"מ, 

בוקסיט אינטראקטיב  

 בע"מ 

 של משפחה בן הוא האם

 בשותף אחר עניין בעל

 הכללי 

 לא לא

 רואה  הכללי השותף האם

 מומחיות כבעל בו

 ופיננסית חשבונאית

 במספר  עמידה לצורך

 שקבע המזערי

סעיף   פי -על הדירקטוריון

לחוק 12)א()92 החברות,   ( 

 1999-תשנ"ט

 כן כן

 

 

 

 

 ובשותפות  בשותף הכלליאחרים בכירים  משרה נושאי . 2.9

המוגבלת )לפרטים אודות  בהתאם להסכם השותפות, השותף הכללי מנהל את עסקי השותפות  

 לעיל(.  9.1הדירקטורים של השותף הכללי בשותפות המוגבלת, ראו סעיף 

 

מכהנים   בכירים משרה נושאי  אודות פרטים  להלן  אינם  אשר  ובשותפות,  הכללי  בשותף 

 התשקיף: כדירקטורים בשותף הכללי, נכון למועד
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 אבי גפן שם:

 056401698 מספר זיהוי:

 27/03/1960 תאריך לידה: 

 07/12/2020 תאריך תחילת כהונה: 

בעל עניין בתאגיד או בן  

משפחה של נושא משרה  

בכירה אחר או בעל עניין 

 בתאגיד:

 לא

 מנכ"ל  תפקיד:

 תואר ראשון במשפטים  השכלה:

השנים   5 -ניסיון עסקי ב

 האחרונות:

- לשעבר מנכ"ל אלון ישראל, מנכ"ל קבוצת אקויטל 

 ישראמקו, יזם ומנכ"ל איזי אנרגיה.

האם מורשה חתימה  

 עצמאי 
 לא

 

 בועז בילואר  שם:

 011708526 מספר זיהוי:

 1982ביולי   13 תאריך לידה: 

 2020בנובמבר  1 תאריך תחילת כהונה: 

בעל עניין בתאגיד או בן  

משפחה של נושא משרה  

בכירה אחר או בעל עניין 

 בתאגיד:

 לא

 כספים "ל סמנכ תפקיד:

 תואר ראשון בחשבונאות  השכלה:

השנים   5 -ניסיון עסקי ב

 האחרונות:

רואה חשבון במשרד אלגריסי ושות'. לשעבר חשב חברות  

 ועוזר חשב בחברת ג'נרל אלקטריק.   1MXבנות בחברת 

 

 משרדים . 3.9

היא   השותפות  ושל  הכללי  השותף  של  הרשום  המשרד  היהודים  כתובת  הרצליה  85מדינת   ,

 .פיתוח

 

 של השותפות החשבון-רואי . 4.9

 רואי חשבון  -זיו האפט  

 .6618001, תל אביב, 48דרך מנחם בגין  מ

  

 הדין להנפקה זו -עורכי . 5.9

 . הרצליה פיתוח,  89, רחוב מדינת היהודים דין-, משרד עורכיקצנל דימנט
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 בעלי ענין ונושאי משרה בחברה  - 10 פרק

זה   ענין"  ה בפרק  "בעל  התשקיף  בתאריך  שהינו  מי  וכל  הכללי  השותף  פירושו  ענין"  "בעל  מונח 

   .1968- לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1בשותף הכללי כמשמעות מונח זה בסעיף 

 

 לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה  מוליםתג 10.1

הקמתה ועד למועד פרסום התשקיף, לא שילמה השותפות שכר והוצאות לבעלי   ממועד 10.1.1

 עניין ונושאי משרה בחברה. 

 כמפורט להלן:   לתגמוליםפי הסכם השותפות המוגבלת  -השותף הכללי זכאי על 10.1.2

  ף אלף דולר בתוספת מע"מ, בכל חודש, כמפורט בסעי  25ניהול בסך של    לדמי 10.1.2.1

מתוך דמי הניהול    . תשקיףל  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק    9.1

בשותף   ויועצים  לעובדים  תשלומים  לעת  מעת  לשלם  הכללי  השותף  עשוי 

הכללי לרבות לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בשותף הכללי וזאת מבלי  

לגרוע מהתחייבות השותפות לשאת בכל הוצאות השותפות כאמור בסעיף  

  אלפנט   אלו כוללים בין השאר את שירותי  שירותים  להסכם השותפות.  9.2

דמי    . לעיל  8  לפרק  8.17.3  בסעיף  בהרחבה כמפורט   התשקיף,  למועד  נכון 

 לנושאי משרה.  תשלומיםהניהול אינם כוללים 

  בהסכם  9.3  בסעיף  כמפורט  השותפות  של  וחוב  הון   לגיוסי  סיוע  בגין  לתמורה 10.1.2.2

 . לתשקיף  5 לפרק' א כנספח המצורף  השותפות

, כמפורט  או תמורות שתקבל השותפות/ודמי יוזמה המבוססים על הכנסות   10.1.2.3

להבנת    .תשקיףל  5בהסכם השותפות המצורף כנספח א' לפרק    10.3בסעיף  

בפקודת   המונח  כהגדרת  יוזמה",  "דמי  מהווים  היוזמה  דמי  השותפות, 

השותפויות, ולכן לא יצריכו אישור של מחזקי יחידות ההשתתפות לאורך  

 שותפות. כל חיי ה

משרה   ונושאי  בו  השליטה  בעלי  ו/או  הכללי  השותף  זכאים  להם  התשלומים  עיקרי  להלן 

 :בשותפות, מהשותפות

 1הכללי  לשותף  ניהול דמי

  הנכסים  סך   בו  במקרה

 "ח ש  מיליון 100 עד  הוא
לחודש,   2המנהוליםמסך הנכסים   0.2%הניהול החודשיים יהיו בשיעור של   דמי

 דולר ארה"ב לחודש.  25,000-אך לא פחות מ

  הנכסים  סך   בו  במקרה

 "ח ש  מיליון 100  מעל הוא
הנכסים   מסך 0.15%"ח, יעמדו על שיעור של ש מיליון   100 שמעל הסכום לגבי

 המנוהלים של השותפות. 

  הנכסים  סך   בו  במקרה

 "ח ש  מיליון 250  מעל הוא
"ח, יעמדו על שיעור  ש מיליון 250 שמעל הסכום לגבי דמי הניהול החודשיים, 

 הנכסים המנוהלים של השותפות. מסך 0.08%של 

 זה לעיל.  לתשקיף 5"ב לפרק המצלהסכם השותפות  9.1סעיף   ראו הערות 

 יוזמה  דמי

בתמורה לשירותי הייזום של השותף הכללי לשותפות, השותף הכללי יהיה זכאי לקבל מהשותפות דמי יוזמה  

",  יוזמה  דמי. "השותפות  בהסכם  בהרחבההמבוססים על הכנסות ו/או תמורות שתקבל השותפות, כמפורט  

  עולה  נטו   והתמורה   במידה ,  לעיל  האמור   אף   על (.  השותפות  בהסכם )כהגדרתה    נטו   תמורה   מכל  20%  משמעותם 

 
 יובהר כי דמי הניהול ישולמו באופן חודשי על בסיס הדוחות הכספיים האחרונים שפרסמה השותפות.  1
 ." משמעם סך הנכסים במאזן נכון למועד הרלבנטיסך הנכסים המנוהלים" 2
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"(, יהא  העודפת  התמורה( )להלן: "השותפות  בהסכם   המונח )כהגדרת    בפרויקט  הישירות  מההשקעות   100%  על

  שמעל  נטו   תמורה   כל   בעד )קרי,    העודפת   התמורה   כל   בגין   30%  של   בשיעור  יוזמה   לדמי   זכאי  הכללי   השותף 

 כדין "מ מע יתווסף  היוזמה לדמי(.  בפרויקט הישירות להשקעות מעבר  100%

 זה לעיל.  לתשקיף 5"ב לפרק המצלהסכם השותפות  9.4סעיף   ראו הערות 

 3משרה  לנושאי תגמול

₪; מר חיים    25,000; מר אבי גפן  ₪    15,000שוקי )יהושע( כהן    מר חודשי  שכר

 . ₪ 15,000 שיף

שבו   ידי    שגויסו   הכספים   סךבמועד  על 

 מיליון ש"ח   75השותפות יעלה על 

₪; מר חיים   ₪33,000; מר אבי גפן   20,000שוקי )יהושע( כהן  מר

 ₪.  20,000 שיף

שבו   ידי    שגויסו   הכספים   סךבמועד  על 

 מיליון ש"ח  150השותפות יעלה על 

₪; מר חיים   ₪41,000; מר אבי גפן   25,000שוקי )יהושע( כהן  מר

 ₪.  25,000 שיף

 .₪ 457,656 אופציה  כתבי של  כלכלי שווי

 . להלן 10.2 סעיף   ראו הערות 

 וחוב  הון בגיוסי לטיפול  סיוע בגין תמורה

הנאמן ישלם לשותף הכללי, תמורת סיוע וטיפול בגיוס ההון במסגרת ההצעה הראשונה לציבור ובמסגרת כל  

 : כדלקמן סכומיםגיוס הון ו/או חוב נוסף )ציבורי או פרטי(, 

 דולר ארה"ב. 40,000 –דולר ארה"ב  5,000,000כל גיוס שבו סכום התמורה המיידית הינו עד  בגין (א)

 דולר ארה"ב. 60,000 –דולר ארה"ב  5,000,000התמורה המיידית עולה על  כל גיוס שבו סכום  בגין (ב)

 הנפקה  הוצאות 

 .₪  אלפי 800-כ

 החזר הוצאות 

 השותף הכללי יהא זכאי להחזר הוצאות שהוציא לטובת השותפות, ללא מגבלת סכום.

 . לעיל זה  לתשקיף 6 פרק ראו הערות 

 

 ההנפקה  תמורת מסך אפקטיביים  ניהול דמי שיעור 10.2

  חודשים   12  של  לתקופה  הכללי  לשותף  להשתלם  הצפויים  האפקטיביים  הניהול  דמי  שיעור

חושב    7.5%-כ  מהווה זה  שיעור  זה.  תשקיף  פי  על  הצפויה  )ברוטו(  ההנפקה  תמורת  מסך 

(,  "בארה  דולר  אלף  300חודשים )  12כדלקמן: דמי הניהול שישתלמו לשותף הכללי בתקופה של  

ה"ה שוקי    –להלן    10.3שישתלם לנושאי המשרה בשותף הכללי )כמפורט בסעיף  בתוספת השכר  

, חלקי סה"כ תמורת ההנפקה הצפויה ברוטו  (בילואר  ובועז  שיף( כהן, אבי גפן, חיים  יהושע)

 ש"ח.  מיליון 25-כבסך של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 לשכר החודשי יתווספו זכויות סוציאליות.  3
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 בשותפות המשרה נושאי של הכהונה תנאי פירוט 10.3

 : מהשותפות בשותפות משרה  נושאי זכאים להם   התשלומים עיקרי  להלן

 

 

 

  ובהנחת לעיל(    10.1מיליון ₪ )ראה סעיף    75בהנחה של היקף הון מנוהל על ידי השותפות של    *

 . משכורות 3 של שנתי בונוס 

כנציג של   פיננסיים בע"מ עמה התקשרו השותף    שירותים  אלגריסי** מעניק את השירותים 

 להלן. 10.3.5הכללי והשותפות . לתנאי ההסכם ראה סעיף 

 

 

 

 

 רו"ח שוקי )יהושע( כהן  –"ר יו 10.3.1

העסקה ל   בהתאם מר    2021באפריל    11מיום    הסכם  כהן יכהן    ן כהעם  "ר כיו   מר 

 תפקיד   בכל  וכן  ,ההשקעות של השותפות  בועדת  כחבראו  /ו   הכללי  שותףב  הדירקטוריון

יהא    העסקהמשרה. בהתאם להסכם    20%של    כולל  בהיקף  כנושא משרה,  בחברה  אחר

 וזאת   )בתוספת זכויות סוציאליות(   ש"ח   15,000בסך של  חודשי    שכרזכאי ל  כהן  מר

ידי   שגויסו  הכספים  סךבמועד שבו    .השותפות  של  למסחר  הרישום  ממועד   החל על 

 יעלה ו  25%-ל  אוטומטי   באופן   המשרה  היקף  עלה ימיליון ש"ח,    75השותפות יעלה על  

 על  שגויסו  הכספים  סךשבו    ובמועד,  ש"ח20,000 על    ויעמוד  כהן  מרשל    החודשי  השכר

  33%-ל  אוטומטי  באופן  המשרה  היקף  עלהי מיליון ש"ח,    150ידי השותפות יעלה על  

 זכויות   בתוספת  והכל ,  ש"ח  25,000על    ויעמוד  כהן   מרשל    החודשי  השכר  יעלהו

נקבע    כיעוד יצוין,    למען הסר ספק, השכר החודשי לא יתעדכן כלפי מטה. .סוציאליות

ועד למועד הרישום  2020באוקטובר  1שמיום  בתקופה עבודתובהסכם העסקה שבגין  

יהא   השותפות,  של  )ש  75,000  של  כולל  לשכר  זכאילמסחר    ת זכויו  בתוספת"ח 

  שנתי  בונוס  לתשלום  זכאי  יהאההעסקה כי מר כהן   , נקבע בהסכם  בנוסף(.  סוציאליות

 תגמולים אחרים  בעבור שירותים תגמולים )במונחי עלות חברה באלפי ש"ח( פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם  סה"כ
היקף 
 משרה

 שיעור
 החזקה

  בהון 
 שכר   החברה

בונוס 
 שנתי 

תשלום 
מבוסס  

 מניות
דמי 
 ניהול 

דמי 
 ייעוץ 

החזר 
 ריבית  אחר הוצאות 

דמי 
 אחר* שכירות

שוקי 
)יהושע(  

 כהן
 407 -  -  -  -  -  -  -  137 * 54 * 216 -  20% יו"ר 

 633 -  -  -  -  -  -  -  183 * 90 * 360 -  80% מנכ"ל  אבי גפן 

חיים 
 שיף

סגן 
 יו"ר 

20%  - 216 * 54 * 137  -  -  -  -  -  -  - 407 

בועז 
בילואר

**  

סמנכ"
ל 

 כספים
20%  - 120 30  -  -  -  -  -  -  -  - 150 
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   :כדלקמן, שנתית NAVבהתאם לעמידה ביעדי תשואת 

  הדוחות   פי   על   השותפות   של  עצמי   הון " תחושב כמנה שבין )א(  שנתית  NAV  תשואת"

 ושווי   מזומנים   בניכוי  כלשהי  לשנה  השותפות   של  המבוקרים  השנתיים  הכספיים

  שהושקעו  השקעה  סכומי   ובניכוי,  האמורים  הדוחות   של  במאזן   המופיעים   מזומנים 

של השותפות  )ב( הון עצמי לבין( נומינלית)מחושב  שנה  באותה מטרה  בתאגידי  בפועל 

בניכוי  הקודמת  לשנה  השותפות  של  המבוקרים  השנתיים  הכספיים  הדוחות  פי  על 

 . רמזומנים ושווי מזומנים בדוחות הכספיים כאמו

הסכם    במקרה סיום  מסיבההעסקהשל  כתוצאה  למעט  יהא  מוצדקת  ,  "ר יו, 

בת    הדירקטוריון מוקדמת  להודעה  להביא    היו"רואולם    .חודשים  3זכאי  רשאי 

 . כדיןימים   30בת  ידי מתן הודעה מוקדמת -הסכם לסיום עלה

ציבורית,  יוענקו  כהן  למר מוגבלת  לשותפות  השותפות  של  הפיכתה  עם   ,42,313 

מיחידות ההשתתפות    1.5%-כ יחידות השתתפות )  42,313- אופציות הניתנות למימוש ל

 10.3.4לעניין תנאי האופציות ראו סעיף     לפרטים.  במועד רישום השותפות למסחר(

הכללית    על ידי האסיפה   2021באפריל    8הענקת האופציות למר כהן אושרה ביום    להלן. 

של השותף הכללי. לפיכך, הענקת האופציות מיד לאחר ביצוע ההנפקה על פי תשקיף 

זה לא תחייב אישור של האסיפה הכללית או כל אישור אחר למעט אישור דירקטוריון 

 השותף הכללי להענקת האופציות. 

 

 גפן  אבי - "ל מנכ 10.3.2

  כמנכ"ל השותף הכללי  גפן  מריכהן  עם    2021באפריל    11מיום    הסכם העסקהל  בהתאם

לשכר חודשי בסך של  זכאי    יהא מר גפן   ,העסקהבהתאם להסכם  .  "("להמנכ)להלן: "

)בתוספת  ש  25,000  של   למסחר  הרישום  ממועד  החל  וזאת  (סוציאליות  זכויות"ח 

מיליון   75ידי השותפות יעלה על    על   שגויסו   הכספים  סךכי במועד שבו    יצוין .  השותפות

  הכספים  סך, ובמועד שבו  "חש   33,000על    ויעמוד  מר גפן  שלהחודשי    השכר  יעלהש"ח,  

על    על  שגויסו יעלה  על   ויעמוד  החודשי  השכר  יעלהמיליון ש"ח,    150ידי השותפות 

למען הסר ספק, השכר החודשי לא   ., והכל בתוספת זכויות סוציאליותש"ח  41,000

כי נקבע בהסכם העסקה שבגין עבודתו בתקופה שמיום  עוד יצוין,    יתעדכן כלפי מטה.

ועד למועד הרישום למסחר של השותפות, יהא זכאי לשכר כולל של    2020באוקטובר    1

זכאי    יהא  גפןההעסקה כי מר  , נקבע  בנוסף  בתוספת זכויות סוציאליות(.ש"ח )  80,000

 שנתית, כדלקמן:   NAVלום בונוס שנתי בהתאם לעמידה ביעדי תשואת לתש

" תחושב כמנה שבין )א( הון עצמי של השותפות על פי הדוחות  שנתית  NAVתשואת  "

ושווי  מזומנים  בניכוי  כלשהי  לשנה  השותפות  של  המבוקרים  השנתיים  הכספיים 

ובניכוי סכומי השקעה שהושקעו   מזומנים המופיעים במאזן של הדוחות האמורים, 

של השותפות  בפועל בתאגידי מטרה באותה שנה )מחושב נומינלית( לבין )ב( הון עצמי

בניכוי  הקודמת  לשנה  השותפות  של  המבוקרים  השנתיים  הכספיים  הדוחות  פי  על 

 . מזומנים ושווי מזומנים בדוחות הכספיים כאמור

מסיבה כתוצאה  להביא  ,  מוצדקת  למעט  רשאי  צד  עלהכל  לסיום  מתן  - הסכם  ידי 
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 . כדיןחודשים   3בת הודעה מוקדמת 

אופציות   56,417יקבל, עם הפיכתה של השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית,    גפן  מר

ל למימוש  )    56,417- הניתנות  השתתפות  במועד   2%-כיחידות  ההשתתפות  מיחידות 

למסחר(.   השותפות    לעיל.   10.3.4  סעיף  ראו  האופציות  תנאי  לעניין  לפרטיםרישום 

על ידי האסיפה הכללית של   2021באפריל    8הענקת האופציות למר גפן אושרה ביום  

השותף הכללי. לפיכך, הענקת האופציות מיד לאחר ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה  

ר אחר למעט אישור דירקטוריון  לא תחייב אישור של האסיפה הכללית או כל אישו

 השותף הכללי להענקת האופציות. 

 

 שיף חיים  מר  -יו"ר  סגן 10.3.3

"ר יו   כסגן  יכהן מר שיף   שיףעם מר    2021באפריל    11מיום    הסכם העסקהל  בהתאם

בהיקף של   כנושא משרה,  וכן בכל תפקיד אחר בחברה  ,הכללי  השותף  של   הדירקטוריון

  15,000בסך של    חודשי   לשכר  , זכאי  מר שיףיהא    העסקה משרה. בהתאם להסכם    20%

 .השותפות   של   למסחר  הרישום  ממועד  החל   וזאת   ( סוציאליות  זכויות"ח )בתוספת  ש

  עלהימיליון ש"ח,    75ידי השותפות יעלה על    על  שגויסו  הכספים  סךיצוין כי במועד שבו  

, "חש  20,000על    ויעמודהשכר החודשי    יעלהו  25%-ל   אוטומטי  באופן  המשרה   היקף

  היקף   עלהימיליון ש"ח,    150ידי השותפות יעלה על    על  שגויסו  הכספים   סךובמועד שבו  

, והכל  "חש  25,000על    ויעמוד  החודשי  השכר  יעלהו  33%- ל  אוטומטי  באופן  המשרה

  .מטה  כלפי  יתעדכן   לא   החודשי  השכר ,  ספק  הסר  למען  . בתוספת זכויות סוציאליות

  2020באוקטובר    1עוד יצוין, כי נקבע בהסכם העסקה שבגין עבודתו בתקופה שמיום  

של   כולל  לשכר  זכאי  יהא  השותפות,  של  למסחר  הרישום  למועד  ש"ח    75,000ועד 

זכויות  ) כי  בנוסף  סוציאליות(.בתוספת  בהסכם  נקבע  שיף  ,  לתשלום    יהאמר  זכאי 

 שנתית, כדלקמן:   NAVבונוס שנתי בהתאם לעמידה ביעדי תשואת 

" תחושב כמנה שבין )א( הון עצמי של השותפות על פי הדוחות  שנתית  NAVתשואת  "

של   המבוקרים  השנתיים  ושווי הכספיים  מזומנים  בניכוי  כלשהי  לשנה  השותפות 

ובניכוי סכומי השקעה שהושקעו   מזומנים המופיעים במאזן של הדוחות האמורים, 

בפועל בתאגידי מטרה באותה שנה )מחושב נומינלית( לבין )ב( הון עצמי של השותפות 

בניכוי  הקודמת  לשנה  השותפות  של  המבוקרים  השנתיים  הכספיים  הדוחות  פי  על 

 מנים ושווי מזומנים בדוחות הכספיים כאמור. מזו

הסכם    במקרה סיום  מסיבההעסקהשל  כתוצאה  למעט  יהא  מוצדקת  ,  "ר יוסגן  , 

רשאי להביא    היו"ר ואולם סגן    .חודשים  3זכאי להודעה מוקדמת בת    הדירקטוריון

 . כדיןימים   30בת  ידי מתן הודעה מוקדמת -הסכם לסיום עלה

  אופציות   42,313,  ציבורית  מוגבלת  לשותפות  השותפות  של  הפיכתה  עם,  יקבל  שיף  מר

מיחידות ההשתתפות במועד   1.5%-כ)  השתתפות  יחידות    42,313-ל  למימוש  הניתנות

  . להלן  10.3.4לעניין תנאי האופציות ראו סעיף     לפרטיםרישום השותפות למסחר(.  

הכללית של   על ידי האסיפה  2021באפריל    8הענקת האופציות למר שיף אושרה ביום  

השותף הכללי. לפיכך, הענקת האופציות מיד לאחר ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה  

לא תחייב אישור של האסיפה הכללית או כל אישור אחר למעט אישור דירקטוריון  
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 השותף הכללי להענקת האופציות.   

 

מר    ,גפן  אבי  כהן, מר)יהושע(  שוקי למרלהלן תמצית ותנאי האופציות שתוקצינה  10.3.4

 :בשותפות 4וחברי ועדת ההשקעות משרה  נושאי   היותם בגין שיף חיים

 . אופציהש"ח לכל   10  – מחיר מימוש 10.3.4.1

שנים בהבשלה    שלושהאופציות תובשלנה לאורך תקופה של    –תנאי הבשלה   10.3.4.2

של   )הבשלה  ובלבד    1/12רבעונית  רבעון(  בכל  האופציות    שהניצע מכמות 

  השותף משרה או עובד של    כנושא"( ימשיך לכהן  הניצע )להלן בסעיף זה: "

 . הכללי

אופציה    –תקופת האופציה   10.3.4.3 לרבות  לא מומשה,  אופציה שהוענקה אך  כל 

בתום   ותבוטל  )להל   7שהבשילה, תפקע  "שנים ממועד הענקתה    תקופת ן: 

במהלך  האופציה תסתיים  האופציה  תקופת  אם  לעיל,  האמור  אף  על   .)"

או   קיומו  בשל  חסימה  כתקופת  הדירקטוריון  ידי  על  נקבעה  אשר  תקופה 

פנים מידע  של  לקיומו  לעמידה  blackout period) פוטנציאל  בכפוף  אזי   )

באופן   תוארך  האופציה  תקופת  האופציות,  תנאי  יתר  כל  ולהתקיימות 

לרבות  אוט שהוא,  גורם  כל  של  נוספת  החלטה  בכל  צורך  ללא  ומטי, 

השווה   ימים  במספר  נוספת  תקופה  למשך  הכללי,  השותף  דירקטוריון 

השותף   דירקטוריון  כאמור.  החסימה  בתקופת  הכלולים  הימים  למספר 

" לעיל.  כאמור  האופציה  תקופת  הארכת  על  לניצע  יודיע    תקופת הכללי 

 פציה המוארכת, כאמור לעיל. לרבות תקופת האו – "האופציה

 התאמות 10.3.4.4

בכל מקרה של עסקת מיזוג, פיצול    –עסקת מיזוג, פיצול ו/או שינוי מבני   .א

יבוטלו ו/או יימכרו ו/או   ,ו/או שינוי מבני אחר של השותפות, האופציות

ו/או   חליפיות  אופציות  תמורת  ו/או  מזומן  תמורת  יומרו  ו/או  יוחלפו 

תמורת ניירות ערך אחרים בשותפות או בתאגיד האחר, לפי העניין, או  

פי שיקול דעתו   על  והכל  תתבצע בהתייחס אליהם כל התאמה אחרת, 

לאישורים  המוחלט של דירקטוריון השותף הכללי של השותפות, בכפוף  

על פי דין, לרבות אישור מקדמי מרשויות המס, ככל שנדרש, וללא צורך  

מהאפשרויות   יותר  או  אחת  לגבי  לרבות  הניצע,  הסכמת  בקבלת 

 המפורטות להלן: 

ואם   (1) תואץ  של האופציות שלא הבשילו  וכיצד תקופת ההבשלה  אם 

האופציות שתקופת ההבשלה שלהן לא תואץ, יבוטלו, יימכרו, ייפדו  

אחרים  על   ערך  בניירות  ו/או  באופציות  יוחלפו  או  השותפות  ידי 

וככל   אם  המימוש  במחיר  שינויים  כך  לשם  ולבצע  אחר  בתאגיד 

 שידרשו;

אם וכיצד אופציות )כולל אופציות שתקופת ההבשלה שלהן הואצה   (2)

כאמור לעיל( יבוטלו, ימומשו, יוחלפו ו/או יימכרו על ידי הנאמן או  

 
אורנשטיין, אלוף )מיל'( עוזי מוסקוביץ, ברוך גינדין, משה אלון, ד"ר איתן גוראל ויצחק מלאך,  ה"ה פרופ' אריה    4

 לעיל. 8.5.2כמפורט בהרחבה בסעיף 
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 ;בור הניצעהשותפות, לפי העניין, ע

כיצד יחידות ההשתתפות שמומשו )כולל אופציות שתקופת ההבשלה   (3)

הנאמן   ידי  על  הניצע  עבור  המוחזקות  לעיל(  כאמור  הואצה  שלהם 

 יוחלפו ו/או יימכרו ו/או יומרו על ידי הנאמן עבור הניצע; וכן 

לאופציות   (4) בקשר  התאמה  ו/או  פעולה  כל  ולבצע  הוראה  כל  לקבוע 

 .לפי שיקול דעתו ותנאיהן, ככל שיידרש

הון   .ב איחוד  או  יחידות    –פיצול  הון  איחוד  או  פיצול  של  מקרה  בכל 

השתתפות של השותפות, או כל אירוע הוני תאגידי בעל אופי דומה באופן  

לשם   הדרושים  ההתאמות  או  השינויים  את  תבצע  השותפות  מהותי, 

יחידות   למספר  ביחס  הניצע  של  זכויותיו  הגדלת  או  דילול  מניעת 

תפות נשוא האופציות שטרם מומשו על ידי הניצע וטרם פקעו ו/או  ההשת

 ביחס למחיר המימוש של כל אופציה.

רווחים   .ג מחזיקי    –חלוקת  לכל  במזומן  רווחים  השותפות  תחלק  אם 

חלוקת   לקבלת  הזכות  את  הקובע  והתאריך  שלה,  ההשתתפות  יחידות 

המי מועד  לפני  אך  האופציות,  הקצאת  מועד  לאחר  יחול  מוש  רווחים 

שלהן בפועל, יופחת מחיר המימוש של כל אופציה שלא מומשה לפני חלוף  

התאריך הקובע הנ"ל, במלוא סכום חלוקת הרווחים ליחידת השתתפות  

 ברוטו, אשר חולק כאמור. 

במקרה של הנפקת זכויות על ידי השותפות למחזיקי    –הנפקת זכויות   .ד

מ הנובעות  ההשתתפות  יחידות  מספר  ההשתתפות,  מימוש  יחידות 

שהוא   כפי  הזכויות,  של  ההטבה  למרכיב  בהתאם  יותאם  האופציות 

יחידת ההשתתפות בבורסה ביום   מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של 

יחידת   של  הבסיס  שער  לבין  ה"אקס"  יום  שלפני  האחרון  המסחר 

 לא ניתן לשנות דרך התאמה זו.  ."ההשתתפות "אקס זכויות

המפורטת .ה מהתאמה  כתוצאה  בו  מקרה  השותפות    בכל  תידרש  לעיל, 

יחידת   שברי  השותפות  תקצה  לא  השתתפות,  יחידת  שברי  להקצות 

יעוגל   לניצע  שיוקצו  ההשתתפות  יחידות  ומספר  כאמור,  השתתפות, 

לא ניתן    למספר השלם הקרוב )כלפי מעלה או כלפי מטה, לפי המקרה(.

 לשנות דרך התאמה זו. 

ה לניירות ערך בתל  יובהר, כי האמור בסעיף זה כפוף להוראות הבורס  .ו

אביב בע"מ ולכל בורסה אחרת אשר יחידות ההשתתפות תיסחרנה בה,  

ממחיר   יפחת  לא  האופציות  של  המימוש  מחיר  זה,  ובכלל  לעת,  מעת 

 ככל שקיים(. (המימוש המינימלי בהתאם לתקנון הבורסה 

שמומשו   10.3.4.5 השתתפות  יחידות  יחידות    – זכויות  תהיינה  הקצאתן,  עם 

בג שהוקצו  ליחידות  ההשתתפות  בזכויותיהן  שוות  האופציות  מימוש  ין 

חלוקת   לכל  זכאיות  ותהיינה  ועניין,  דבר  לכל  השותפות  של  ההשתתפות 

רווחים או הטבה אחרת, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתן חל ביום  

הקצאת יחידות ההשתתפות או לאחריו. אופציות לא תקנינה למחזיק בהם  
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דות השתתפות, לרבות זכות הצבעה או  זכות כלשהי המוקנות למחזיק יחי

 הזכות להשתתף ברווחי השותפות, טרם מימושן ליחידת השתתפות. 

 סיום העסקה/שירות 10.3.4.6

סיום העסקה או שירות מכל סיבה שהיא, למעט כתוצאה ממוות, נכות   .א

אם העסקתו או שירותו של ניצע בשותפות או בתאגיד קשור   – או עילה

בס  כאמור  למעט  סיבה,  מכל  להלן,  תסתיים  )ד(  עד  )ב(  קטנים  עיפים 

( עד למועד סיום ההעסקה או  vestedאופציות שהזכות לממשן התגבשה )

ימים ממועד   90השירות תהיינה ניתנות למימוש לפי המוקדם מבין: )א(  

)ב( מועד תום תקופת   לפי העניין; או  יחסי העבודה או השירות,  סיום 

 לטובתו תפקע.   האופציה. זכאות הניצע ליתר האופציות שהוקצו

נכות   .ב או  מוות  בשל  שירות  או  העסקה  יחסי    –סיום  סיום  של  במקרה 

העבודה או השירותים של הניצע עם השותפות או תאגיד קשור כתוצאה  

דעתו   שיקול  לפי  תיעשה  מנכות  כסובל  ניצע  הגדרת  (כאשר  מנכות 

או במקרה של פטירה, חו"ח,   ,)המוחלט של דירקטוריון השותף הכללי

במשך תקופה   ,בזמן ההתקשרות עם השותפות או תאגיד קשור של ניצע  

)א(   מבין  במוקדם  או    12שתסתיים  הנכות  אירוע  מקרות  חודשים 

"התקופה   )להלן:  האופציה  תקופת  תום  )ב(  או  כאמור,  הפטירה 

כלל   את  לממש  זכאי  העניין,  לפי  יורשיו,  או  הניצע  יהיה  הנוספת"( 

ן את המנה הבאה בלבד לאחר  האופציות אשר הבשילו עד לאותו מועד וכ

לטובת   שהוקצו  האופציות  ליתר  הזכאות  שקיימת(.  )ככל  מועד  אותו 

של   במקרה  השירותים.  או  העבודה  יחסי  סיום  במועד  תפקע  הניצע 

הוראות   היורשים  על  יחולו  הניצע,  ליורשי  השתתפות  יחידות  העברת 

 המיסוי על פי כל דין. 

מעילה   .ג כתוצאה  שירות  או  העסקה  השותף הכללי    –סיום  דירקטוריון 

בדבר   הוראות  לרבות  אופציות,  מימוש  על  הגבלות  לקבוע  רשאי  יהיה 

בין אם הובשלו ובין אם לאו, שהוענקו לניצע   ,ביטול הענקה של אופציות

 אם העסקתו או שירותו בשותפות תסתיים בעילה. 

למעט אם נקבע אחרת על ידי דירקטוריון השותף   –שינוי מקום העסקה  .ד

או    הכללי,  תוכנית האופציות  לו תחת  לאופציות שהוענקו  הניצע  זכות 

עבר   שהניצע  מהעובדה  כתוצאה  רק  תפקע  או  תסתיים  לא  להבשלתן 

לעבוד כעובד או נושא משרה או נותן שירותים בשותפות ו/או בתאגיד  

 קשור.

האופציות   10.3.4.7 מימוש  על  ליחידות    –מגבלות  אופציות  של  מימוש  יבוצע  לא 

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד    השתתפות ביום הקובע

.  ( כל אחד מהנ"ל יקרא: "אירוע שותפות ")הון, לפיצול הון או להפחתת הון  

היום   לפני  חל  שותפות  אירוע  של  האקס  שיום  מקום  כי  מובהר,  כן,  כמו 

האקס"   ב"יום  הקצאה  או  המרה  תבוצע  לא  שותפות,  אירוע  של  הקובע 

יחידות .כאמור תחולנה המגבלות    על הקצאת  נשוא האופציות  השתתפות 

 הקבועות בתקנון הבורסה. 
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האופציות שתוענקנה תהיינה חסומות בהתאם למסלול    –מגבלות עבירות   10.3.4.8

המס הנבחר, ככל שיחול. בנוסף, לבקשת חתמים בהצעת ניירות ערך לציבור  

עד   של  חסימה  על  להחליט  רשאי  הכללי  השותף  או    180דירקטוריון  יום 

יחידות   את  למכור  הניצע  יורשה  לא  במהלכה  יותר  ארוכה  לתקופה 

בהתאם   חוזרת  מכירה  על  מגבלות  הניצע  על  יחולו  כן,  כמו  ההשתתפות. 

ג לחוק ניירות ערך וכן הניצע יהי כפוף לנהלי השותפות  15להוראות סעיף  

 (. black out periodsבעניין תקופות החשכה )

ל  –  מיסוי 10.3.4.9 מבין שלושת מסלולי המיסוי  האופציות תוענקנה בהתאם  אחד 

לעניין הקצאה לעובד או נושא משרה שאינם בעלי    102לפי סעיף   לפקודה 

( הקצאה  2( הקצאה במסלול רווח הון באמצעות נאמן; )1שליטה כדלקמן: )

הקצאה במסלול ללא נאמן; וכן   (3במסלול הכנסת עבודה באמצעות נאמן; )

 ט( לפקודה. 3טה לפי הוראות סעיף )( הקצאה לנותן שירותים ו/או בעל שלי4)

 הערך הכלכלי של האופציות  10.3.4.10

פי    - במועד אישור הדירקטוריון, על  האופציות שהוענקו הערך הכלכלי של  

גן  לס  ₪  137,297-ליו"ר, כ  ₪  137,297-הוא כ    (B&S)מודל בלאק אנד שולס

₪ לכל חבר ועדת השקעות כמפורט    22,883  -וכ  "ל למנכ   ₪  183,062- כ  ,"ריוה

.  ₪ לכל כתב אופציה כאמור 3.24, והכל לפי שווי של כלכלי של  8.5.2בסעיף  

 הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל הם כדלקמן: 

 ש"ח;  9.523 –מחיר אפקטיבי של יחידת השתתפות  .א

 ש"ח;  10 –מחיר המימוש של כל אופציה  .ב

 שנים;  – 7אורך החיים של כתב האופציה  .ג

הייטק  שבועית  נודתיותת .ד ענף  לפי  תקן(  השקעות    )סטיית  טכנולוגיה 

 ; 4.85% – הייטק ב

שער ריבית חסרת הסיכון התואם את אורך החיים של כתב האופציה על   .ה

 ;0% – 2021במרץ   1היוון ליום   0%פי מקדמי 

 . 0%  –תשואת הדיבידנד הצפויה  .ו

 

 

 בילואר בועז – כספים"ל סמנכ 10.3.5

 אלגריסי בין השותף הכללי לבין    2020 באוקטובר  30מיום   התקשרות בהתאם להסכם 

בועז   מר  של  שירותיו  בגין  בע"מ,  פיננסיים  של    בילוארשירותים  כספים  כסמנכ"ל 

של    חודשי   טרחה  שכר  ישולם השותפות     היקף   בהם  בחודשים ש"ח.    10,000בסך 

  מעל   נוספת שעה  כל  בגין "ח  ש   300  של  סך   ישולם,  חודשיות שעות  34 על יעלה  השקעות 

בחודש. בדיקת היקף השעות תבוצע על בסיס מצטבר בתום כל רבעון. בנוסף,    שעות  34

כל הוצאה אחרת   ו/או  נסיעה, חניה, שליחויות  בגין  זכאי להחזר הוצאות  הוא  יהא 

 .  התפקיד מילוי לצורך  ישריןהנדרשת במ

שלושה חודשים ממועד   ופה שלהצדדים יהיו רשאים לסיים את ההתקשרות לאחר תק

 . מראש  יום 30בהודעה מוקדמת של  ,למסחר  השותפות רישום
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 דירקטורים  גמול 10.3.6

 בגובה, גמול שנתי וגמול השתתפות  החיצוניים  לדירקטורים השותפות לשלם    בכוונת 

לדירקטור הקבוע  הסכום" והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  החברות  בתקנות  הקבוע   "

  לדרגת   בהתאם,  לעת  מעת  שיהיה  כפי"(,  הגמול"תקנות  )להלן:    2000-חיצוני(, תש"ס

 2  סעיפים  להוראות  בהתאם  כספים   שנת  בכל  תקבע)אשר    השותפות  של  העצמי  ההון

ו(הגמול  לתקנות  3-ו וכן להחזר הוצאות כמפורט בתקנות הגמול,  כן להעניק כתבי , 

 להלן.   10.7שיפוי ופטור וביטוח, כמפורט בסעיף 

 

 תגמול  מדיניות 10.4

  מדיניותהכללית, בהתאמה    והאסיפהדירקטוריון השותף הכללי    ו אישר,  2021באפריל    8  ביום

מד לפקודת  65תגמול עבור נושאי המשרה של השותפות והשותף הכללי בהתאם להוראות סעיף  

 לתקנות החברות )הקלות  1בתקנה   ובהתאם לאמור   1975-השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה

 אישור  תהיה טעונה הנ"ל  תגמולה מדיניות  ,2013-מדיניות תגמול(, תשע"ג לקבוע לעניין החובה

בחלוף   מ  5רק  כי  מובהר.  ציבורית  מוגבלת  לשותפות  השותפות  תהפוך שבו המועד שנים   ,

מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים ו/או ישולמו על ידי השותף הכללי למי  

מבעלי השליטה בשותף הכללי, שלא במסגרת תפקידם כנושאי משרה בשותפות ו/או בשותף  

 לפרק זה.   'גכנספח  ב"מצ  התגמול מדיניותהכללי. 

 

 המפקח  שכר 10.5

ש"ח    3,500סכום חודשי בסך של    :כדלקמן  תמורה  השותפות  מאת  לקבל  זכאי   יהיה  המפקח

ש"ח עבור הטיפול בתשקיף השותפות. בגין    12,000אשר ישולם בתחילת כל רבעון, וכן סך של  

ש"ח    500עבודות מיוחדות )מקרי קיצון אשר יוגדרו בהסכם המפקח(, ישולם למפקח סך של  

  500בסך  לכל שעת עבודה. במקרה של הנפקה נוספת בעתיד, יהא המפקח זכאי לשכר נוסף  

ש"ח עבור הטיפול בהנפקה    12,000ש"ח לכל שעת עבודה בפועל, אך לא יותר מסך כולל של  

 . אחת. הסכומים כאמור צמודים למדד המחירים לצרכן ואינם כוללים מע"מ

 

 נאמן  שכר 10.6

לשנה )בתוספת מע"מ(  "ח  ש  1,000  -הנאמן יהיה זכאי לקבל מתוך נכסי הנאמנות שכר השווה ל

מש שהוא  שנה  בסעיף  לכל  כמפורט  הוצאות  והחזר  הנאמנות  הסכם  פי  על  כנאמן    19.2מש 

 לעיל.   4בהסכם הנאמנות המצורף כנספח א' לפרק 

 

 וביטוח שיפוי מאחריות פטור 10.7

 משרה  נושאי  ביטוח 10.7.1

בשותפות    2021באפריל    8  ביום הכללי  השותף  דירקטוריון  התקשרות   אתאישר 

 ואשר יכהנו משרה המכהנים  דירקטורים ונושאי אחריות  השותפות בפוליסת ביטוח

לרבות שבשליטתם,  בתאגידים  ו/או  בשותפות  ו/או  הכללי  בשותף  לעת  נושאי   מעת 

מועסקים על ידי בעל השליטה ו/או בחברה הנשלטת ה  משרה  נושאי הם ו/או  למשרה ש

השליטה בעל  ידי  הכללי  על  והשותף  השותפות  עם  "  בקשר   ביטוח   פוליסת)להלן: 

  :כדלקמן הינם  העיקריים  תנאיה אשר"( השוטפת האחריות
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  למקרה   דולר  מיליון  5  על  יעלה  לא  הפוליסה  פי   על  המבטח  אחריות  גבול 10.7.1.1

 . האחריות  לגבול  מעבר  סבירות  הוצאות  בתוספת  הביטוח  לתקופת  ובמצטבר

 . אלף דולר ארה"ב 30- עד כ תהיה השותפות  שתשלם השנתית הפרמיה 10.7.1.2

  ליום   עד 2021באפריל    30  מיום  קרי ,  חודשים  12  של   לתקופה הינה הפוליסה 10.7.1.3

 . 2022באפריל  30

כוללת כיסוי לשותפות עצמה לעניין תביעות בקשר עם הפרת דיני    הפוליסה  10.7.1.4

וכן   ערך  כנגד  ניירות  שתוגשנה  תביעות  לכיסוי  תורחב  הביטוח  פוליסת 

ו/או   דירקטורים  כנגד  מתביעות  )להבדיל  הכללי  השותף  ו/או  השותפות 

 entity coverage for)נושאי המשרה בהם( שעניינן הפרת חוקי ניירות ערך

securities claims)    כנגד ו/או  ניירות הערך הנסחרים בבורסה,  בקשר עם 

השותף הכללי בגין תפקידו כשותף כללי, וייקבעו סדרי תשלום של תגמולי  

שיפוי   לקבלת  המשרה  נושאי  ו/או  הדירקטורים  של  זכותם  לפיהם  ביטוח 

 מהמבטח על פי הפוליסה קודמת לזכות השותפות ו/או השותף הכללי. 

גם 10.7.1.5 תכסה  בתוקף    הפוליסה  ורק  אך  השליטה  בעלי  של  אחריותם  את 

נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי,   ו/או  תפקידיהם כדירקטורים 

מעת לעת, ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים  

 ו/או נושאי המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

 (POSI) ציבורל הנפקה   בגין אחריות ביטוח פוליסת 10.7.2

 10.6.1בפוליסת ביטוח האחריות השוטפת כאמור בסעיף    השותפות  להתקשרות  בנוסף

אישר דירקטוריון השותף הכללי את התקשרות השותפות    2021באפריל    8לעיל, ביום  

  השותף,  הכלליבפוליסת ביטוח נוספת ונפרדת המכסה את חבות השותפות, השותף  

אשר יכהנו בחברה מעת לעת    והעובדים  המשרה  נושאי,  הדירקטורים,  הראשון  המוגבל

 השותפות   של   הערך  ניירות   הצעת עם  בקשר   אפשריות  תביעות  בגין ,  בתקופת הפוליסה

יעלה על    אחריות  גבול.  לתשקיף  בהתאם מיליון דולר    3המבטח על פי הפוליסה לא 

לגבול  מעבר  סבירות  משפט  הוצאות  בתוספת  הביטוח  לתקופת  ובמצטבר  למקרה 

"(. ההנפקה  ביטוח  פוליסתדולר )להלן: "  אלפי  31האחריות והפרמיה לא תעלה על  

 .שנים  7  של לתקופה מראש נערכת  ההנפקה  ביטוח פוליסת

 משרה  נושאי ושיפוי פטור 10.7.3

דירקטוריון השותף הכללי מתן כתבי התחייבות לשיפוי   אישר  2021באפריל    8  ביום

המצ"ב   המצ"ב    'בנספח  כבנוסח  בנוסח  מאחריות  פטור  וכתבי  זה   'גנספח  כלפרק 

בשותפות  ו/או  הכללי  בשותף  משרה  ונושאי  לדירקטורים  הכללי,  לשותף  זה,  לפרק 

מוחזקות   משרה  כנושאי   המכהנים  הכללי   בשותף   ענין  לבעלי  לרבות בחברות  ו/או 

שהם ו/או קרוביהם  כיום או שיכהנו בעתיד( לרבות נושאי משרה שלהם )המכהנים

. בהתאם לכתב הפטור והשיפוי,  בשותפותכבעלי שליטה בשותף הכללי ו/או   נחשביםה

הכללי   בשותף  המשרה  ונושאי  הכללי  השותף  את  מאחריות  תפטור  השותפות 

וכן תשפה את   כנושאי משרה  בשותף הכללי המכהנים  ענין  בעלי  לרבות  ובשותפות, 

השותף הכללי ו/או כל אחד מנושאי המשרה בשותף הכללי ובשותפות, בשל כל הפסד, 

נזק שהם   או  או    שלוחיהםאו  הוצאה  במישרין  בהם,  יידרשו לשאת  או  בהם  יישאו 

  הסמכויות   פי  על  השותפות  בשם   חדלו  או   עשו  או  מחדלבעקיפין, בשל כל מעשה או  
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 . דין פי על  או השותפות בהסכם הכללי שותףל ענקושהו

 

 בשותפות השליטה בעל 10.8

 . ואלפנט טוגדר םהשליטה בשותפות הינ יבעל  התשקיף למועד  נכון

 

השליטה בשותף הכללי עניין    י השותף הכללי או עסקאות שלבעל  םע  השותפות  של   עסקאות 10.9

 אישי בהן 

  יבעל  עם  או  הכללי  השותף  עם  העסקאות  כל  בדבר  פרטים  להלן,  השותפות  ידיעת  למיטב

 אשר,  באישורה  אישי  עניין  יש  הכללי  בשותף  השליטה  ישלבעל  או  הכללי  בשותף  השליטה

  שקדמו   השנתיים  במהלך  בה  התקשרו,  שלה  קשורה   חברה   או   בשליטתה  תאגיד  או   השותפות

 : התשקיף  במועד בתוקף הינן אשר או התשקיף  למועד

  סעיף   ראו,  הכללי  לשותף  היוזמה  ודמי  הוצאות  החזר,  ניהול  דמי  תשלום  בדבר  לפרטים 10.9.1

כמו כן, על פי הסכם השותפות,    .לתשקיף  5"ב כנספח א' לפרק  המצ  השותפות  להסכם  9

מההוצאות וההפסדים   99.9%-מההכנסות וישא ב  99.9%- השותף המוגבל יהיה זכאי ל

 . השותפות להון  שהכניס, והכל עד לסכום של השותפות

  10.6.3  סעיף  ראו  הכללי  בשותף  המשרה  לנושאי  ושיפוי  פטור  כתב  מתן  בדבר  לפרטים 10.9.2

 . לעיל

  ורכישת   משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  רכישת  בדבר  לפרטים 10.9.3

 . לעיל .2610. -ו  .1610.  סעיפים ראו, ההנפקה  בגין ביטוח פוליסת

המשמש בתפקיד מנכ"ל השותף הכללי אבי גפן    מרהשותפות שוכרת את שירותיו של   10.9.4

 לעיל.   10.3.2והשותפות, בתנאים בתמורה כמפורט בסעיף 

של   10.9.5 שירותיו  את  שוכרת  כספים   בילואר  בועזהשותפות  סמנכ"ל  בתפקיד  המשמש 

 .לעיל  10.3.5בשותף הכללי ובשותפות, בתנאים בתמורה כמפורט בסעיף 

של   10.9.6 שירותיו  את  שוכרת  כהן  השותפות  )יהושע(  שוקי  בתפקיד  רו"ח  "ר יו המשמש 

 . לעיל  0בשותף הכללי ובשותפות, בתנאים בתמורה כמפורט בסעיף  דירקטוריון 

  דירקטוריון "ר  יו  סגןהמשמש בתפקיד    שיףחיים    מרהשותפות שוכרת את שירותיו של   10.9.7

 לעיל.  10.3.3בשותף הכללי ובשותפות, בתנאים בתמורה כמפורט בסעיף 

ידי השותפות בכל הקשור להקמת   על  ואלפנט  טוגדרלזר הוצאות  בדבר הח  לפרטים 10.9.8

והוצאות הכרוכות בביצוע ההנפקה בסך של עד   אלפי   400שותפות, מימון פעילותה 

 . לעיל לתשקיף  6.2 סעיף"ח, ראו ש

רכוש  ת  שותפותלבין הנאמן ה  שותפותלמועד התשקיף בין ה  עוברעל פי הסכם שנחתם   10.9.9

האגדים   כל  את  הנאמן  האגדים מן  את  ימכור  והנאמן  זה  תשקיף  פי  על  שיוצעו 

 על מנת ובתנאי שיציע אותם לציבור במסגרת הנפקה זו.  שותפותל

השותף הכללי התחייב כלפי השותפות להעמיד לטובת מימון, בדרך של הלוואה, לצורך  10.9.10

 בתשקיף זה.  6.2.1רכישת מניות של חברות המטרה. לפרטים ראו, סעיף 

 

 בכירה  משרה  ונושאי עניין בעלי ידי על השותפות של יחידות החזקת 10.10

   .לעיל  לתשקיף 3.4נוספים ראו סעיף    לפרטים

פרסום התשקיף בין השותף הכללי ובין הנאמן, על פיו התחייב  ל  וברלהסכם שנחתם עכן,    כמו
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המוצעים על  השותף הכללי לרכוש מאת הנאמן )השותף המוגבל(, קודם לרישום ניירות הערך  

 לעיל.  1.4ראה סעיף  –פי תשקיף זה למסחר בבורסה, יחידות השתתפות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 14 - י
 

 

 נספח א'

 

 נוסח כתב שיפוי 
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 שותפות מוגבלת –טק -יוניק

 )"השותפות"( 

 תאריך _________       

 לכבוד 

 ______________ 

 

 , נכבדי

 

 כתב שיפויהנדון: 

 

 כדלקמן:להוראות הדין  בכפוףהשותפות מתחייבת כלפיך  

 כותרות והגדרות  .1

ה 1.1 המשמעות  הבאים  למונחים  תהא  זה  שיפוי  אם  בצידם  נקובהבכתב  אלא   ,

פטור   בכתב  אחר  ביטוי  או  מונח  לכל  הדברים.  מהקשר  אחרת  כוונה  משתמעת 

בחוק   הגדרה  ובאין  החברות,  בחוק  לו  שניתנה  המשמעות  תהא  זה  מאחריות 

החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש  

 :אחרת, או אם מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר. ואלה המונחים
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, כפי שישונה מעת  1999 -חוק החברות, התשנ״ט  "חוק החברות"

 לעת. 

ערך, התשכ״ח   "חוק ניירות ערך" ניירות  שישונה  1968  - חוק  כפי   ,

 מעת לעת. 

השותפות   "חברה בת" או "חברות בנות" ו/או  הכללי  השותף  אשר  תאגיד  כל 

הינם בעלי שליטה בו, כמשמעות "שליטה" בחוק  

 ניירות ערך. 

 כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.  "פעולה"

ח' "הליך אכיפה מנהלית"  פרקים  לפי  ח' 3הליך  ט'   4,  ניירות    1או  לחוק 

 ערך.

"פול או  יסת "הפוליסה" 

 הביטוח"

ונושאי   דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסה 

אם   שתירכש,  או  נרכשה,  אם  שנרכשה,  משרה 

תירכש, על ידי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או  

שהיא   בין  השותפות,  ו/או  הכללי  השותף  עבור 

 בפוליסה אחת ובין ביותר מפוליסה אחת.

 בע"מ.  כללי שותףטק -יוניק "השותף הכללי" 

מיום   "מסמכי ההתאגדות"  השותפות  כפי    2020בדצמבר    2הסכם 

מיום  יתש הנאמנות  והסכם  לעת,  מעת    8וקן 

 תוקן מעת לעת. יכפי ש  2021באפריל  

  ערך  ניירות בחוקאו / ו החברות בחוק כמשמעותו "נושא המשרה" 

השותף הכללי וכל אחד מנושאי המשרה    ולרבות 

מנושאי   אחד  כל  ו/או  הכללי  המשרה  בשותף 

  שהשותפות   יועץ   או  קבלן ,  עובד  כלאו  /ו  בשותפות

 .שיפוי  כתב לו  להעניק  תחליט

 תוקפו של כתב ההתחייבות לשיפוי .2

  לתוקף   ייכנס  זה  שיפוי  כתבבכפוף לכל האמור להלן בכתב התחייבות זה, מובהר בזאת, כי  

  החתום   העותק  ומסירת   לכך  המיועד  במקום  ממנו  עותק  על  המשרה  נושא  חתימת  עם

 כנדרש, השותפות של המוסמכים  באורגנים שיפוי כתב אישור  מועד לפני לא אך, לשותפות

או  /ו  התחייבות  כתב  קיבל  המשרה  נושא   אם .  לעת  מעת  שיהיו  כפי   הדין   הוראות"פ  ע

 . במקומם ובא מחליפם זה שיפוי כתב, מהשותפות לשיפוי קודמת התחייבות

 התחייבות לשיפוי .3
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 ועילות השיפויהתחייבות לשיפוי  3.1

השותפות מתחייבת בזאת לשפות מראש את נושא המשרה בכפוף להוראות כל דין  

מסמכי   ולהוראות  זה  שיפוי  כתב  להוראות  ובכפוף  עליו  להתנות  ניתן  שלא 

: )להלן  להלן  כמפורט  הוצאה  או  כל חבות  בשל  ״עילות השיפוי״(    ההתאגדות, 

פעולותיו/הם בתוקף תפקידו/ם כשותף כללי  שתוטל על מי מהם או שיוציא/ו עקב  

 ו/או בשותף הכללי ו/או בשותפות, לפי העניין: 

פי פסק  - אחר על  גוף/חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם 3.1.1

דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.  

מהאירו  יותר  או  לאחד  מוגבלת  כאמור  שיפוי  למתן  עים  התחייבות 

" )להלן:  זה  שיפוי  לכתב  בתוספת  לדעת  התוספת המפורטים  אשר   ,)"

הכללי   השותף  פעילות  לאור  צפויים  הינם  הכללי  השותף  דירקטוריון 

והשותפות בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ובלבד שהסכום המרבי  

  3.3.1של השיפוי לא יעלה על הסכום או אמת המידה המפורטים בסעיף  

 ון השותף הכללי קבע כי הנו סביר בנסיבות העניין;  להלן, שדירקטורי

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שיוציא נושא   3.1.2

המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שיוגש נגדו בידי השותף  

פלילי   באישום  או  בידי אדם אחר,  או  או בשמם  ו/או השותפות  הכללי 

פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת  שממנו יזוכה, או באישום  

 מחשבה פלילית;

נושא   3.1.3 שיוציא  דין,  עורך  לרבות שכר טרחת  סבירות,  הוצאות התדיינות 

המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל  

ומבלי   נגדו  אישום  כתב  הגשת  בלא  הסתיים  ואשר  הליך,  או  חקירה 

כ כספית  חבות  עליו  בלא  שהוטלה  שהסתיים  או  פלילי,  להליך  חלופה 

פלילי   להליך  כחלופה  כספית  בהטלת חבות  נגדו אך  כתב אישום  הגשת 

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי.  

סיום הליך פלילי בלא הגשת כתב אישום  בפסקה זו, תהיינה למונחים "

פלילית חקירה  בו  שנפתחה  ובעניין  כספ״  - ״  להליך  חבות  כחלופה  ית 

 )א( לחוק החברות;260״, המשמעות שנקבעה להם בסעיף פלילי

()א( לחוק ניירות ערך או בשל  1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   3.1.4

לחוק ניירות    1, או ט4, ח'3הוצאות שהוציאו בקשר עם הליך לפי פרקים ח'

 רך דין; ערך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עו

ההגבלים   3.1.5 חוק  לפי  בעניינו  שהתנהל  הליך  עם  בקשר  שהוציאו  הוצאות 

תשמ"ח  התדיינות    1988-העסקיים,  הוצאות  לרבות  אליו,  בקשר  ו/או 

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין; 

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בגינן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא   3.1.6

 פי חוק החברות. -משרה בחברה, על

 לשיפוי   תחולה אי 3.2
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בכפוף להוראת כל דין, השותף הכללי ו/או השותפות לא ישפו את נושא המשרה  

 בגין חבות כספית או הוצאות אשר תוטל עליו או שיוציא בשל אחד מאלה: 

הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות או כלפי חברה בת   3.2.1

לו   היה  כאשר  לב  בתום  אמונים  חובת  הפרת  למעט  סביר  שלהם  יסוד 

ו/או   השותפות  ו/או  הכללי  השותף  בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח 

 חברת הבת שלהם.

הפרת חובת זהירות של בעל תפקיד שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט   3.2.2

 אם נעשתה ברשלנות בלבד. 

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  3.2.3

עליו 3.2.4 שיוטל  כופר  או  כספי  עיצום  אזרחי,  קנס   עם  בקשר  שלא  ,קנס, 

 . משרה כנושא פעילותו

 לעיל.  3.1.4הליך אכיפה מנהלית למעט כמפורט בסעיף  3.2.5

 סכום השיפוי המרבי 3.3

יחד,   3.3.1 ולכולם  המשרה  מנושאי  אחד  לכל  שישולם  המרבי  השיפוי  סכום 

ובמצטבר   על פי סעיף  למקרה בודד  לא יעלה על  לעיל,    3.1לעניין שיפוי 

ל  השווה  השותפות  10%  -סכום  של  העצמי    הפרשה   בנטרול  ,מההון 

של  -על,  כאמור   שיפוי  בגין  שבוצעה האחרונים  הכספיים  דוחותיה  פי 

 "(. סכום השיפוי המרביהשותפות, נכון למועד השיפוי בפועל )להלן: 

מובהר בזאת, כי אין בתשלום השיפוי האמור לעיל כדי לפגוע בזכות נושא   3.3.2

שיפוי,   עילות  המעמידים  אירועים  בגין  ביטוח  תגמולי  לקבל  המשרה 

להלן. כן יובהר    3.8.3המבוטחים בפוליסת הביטוח, בכפוף להוראות סעיף  

פוליסת   יחויב מכח  בגין סכומי השתתפות עצמית בהם  יחול  כי השיפוי 

 .  הביטוח

כי תשלומי השותפות על 3.3.3 יהוו ״רובד  -מודגש במפורש,  זה  פי כתב שיפוי 

נוסף״ )שאינו מהווה כפל פיצוי( מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו  

ידי המבטח, ככל שכאלה ישולמו. מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה  -על

  מהווה חוזה לטובת צד ג׳ כלשהו, לרבות מבטח כלשהו, ולא תהא לאף צד 

של השותפות   לדרוש השתתפות  זכות  מבטח,  כל  לרבות  כלשהו,  שלישי 

על מבטח  מחויב  לו  אשר  למעט  -בתשלום  עמו,  שנערך  ביטוח  הסכם  פי 

 ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה כאמור. 
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אירועים   3.3.4 על  לשותפות  ידוע  יהיה  בפועל  השיפוי  ובמועד  ובמידה  אם 

בהם עקב מתן   לנושאי משרה אחרים  נוספים שהיא עלולה לחוב  שיפוי 

״( והסכום הכולל שהשותפות עלולה לחוב בו  מקרי שיפוי אחרים ״   )להלן:

בגין כתב זה ובגין מקרי השיפוי האחרים עולה על סכום השיפוי המרבי  

כי אז רשאית השותפות לעכב תחת ידה את אותו סכום אשר לדעתה יהיה  

שרה האחרים ורק  דרוש לה כדי לעמוד בהתחייבותה גם כלפי נושאי המ

פי שיפוי זה  -לאחר שיתברר סופית הסכום הכולל שעל השותפות לשלם על

ביחד עם מקרי השיפוי האחרים לשלם את היתרה כולה או חלקה, לפי  

 המקרה. 

לנושאי   3.3.5 לשלם  תידרש  שהשותפות  השיפוי  סכומי  כל  שסך  וככל  אם 

יפוי  לעיל, יעלה במועד כלשהו על סכום הש   3.3.1המשרה, כאמור בסעיף  

המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת(  

. דלעיל, יחולק סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי  3.3.1לפי סעיף  

פי כתבי  -המשרה שיהיו זכאים לשיפוי בגין דרישות שהגישו לשותפות על

״  )להלן:  מועד  אותו  לפני  להם  שולמו  ולא  המשרה  השיפוי  נושאי 

המשרה  יםהזכא מנושאי  אחד  כל  שיקבל  השיפוי  שסכום  באופן  ״(, 

פי היחס שבין סכום החבות בת השיפוי של כל  -הזכאים, בפועל, יחושב על

אחד מנושאי המשרה הזכאים לבין סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי  

 המשרה הזכאים, במצטבר. 

מרבי,  שילמה השותפות סכומי שיפוי לנושאי משרה בגובה סכום השיפוי ה 3.3.6

לא תישא השותפות בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי  

זו   הגדלה  שיהיו מוסמכים לאשר  בשותפות  באורגנים  יאושרו  הנוספים 

לשינוי  -על ובכפוף  הנוספים  השיפוי  סכומי  תשלום  במועד  דין,  כל  פי 

 פי כל דין. -מסמכי ההתאגדות, אם יידרש לשם כך, על

 תשלומי ביניים 3.4

ת אירוע שבגינו נושא המשרה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם  עם קרו 3.4.1

לאמור לעיל, תעמיד השותפות לרשותו כמקדמה על חשבון סכום השיפוי,  

מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים  

למיניהם הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדו הקשור לאותו אירוע,  

והליכי גישור או בוררות, באופן שנושא המשרה לא  לרבות הליכי חקירה  

יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב  

 שיפוי זה לרבות סכום השיפוי המרבי. 

לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם   3.4.2 במקרה שהשותפות תשלם 

במסגרת כתב שיפוי זה בקשר להליך משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר  

ינו זכאי לשיפוי מאת השותפות על אותם סכומים יחולו הוראות סעיף  שא

 להלן.  3.11
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ו/או   3.4.3 שידרשו  בטחונות  גם  השותפות  תעמיד  מהתחייבויותיה  כחלק 

על  להעמיד  המשרה  נושא  על  שיהיה  של  -ערובות  ביניים  החלטות  פי 

ביהמ״ש או של בורר, לרבות לצורך החלפת עיקולים שיוטלו על נכסיך,  

 בלת סכום השיפוי המרבי. בכפוף למג

 תנאי השיפוי  3.5

על  לשיפוי  ההתחייבות  לעיל,  מהאמור  לגרוע  לתנאים  -מבלי  כפופה  זה  כתב  פי 

 המפורטים להלן: 

 פי דין לשפות את נושא המשרה. -אין מניעה על  3.5.1

מנהלי   3.5.2 ו/או  משפטי  הליך  כל  על  לשותפות  בכתב  המשרה  נושא  יודיע 

רשות מוסמכת,  )לרבות אך לא רק, דרישה מכל סוג לרבות חקי רה של 

כספיים   לפיצויים  תביעה  לרבות  אזרחית  תביעה  ו/או  משפטית  תביעה 

נגדו   שייפתח  מנהלית(  אכיפה  הליך  ולרבות  הצהרתי  לסעד  בקשה  ו/או 

בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל איום שיימסר לו בכתב  

)להלן:   כספי  לנזק  אישית  אחריות  לו  מיוחסת  במסגרתו  הליך  ״נגדו 

״(, ועל נסיבות שהובאו לידיעתו העלולות להביא לפתיחת הליך  משפטי

״ )להלן:  כך  על  לראשונה  לו  היוודע  עם  מייד  וזאת  הודעת  משפטי 

״(, ויעביר ללא דיחוי לשותפות או למי שהיא תודיע לו, כל מסמך  השיפוי

 בקשר לאותו הליך. 

  השותפות  את  תשחרר  לא  לעיל  לאמור  בהתאם  השיפוי  הודעת  מסירת  אי 3.5.3

  מסירת   אי   שבו  במקרה  למעט,  זה  שיפוי  כתב   פי  על  מהתחייבויותיה

  השותפות   של  בזכויותיה  מהותית  מבחינה  תפגע   כאמור  השיפוי  הודעת

או  /ו(  הליך  באותו  תתבע  היא  שגם)במקרה    בשמה  להתגונן  ובאפשרותה

 .כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור המשרה נושאב

פוליסת הביטוח של השותפות כפי שתהיה מעת לעת, וככל  בכפוף לתנאי   3.5.4

שתהיה בתוקף, יחולו ההוראות הבאות בנוגע לטיפול המשפטי בגין אירוע  

 פי תנאי כתב שיפוי זה: -המעמיד עילה לשיפוי על 

על א. הליכים  המשרה  נושא  נגד  נפתחו  בהם  במקרים  ידי  - מלבד 

זכאית, תהיה  השותפות  השותפות,  ו/או  הכללי  לא    השותף  אך 

ו/או לקחת על עצמה, את הטיפול בהגנתו בפני   חייבת, להשתתף 

אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין  

שהשותפות תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל על  

״  : )להלן  סבירות(  מסיבות  המשרה  הממונהנושא  על  עוה״ד  ״( 

 אחריותה וחשבונה. 
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תוך   ב. עצמה    15אם  על  נטלה  לא  השיפוי  הודעת  מקבלת  ימים 

השותפות את הטיפול בהליך המשפטי או אם התנגד נושא המשרה  

ידי עוה״ד הממונה מטעמים סבירים, הוא יהיה רשאי  -לייצוגו על

והשותפות   שיבחר,  לעו״ד  המשפטי  בהליך  הטיפול  את  למסור 

ד  תשפה אותו בגין שכר הטרחה לעו״ד האחר, ובלבד שזהות עוה״

והסדר שכר הטרחה עמו יהיו כפופים לאישור דירקטוריון השותף  

הכללי, אשר לא יסרב אלא מסיבות סבירות. לא אושר מלוא סכום  

על   לוותר  שלא  החליט  המשרה  ונושא  המבוקש  הטרחה  שכר 

שירותיו של עוה״ד שבחר, יהיה זכאי לקבלן מן השותפות את סכום  

 ידו ועל חשבונו. שכר הטרחה שאושר לו, והיתרה תשולם על 

לא תהא   ג. בהליך המשפטי,  עצמה השותפות את הטיפול  על  נטלה 

הוצאות   בגין  שיפוי  המשרה  לנושא  לשלם  מחויבת  השותפות 

 התדיינות שתוציא בנוגע לניהול ההגנה המשפטית. 

השותפות ו/או עורך הדין הממונה יפעלו במסגרת הטיפול הנ״ל כדי   ד. 

ידי סיום. עורך הדין הממונה  להביא את ההליך המשפטי הנ״ל ל 

ויהיה חייב חובת נאמנות לשותפות ולנושא המשרה. מקום   יפעל 

חשש   הממונה  הדין  עורך  לדעת  או  המשרה  נושא  לדעת  שיווצר 

לניגוד עניינים, או שתתקיימנה לדעת נושא המשרה או לדעת עורך  

לבין   בינו  עניינים  ניגוד  להיווצר  עלול  בהן  נסיבות  הממונה  הדין 

להליך,  השות צד  שהוא  אחר  משרה  נושא  כל  לבין  בינו  ו/או  פות 

יודיע   ו/או  המשרה  נושא  יודיע  משפטי,  הליך  אותו  בפני  בהגנתו 

ניגוד   על  העניין,  לפי  הממונה,  הדין  עורך  כך  על  המשרה  לנושא 

מטעמו   דין  עורך  למנות  רשאי  יהיה  המשרה  ונושא  זה  עניינים 

פורטות בסעיף קטן  לטיפול בהגנתו בהתאם להוראות השיפוי המ 

 ב. לעיל. 

השותפות לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ״ל בדרך של   3.5.5

מהם   שכתוצאה  הסדר  ו/או  לפשרה  להסכים  ו/או  הסדר  ו/או  פשרה 

פי כתב שיפוי  -תידרש לשלם סכומים שנושא המשרה לא ישופה בגינם על

ש, אם  זה ואשר אף לא ישולמו במלואם במסגרת פוליסת הביטוח שתירכ

על  נושא    -תירכש,  בהסכמת  אלא  שלה,  בת  חברה  ו/או  השותפות  ידי 

המשרה המוקדמת לכך בכתב. כמו כן, השותפות לא תהא רשאית להביא  

את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ״ל להכרעה בדרך של בוררות או  

בכתב,  לכך,  המוקדמת  המשרה  נושא  בהסכמת  אלא  גישור,  או  פישור 

לתת יסרב  שלא  שימסרו    ובלבד  סבירים  מנימוקים  אלא  זו  הסכמתו 

בהליך   המחלוקת  תועבר  אם  אף  ספק,  הסר  למען  בכתב.  לשותפות 

המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת,  

פי כתב שיפוי זה ככל  -השותפות תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך על

 שהיא מחויבת בדין בהליך משפטי רגיל. 
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אף האמור לעיל השותפות לא תהא רשאית להביא לסיום את ההליך  על   3.5.6

המחלוקת   את  להביא  ו/או  הסדר  ו/או  פשרה  של  בדרך  הנ״ל  המשפטי 

או   פישור  ו/או  בוררות  של  בדרך  להכרעה  הנ״ל  המשפטי  ההליך  נשוא 

גישור במקרים של אישומים פליליים נגד נושא המשרה, אלא אם יתן לכך  

מראש ובכתב. נושא המשרה יוכל לסרב ליתן  נושא המשרה את הסכמתו  

את הסכמתו האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיידרש  

 לנמק את אי הסכמתו. 

 שיתוף פעולה עם השותפות 3.6

לפי בקשת השותפות יחתום נושא המשרה על כל מסמך שיסמיך אותה   3.6.1

ולייצג  ו/או כל עורך דין כאמור, לטפל בשמו בהגנתו באותו הליך משפטי  

בקשת   לפי  כן,  כמו  לעיל.  לאמור  בהתאם  בכך,  הקשור  בכל  אותו 

על מותר  שהדבר  ובמידה  המשרה  -השותפות,  נושא  ימסור  דין,  פי 

לשותפות ו/או לצד שלישי בהתאם להנחיות השותפות, באופן מיידי, כל  

לכתב   בהתאם  בהגנתו  הטיפול  לצורך  שיתבקש  כוח  ייפוי  ו/או  מסמך 

 שיפוי זה. 

ה ישתף פעולה עם השותפות ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל  נושא המשר  3.6.2

על ממנו  שיידרש  סביר  אופן  בקשר  - בכל  טיפולם  במסגרת  מהם  מי  ידי 

ההוצאות   כל  לכיסוי  תדאג  שהשותפות  ובלבד  משפטי,  הליך  לאותו 

בסעיף   האמורים  למיניהם  האחרים  שתהיינה    3.1והתשלומים  לעיל, 

ידרש לשלמן או לממנן בעצמו,    כרוכות בכך, באופן שנושא המשרה לא 

על לו  המובטח  מהשיפוי  לגרוע  כדי  בכך  שיהיה  מבלי  האמור  -וזאת  פי 

 בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי זה. 

פי כל  -כמו כן, נושא המשרה מתחייב לקיים את כל הוראות המבטחים על 3.6.3

ו/או נושא המשרה יתקשרו נושאי משרה שהשותפות    פוליסה לאחריות 

ידי מי מהם  - בה בקשר עם התגוננות בהליך המשפטי, כפי שיידרש ממנו על

 במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי. 

 כיסוי החבויות 3.7

בסעיף   המפורט  לפי  תפעל  השותפות  אם  תדאג  3.5.3בין  לאו,  אם  ובין  לעיל  א. 

השותפות לכיסוי כל ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  

ל באופן שנושא המשרה לא ידרש לשלמם או לממנם בעצמו, וזאת מבלי  לעי  3.1

פי האמור בכתב זה, ו/או פוליסת  -שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לו על

הביטוח שתרכוש השותפות מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף לאמור בכתב שיפוי  

 זה.

 אי תחולת השיפוי  3.8
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פי כתב שיפוי זה  - משרה עלהשותפות לא תהא חייבת לשפות את נושא ה 3.8.1

פי תנאי הסדר הפשרה או בוררות בהליך  -בגין כל סכום שישולם על ידו על

בכתב   הסכימה  השותפות  כן  אם  אלא  בעצמו  לנהל  בחר  אשר  המשפטי 

לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין ואולם השותפות לא  

 תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.

ן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאת נושא המשרה באישום פלילי  כמו כ 3.8.2

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית אלא אם קיבלה השותפות  

 הודעה על כוונתו להודות בעבירה כאמור בכתב ומראש. 

על 3.8.3 לשלם  תידרש  לא  כלשהו  -השותפות  ארוע  בגין  סכומים  זה  כתב  פי 

בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח    ששולמו בפועל לו או עבורו או במקומו 

)שרכשה השותפות, אם וככל שרכשה( או התחייבות שיפוי כלשהי של צד  

שאינו השותפות אלא בסכום בגובה ההפרש שבין סכום השיפוי לו    שלישי

פי כתב שיפוי לבין הסכום ששולם מכח פוליסת  -זכאי נושא המשרה על

בלבד שסכום השיפוי  הביטוח בגין אותו ארוע ו/או הסכם השיפוי האחר, ו

שהשותפות תחויב בו לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. אין באמור בסעיף  

השותפות   לנשיאת  הנוגע  בכל  המשרה  נושא  מזכויות  לגרוע  כדי  זה 

ביטוח   תגמולי  העברת  ו/או  בפוליסה  הנקובה  העצמית  בהשתתפות 

שקיבלה השותפות ממבטחים בגין חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות  

 פטיות שנשא בהן. מש

פי כתב זה יהיה בגין כהונתו של נושא המשרה  - כמו כן, היה והשיפוי על 3.8.4

על שהשיפוי  הרי  בנות,  כל  -בחברות  מיצוי  אחרי  רק  יבוא  זה  כתב  פי 

על שנערכה  ביטוח  פוליסת  במסגרת  המשרה  נושא  של  ידי  - זכויותיו 

על ו/או  על-החברה הבת הרלוונטית  לשיפוי או  י  פ -פי התחייבות מראש 

ספק,   הסר  למען  קיימות.  שהן  וככל  אם  הבנות,  בחברות  לשיפוי  היתר 

פי כתב שיפוי זה יחול מעבר )ובנוסף( לסכום    -יובהר, כי סכום השיפוי על 

החברה   שערכה  הביטוח  פוליסת  במסגרת  שישולם(  וככל  )אם  שישולם 

 ידי החברה הבת כאמור.  -הבת ו/או שיפוי שניתן על 

 תשלום השיפוי  3.9

על  הבקשקבלת  עם   כלשהו  למקרה  בקשר  תשלום  תנקוט  -לביצוע  זה  כתב  פי 

על הנחוצות  הפעולות  בכל  כל  - השותפות  של  להסדרתו  ותפעל  לתשלומו,  דין  פי 

אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו כאמור לתשלום  

כלשהו, ואותו תשלום לא יאושר בהתאם לכך מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה  

חלק ממנו שלא יאושר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והשותפות תפעל    או כל 

 להשגתו. 
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 תקופת השיפוי 3.10

התחייבויות השותפות לשיפוי לפי כתב זה יעמדו לזכותו של נושא המשרה ו/או  

לזכות עזבונו ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום העסקתו בשותף הכללי ו/או  

ו/א  בשותף הכללי  כנושא משרה  כהונתו  כהונתו  ו/או  בשותפות  סיום העסקתו  ו 

המקרה,   לפי  בנות,  בחברות  משרה  כנושא  כהונתו  ו/או  בשותפות  משרה  כנושא 

ובלבד שהפעולות בגינן ניתנת התחייבות לשיפוי נעשו בעת ביצוע תפקידו כאחראי  

לניהול השותפות ו/או תקופת העסקתו בשותף הכללי ו/או העסקתו בשותפות ו/או  

מ כנושא  ו/או  כהונתו  הכללי  בשותף  משרה  כנושא  כהונתו  ו/או  בשותפות  שרה 

בחברות הבנות של השותפות וזאת ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו זכאי  

 נושא המשרה לשיפוי לפי כתב שיפוי זה. 

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו 3.11

לנושא המשרה או במקומו סכומים כלשהם   3.11.1 במקרה שהשותפות תשלם 

במסגרת כתב זה בקשר להליך משפטי כאמור, לרבות בדרך של העמדת  

מאת   לשיפוי  זכאי  שאינו  יתברר  מכן  ולאחר  כאמור,  משפטי  ייצוג 

שניתנה   כהלוואה  אלה  סכומים  ייחשבו  סכומים,  אותם  על  השותפות 

על  המשרה  השותפות,  -לנושא    המחירים   למדד  צמודה  תהיה  שראידי 

לשותפות,  לצרכן הללו  הסכומים  את  להחזיר  המשרה  נושא  על  ויהיה   ,

שהשותפות   תשלומים  הסדר  ולפי  כן,  לעשות  ידה  על  בכתב  לכשיידרש 

 תקבע.

במקרה שיתברר כי בוטל החיוב שבגינו שילמה השותפות סכומי שיפוי או   3.11.2

להמחות את מלוא    שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, מתחייב נושא המשרה

זכויותיו להשבת סכום כאמור ולבצע את כל הפעולות הנחוצות על מנת  

להחזיר את   נושא המשרה  חייב  כן,  לא עשה  זו תהא תקפה.  שהמחאה 

בשיעור   הצמדה  והפרשי  ריבית  בצירוף  לשותפות  האמורים  הסכומים 

 ולתקופה שהינו זכאי להחזר סכום זה מאת התובע. 

 שונות .4

פי כתב זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל  -פות על התחייבויות השות  4.1

פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב  -המותר על

שיפוי זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה  

תנות עליה,  של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב זה לבין הוראות דין שלא ניתן לה

לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או  

 לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב זה. 
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על 4.2 רשאית,  תהא  את  -השותפות  לבטל  עת,  ובכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי 

זה, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות להפחית את  - התחייבותה לשיפוי על פי כתב 

פיו, או לצמצם את האירועים עליהם הוא חל, בין בנוגע  -וי המירבי עלסכום השיפ

לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו  

ובלבד כי נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו,   -לאחר מועד השינוי 

ען הסר כל ספק,  יום לפני המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למ  30בכתב, לפחות  

מובהר בזאת כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או  

לבטלו, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב השיפוי טרם  

שינויו או ביטולו, לפי העניין, ימשיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל  

אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה,    אירוע אשר טרם השינוי או הביטול, 

 לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי. 

  הסכום   את  להגדיל  ממנה  למנוע   או  השותפות  את  להגביל  כדי  זה  שיפוי  בכתב   אין 4.3

  פוליסת פי  -על  הביטוח  שסכומי   מחמת  בין,  השיפוי  נשוא  אירועים  בשל  השיפוי

  להשיג   תוכל  לא  שהשותפות  מחמת  בין,  יוקטנו  המשרה  נושאי  אחריות  ביטוח

  מכל   ובין  סבירים   בתנאים  השפוי נשוא  האירועים  את שיכסה  משרה  נושאי  ביטוח 

 . בדין הקבועות  בדרכים תתקבל כאמור שההחלטה ובלבד  אחרת סיבה

ואין   4.4 בדיעבד  שיפוי  בדבר  השותפות  הסכם  מהוראות  גורע  אינו  זה  שיפוי  כתב 

בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך, אם ניתן,  בהתחייבות לשפותך בהתאם לכתב זה  

 במסמכי ההתאגדות.

למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב שיפוי זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג׳ כלשהו   4.5

  השתתפות   לדרוש  זכות  מבטח   לכל  תהא  ולא,  לרבות מבטח ואינו ניתן להמחאה

  למעט   ,עמו  שנערך  ביטוח  הסכםפי  - על  מבטח  מחויב  לו  אשר  בתשלום  השותפות  של

. למען הסר ספק, במקרה של פטירה  כאמור  בהסכם  הנקובה  העצמית  השתתפות

 )חו״ח(, כתב שיפוי זה יחול על חליפך לפי הוראות כל דין לרבות על עיזבונך. 

ידי  -ידי השותפות או על- שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על 4.6

ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות  נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות   כויתור 

פי כל דין, ולא ימנעו מצד כאמור מלנקוט  -פי כתב שיפוי זה ו/או על   -הצדדים על

 בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיו כאמור. 

בתל אביב   המוסמךולבית המשפט  הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל  4.7

 . הסכם זה מיישוםית, לדון במחלוקות שינבעו בלעד מסורה הסמכות ה

על   4.8 החלים  וההוראות  התנאים  של  וממצה  בלעדית  הסכמה  מהווה  זה  כתב 

ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך  

זה גובר על כל הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין  

עניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם  נושא המשרה ב

 כתב זה. 

 . הימנו נפרד  בלתי חלק מהווה זה שיפוי לכתב  התוספת 4.9
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 התוספת לכתב השיפוי 

 :הבאים האירועים סוגי אלה, הדין להוראות כפוף

ומחוץ   .1 בישראל  הפועל(  אל  יצאה  שלא  ערך  ניירות  הנפקת  )לרבות  ערך  ניירות  הנפקת 

ניירות ערך לציבור ו/או לא  לישראל, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצעת 

 פי תשקיף, הצעה פרטית או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי. -לציבור על

בסעיף   .2 )כמשמעותן  פעולה  או  של   1עסקה  הפעילות  לתחום  הקשורה  החברות(  לחוק 

בביצוע   בעקיפין  ו/או  במישרין  הכרוכה  דעת  שיקול  הפעלת  או  פעולה  וכל  השותפות, 

ך לא רק, העברה, מכירה, רכישה, חכירה, השכרה או שעבוד של הפעולות הנ״ל לרבות, א

התקשרויות   זה  ובכלל  אשראי  לקבלת  בהסכמים  התקשרויות  התחייבויות,  או  נכסים 

 בהסכמי מימון. 

לחוק החברות( בין שהינה במהלך העסקים הרגיל    1עסקה או פעולה )כמשמעותן בסעיף   .3

הרגיל של השותפות ו/או של חברות בנות של  של השותפות ובין שאינה במהלך העסקים  

השותפות, ובכלל זה עסקה עם בעל עניין, משא ומתן להתקשרות בעסקה, בדיקת נאותות  

)לרבות אי קיומה(, התקשרויות בהסכמים לרבות ביצועם ו/או סיומם, התקשרויות עם  

י אחר המקיים  קבלנים חיצוניים, לקוחות, ספקים, זכיינים, נותני שירותים או כל צד שליש

כל סוג של עסקים עם השותפות, וכן העברה, מכירה, חכירה, השכרה, רכישה או שעבוד  

זכות בכל אחד מהם,  ניירות ערך(, או מתן או קבלת  )לרבות  נכסים או התחייבויות  של 

ומתן או קבלת בטחונות, לרבות התקשרויות בהסכמי מימון עם  קבלת והענקת אשראי 

ו/או גורמים פי ננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות,  בנקים 

 והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא.

ידי השותפות או בעל יחידות כלשהו וכל הליך, חוות  -ביצוע הצעת רכש ו/או הצעת מכר על .4

 דעת, מסמך ו/או דיווח הקשור אליהם. 

הנו .5 שלה  אירוע  הערך  שניירות  מכך  הנובע  או  מדווח  תאגיד  השותפות  של  מהיותה  בע 

 ידי הציבור. - מוחזקים על

תביעה או דרישה בקשר עם הנושאים הטעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו ואשר  .6

 פי כל דין. -לא ניתן גילוי כנדרש על

על .7 הודעה המוגשים  או  ניירות-דיווח  חוק  או  פקודת השותפויות  לרבות תקנות    פי  ערך, 

פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה, או  -שהותקנו מכוחם, או על 

 חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור.

לגבי   .8 הערכה  מתן  לרבות  השותפות  בדיווחי  וגילוי  דיווח  ומתן  החלטות  וקבלת  דיון 

השותף  אפקטיביו של  הדירקטוריון  בדוח  הכלולים  נוספים  ונושאים  הפנימית  הבקרה  ת 

 הכללי, וכן מתן הצהרות והתייחסות לדוחות הכספיים. 
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מתן הודעה על עניין אישי, והשתתפות וקבלת החלטות בישיבות דירקטוריון השותף הכללי   .9

 וועדותיהן. 

התקינ .10 יישום  אופן  לרבות  הכספיים  הדוחות  עם  בקשר  פעולה  הכנה  כל  החשבונאית,  ה 

לפי   נפרדים,  או  מאוחדים  הבנות,  וחברות  השותפות  של  הכספיים  הדוחות  על  וחתימה 

 העניין, ולאישורם, וכן בקשר עם תוכניות עסקיות או תחזיות. 

כל פעולה ו/או החלטה בדבר חלוקת רווחים בהתאם להוראות הסכם השותפות, ובלבד  .11

וכן כל תביעה או דרישה בקשר עם חלוקת רווחים    ששיפוי בגין פעולה כאמור מותר עפ״י דין

 לבעלי יחידות ההשתתפות בשותפות. 

שינוי מבנה השותפות או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע   .12

מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי בהון השותפות, הקמת חברות בנות פירוקן או  

 חלוקה. מכירתן, הקצאה או 

מחזיקי   .13 השתתפות,  יחידות  בעלי  לבין  השותפות  בין  הסדרים  וגיבוש  שינויים  תיקונים, 

ידה, ובכלל זה  -אגרות חוב, בנקים ו/או נושים של השותפות או של חברות המוחזקות על 

 תיקונים בשטרי נאמנות ובאגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם.

 שפות לפי חוק ניירות ערך.כל אירוע ו/או פעולה בגינם ניתן ל .14

שהוא,   .15 וסוג  מין  מכל  אישורים  או  בנייה  היתרי  רישיונות,  בהוצאות  הקשורות  פעולות 

 לרבות היתרי שליטה והחזקות בחברות.

כל עסקה או פעולה בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם   .16

 הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין. 

 רזים ו/או עריכתם.השתתפות במכ .17

התבטאות, אמירה לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב במהלך ומכוח התפקיד,   .18

הנהלה,   ישיבות  במסגרת  לרבות  לקוחות,  או  ספקים  עם  והתקשרויות  במו״מ  לרבות 

 דירקטוריון או ועדה מועדותיו, ולרבות באמצעי התקשורת.

 . פעולה בניגוד להסכם השותפות או להסכם הנאמנות .19

מעביד לרבות משא ומתן, התקשרות ויישום הסכמי  -פעולה או החלטה בקשר ליחסי עובד .20

בהסדרים   טיפול  לרבות  לעובדים,  הטבות  עובדים,  קידום  קיבוציים,  או  אישיים  עבודה 

 פנסיונים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, הלוואות לעובדים והקצאת ניירות ערך לעובדים.

טיחות וגהות בעבודה, בין אם נטען כי גרמו לנזקי גוף ובין אם  פעולה או החלטה הנוגעת לב  .21

בנכסי   העבודה  תנאי  כולל  העבודה  לתנאי  הנוגעת  החלטה  או  ופעולה  רכוש  לנזקי  גרמו 

 השותפות.
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כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס   .22

ה ולרבות  בו  השימוש  אובדן  לרבות  מחדל  אישי  או  פעולה  כל  במהלך  עסקית  פרעה 

או   הפועלים  אחרים  אנשים  או  סוכניה  לעובדיה,  בהתאמה  או  לשותפות,  המיוחסים 

הטוענים לפעול מטעם השותפות, בין אם הנזק נובע מאירוע תאונתי או בין אם הנזק נובע  

 מתהליך הדרגתי ומצטבר לרבות עקב זיהום סביבתי.

ביד  .23 המוגשת  דרישה  או  תביעה  מחזיקים  כל  או  שוכרים  משכירים,  בעלים,  רוכשים,  י 

 אחרים של נכסים בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים. 

כל פעולה או כשל בעריכת סידורי ביטוח ו/או בניהול סיכונים, לרבות כל תביעה או דרישה  .24

וכן כל עניין  בקשר עם מעשה או מחדל נטען שגרם לאי עריכה של סידורי ביטוח נאותים  

בקשר למשא ומתן לגבי הסכמי ביטוח, התקשרות בהסכמי ביטוח, תנאי פוליסות הביטוח  

 והפעלת פוליסות ביטוח. 

פעולות הנוגעות לאיכות הסביבה ובכלל זה לחומרים מסוכנים וכן תביעה או דרישה בקשר  .25

רישיונות    עם נסיבות היוצרות לכאורה כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, תקנות,

פי חוקי איכות הסביבה לרבות ו/או  -סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על

 הגורמות להפרעות סביבתיות לרבות רעש.

ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו, וכן כל    1981- פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן, התשמ״א .26

 ו מכל דין זר בתחום זה. חוק אחר בעל אופי צרכני, וחקיקת משנה שתחול מכוחו ו/א

מכתבי   .27 דרישות,  תביעות,  דין,  פסקי  צווים,  שיפוטית,  ציבורית,  מנהלתית,  פעולה  כל 

דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים )לרבות הליכי אכיפה מנהלית( או הודעות בדבר 

לה,   מחוץ  או  בישראל  גוף אחר,  או  רשות שלטונית  של  פעולה  של  או הפרה  ציות  חוסר 

הנחיה,  הטוע  רישוי,  הוראה,  נוהג,  כלל,  פקודה,  צו,  תקנה,  חוק,  הוראת  מילוי  לאי  נים 

ידי השותפות ו/או של נושאי המשרה בשותפות במסגרת תפקידם  - מדיניות ו/או פס״ד על

 בשותפות. 

ורשויות   .28 המדינה  לרשויות  בקשה  והגשת  הודעה  דיווח,  דעת,  חוות  מצגים,  מידע,  מתן 

פי כל דין בישראל או מחוץ לישראל, לרבות אך -מוסמכת על  אחרות, ובכלל זה לכל רשות 

מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברות פקודת השותפויות לרבות תקנות שהותקנו מכוחה,  

 פי כל דין. -פי הוראות דיני המס החלים על השותפות, ותיעוד הנדרש על- או על
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של   .29 סוג  כל  לספק  כשל  או  גילוי  לאי  ביחס  דרישה  ו/או  תביעה  הנדרש כל  במועד  מידע 

בהתאם לדין ו/או בקשר לגילוי חסר, מטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים  

ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של השותפות ו/או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל  

הנוגע להנפקה, הקצאה, הצעת רכש, חלוקה, רכישה, החזקה ו/או זיקה לניירות ערך של 

ו של /השותפות  הערך  מניירות  המושפעת  ו/או  המערבת  אחרת  השקעה  פעילות  כל  או 

השותפות ולרבות במקרה של מיזוג השותפות עם יישות משפטית אחרת, ולרשויות המס, 

גורם   וכל  מקומיות  רשויות  הסביבה,  לאיכות  משרד  השקעות,  מרכז  לאומי,  ביטוח 

 ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר. 

או אכיפה של  פעולות הקשו .30 רישום  עליו, לרבות  והגנה  רות לקניין הרוחני של השותפות 

זכויות קניין רוחני והגנה בתביעות בקשר אליהן, והפרה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או  

שימוש לרעה של זכויות קניין רוחני של צד ג' לרבות, אך לא רק, פטנטים, מדגמים, סימני  

 מסחר, זכויות יוצרים וכיוצ״ב.

ול תיק ההשקעות של השותפות וניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת השותפות בבנקים  ניה  .31

פיקדונות   )כולל  במט״ח  לעסקאות  הנוגע  בכל  לרבות  שלהן,  נגזרות  או  פעולות  וביצוע 

ערך(,  ניירות  של  ושאילה  והשאלה  ערך  בניירות  חוזר  מכר  עסקת  )כולל  ני״ע  במט״ח(, 

, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי, הסכמי ייעוץ  הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב

נגזרים,  עתידיים,  חוזים  אופציות,  גידור,  עסקות  תיקים,  מנהלי  עם  לרבות  בהשקעות 

 ( וכיו״ב.swapעסקאות החלף )

נטען   .32 אם  ובין  בפועל  בוצעה  אם  בין  לו,  צד  שהשותפות  כלשהו  הסכם  הוראות  הפרת 

 שבוצעה. 

ת ו/או חברה בת ו/או בעלי היחידות ו/או המניות של פעולה הנוגעת לחבות מס של השותפו .33

 מי מהן.

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר לפעולה ו/או למחדל במלואו   .34

על ו/או  השותפות  בידי  בחלקו,  של - או  העובדים  ו/או  המנהלים  המשרה,  נושאי  ידי 

, של אחת מרשויות המדינה,  השותפות, בכל הנוגע לתשלום, דיווחו ו/או תיעוד מסמכים

פי חוקי מדינת ישראל, לרבות  -רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל תשלום אחר הנדרש על

תשלומי מס הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים,  

  מכס, ביטוח לאומי, משכורות ו/או עיכוב שכר לעובדים ו/או עיכובים אחרים, לרבות כל 

 סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה. 

אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות או רכושה   .35

 או זכויותיה או התחייבויותיה.

 כל פעולה בקשר להצבעה בחברות המוחזקות. .36

שה,  ידי מלווה או נושה או מי שטוען להיות מלווה או נו- כל תביעה ו/או דרישה המוגשות על .37

 ידיהם ו/או חובות של השותפות כלפיהם. - בנוגע לכספים שהולוו על
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 שלא   השקעות )לרבות    כלשהם   בגופים  השותפות   ידי   על  השקעות  לביצוע  הקשורים   אירועים .38

,  החתימה,  ההתקשרות  במהלך,  ההשקעה   ביצוע  ואחרי  במהלך,  לפני(,  הפועל  אל  יצאו

,  כדירקטור  השותפות  בשם  הנעשות  פעולותאו  /ו  עסקאות  לרבות,  אחריהם  ומעקב  פיקוח

 . ההשקעה מבוצעת בו בתאגיד בדירקטוריון משקיף או עובד,  משרה נושא

 המשרה   נושא  של  או  השותפות  של   פעילות  או  להחלטה   המתייחסות,  דרישה  או  תביעה .39

  באחת  או  השותפות  בדירקטוריון   שהתקבלו  החלטות  לרבות,  בשותפות  תפקידו  במסגרת

 . השותפות של ההתאגדות למסמכי בניגודאו / ו מוועדותיו

 . אחרת חברהאו  /ו השותפות  עם בקשר  ייצוגיות  תובענות או נגזרות תובענות .40

 או  לפעולות  בקשר  או,  לעיל  המנויים  לעניינים  הקשורים  למסמכים  בקשר  תובענות .41

 בקשר  שניתנו  והתחייבות  למצגים  בקשר   או ,  לעיל  המנויים  לעניינים   הקשורות   החלטות

  או  שלישיים   צדדים  כלפי  שניתנו כאמור  והתחייבות  מצגים  לרבות,  לעיל  המנויים  לעניינים

,  יועציה  כלפי)לרבות    מטעמן  מי  כלפי  או,  קשורותאו  /ו   בנות  חברותאו  /ו  השותפות  כלפי

 .'(וכו דין עורכי,  חשבון  רואי כגון

 ערך ניירות  ברשות האכיפה  הליכי  ייעול  חוק  לפי לשפות ניתן בגינם פעולהאו / ו אירוע כל .42

 . 2011- "אהתשע(, חקיקה)תיקוני 

יחול בקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה  .43 כל אחד מהאירועים המפורטים לעיל 

בשותף הכללי ובקשר לכהונתו של כל אחד מנושאי המשרה בשותפות ו/או בחברות הבנות  

 וכן ביחס לכל מדינה בעולם. 

הוראה בתוספת זו לעיל שעניינה ביצוע פעולה מסוימת, תפורש כמתייחסת גם לאי ביצועה או  כל  

 הימנעות מביצועה של אותה פעולה, והכול אלא אם הקשר הדברים בהוראה מסוימת מחייב אחרת. 

 

 



 

 32 - י
 

 נספח ב'

 

 נוסח כתב פטור
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 שותפות מוגבלת –טק -יוניק

 )"השותפות"( 

 _________ תאריך       

 לכבוד 

 ______________ 

 

 , נכבדי

 

 כתב פטור  הנדון: 

 

 השותפות מתחייבת כלפיך כדלקמן:

 כותרות והגדרות  .1

הכותרות בכתב פטור מאחריות זה נועדו לצרכי נוחות ולא ישמשו לצורך פירוש   1.1

 כתב פטור מאחריות זה או הוראה מהוראותיו. 

הבאים המשמעות הרשומה בצידם, אלא  בכתב פטור מאחריות זה תהא למונחים  1.2

אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. לכל מונח או ביטוי אחר בכתב פטור  

בחוק   הגדרה  ובאין  החברות,  בחוק  לו  שניתנה  המשמעות  תהא  זה  מאחריות 

החברות תהיה המשמעות שניתנה לו בחוק ניירות ערך, אלא אם מצוין במפורש  

 ב פירוש אחר. ואלה המונחים:אחרת, או אם מצריך נוסח הכתו
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 בע"מ.  כללי שותףטק -יוניק "השותף הכללי" 

, כפי שישונה מעת  1999 -חוק החברות, התשנ״ט  "חוק החברות"

 לעת. 

ערך, התשכ״ח   "חוק ניירות ערך" ניירות  שישונה  1968  - חוק  כפי   ,

 מעת לעת. 

בעלת שליטה בו,  כל תאגיד אשר השותפות הינה   "חברה בת" או "חברות בנות"

 כמשמעות "שליטה" בחוק ניירות ערך. 

 כל החלטה ו/או פעולה, בין במעשה ובין במחדל.  "פעולה"

ח' "הליך אכיפה מנהלית"  פרקים  לפי  ח' 3הליך  ט'   4,  ניירות    1או  לחוק 

 ערך.

מיום   "מסמכי ההתאגדות"  השותפות  כפי    2020בדצמבר    2הסכם 

מיום  יש הנאמנות  והסכם  לעת,  מעת    8תוקן 

 תוקן מעת לעת. יכפי ש  2021באפריל  

 תוקפו של כתב הפטור מאחריות .2

פטור זה ייכנס    כתבבכפוף לכל האמור להלן בכתב פטור מאחריות זה, מובהר בזאת, כי  

העותק   ומסירת  לכך  המיועד  במקום  ממנו  עותק  על  המשרה  נושא  חתימת  עם  לתוקף 

של  המוסמכים  באורגנים  הפטור  כתב  אישור  מועד  לפני  לא  אך  לשותפות,  החתום 

 השותפות, כנדרש ע"פ הוראות הדין כפי שיהיו מעת לעת.  

 

 פטור מאחריות .3

ל דין, השותפות פוטרת בזאת את  בכפוף להוראות מסמכי ההתאגדות ולהוראות כ 3.1

ו/או   בת  בחברה  ו/או  הכללי  בשותף  המשרה  מנושאי  אחד  וכל  הכללי  השותף 

כל   הנוחות,  )למען  בשותפות  מנושאי המשרה  כל אחד  ואת  שלו  בחברה קשורה 

"( מאחריותם, כולה או מקצתה, בשל נזק  נושא המשרהאחד מהם ייקרא להלן: "

השות כלפי  הזהירות  חובת  הפרת  השותף  עקב  ו/או  השותפות  ו/או  הכללי  ף 

בה   משרה  נושא  לפטור  לחברה  מתיר  שהדין  אחרת  הפרה  כל  בשל  או  המוגבל, 

 בגינה. 
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  ובאופן   בהרחבה  תפורשנה  זה  פטור  כתב  על  המבוססות  השותפות  התחייבויות 3.2

  של. במקרה  נועדו  שלשמן  במטרה,  דין  כל  פי  על  המותר  בהיקף,  לקיימן  המיועד

,  השותפות  על  החל  דין  כל   הוראת  לבין  זה  פטור  כתב  הוראה  בין  כלשהי  סתירה

  האמור   על  תגבר  החל  הדין  הוראת,  להוספה  או  לשינוי,  להתניה  ניתנת  אינה  אשר

  בכתב   האמור  משאר   לגרוע  או   לפגוע   כדי   זו   בהתגברות   אין  אולם,  זה  פטור  בכתב

 . זה בפטור

מראש דירקטור בשותף  לעיל, השותפות אינה פוטרת    3.1על אף האמור בסעיף   3.3

הכללי מאחריותו כלפי השותף הכללי ו/או השותפות ו/או השותף המוגבל, בשל  

 כל אחד מאלה: 

 הפרת חובת הזהירות בחלוקת רווחי השותף הכללי ו/או השותפות.   3.3.1

הפרת חובת אמונים כלפי השותף הכללי ו/או השותפות או כלפי חברה בת   3.3.2

לב   בתום  אמונים  חובת  הפרת  למעט  סביר  שלהם  יסוד  לו  היה  כאשר 

ו/או   השותפות  ו/או  הכללי  השותף  בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח 

 חברת הבת שלהם.

או   3.3.3 בכוונה  השותפות  ו/או  הכללי  השותף  כלפי  זהירות  חובת  הפרת 

 בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד. 

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  3.3.4

 פי או כופר שיוטל עליו. קנס, קנס אזרחי, עיצום כס  3.3.5

בסעיף   3.3.6 כאמור  הפרה  לנפגע  תשלום  למעט  מנהלית  אכיפה  הליך 

()א( לחוק ניירות ערך או בשל הוצאות שהוציא נושא המשרה  1נד)א()52

בקשר עם הליך אכיפה מנהלית, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל  

 זה שכר טרחת עורך דין. 

בשותף הכללי ו/או נושא   משרה השותף הכללי ו/או נושא החלטה שקיבל 3.3.7

ידי השותף הכללי ו/או נושא   על שאושרה  עסקה על משרה בשותפות, או

בשותף הכללי ו/או נושא משרה בשותפות ושלבעל השליטה בשותף   משרה

לנושא משרה נושא   כלשהו הכללי או  )גם  ו/או בשותפות  בשותף הכללי 

 באישורה. משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( עניין אישי 

 תקופת הפטור  .4

נושא המשרה ו/או לזכות עזבונו   לזכות  לפי כתב זה תעמוד  התחייבות השותפות לפטור 

ללא הגבלת זמן וזאת גם לאחר סיום תפקידו כאחראי לניהול השותפות ו/או סיום העסקתו  

בשותף הכללי ו/או כהונתו כנושא משרה בשותף הכללי ו/או סיום העסקתו בשותפות ו/או  

בשותפות   משרה  כנושא  המקרה, כהונתו  לפי  בנות,  בחברות  משרה  כנושא  כהונתו  ו/או 

ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור נעשו בעת ביצוע תפקידו כאמור וזאת ללא תלות במועד  

 הגילוי של האירוע בגינו זכאי נושא המשרה לפטור מאחריות לפי כתב פטור מאחריות זה. 

 שונות .5
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זה אינה ניתנת לאכיפה ו/או  היה ויקבע כי הוראה מהוראות כתב פטור מאחריות  5.1

הינה חסרת תוקף מטעם כלשהו ו/או במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב  

תגבר   עליה,  להוסיף  או  לשנותה  עליה,  להתנות  ניתן  שלא  דין  הוראות  לבין  זה 

הוראת הדין האמורה, אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות  

 בכתב זה. 

  את   להרחיב  לשותפות  שיאפשר  כך   השותפות  על  החל  הדין  שתנה י  ובעתיד  במידה 5.2

  את   יראו  אזי ,  המשרה  לנושא  להעניק  רשאית   השותפות   אשר   זה  פטור   כתב  היקף

  פעולה   בכל  צורך )ללא    אוטומטית  ייחשב  זה  פטור  וכתב,  עליך  גם   כחל  בדין  השינוי

  המכסימלית  במידה כאמור שינוי כל מכיל הוא כאילו כמתוקן( נוספת החלטה או

 . בחוק המותרת

פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל את הפטור  - השותפות תהא רשאית, על 5.3

פי כתב זה, או לשנות תנאי מתנאיו, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע  -על

השינוי מועד  לאחר  שיחולו  לאירועים  מתייחס  שהוא  ככל  מהם  ובלבד    -לחלק 

יום לפני    30ת על כוונתה זו, בכתב, לפחות  שנתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמ

המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי כל החלטה  

כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב זה או לבטלו, לא תהא בעלת תחולה  

רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב הפטור מאחריות טרם שינויו או ביטולו, לפי  

משיך לחול ולהיות תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר טרם השינוי  העניין, י

 או הביטול. 

למניעת ספקות נקבע בזאת כי כתב פטור מאחריות זה אינו מהווה חוזה לטובת   5.4

של   במקרה  ספק,  הסר  למען  להמחאה.  ניתן  ואינו  מבטח  לרבות  כלשהו  ג׳  צד 

 וראות כל דין לרבות על עיזבונך.פטירה )חו״ח(, כתב פטור זה יחול על חליפך לפי ה 

ידי  -ידי השותפות או על - שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על 5.5

נושא המשרה לא יפורשו בשום נסיבות כויתור ולא יפגעו בזכויות והתחייבויות  

 פי כל דין. -פי כתב פטור זה ו/או על - הצדדים על

  המוסמך ולבית המשפט , הינו הדין בישראלהדין החל על כתב פטור מאחריות זה  5.6

 . הסכם זה מיישוםית, לדון במחלוקות שינבעו בלעדבתל אביב מסורה הסמכות ה

על   5.7 החלים  וההוראות  התנאים  של  וממצה  בלעדית  הסכמה  מהווה  זה  כתב 

ההתקשרות בין השותפות לבין נושא המשרה ביחס לנושאים הנדונים בו. מסמך  

הסכמה, הצהרה, הסכם והבנה שנעשו, אם נעשו, בין השותפות לבין  זה גובר על כל  

נושא המשרה בעניינים האמורים בכתב זה, בין בעל פה ובין בכתב, בטרם נחתם  

 כתב זה. 

באפריל    8ולראיה באה השותפות על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה שהוסמכו כדין, ביום  

2021 . 

 

_________________________ ____________ 



 

 37 - י
 

 שותפות מוגבלת –טק -יוניק

 

 

 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

 

__________ ______________ 

 חתימת נושא המשרה         

 

 תאריך: ____________ 

 

 

 



 

 38 - י
 

 'גנספח 

 

 מדיניות תגמול 

 



 - י                                                            

 

1 

 'גנספח 
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התגמול   להלן  מדיניות  קביעת  המפורטת  לעניין  מנחים  וקווים  עקרונות  ולהתוות  לקבוע  נועדה 
נושאי   של  העסקתם  בגין  וסביר,  ראוי  באופן  הכללי,  ובשותף  בשותפות  המשרה  לנושאי  תגמול 

 "(. מדיניות התגמולן: "המשרה בשותפות ובשותף הכללי )להל
 

מובהר כי הגם שמדיניות התגמול מתייחסת גם לתגמול נושאי משרה בשותף הכללי, אין במדיניות 
התגמול המפורטת להלן כדי לשנות ו/או לתקן את הסכם השותפות ו/או את הסכומים שהשותפות 

פי הסכם השותפות בגין שירותיו. שינוי הסכם השותפות ו/או  -נדרשת לשלם לשותף הכללי על
למים לשותף הכללי דורש אישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות סכומים המשו
 של השותפות. 

 הגדרות .1

 : כדלקמןבמסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעויות 

 ;הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ –" הבורסה" .1.1

 דירקטוריון השותף הכללי;  – "הדירקטוריון" .1.2

ידי הדירקטוריון בהתאם להוראות - ועדת התגמול, אשר תמונה על –"ועדת התגמול"  .1.3
 ; הדין

סך עלות התגמול במונחי עלות למעביד, כולל עלות השכר, מענקים   –״  חבילת התגמול״ .1.4
 ;ושווי אופציות לשנת הבשלה ]בפריסה ליניארית[

תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, לרבות מתן פטור,     -"  והעסקה  כהונה  תנאי" .1.5
ביטוח, התחייבות לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי, מענק פרישה, וכל הטבה, תשלום 

 . התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה כאמור  אחר או

 ; 1999-חוק החברות, התשנ"ט  –" חוק החברות" .1.6

 כהגדרת המונח בפקודה;  –"נושא/י משרה"  .1.7

 משנה למנכ"ל וסמנכ"לים;   - "נושאי משרה בכירים" .1.8

נושאי משרה, שאינם דירקטורים, אינם מנכ"ל ואינם נושאי   – "נושאי משרה נוספים"   .1.9
 משרה בכירים;  

שכר בסיס בתוספת הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים במונחי עלות   –״"עלות שכר .1.10
 למעביד; 

 ; 1961-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, תשכ"א –" מס הכנסה"פקודת  .1.11

 ;1975-חדש[, תשל"ה  פקודת השותפויות ]נוסח   -  "פקודת השותפויות" או "הפקודה" .1.12

 שכר ברוטו חודשי;  –״ משכורת״ או ״שכר בסיס״ .1.13

תאגיד )לרבות שותפות(, אשר השותפות מחזיקה, במישרין או בעקיפין,   –"תאגיד בת"   .1.14
 או יותר מההון המונפק והנפרע שלו או מזכויות ההצבעה בו; 50% -ב

הפרשות סוציאליות והטבות נוספות במונחי עלות למעביד, כמפורט   –"תנאים נלווים" .1.15
 למדיניות זו.   0בסעיף 

הנתונ המשמעות  תהא  במפורש,  זו  תגמול  במדיניות  מוגדר  שאינו  מונח  בחוק  לכל  לו  ה 
 . החברות
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 כללי  .2

מדיניות התגמול נועדה לקבוע קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי המשרה   .2.1
השותפות ושל  בשותפות ובשותף הכללי, במטרה ליצור איזון ראוי בין האינטרס של  

הכללי לאפשר    השותף  שנקבעו,  ביעדים  העומדים  משרה  נושאי  לשותפות  לתגמל 
לטווח ארוך, ולתת להם תמריץ  לגייס ולשמר נושאי משרה איכותיים    ולשותף הכללי

יעדי   בהשגת  הצלחתם  הכלליעל  והשותף  של    השותפות  האינטרס  השותפות לבין 
הכללי עם    והשותף  מתיישב  התגמול  שמבנה  המבטיחות  שכר  נורמות  לאמץ 

האסטרטגיה העסקית והכלל ארגונית של השותפות והשותף הכללי לאורך זמן, ואינו 
השותפות יון סבור כי היא תואמת את מטרות  חורג ממדיניות התגמול שהדירקטור 

 . ומאפשרת להשיגן והשותף הכללי

   מדיניות תגמול זו תחול גם על נושאי משרה בתאגיד בת. .2.2

שתתאים .2.3 כך  נכתבה  התגמול  ו' מדיניות  שבפרק  ט'  סימן  לפקודת    1לדרישות 
נושאי המשרה   של  היתר, את מדיניות התגמול  בין  בשותפות השותפויות, המסדיר, 

 מוגבלת ציבורית.

של   .2.4 לתקופה  בתוקפה  תעמוד  זו  תגמול  הפכה    שנים  חמש מדיניות  שבו  מהמועד 
לג) 1תקנה  ל בהתאם  והכל  ,  ציבורית  שותפות ל  השותפות )הקלות (  החברות  תקנות 

 . 2013- לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

 שיקולים בקביעת מדיניות התגמול ועקרונות כלליים  .3

 :על העקרונות והשיקולים הבאים, יתרמדיניות התגמול נקבעה, בין ה .3.1

ארוכת   .3.1.1 בראייה  ומדיניותה  שלה  העבודה  תכנית  השותפות,  מטרות  קידום 
 טווח; 

,  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, בהתחשב .3.1.2
בגורמי הסיכון הייחודיים  במדיניות ניהול הסיכונים של השותפות ו  ,יתרבין ה

 השותפות; פועלת של הענף בו 

 גודלה של השותפות  ואופי פעילותה;  .3.1.3

תרומתו של נושא המשרה בשותפות ובשותף הכללי   -לעניין רכיבים משתנים  .3.1.4
להשגת יעדי השותפות והכול בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא  

 המשרה. 

י המשרה הקיימים ו/או שיהיו קיימים בעתיד  יודגש, כי מדיניות זו אינה מקנה לנושא .3.2
בשותפות ובשותף הכללי כל זכות לקבל תגמול כלשהו המפורט במדיניות התגמול, אך  

 ורק כתוצאה מאימוץ מדיניות התגמול. 

התגמול לו יהיה זכאי נושא משרה, קיים או עתידי, יהיה על פי התנאים הספציפיים 
 ם המוסמכים לכך, בכפוף להוראות כל דין. שיקבעו עבורו ויאושרו על ידי האורגני

יודגש כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים, ולפיכך במקרה   .3.3
פי מדיניות זו, לא ייחשב הדבר כסטייה  -שנושא משרה יקבל תגמול נמוך מהתגמול על

או כחריגה ממדיניות התגמול ותנאי כהונתו והעסקתו כאמור לא יחייבו את קבלת 
 . כאמור אישורים הנדרשים במקרה ה

של  .3.4 אישורה  טרם  שאושרו  הסכמים  מהוראות  לשנות  כדי  התגמול  במדיניות  אין 
 מדיניות התגמול.
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למעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לעניין עלות השכר בתגמול מתייחסים לעובד שכיר   .3.5
מועסק  המועסק במשרה מלאה. במידה שנושא המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו  

במשרה מלאה, או שמדובר בנושא המשרה המועסק ע״י חברה אחרת ואשר השותפות  
ההתאמות  את  לבצע  יש  שכרו,  מעלות  יחסי  בחלק  נושאים  הכללי  השותף  ו/או 
הנדרשות. כך למשל, במקרה שנושא המשרה מועסק כקבלן עצמאי המעניק שירותים  

ה תיערכנה  חשבונית,  כנגד  הכללי  לשותף  ו/או  כך  לשותפות  הנדרשות  התאמות 
שהעלות לשותפות ו/או לשותף הכללי לא תהא גבוהה מהעלות שהייתה לה לו היה 

 מדובר בשכיר. 

התקשרות השותפות או השותף הכללי עם נושא משרה לעניין תנאי כהונתו והעסקתו,   .3.6
ובלבד   המשרה,  נושא  של  המלאה  בשליטתו  חברה  עם  להיעשות  שהעבודה  יכולה 

 נושא המשרה באופן אישי.  תבוצע בפועל על ידי 

מדיניות התגמול מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים   .3.7
 כאחד.

יצוין, כי תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, במועד  .3.8
 .תגמול זו אישור מדיניות התגמול, אינם חורגים ממדיניות 

 

 רכיבי חבילת התגמול  .4

ממספר  .4.1 שיורכב  יכול  הכללי  ובשותף  בשותפות  המשרה  נושאי  של  הכולל  התגמול 
 מרכיבי תגמול  )כולם או חלק מהם(:  

 להלן.  6ראו סעיף   – "(שכר הבסיסשכר בסיס או משכורת )להלן: " .4.1.1

 להלן.   6 ראו סעיף – תנאים נלווים .4.1.2

 להלן.  10ראו סעיף  – מענק שנתי במזומן .4.1.3

 להלן.   10.9ראו סעיף  – (פעמי-חדמיוחד ) מענק  .4.1.4

 להלן.  12ראו סעיף  – מענק חתימה/שימור  .4.1.5

 להלן.   13ראו סעיף  – תגמול הוני .4.1.6

 להלן.  9ראו סעיף  - תנאי סיום כהונה .4.1.7

מילוי    .4.2 במסגרת  בפועל  שיוציא  הוצאות  של  להחזר  זכאי  יהיה  משרה  נושא  בנוסף, 
שותפות ו/או  ב  המשרה  נושא  לתפקיד  בהתאם  והכל,  לינה,  נייד  טלפוןתפקידו )כגון:  
ייעשה כנגד הצגת קבלות מתאימות ו/או (. החזר ההוצאות כאמור ו', וכ בשותף הכללי

בהתאם   אלו,  בהוצאות  הכללי  השותף  ו/או  השותפות  של  ישירה  נשיאה  באמצעות 
. השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לשלם  1לנוהלי השותפות ו/או השותף הכללי 

 מראש את הוצאות נושא המשרה. 

 קביעת התגמול בשיקולים  .5

ואישור   .5.1 בחינה  בעת  בחשבון  יילקחו  אשר  הכלליים  הפרמטרים  הכהונה להלן  תנאי 
 וההעסקה של נושא משרה:

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה;  .5.1.1

תפקידו של נושא המשרה, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו   .5.1.2
 עמו; 

 פות, רווחיה ויציבותה; התרומה של נושא המשרה לביצועי השות  .5.1.3



 - י                                                            

 

5 

 
 היות והחזר ההוצאות הינו עבור הוצאות בפועל, לא נקבעה תקרה לסך ההחזר הכספי בגין הוצאות אלו. 1
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 תפקידו;  במסגרתמידת האחריות המוטלת על נושא המשרה  .5.1.4

הסיכונים   .5.1.5 ניהול  להיבטי  משרה  נושא  של  התגמול  מבנה  התאמת  בחינת 
 הכרוכים כבמשרה בה הוא מכהן; 

בחינת היחס בין הרכיבים הקבועים לרכיבים המשתנים בהתאם לתקרות   .5.1.6
 שנקבעו במסגרת מדיניות זו;

 ;לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע או המומחיות שלוהצורך  .5.1.7

תנאי התגמול של נושאי משרה נוספים בשותפות ובשותף הכללי. כמו כן,   .5.1.8
ייתכן שיובאו בחשבון גם תנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי  

 תפקידים דומים בשוק ובענף בו פועלת השותפות; 

שבין   .5.1.9 וההה תנאי  עלות  היחס  לבין  כהונה  המשרה  נושא  של  עלות  עסקה 
השכר של יתר עובדי השותפות או השותף הכללי, לפי העניין, המועסקים  
או   לשותפות  הנותנים  הקבלן  עובדי  ו/או  כאלו(  שמועסקים  )ככל  אצלם 

תוך התחשבות  לשותף הכללי, לפי העניין, שירותים )ככל שקיימים כאלו(,  
,  ידת האחריות המוטלת עליובאופי תפקידו של נושא המשרה, בכירותו, מ

והשפעת   כאמור  עובדים  של  החציוני  ולשכר  הממוצע  לשכר  היחס  ובפרט 
 הפערים על יחסי העבודה בשותפות ובשותף הכללי.  

כהגדרתו בחוק החברות: "כל    -בלבד    זה  5.1.9" לצורך סעיף  שכר  עלות"
פרישה בעד  מעסיק, תשלום  לרבות הפרשות  ההעסקה,  בעד  רכב  תשלום   ,

 וכל הטבה או תשלום אחר".  והוצאות השימוש בו 

 . עמידת נושא המשרה ביעדים שהוצבו לו, ככל שרלוונטי .5.1.10

 שווי השותפות, היקף נכסיה ואופי פעילותה.  .5.1.11

תנאי התגמול לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי יקבעו תוך התייחסות לתנאי   .5.2
קביעת   במועד  הכללי  ובשותף  בשותפות  הנהוגים  ויכול התגמול  התגמול  מדיניות 

שייקבעו ביחס לתנאי התגמול המקובלים לגבי נושאי משרה בעלי תפקידים דומים  
 בשוק ובענף בו פועלים השותפות והשותף הכללי. 

 עקרונות כלליים –תנאי הגמול  .6

 של נושא המשרה יהיה בנוי ממרכיבים קבועים ומשתנים כדלקמן: התגמול הכולל 

: נועד לתגמל את נושא המשרה עבור הזמן אותו הוא משקיע  שכר בסיס ותנאים נלווים .6.1
בביצוע תפקידו בשותפות ו/או בשותף הכללי ועבור ביצוע מטלות התפקיד השוטפות  

יומיומי.   בשים  באופן  ייקבע  בחברה  משרה  לנושא  הבסיס  בחינת שכר  ותוך  לב 
 . לעיל 5 בסעיףהפרמטרים המפורטים 

 .רכיבים משתנים )לא הוניים(  .6.2

 . תגמול הוני .6.3

   ותנאים נלווים לשכר הבסיס שכר הבסיס .7

 שכר הבסיס  

דתו, והוא ייקבע,  ועבור עב של נושא משרה  הוא התגמול הבסיסי והקבוע  שכר הבסיס   .7.1
 לעיל. 5בסעיף בין היתר, בהתחשב בפרמטרים המפורטים 

של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי לא תעלה על הסכומים   הבסיס עלות שכר .7.2
 :("משכורת חודשיתו/או "  "עלות שכר חודשית מירבית)" שלהלן
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 עלות שכר חודשית מרבית  זהות נושא המשרה 

  ש"ח 00090, יו"ר דירקטוריון 

 ש"ח 90,000  סגן יו"ר דירקטוריון 

  ש"ח 00092, מנכ"ל  

  ש"ח 65,000 נושאי משרה בכירים  

  ש"ח 40,000 נושאי משרה נוספים 

(. ככל 100%עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל מתייחסות למשרה בהיקף מלא ) .7.3
העלויות האמורות לגביו  שנושא משרה יועסק במשרה שאינה בהיקף מלא, תופחתנה  

 באופן יחסי להיקף המשרה. 

לעלייה במדד המחירים   ותצמודיכול ותהיינה  עלויות השכר החודשיות המרביות הנ"ל   .7.4
 לצרכן הידוע במועד אישור מדיניות התגמול.

כן,   .7.5 ו כמו  זכאי בהסכם ההעסקה להצמדת משכורתו לשיעור    יהיהנושא משרה  ככל 
עליית מדד המחירים לצרכן. במקרה כזה, ההצמדה תהיה למועד אישור תנאי כהונתו  
ו/או העסקתו של נושא המשרה הרלוונטי, כאשר אופן העדכון למדד יקבע בהסכם  

 ההעסקה. 

ותיים  בכפוף לכל דין, ועדת התגמול תהיה מוסמכת לאשר עדכונים ושינויים לא מה  .7.6
בסכומי עלות השכר החודשית המרבית של נושאי המשרה, ובכלל זאת תהיה מוסמכת  
המשרה  לנושאי  ביחס  שחלים  המרבית  החודשית  השכר  עלות  סכומי  את  לעדכן 

על   יעלה  בכל שנה, בהתאם לאמות המידה והשיקולים    5%האמורים בשיעור שלא 
יחשב לחריגה ממדיניות תגמול  לעיל. מובהר, כי עדכון כאמור לא י  5המפורטים בסעיף  

 זו. 

במקרה בו נושא המשרה בשותפות ו/או בשותף הכללי נותן שירותים לשותף הכללי   .7.7
ו/או לשותפות )למשל באמצעות חברת ניהול או תמורת הוצאת חשבוניות(, ואינו עובד  
השותף הכללי ו/או השותפות, בכל מקום שמדיניות תגמול זו מתייחסת לשכר בסיס,  

ם והוראות מדיניות התגמול יחולו ביחס יומרו הרכיבים הקבועים לדמי ניהול חודשיי
לדמי הניהול בשינויים המחויבים, ובלבד שלא יחול שינוי בעלויות השותף הכללי ו/או  
היה   אילו  עמו  להתקשרות  בהשוואה  שירותים,  נותן  עם  התקשרות  בשל  השותפות 
שכר  את  בתוכו  ויכיל  בחשבונית  יבוצע  שירותים  לנותן  התשלום  עובד.  של  במעמד 

ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות )למעט החזר הוצאות(. תשלומים כאמור  הבסיס  
 יהיו בתוספת מע"מ.  

 לשכר הבסיס  תנאים נלווים  

במסגרת קביעת תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה, ניתן יהיה לאשר תנאים  
וביטוח   ביטוח מנהלים  ו/או  פנסיה  זה: הפרשות לקרן  ובכלל  נלווים לשכר הבסיס, 

חופשהאובד ימי  בריאות,  ביטוח  השתלמות,  לקרן  הפרשות  עבודה,  כושר  נושא  )   ן 
 25משרה יהיה זכאי לחופשה שנתית שלא תפחת מהנדרש על פי הדין ולא תעלה על  

, ימי מחלה ודמי הבראה על פי דין )או בתנאים עדיפים  (חופשה בשנה קלנדארית   ימי
לאלו הקבועים על פי דין(, רכב )לרבות הוצאות רכב(, טלפון סלולארי, נסיעות, קבלת  

)ט( לפקודת מס הכנסה ותקנות מכוח פקודת  3הלוואות נושאות ריבית בהתאם לסעיף  
 האמורות.  מס הכנסה, כפי שתהיינה מעת לעת, וגילום של המס בגין ההטבות  

לנהלים   בהתאם  להם  שנצברו  החופשה  ימי  לפדיון  זכאים  יהיו  המשרה  נושאי 
 המקובלים בשותפות כפי שיאושרו, מעת לעת, על ידי האורגנים המוסמכים לכך. 



 - י                                                            

 

8 

מובהר, כי מרכיב ההטבה הנובע לנושאי המשרה מהתנאים הנלווים המפורטים לעיל,  
אשר   הבסיס,  לשכר  אחרים  נלווים  מתנאים  נושא וכן  עבור  כלכלי  ערך  בהם  גלום 

המשרה, ככל שיהיו כאלה, נכלל בעלויות השכר החודשיות המרביות המוגדרות בסעיף  
 לתקרות האמורות.   ףלעיל וכפו 6

 פטור, שיפוי וביטוח לנושאי משרה  .8

יהיו   –שיפוי  ופטור   .8.1 נושאי המשרה  ולאישור האורגנים המוסמכים,  דין  בכפוף לכל 
   פטור ושיפוי, בנוסח שיאושר על ידי האורגנים המוסמכים.זכאים לקבל כתבי 

בכפוף , השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים,  בנוסף  -  ביטוח אחריות נושאי משרה .8.2
המוסמכים,   האורגנים  ולאישור  דין  התגמול,  לכל  מדיניות  תקופת  במהלך  עת  בכל 

משרה   ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  פוליסות  אחריות  לרכוש  מקצועית  וכן 
דירקטורים/נושאי   ו/או  ונושאי משרה  כדירקטורים  בעלי שליטה המכהנים  )לרבות 
נושאי  גם את  לעת, הכוללת  כפי שיכהנו מעת  עניין אישי(,  משרה שלבעלי השליטה 

כיסוי לשותף    לרבותהמשרה והדירקטורים המכהנים בחברות הבנות של השותפות,  
להאריך ו/או לחדש פוליסת ביטוח קיימת )ככל שתהיה( ו/או  וכן  הכללי בגין אחריותו,  

להתקשר בפוליסה חדשה במועד החידוש או במהלך תקופת הביטוח, עם אותו מבטח  
 .  או מבטח אחר בישראל או בחו"ל

על    יעלה  לא  הביטוחי  הכיסוי  הביטוח   היקף  פוליסות  במסגרת  האחריות  כפי    גבול 
על יעלה  לא  לעת  ולתקופת הביטוח   5  שתיערכנה מעת  דולר ארה"ב למקרה  מיליון 

ולגבי   האחריות,  לגבול  מעבר  בישראל  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות  בתוספת 
לישראל   מחוץ  המוגשות  לגבול    -תביעות  מעבר  סבירות  משפטית  הגנה  הוצאות 

ובלבד  , האחריות, בהתאם להוצאות משפט הנהוגות בישראל ובהתאם לדין הישראלי
בפול  ההשתתפות  שההתקשרות  וגובה  השנתית  הפרמיה  עלות  )לרבות  הביטוח  יסת 

העצמית( הינה בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת או חידוש הפוליסה, לפי העניין, 
ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות השותפות, רכושה או התחייבויותיה,  

   ;הכל כפי שייקבע על ידי ועדת התגמול

כי      השליטה  מובהר,  בעלי  של  אחריותם  את  גם  תכסה  ורק  הפוליסה  בתוקף  אך 
תפקידיהם כדירקטורים ו/או נושאי משרה בשותפות ו/או בשותף הכללי, מעת לעת,  
ובלבד שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על אלה של יתר הדירקטורים ו/או נושאי המשרה 

 בשותפות ו/או בשותף הכללי, לפי העניין. 

, עשויה השותפות ו/או השותף הכללי לרכוש פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי  בנוסף  
שנים, כאשר גבול אחריות המבטח    7לתקפות ביטוח של עד    Run Offמשרה במתכונת  

מיליון דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר על פי הפוליסה ובלבד    [50]לא יעלה על סך של  
ההשתתפות   וגובה  השנתית  הפרמיה  עלות  )לרבות  הביטוח  בפוליסת  שההתקשרות 

ואינה עשויה   Run Off  -העצמית( הינה בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת פוליסת ה
הכל התחייבויותיה,  או  רכושה  השותפות,  רווחיות  על  מהותי  באופן  כפי    להשפיע 

 .שייקבע על ידי ועדת התגמול 

נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יהיה זכאי לשי לחג, השתתפות בפעולות   -שונות   .8.3
נופש ורווחה המקובלות בשותפות ובשותף הכללי, למנוי לעיתונים ולספרות מקצועית 
השתלמויות   ולכיסוי  מקצועיות  לאגודות  חבר  דמי  לתשלום  לעיסוקו,  בהתאם 

 כן להטבות שונות כפי שיהיה מקובל בשותפות ובשותף הכללי מעת לעת. מקצועיות, ו

 תנאי סיום כהונה  .9

 הודעה מוקדמת .9.1
מרבית של עד שלושה חודשים, כפי  זכאי לתקופת הודעה מוקדמת  יהיה  נושא משרה  

אך   עמו,  בהתקשרות  מראש  נושא  במקרה  שייקבע  של  ההעסקה  בהסכם  שנקבעה 
המשרה תקופת הודעה מוקדמת קצרה משלושה חודשים, יהיה הגורם המוסמך לכך 

  שלושה של    לתקופה מרביתלהאריך את תקופת ההודעה המוקדמת עד  על פי רשאי  
 . , בתנאי שנושא המשרה כיהן בתפקידו במשך תקופה העולה על שלוש שניםחודשים
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בתפקידו  השותפות   להמשיך  המשרה  מנושא  לדרוש  רשאים  יהיו  הכללי  והשותף 
 במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת ההודעה המוקדמת.

בגין תקופת ההודעה   לו  זכאי למלוא התשלום המגיע  יהיה  נושא המשרה  כי  יובהר 
 המוקדמת )שכר בסיס ותנאים נלווים(. 

 הסתגלות מענק פרישה ו .9.2
השותפות והשותף הכללי יהיו רשאים לאשר לנושא משרה בעל ותק של מעל שלוש  
שש   של  מקסימלי  בסכום  הכהונה,  סיום  במועד  והסתגלות  פרישה  מענק  שנים, 

 משכורות של אותו נושא משרה. 
 

, בתנאי שעזיבתו ולנושא משרה, ככל שיוחלט להעניק והסתגלות יאושר    מענק פרישה
מענק גובה כה בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורין. של נושא המשרה אינה כרו

וההסתגלות ייקבע בכפוף לתקרה הנ"ל, בהתחשב באמות המידה והשיקולים  הפרישה  
( תרומת נושא המשרה  2; )או ההעסקה  ( ביצועי השותפות בתקופת הכהונה1)שלהלן:  

(  4שרה; )( נסיבות הפרישה של נושא המ3להשגת יעדי השותפות ולהשאת רווחיה; )
( תנאי כהונתו והעסקתו של נושא המשרה  5)  - או הכהונה; ו  משך תקופת ההעסקה 

 . הפורש בתקופה זו

 פיצויי פיטורין  .9.3
תעשה הפרשה של פיצויי הפיטורין של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי )לפי 
לעניין  לבחירתם  בהתאם  גמל  קופת  המנהלים/  ביטוח  הפנסיה/  לקרן  העניין( 

 פי חוק. -ההפרשות לביטוח פנסיוני על

  ("מענק" או  "בונוס שנתי"או "בונוס"  :להלן) מענק שנתי במזומן .10

של   .10.1 הכולל  התגמול  על  לפיה  ההנחה  על  היתר,  בין  מבוססת,  התגמול  מדיניות 
נושאי המשרה להיות מושפע, מתוצאותיה העסקיות של השותפות, המבטאות את  

האסטרטגיים השונים של השותפות ומתרומתו האישית של כל  העמידה ביעדים  
 . נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי להשגת יעדים אלו 

כחלק   .10.2 שנתי  בונוס  המשרה  לנושאי  להעניק  רשאים  הכללי  והשותף  השותפות 
מתנאי התגמול שלהם, אשר יוענק על בסיס יעדי ביצוע, מבחנים כמותיים ושיקול  

 דעת. 

עשויים    "( הקריטריונים המדידים כמותיים )להלן ביחד: "   יעדי ביצוע ומבחנים  .10.3
המשרה  נושא  של  ההעסקה  בהסכם  מראש  מוגדרים    להיות   עשויים   וכן   להיות 

מראש מדי שנה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון, לא יאוחר ממועד    מוגדרים 
למנכ"ל   האמור,  אף  על  החולפת.  לשנה  השותפות  של  הכספיים  הדוחות  אישור 

 הסמכות לקבוע קריטריונים מדידים מראש לכל נושא משרה הכפוף לו. תהיה  

יופעל בהתאם לאמות המידה והשיקולים   .10.4 שיקול הדעת בהענקת הבונוס השנתי 
לעיל. לצורך זה מובהר, כי ניתן יהיה להעניק בונוס שנתי או    5המפורטים בסעיף  

קריטרי  בסיס  על  שלא  למנכ"ל  הכפופים  משרה  לנושאי  ממנו,  חלק  ונים  כל 
 מדידים.  

למרות האמור לעיל, לגבי נושאי משרה הכפופים למנכ"ל ואשר הם בעלי השליטה  
נק כשנתי כאמור )ללא יעדים  ע בשותפות ו/או בשותף הכללי או קרוביהם, מתן המ 

 פי כל דין. - מדידים( כפוף לאישורים הנדרשים על 

)   הבונוס תקרת   .10.5 הכללי  ובשותף  בשותפות  משרה  נושא  לכל  של  השנתי  במונחים 
 משכורות חודשיות ברוטו(: 
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 דרגת נושא המשרה  תקרת הבונוס השנתי 

משכורות  6  יו"ר הדירקטוריון  
משכורות  6  הדירקטוריון "ר יו סגן 
משכורות  8  מנכ"ל  
משכורות  5  נושאי משרה בכירים  
משכורות  4  נושאי משרה נוספים 

התקרות השנתיות המפורטות לעיל תחולנה ביחס לבונוס השנתי וביחס לכל רכיב   .10.6
תגמול משתנה אחר שיוענק לנושאי המשרה לפי מדיניות זו )כגון העמדת הלוואות  
שיוענקו   המשתנים  הרכיבים  לכל  ביחס  מצטבר  באופן  וזאת  משרה(,  לנושאי 

ות לא תחולנה  לנושא משרה במהלך שנה קלנדרית. מובהר, כי התקרות האמור 
בסעיף   למענק המיוחד כאמור  בסעיף    11ביחס  כאמור    13להלן, התגמול ההוני 

כאמור בסעיף   וההסתגלות  מענק הפרישה  ומענק השימור כאמור    9להלן,  לעיל 
 להלן, לגביהם תחולנה התקרות הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל.  12בסעיף  

ובחלקו הלא    וכן   המדידים   הקריטריונים   על ,  75%  לפחות ,  ברובו   יתבסס   המענק  .10.7
יהיה מענק בשיקול דעת  משכורות(    3מענק של עד    או   25%מבין    הנמוך   עד ) מהותי  

 כמפורט להלן:   הכל ,  למדידה   ניתנים   שאינם המבוסס על קריטריונים  

 הקריטריונים המדידים  .10.8

שיוענק  עת הבונוס השנתי המדיד  י בקב הקריטריונים המדידים שיובאו בחשבון  
לנושאי המשרה, ככל שייקבעו, יוגדרו בתחילת כל שנה )ולא יאוחר ממועד אישור  
פיננסים   מדדים  אלו:  על  שיתבססו  ויכול  החולפת(,  לשנה  הכספיים  הדוחות 
המיוחס   נקי  רווח  נקי/  רווח  מס,  לפני  מתואם  רווח  כדוגמת  השותפות  לביצוע 

השתתפות של השותפות, לפי  לבעלי המניות של השותף הכללי או לבעלי יחידות ה 
העצמי  בהון  שיפור  העניין,  לפי  השתתפות,  יחידת  מניה/  תשואת  ב    העניין,  או 

NAV ב השקעות  ביצוע  חוב,  ו/או  הון  גיוסי  שוטף,  תזרים  של    מטרה   חברת , 
 השותפות במהלך השנה ויעדי פיתוח עסקי.  

ארוכת   בראיה  השותפות  תוצאות  על  בהתבסס  דעת  שיקול  יהיה  לדירקטוריון 
הבונוס   סכומי  את  להחזיר  ו/או  לקזז  ו/או  לבטל  ו/או  להפחית  להחליט  טווח, 

 השנתי שנקבעו בשנה כלשהי.  

 מדידים   שאינם הקריטריונים   .10.9

  מהותי   לא  חלק  כי ,  דעתן  שיקול  פי  על,  לקבוע  רשאיות  הכללי  השותףאו  / ו  השותפות
מבין  על  יעלה  שלא לעיל  25%  הנמוך  כאמור  עד    מהמענק  של  מענק   משכורות   3או 

 : להלן כמפורט, למדידה ניתנים  שאינם קריטריונים  פי  על יקבע, חודשיות ברוטו

 , רווחיה, חוסנה ויציבותה;  שותפותתרומת נושא המשרה לעסקיה של ה •

ה • של  מומחיות    שותפותהצורך  או  ידע  כישורים,  בעל  משרה  נושא  לשמר 
 חודיים;  יי

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה;  •

 שינויים שחלו באחריות נושא המשרה במהלך השנה;   •

המעורבות   • למידת  הערכה  )לרבות  המשרה  נושא  מתפקוד  הרצון  שביעות 
 והאכפתיות שמגלה נושא המשרה בביצוע תפקידו(;  

 תיאום ושיתוף פעולה עם הצוות;  בשא המשרה לעבוד הערכת יכולתו של נו •

 תרומתו של נושא המשרה לממשל תאגידי וסביבת בקרה ואתיקה נאותים. •

 ( חד פעמי מיוחד ) מענק  .11
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להחליט  פי כל דין, השותפות או השותף הכללי יהיו רשאים  -בכפוף לאישורים הנדרשים על
מענק   מתן  השנתי(על  לבונוס  )בנוסף  שנתי  דופן    מיוחד  ויוצאי  מיוחדים  מקרים  בגין 

( הכללי    (1כדלקמן:  השותף  להצלחת  דופן  יוצאת  תרומה  בעלי  מהלך  או  אירוע  ביצוע 
מובהר,   .של השותפות  מטרה( בחברת  exit( אקזיט )2)  -ו  והשותפות ולקידום מטרותיהם
   .ברוטו משכורות חודשיות 3כי המענק המיוחד לא יעלה על 

 מענק חתימה/שימור  .12

פעמי לנושא  -לוועדת התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה/שימור חד 
משרה בהיקף שלא יעלה על סכום השווה לשלוש משכורות ברוטו של אותו נושא משרה. 

 לעיל.    7.2מובהר, כי מענק החתימה/שימור אינו נכלל במסגרת התקרות הקבועות בסעיף 

 תגמול הוני  .13

ליצור אינטרסים משותפים לשותפות    אתגמול הוני לנושאי משרה הי מטרת הענקת    .13.1
הוני מהווה תמריץ  התגמול  ה ולנושאי המשרה המחזיקים בניירות ערך של השותפות. 

המשרה  וראוי  חיובי   נושאי  עבור  ארוך  ולטווח  לשמר  את  ומסייע  נושאי  לתמרץ 
 לתקופה ארוכה. המשרה 

יהיו  השותפות ו/או השותף הכללי  מתוך ראיית היתרונות הגלומים במתן תגמול הוני,    .13.2
עלרשאים,   הנדרשים  האישורים  לקבלת  דין,  - בכפוף  המשרה  פי  לנושאי  להעניק 

ליחידות   אופציות  כגון  הוני,  תגמול  הדירקטורים,  כולל  הכללי,  ובשותף  בשותפות 
ו/או יחידות יה"ש או מניה  גיד בת  השתתפות של השותפות ו/או לניירות ערך של תא

( ביצועים  ו/או  PSUתלויות  יחידות  (  ביצועי  מבוסס  תשלום  של  אחר  סוג  כל 
ההשתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת )לרבות תגמול הוני שמסולק  

ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת -, הלוואות נון)אופציות פאנטום(  במזומן
שתתפות של השותפות ו/או ניירות ערך של תאגיד בת או כל הסדר אחר אשר יחידות ה

יטופל בספרי השותפות כתשלום מבוסס יחידות השתתפות ו/או מניות, לפי העניין(,  
בהתאם לתוכניות תגמול הוני שיאומצו מעת לעת. התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים  

וחים ולזכויות הצבעה בגין יחידות  נוספים וביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת רו 
ניירות ערך אחרים הכלולים בתגמול ההוני; התאמת התגמול ההוני ,  השתתפות או 

ההבשלה, תקופת  האצת  או  הארכת  של  בדרך  חלוקת    לרבות  רווחים,  חלוקת  בגין 
ומיזוגים   זכויות  של  בדרך  הצעות  הון,  ואיחוד  פיצול  הטבה,  של  בדרך  ערך  ניירות 

ים מבניים, שינוי שליטה, הפסקת מסחר ו/או סיום העסקה בנסיבות  , שינויורכישות
ערך,  מסוימות ניירות  בהעברת  ראשון  סירוב  זכות  עזיבת  ;  של  במקרה  תנאים 

נכות(   או  מוות  ומקרי  עילה  התפטרות,  פיטורין,  )עקב  הכללי  השותף  או  השותפות 
 בכפוף לתנאים המפורטים להלן: 

במכשירים הוניים תעשה בהתאם לתכנית  הענקת תגמול הוני המסולק   - דילול .13.2.1
שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי. בעת הענקת תגמול הוני המסולק  
במכשירים הוניים יילקח בחשבון גם שיעור הדילול הנובע מהקצאתם, כך שסך  

על   יעלה  לא  לנושאי משרה  יונפקו  מהונה    8%כל המכשירים ההוניים  אשר 
ת מימוש מלא של המכשירים ההוניים הקיימים  המונפק של השותפות )בהנח 

 והמוצעים באותו המועד(. 

תקופת ההבשלה של תגמול הוני )בין אם מסולק במכשירים    -  תקופת ההבשלה .13.2.2
)ככל   במזומן(  מסולק  אם  ובין  משלושהוניים  תפחת  לא  ולא  שנים,    שיוענק( 

 חלוף לפחות שנה לאחר מועד ההענקה. לפני תתחיל  
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השותפות ו/או השותף הכללי יהיו רשאים לקבוע האצה של    –  והתאמות האצה   .13.2.3
בנסיבות   המימוש  במחיר  התאמות  לבצע  וכן  המשרה,  לנושא  ההוני  התגמול 

בסעיף   המפורטות  בנסיבות  לרבות  זאת,  יצדיקו  )לעניין    13.2אשר  לעיל  זה 
התגמול   של  ערכו  על  לשמור  במטרה  וזאת  ההוני(,  התגמול  בתנאי  הסדרים 

 י והכל בכפוף לאישור וועדת התגמול ודירקטוריון השותף הכללי. ההונ 

מועד הפקיעה של התגמול ההוני לא יהיה    –מועד הפקיעה של התגמול ההוני   .13.2.4
מוקדם מחלוף שנה ממועד הבשלת כל מנה )למעט במקרים מיוחדים שיקבעו,  

 שנים ממועד ההקצאה. 5 -כגון סיום העסקה( ולא יאוחר מ

בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של    –  מחיר המימוש .13.2.5
וצע של שער יחידת השותפות  השותפות, מחיר המימוש יקבע לפי המחיר הממ 

או במקרה בו ההענקת    ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה  30בבורסה במהלך  
האופציות/יחידות אופציה נעשית במועד סמוך להנפקה של השותפות, לפי  

 .  מחיר יחידת ההשתתפות בהנפקה הנ"ל 

זכאות נושא משרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי עבודה    –   סיום יחסי עבודה .13.2.6
ידי   על  יאומצו  או  שאומצו  ההוני  התגמול  תוכניות  לתנאי  בהתאם  תהיה 

 השותפות ו/או השותף הכללי ו/או בהתאם להוראות הסכמי העסקה. 

המרבי  .13.2.7 ההוגן  ההענקה    -  השווי  במועד  המרבי  ההוגן  הוני    לשהשווי  תגמול 
אשר יוענק לנושא משרה יחיד, על פי    או במזומן,ם  המסולק במכשירים הוניי

וכן שווי ההטבה המרבי של תגמול  אחת משיטות הערכת השווי המקובלות  ,
בחלוקה למספר שנות הבשלה, לא יעלה    הוני המסולק במזומן במועד המימוש,

התקרות המפורטות להלן )במונחי עלות שכר; יובהר, כי סכומים אלו אינם   על
על הכספיים  בדוחות  ההוצאה  רישום  סכומי  עם  עקביים  כללי  -בהכרח  פי 

 : החשבונאות הנהוגים בישראל(

 
שווי התגמול ההוני תקרת 

 דרגת נושא המשרה לשנה במועד ההענקה 

משכורות  10  )*( יו"ר הדירקטוריון 

משכורות  10  סגן יו"ר דירקטוריון  

משכורות  15  מנכ"ל )*(  

משכורות  8  נושאי משרה בכירים    

משכורות  6  נושאי משרה נוספים   

למנכ"ל   הוני  מענק  דירקטוריון  )*( אישור  ליו"ר  דירקטוריון  ו/או  יו"ר  ס.  או 
בשותף הכללי או קרובו של אחד מהם יחייב אישור  המניות  בין בעלי    םשהינ

 דין. , בהתאם להוראות האסיפה כללית נפרדת

בדוחות   ההוצאה  רישום  לסכומי  עקבי  בהכרח  אינו  זה  סכום  כי  יובהר, 
 הכספיים על פי כללי החשבונאות הנהוגים בישראל. 

במידה שיוענק    –  תקרת הטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן .13.2.8
לנושא  נבע  י המרבי ש  ההטבה שווי  לנושא המשרה תגמול הוני המסולק במזומן,  

מימוש  המשרה   על  ילא  ההוני  תגמול  הבמועד  התגמול  עלה  משווי  כפליים 
 .  ות במועד הענק האמור

ועדת התגמול והדירקטוריון בחנו את האפשרות לקבוע תקרה להטבה במועד   .13.2.9
המימוש של התגמול ההוני )שאינו מסולק במזומן( ובחרו שלא ליישם מאפיין  

היות   בהענקת  זה  הטמון  הרציונל  עם  בסתירה  עומד  זה  מאפיין  ולתפיסתם 
 התגמול ההוני ומאפייניו. 
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בעת הענקת אופציות/יחידות אופציה ליחידת השתתפות של השותפות, מחיר   .13.2.10
השותפות   יחידת  שער  של  הממוצע  )א( המחיר  בין  הגבוה  לפי  יקבע  המימוש 

מעל מחיר    5%ב(  ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה או )  30בבורסה במהלך  
ידי   על  ההקצאה  אישור  למועד  שקדם  המסחר  יום  בתום  השותפות  יחידת 

 (. "Spot"הדירקטוריון )

יותאמו   .13.2.11 מהמימוש  שתנבענה  ההשתתפות  יחידות  כמות  ו/או  המימוש  מחיר 
 לחלוקת דיבידנד / זכויות / שינויים במבנה השותפות כמקובל. 

יבחן במועד    הכללי ו/או השותפותשותף  דירקטוריון השהעניין רלוונטי,    ככל .13.2.12
אישור הענקת תשלום מבוסס מניות, כי יחס הדילול בין נושאי המשרה לבין  

 . , הינו סבירלתגמול הוניהזכאים  שותפות ו/או השותף הכללייתר עובדי ה

 השבת תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה  .14

או לשותף הכללי, לפי  נושא משרה בשותפות ובשותף הכללי יידרש להשיב לשותפות ו/  .14.1
העניין, לרבות בדרך של קיזוז, תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי העסקתו,  

מוטעים והוצגו  כבמהלך תקופת הבחינה  שהתבררו  במידה ושולמו על בסיס נתונים  
  תקופה  . לעניין זה "תקופת הבחינה" משמעהשותפותמחדש בדוחות הכספיים של ה

 . .המענק אישור מועד לאחר  עוקבים רבעוניים כספיים  דוחות עשר שנים של

מובהר בזאת, כי הצגה מחדש כתוצאה משינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה  .14.2
המשרה   מנושא  סכומים  להשבת  עילה  לכשעצמם  יהוו  לא  חשבונאית  מדיניות  של 

 כאמור לעיל. 

תוך   .14.3 דעתה  לשיקול  בהתאם  ההשבה  מנגנון  יישום  אופן  על  תחליט  התגמול  ועדת 
 התחשבות בנסיבות המקרה הספציפי.  

 עדכון הסכמים קיימים עם נושאי משרה  .15

 עדכון הסכם העסקה עם מנכ"ל השותף הכללי ו/או השותפות

בשים    שותף הכללי ו/או בשותפות בועדת התגמול רשאית לעדכן את תנאי העסקה של המנכ"ל  
בסעיף הקבועים  הפרמטרים  בחינת  ותוך  השינוי    7  לב  שהיקף  ובלבד    השנתילעיל, 

  5%לא יעלה על    שותף הכללי ו/או בשותפותבהמקסימאלי בכלל רכיבי התגמול של המנכ"ל  
 . בכל שנה קלנדארית

 למעט המנכ"ל, דירקטור, בעל שליטה או קרובו( )נושאי משרה  עדכון הסכם עם

של   כהונה  בתנאי  מהותי  לא  שינוי  לאשר  רשאי  יהיה  המנכ"ל  הדין,  להוראות  בכפוף 
אליו,   הכפוף  משרה  על  שינוי  קרי,  נושא  יעלה  רכיבי התגמול טרם   10%לא  כלל  מגובה 

קלנדארית   השינוי שנה  משרה    ,בכל  נושא  אותו  של  וההעסקה  הכהונה  שתנאי  ובלבד 
התגמול  מדיניות  את  בסעיף  ו   תואמים  הקבועים  הפרמטרים  בחינת  ותוך  לב    5בשים 

 . לעיל 

 היחס בין הרכיב הקבוע לרכיבים המשתנים  .16

חבילת   מרכיבי  בין  האפשרי  היחס  להלן  התגמול,  מרכיבי  כלל  בין  הלימה  להבטיח  בכדי 
כר  התגמול הכולל לשנה נתונה של נושאי המשרה בשותפות ובשותף הכללי, ביחס למרכיב ש

 : )במונחי עלות שכר( הבסיס

יו"ר הדירקטוריון  יו״ר הדירקטוריון .16.1 היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים   –  וסגן 
יו"ר הדירקטוריון יו"ר הדירקטוריון  לבין הרכיב הקבוע לגבי   1.2  לא יעלה על  וסגן 

 (. 1.65)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  

לגבי מנכ"ל לא   –  מנכ"ל .16.2 לבין הרכיב הקבוע  בין הרכיבים המשתנים  היחס המירבי 
 (. 1.95)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי יעמוד על  1.5יעלה על 
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הרכיב הקבוע לגבי  היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין    –  נושאי משרה בכירים .16.3
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי   1.15  נושאי משרה בכירים לא יעלה על 

 (. 1.60יעמוד על 

היחס המירבי בין הרכיבים המשתנים לבין הרכיב הקבוע לגבי    –  נושאי משרה נוספים .16.4
)בשנה בה ישולם מענק חד פעמי היחס המירבי   0.85נושאי משרה נוספים לא יעלה על  

 (. 1.25עמוד על י

עד    ,יובהר של  חריגה  בעל    5%כי  )לכל  הנ"ל  בטווחים  הנקובים  לשיעורים  או מתחת  מעל 
 תפקיד( לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

 תקרת מענקים שאינם לפי יעדים מדידים    .17

 על אף כל הוראה אחרת במדיניות התגמול:   

מדידים    .17.1 יעדים  לפי  שאינו  השנתיים  המענקים  משרה  סכום  לנושאי  המוענקים 
ולמנכ"ל(   , סגן יו"ר הדירקטוריון ליו"ר הדירקטוריון  – שאינם כפופי מנכ"ל )קרי  

לא יעלה במצטבר על התקרה הקבועה בחוק לעניין זה, כאמור בחלק ב' לתוספת  
החברות  לחוק  א'  על  א   הראשונה  או    25%ו  )הוני  בפועל  המשתנה  מהתגמול 

 במזומן(, לפי הגבוה.  

גם בעלי שליטה בשותף  מ  .17.2 לנושאי משרה שהם  לפי יעדים מדידים  ענקים שאינם 
לדירק  ו/או  לקרובם  ו/או  הדירקטוריון הכללי  יו"ר  זה  )ובכלל  יו"ר    טורים  וסגן 

 ( יאושרו באסיפה הכללית, בהתאם להוראות הדין. דירקטוריון 

 גמול דירקטורים .18

18.1.  ( הכללי  בשותף  הדירקטוריון  חברי  של  הדירקטוריון   למעט שכרם  יו"ר    יו"ר  וסגן 
על  הדירקטוריון יעלה  לא  הקבוע"(  בדבר כקבוע    "הסכום  )כללים  החברות  בתקנות 

הגמול שישולם יהיה בהתאם לדרגה בה תסווג   .2000-גמול לדירקטור חיצוני(, תש״ס  
 השותפות מעת לעת. 

דירקטורים אשר יועסקו גם כנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, ככל שיהיו, לא  .18.2
עליהם   ויחולו  כדירקטורים  כהונתם  בגין  נפרד  ו/או  נוסף  לתשלום  זכאים  כל  יהיו 

 . זה 18, לפי העניין, למעט סעיף מדיניות התגמולהוראות 

 לעיל תחולנה גם על הדירקטורים.  8הוראות סעיף  .18.3

 תשלומים לבעלי שליטה בשותף הכללי  .19

ידי השותף הכללי למי  -מובהר, כי מדיניות תגמול זו אינה חלה על תשלומים שמשולמים על
לשותף   ידם  על  המוענקים  ייעוץ  שירותי  עבור  הכללי  בשותף  השליטה  שלא מבעלי  הכללי 

הכללי בשותף  ו/או  בשותפות  משרה  כנושאי  תפקידם  ו/או   במסגרת  ניהול  דמי  )דוגמת 
 תשלומים אחרים מהשותף הכללי לבעלי השליטה בו(.  

 

 סמכויות ועדת התגמול והדירקטוריון ביחס למדיניות התגמול .20

השותפות  ודירקטוריון  התגמול  ועדת ו/או  הכללי    מדיניות  את,  לעת  מעת,  יבחנו  השותף 
המפורטים    ולעקרונותלשיקולים    בהתאם ,  היתר  בין,  בהתאמתה  הצורך  את  וכן  התגמול

בחינת   כך,  ובתוך  זו,    שותפות ה  ברווחי  התחשבות,  שותפותה  ביעדי  שינוייםבמדיניות 
 . אחר רלבנטי מידע  וכל אמת ובזמן קודמות בתקופות והכנסותיה
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 דוחות כספיים - 11פרק 

   ודוחות כספייםרואי החשבון להכללת דוחות כספיים  הסכמה שלמכתב  .11.1
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             לכבוד

 טק שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"(-יוניק  שלהשותף הכללי  דירקטוריון 

 85מדינת היהודים 

 הרצליה 

 

 ,.א.נ

 טק שותפות מוגבלת -יוניק  של ותשקיף מדף  להשלמה תשקיףמכתב הסכמה בקשר עם הנדון: 

 "(התשקיף)להלן: " 2021 אפרילהמיועד להתפרסם בחודש 

  דוח רואה החשבון המבקר מיום שבנדון של    בתשקיף(  להכללה )לרבות בדרך של הפנייההננו להודיעכם כי אנו מסכימים  

של    2021  במרץ  19 הכספיים  הדוחות  מוגבלת  -יוניקעל  שותפות  )יום    2020בדצמבר    7- ו  2020בדצמבר    31  לימיםטק 

 .2020בדצמבר   31)יום ההקמה( ועד ליום  2020בדצמבר  7ולתקופה מיום  ההקמה(  

 

 

 
 זיו האפט

 רואי חשבון

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 

 טק שותפות מוגבלת - יוניק 
 
 2020בדצמבר    31דוחות כספיים ליום  

 
 
 

 



 

 

 טק שותפות מוגבלת-ק יוני
 
 2020בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 

  
  

 2 החשבון המבקר  הדוח רוא
  

 3 על המצב הכספי  ותדוח
  

 4 דוח על הרווח או הפסד
  

 5 דוח על השינויים בזכויות השותפים 
  

 6-15 ביאורים לדוחות הכספיים  
  

 
 
 
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -  -  - -  



 

 
 

 
 
 

 טק שותפות מוגבלת-דוח רואה החשבון המבקר לשותפים של יוניק
 

 

בדצמבר   31מים  "( ליהשותפותטק שותפות מוגבלת )להלן: "- של יוניק  פים על המצב הכספי המצור  ות ביקרנו את הדוח

לתקופה  השינויים בזכויות השותפים  הרווח או הפסד והדוחות על  )יום ההקמה( ואת הדוח על    2020בדצמבר    7-ו   2020

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון  2020בדצמבר    31)יום ההקמה( ועד ליום    2020בדצמבר    7שמיום  

 וההנהלה של השותף הכללי של השותפות. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. 

)דרך  חשבון  רואי  בתקנות  שנקבעו  תקנים  לרבות  בישראל,  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג  1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות  מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  

התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים  

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של השותף הכללי של השותפות וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות  

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  הכספיים בכללותה. אנו 

  לימים לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של השותפות  

פעולותיה  )יום ההקמה(  2020בדצמבר    7- ו  2020 בדצמבר    31 תוצאות  בזכויות השותפים  ו  ואת  לתקופה  השינויים 

)2020בדצמבר    31)יום ההקמה( ועד ליום    2020בר  בדצמ  7שמיום   (  IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים 

 . 2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

.ה. לדוחות הכספיים. פעילותה של 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  

 כה בדרגה גבוהה של סיכון עד כדי ירידת ערך מהותית של ההשקעות אותן תעשה. השותפות כרו

 
 
 
 
 

 זיו האפט

 רואי חשבון
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 טק שותפות מוגבלת - יוניק 
 דוחות על המצב הכספי 
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 נפרד מהם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי 
 
 
 

 
  
 

 )*( יום הקמת השותפות.  
 
 

  

  31ליום 
בדצמבר  

2020 

  7ליום  
  בדצמבר

2020  )*( 

 מבוקר  מבוקר  

 דולר אלפי   אלפי דולר   
     

 -  -  נכסים "כ  סה 

     

     שוטפות   התחייבויות 

 -  76  שותף כללי  –צד קשור  

     

     שותפים ה   זכויות 

 -  ( 76)  זכויות השותפים 

     

 -  -  שותפים   וזכויות   התחייבויות "כ  סה 

     

     

    2021 במרץ 19

 תאריך אישור הדוחות הכספיים
 אבי גפן
 מנכ"ל 

 כהן   (יהושעשוקי )
 יון דירקטוריו"ר ה

 בועז בילואר
  סמנכ"ל כספים



 טק שותפות מוגבלת - יוניק 
 דוח על הרווח או הפסד 

4 

 

 

 
 
 
 
 

 השותפות.)*( יום הקמת 
 
 
 
 
 

 בלתי נפרד מהם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

לתקופה מיום  
בדצמבר )*(   7

  31  ליום ועד
 2020 בדצמבר

 מבוקר   

 אלפי דולר    
    

    

 76   הוצאות הנהלה וכלליות

    

 76   לתקופה  הפסד

    



 טק שותפות מוגבלת - יוניק 
 דוח על השינויים בזכויות השותפים 

5 

 

 

 

 )*( יום הקמת השותפות.  

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 

   
זכויות  

 השותפים 

 מבוקר   

 דולר אלפי    
    

    

 -   )*(   2020 בדצמבר 7יתרה ליום  

    

 76   הפסד לתקופה 

    

 76   2020בדצמבר  31יתרה ליום  

    



 שותפות מוגבלת טק  - יוניק 
 ביאורים לדוחות הכספיים 

6 

 

 כללי  - :    1יאור  ב 

)להלן: "השותפות"(    2020בדצמבר    7יות ביום  ונרשמה אצל רשם השותפטק שותפות מוגבלת  -יוניק  . א
,  "השותף הכללי"(להלן:  )  טק שותף כללי בע"מ-יוניקמכח הסכם השותפות המוגבלת, שנחתם בין  

 טק נאמנויות בע"מ )להלן: "השותף המוגבל"(.-לבין יוניק

 . הרצליה פיתוח,  85מדינת היהודים  מקום ניהול עסקי השותפות יהיה במשרדי השותף הכללי, רח'  

י התשקיף וטיוטת  טפרלתקנות ניירות ערך )ג  6ת הינה תאגיד קטן כהגדרת מונח זה בתקנה  השותפו .ב
 . 1969 -ט "כ(, התשמבנה וצורה –  תשקיף

"שותפות מו"פ" כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה  מקיימת את הגדרת    , היאהשותפותלהערכת   .ג
 לניירות ערך בתל אביב

 כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ, באמצעות השקעות בהתאם, השותפות תעסוק במחקר ופיתוח,  
 . והחזקות בפרוייקטי מו"פ, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים

)לרבות   הנכסים  מסך(  ההשקעה)במועד    10%  עד  להשקיע  עשויה  השותפות,  לעיל  האמור  למרות
לעימזומנים  ושווה   מזומנים בהגדרה  עומדות  שאינן  בחברות  אלו  (  ובלבד שחברות  נמצאות  ל, 

   .משמעותי  ושוק   משמעותי  טכנולוגי  עומק  ובעלות  Bסבב    גיוסכבר ביצעו    או  Bבמהלך גיוס סבב  

 ותחום עיסוקה הבלעדי 2020,   בדצמבר  2  השותף הכללי הינו חברה אשר התאגדה בישראל ביום .ד
 השותפות. הוא ניהול 

מוערך ביותר    ןת ששווי והזנק פרטימניות חברות  ב  משקיעההלאור אופייה של השותפות כשותפות   .ה
ונוכח אי הוודאות באשר    ת מטרה"(ו)להלן: "חבר  העוסקות במחקר ופיתוחארה"ב    ממיליארד דולר

הפיתוח אותו מבצעות החברות   ו/או  ו/או בהחדרת   משקיעה   השותפות  ןבהלהצלחת המחקר 
הסיכונים האופייניים לתחומים    לפעילותה של השותפות חשופה לכל,  מוצרי מי מהחברות הנ"ל

ירידת ערך מהותית  , כרוכה בדרגה גבוהה של סיכון, עד כדי  שיוצעוההשקעה בניירות הערך ו אלו
 ות אותן תעשה. של ההשקע 

 בדוחות כספיים אלה: הגדרות  .ו

 טק שותף כללי בע"מ-יוניק  השותף הכללי 

 טק שותפות מוגבלת-יוניק  השותפות המוגבלת השותפות או 

 טק נאמנויות בע"מ-יוניק  שותף מוגבל

יחידות השתתפות רשומות על שם, ללא ערך נקוב,   יחידות השתתפות 
 המקנות זכויות כשותף מוגבל בשותפות. 

בינלאומי   צדדים קשורים  חשבונאות  בתקן   24מספר  כהגדרתם 
 .קשורים צדדיםבדבר 

 דולר ארה"ב  דולר
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  - :    2ביאור  

 :ספייםכהדוחות ה הצגתבסיס  . א

 "(. IFRS"תקני  :הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן

  , כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(
 .  2010  - התש"ע

נכסים יחד עם זאת, השקעות עתידיות בערוכים על בסיס העלות,  השותפות  הדוחות הכספיים של  
 .הפסדאו בשווי הוגן דרך רווח ימדדו  ותפיננסיהתחייבויות נטילת פיננסיים ו

 : ומטבע חוץ מטבע ההצגה, מטבע הפעילות .ב

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1

 דולר ארה"ב.מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו 

 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ  .2

במועד   החליפיןעסקאות הנקובות במטבע חוץ יירשמו עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער  
 העסקה.  

והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע יתורגמו למטבע    לאחר הכרה ראשונית, נכסים  חוץ 
יזקפו    , כאשר הפרשי השער בגינםהדוח על המצב הכספיהפעילות לפי שער החליפין ביום  

 רווח או הפסד. על הלדוח 

המוצגים לפי עלות יתורגמו לפי שער    נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
 החליפין במועד העסקה.  

כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן יתורגמו למטבע    נכסים והתחייבויות לא 
לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן, והפרשי השער בגינם ייזקפו    הפעילות בהתאם

 הפסד.  רווח אודוח על הל

 צמודי מדד פריטים כספיים  .3

בישראל   נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן
 . מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם

 שווי מזומנים:  .ג

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר  
בשעבוד,   מוגבלים  אינם  ממועד    שתקופתםאשר  חודשים  שלושה  על  עולה  אינה  המקורית 

ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מידית ללא קנס, ומהווים חלק  
 .השותפותמניהול המזומנים של 

 :מכשירים פיננסיים – FRSI 9 .ד

 נכסים פיננסיים  .1

פיננס עסקה ינכסים  עלויות  ובתוספת  ההוגן  בשווים  לראשונה  ההכרה  במועד  נמדדים    ים 
  שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד

 .נזקפות לרווח או הפסדבשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה 

שני  מתקיימים  אם  רק  מופחתת  בעלות  חוב  מכשירי  עוקבות  בתקופות  מודדת    השותפות 
 :התנאים המצטברים הבאים

לגבות את (א) על מנת  היא להחזיק בנכסים   הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו 
 .תזרימי המזומנים החוזיים מהם

 זכאית, במועדים מסוימים, לקבל  תפותהשועל פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי,   (ב)
 .תזרימי מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן

שווי    המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי
 .הוגן



 שותפות מוגבלת טק  - יוניק 
 ביאורים לדוחות הכספיים 

8 

 

 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  - :    2ביאור  

 )המשך(:  מכשירים פיננסיים – FRSI 9 .ד

 התחייבויות פיננסיות .2

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

בניכוי    במועד ההכרה לראשונה, השותפות תמדוד את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן 
לאחר הפיננסית.  ההתחייבות  של  להנפקה  במישרין  לייחס  שניתן  עסקה  ההכרה    עלויות 

התחייבויותהראשונית,   למעט  פיננסיות,  התחייבויות  כל  את  תמדוד  פיננסיות   השותפות 
בשיטת הריבית   הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לפי העלות המופחתת תוך שימוש

 .האפקטיבית

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

התחייבויות תמדוד  השותפות  לראשונה,  ההכרה  נמדדות  במועד  שאינן  בעלות   הפיננסיות 
לאחר ההכרה הראשונית,    .מופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה תזקפנה לרווח או הפסד

 .שינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח או הפסד

 גריעת מכשירים פיננסיים .3

 נכסים פיננסיים 

המזומנים   השותפות גורעת נכס פיננסי כאשר ורק כאשר יפקעו הזכויות החוזיות לתזרימי
 .מהנכס הפיננסי

 התחייבויות פיננסיות

המחויבות    דהיינו, כאשר  –השותפות גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא תסולק  
 .שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת

תשלום  ידי  על  ההתחייבות  את  פורע  החייב  כאשר  מסולקת  פיננסית  במזומן,   התחייבות 
 .מההתחייבות פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטיתבנכסים 

 : מדידת שווי הוגן  .ה

 שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 
   בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.

ההתחייבות,    מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס אומדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה  
 ביותר.( advantageousאו בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

  השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת
 תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים

 שלהם.

  השותפות משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
לצפייה    שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים

 ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

שנית או  הוגן  בשווי  הנמדדים  וההתחייבויות  הנכסים  מחולקים כל  שלהם  ההוגן  לשווי  גילוי   ן 
ביותר, המשמעותית הנמוכה  הנתונים  רמת  על  בהתבסס  ההוגן,  השווי  מדרג  בתוך   לקטגוריות 

 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 

 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים. : 1 רמה

בר:  2  רמה שנכללו  מצוטטים  מחירים  שאינם  במישרין  1  מהנתונים  לצפייה  ניתנים  או    אשר 
 בעקיפין. 

בנתוני    נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש:  3  רמה
 . (שוק ניתנים לצפייה
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 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית  - :    2ביאור  

 הכרה בהכנסה:  .ו

 כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברותהכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד  
הסכומים   ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי

 .מסים :כגון ,שנגבו לטובת צדדים שלישיים

  להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של השותפות הנדרשות להתקיים על מנת להכיר 
 בהכנסה:

 : מדיבידנד הכנסות

 מוכרות,  פיננסיים  כנכסים  המסווגות  כהשקעות  המטופלות  במניות  מהשקעות הכנסות מדיבידנד  
 . לדיבידנד לזכאות הקובע במועד

 מסים על ההכנסה: .ז

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות 
 לפרטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.  

 מסים שוטפים: .1

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
נדרשות בקשר לחבות המס חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות  

 לתשלום בגין שנים קודמות.

 מסים נדחים:  .2

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין  
 הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס. 

או   ימומש  הנכס  כאשר  לחול  הצפוי  המס  שיעור  לפי  מחושבות  הנדחים  המסים  יתרות 
לק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה  ההתחייבות תסו

ניצולם לצפי  בהתאם  נבחנים  נדחים  נכסי מסים  דיווח  בכל תאריך  הדיווח.   .עד לתאריך 
הפסדים מועברים והפרשים זמניים ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים 

 בכל תאריך דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו. 

   מסים   - :    3ביאור  

 על הכנסה מסים

  2017  -   התשע"ז  ,צו מס הכנסה )סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה(  , תוקן2020בפברואר    16ביום  
כהגדרתה בצו,    באופן בו נקבעו תנאים אשר בהתקיימם יקבע כי שותפות מחקר ופיתוח,)להלן: "הצו"(  

אביב -לניירות ערך בתל  תחשב כחברה לצורכי מס. עם רישום יחידות ההשתתפות למסחר בבורסה
השותפות לאחר ההנפקה ורישום    ל על וחיעו בצו, ולכן משטר המס שקבשנד בתנאים  ועמתהשותפות  

   יחידות ההשתתפות כאמור, הינו כחברה לכל דבר ועניין.

הכנסתה   בהתאם, ההוצאות וההכנסות של השותפות יתבררו בשותפות והשותפות היא זו שתדווח על
 על חברה. שיעורי המס החליםהחייבת. השותפות תישא במס בגין ההכנסה החייבת כאמור, לפי 

 . 23%הינו  2020שיעור מס החברות בישראל בשנת  

 מוסף ערך  מס

 השותפות כגוף השקעה, אינה צפויה לתבוע החזרי מע"מ בגין ההוצאות הכרוכות בפעילותה. 
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 קשורים   צדדים   - :    4ביאור  

 יון דירקטוריושב ראש ה . א

בחברה.    מר הדירקטוריון  ראש  כיושב  מכהן  כהן  )יהושע(   הדוחות   אישור  למועד  נכוןשוקי 
   .התגמול תנאי סוכמו וטרם ההסכם  נחתם טרם הכספיים

 דירקטור .ב

 הכספיים   הדוחות  אישור  למועד  נכון.  מר חיים שיף מכהן כסגן יושב ראש הדירקטוריון בחברה
  .התגמול תנאי סוכמו וטרם ההסכם נחתם טרם

 ל השותף הכללי " מנכ .ג

 ההסכם  נחתם  טרם  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד  נכוןכמנכ"ל השותף הכללי.    מכהן  גפן  אבי  מר
   .התגמול תנאי סוכמו וטרם

   סכם השותפותההשותפות ו .ד

מצד שני    המייסדטק נאמנויות בע"מ, כשותף המוגבל  -יוניק בין השותף הכללי, מצד אחד לבין  
שני לעיל,  .  א.1כאמור בביאור  (.  "שותפים"  -וה    נחתם הסכם שותפות )להלן: "הסכם השותפות"

השותפות תפעל כשותפות מוגבלת   .2020בדצמבר    7ביום    השותפות הקימו וייסדו את    השותפים 
 ציבורית ישראלית, בהתאם לדין הישראלי. 

  במחקר ופיתוח, כהגדרת מונח זה בחוק המו"פ, באמצעות השקעות מטרת השותפות הינה לעסוק  
 . והחזקות בפרוייקטי מו"פ, בעצמה או באמצעות תאגידים מוחזקים

של    יחידות ההשתתפותלאחר חלוף תקופת של שלוש שנים ממועד הרישום למסחר בבורסה של  
יחידות   בעלי  של  הכללית  האסיפה  לאישור  בכפוף  רשאית,  השותפות  תהיה  השותפות, 

נא לפקודת השותפויות, אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים,  65ההשתתפות בדרך הקבועה בסעיף  
 .  השותפותשלא הוגדרו בהסכם  להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים

השותפות תהיה מוסמכת ורשאית לבצע כל פעולה הנדרשת ו/או המועילה לצורך קידום מטרת  
, לרבות התקשרות בהסכמים וביצוע כל הפעולות  או הקשורה אליה/השותפות ו/או השותפים ו

ת והכל  שלדעת השותף הכללי הינן נחוצות או דרושות לשם הוצאה לפועל של מטרות השותפו
תקופת קיום השותפות המוגבלת הינה עד לפירוקה לפי הוראות    . בהתאם להוראות הסכם זה

 ההסכם או על פי דין או כפי שיוסכם בכתב בין השותפים. 

  ,יותיהם של השותף הכללי, השותף המוגבל ובעלי היחידותובמסגרת ההסכם נקבעו והוסדרו זכ
השותף    והמוחלטת על ניהולה של השותפות ועסקיה תהיה בידיהשליטה המלאה  כמו כן נקבע כי  

השותפות הסכם  להוראות  בהתאם  מוסמךהלה  ו   ,הכללי  היתר,יהיה  בין  פעולה    ,  בכל  לנקוט 
יחידות ובקשר למעמדה של השותפות כשותפות    הנדרשת בקשר להצעת  ההשתתפות לציבור 
המוגבל לא ישתתף בניהול השותפות המוגבלת, השותף    .פי דין  מוגבלת ציבורית כפי הנדרש על

עסקיה ופעילותה, בכל צורה ואופן שהם, במישרין או בעקיפין, לא יעשה או יתחייב לעשות בשם  
אחראי  יהיה  לא  המוגבל  השותף  בנוסף,  כלשהי.  משפטית  נפקות  בעלת  פעולה  כל  השותפות 

 השותפות המוגבלת.לחיובים של השותפות המוגבלת למעלה מן הסכומים שיכניס להון 

 הון השותפות 

 מורכב מסכומם המצטבר של הסכומים הבאים:השותפות הון 

 (.ש״ח על ידי השותף הכללי  0.01 - ש״ח על ידי השותף המוגבל ו 999.99)ש"ח   1,000 .1

סכום השווה לכל סכום תמורת ההנפקה )נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה ובניכוי סכום של   .2
של היחידות שיונפקו ויוצעו על פי התשקיף      לצורך הוצאות הנאמנות(  "ממע  ל₪ כול  000234,

 . על ידי השותף המוגבל

 סכומי ההשקעה שיושקעו על ידי השותפים מעת לעת.   .3
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יהיה חלקו של השותף המוגבל   הון השותפות,  על הגדלת  שיוחלט  מההון    99.99%בכל מקרה 
מההון הנוסף שיוכנס לשותפות    0.01%הנוסף שיוכנס לשותפות וחלקו של השותף הכללי יהיה  

של   יחידות השתתפותהמוגבלת. זאת ועוד, השותף הכללי יהיה רשאי לרכוש ולמכור, בכל עת,  
 ול דעתו הבלעדי. השותפות בהתאם לשיק 

 ניהול  דמי -  תשלומים לשותף הכללי

בגין שירותים המוענקים כאמור על ידי השותף הכללי, יהיה זכאי השותף הכללי לקבל מהשותפות  
השותפות,   שפרסמה  האחרונים  הכספיים  הדוחות  בסיס  על  חודש  בכל  ניהול  דמי  המוגבלת 

 כדלקמן: 

ועד למועד שבו • ידי   הנכסים  סך  החל ממועד רישום השותפות למסחר  המנוהלים על 
דמי הניהול החודשיים יהיו בשיעור של   - מיליון ש"ח    100-יעמוד על פחות מ  השותפות 

 דולר ארה"ב לחודש.  25,000-לים לחודש, אך לא פחות מוהמסך הנכסים המנ 0.2%

המנוהלים   • הנכסים  סך  בו  ידי  במועד  על  י השותפות  על  ש"ח    100עלה  דמי    - מיליון 
מסך    0.15%מיליון ש"ח, יעמדו על שיעור של    100י הסכום שמעל  החודשיים, לגב הניהול

 השותפות.    על ידיהנכסים המנוהלים 

דמי הניהול    -מיליון ש"ח    250עלה על  יהשותפות    על ידי במועד בו סך הנכסים המנוהלים   •
מסך הנכסים   0.08%מיליון ש"ח, יעמדו על שיעור של    250החודשיים, לגבי הסכום שמעל  

 השותפות.   על ידי המנוהלים 

 נכון למועד הרלבנטי.   בדוח על המצב הכספי" משמעם סך הנכסים  סך הנכסים המנוהלים" כאשר                          

 בהוצאות  השתתפות

השותפות המוגבלת תישא בכל ההוצאות הקשורות להקמת השותפות המוגבלת, מימון   •
 פעילותה ולביצוע ההנפקה על פי התשקיף, וזאת ללא תקרה של סכום כולל. 

במהלך חיי השותפות כל הוצאות השותפות והשותף הכללי אשר תוצאנה בקשר לעסקי   •
על דירקטורים,  של  שכרם  זאת,  )ובכלל  משרה  השותפות  ונושאי  המנכ"ל  העסקת  ות 

אחרים, עלות העסקת עובדים, שכר טרחה של רואי חשבון, עורכי דין ויועצים אחרים, 
תשלום  או  הוצאה  כל  וכן  וכיו"ב(  ביטוחים  דירה,  שכר  משרד,  שירותי  בגין  הוצאות 
ידי השותפות   הקשורים בפרויקטי מחקר ופיתוח של השותפות, כלל אלה ישולמו על 

 המוגבלת. 

 תמורה בגין סיוע לטיפול בגיוסי הון וחוב 

פי הסכם  על  כנאמן  שיכהן  מי  וכל  המוגבל  השותף  ההסכם,  פי  )על  הנאמן  לפיו  מנגנון  נקבע 
מתוך דולר  אלפי    40הנאמנות, כהגדרת מונח זה בהסכם השותפות( ישלם לשותף הכללי סך של  

כאשר סכום   דולראלפי    60דולר, וסך של  מיליוני    5כל גיוס שבו סכום התמורה המיידית הינו עד  
מיליוני דולר, כך שסכום הגיוס המועבר לשותפות הינו    5התמורה המיידית שתתקבל עולה על  

 .נטו מהתשלומים הנ"ל
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 דמי יוזמה 

לקבל  • זכאי  יהיה  הכללי  השותף  לשותפות,  הכללי  השותף  של  הייזום  לשירותי  בתמורה 
השותפות,   שתקבל  תמורות  ו/או  הכנסות  על  המבוססים  יוזמה  דמי  וזאת  מהשותפות 

 כמפורט להלן. 

מכל תמורה נטו )כהגדרתה להלן(. על אף האמור לעיל, במידה  20%", משמעותם  דמי יוזמה" •
מההשקעות הישירות בפרויקט )כהגדרת המונח להלן( )להלן:   100%על והתמורה נטו עולה 

בגין כל התמורה   30%"(, יהא השותף הכללי זכאי לדמי יוזמה בשיעור של  התמורה העודפת"
מעבר להשקעות הישירות בפרויקט(.  לדמי  100%העודפת )קרי, בעד כל תמורה נטו שמעל  

 היוזמה יתווסף מע"מ כדין.

,  כסף  שווה  או  בכסף ,  תמורהאו  /ו  הכנסה  מכל  יוזמה  דמי  לקבל  זכאי  היהי   הכללי  השותף •
 בגין  לרבות,  השותפות  של  מוחזק  תאגידאו  /ו  פרויקט  מכל  השותפות   ידי  על  שתתקבל
  וחלוקות   דיבידנדים  של  בדרך  ההשקעה  על  מתשואה  השותפות  ידי  על  שיתקבלו  סכומים
  וזאת , השותפות של מוחזק לתאגידאו /ו  לפרויקט שהועמדו הלוואות בגין ומריבית אחרות
  מוחזק   בתאגידאו  /ו  בפרויקט  השותפות  השקעת  של  חלקי  או   מלא  מימוש   בעת  לרבות
 :בניכוי, כאמור

ו/או תאגיד מוחזק שמומש   (א) או החלק (ההשקעות הישירות של השותפות באותו פרויקט 
ההשקעות  )להלן: "   ;העניין(היחסי של ההשקעות הישירות במקרה של מימוש חלקי, לפי  

 "(;  הישירות בפרויקט
 

הסכום המצרפי המצטבר של הפסדים שנבעו לשותפות בגין השקעות השותפות בפרויקטים  (ב)
ו/או תאגידים מוחזקים אחרים שנסגרו, פורקו או שההחזקה בהם מומשה על ידי השותפות 

ה מכבר מתשלום אחר  בתקופות קודמות למועד תשלום דמי היוזמה כאמור, ואשר לא נוכו ז
 של דמי יוזמה.

הסכום המצרפי המצטבר של הפסדים כאמור יחושב בגובה הפער המצטבר של סך התמורות 
שנבעו לשותפות בכסף או שווה כסף, מכל פרויקט ו/או תאגיד מוחזק של השותפות שמומש 
השותפות  של  הישירות  ההשקעות  בניכוי  קודמות  בתקופות  חוסל,  או  פורק  נסגר,   ו/או 

כאמור )זאת כל אימת   באותו פרויקט ו/או תאגיד מוחזק שמומש ו/או נסגר, פורק או חוסל
התמורה הייתה נמוכה מההשקעה הישירה של השותפות בפרויקט ו/או התאגיד המוחזק  ו

"(  התמורה לשותפות)להלן: " הנ"ל ואשר לא נוכו זה מכבר מתשלום אחר של דמי יוזמה(  
שיחול. למען הסר ספק, כל עוד לא מומש או נסגר או פורק או  בתוספת מע"מ כדין, ככל  

 - חוסל הפרויקט או התאגיד כאמור, לא יחושב בגינו הפסד; ו

ו/או   (ג) מיסים שעשויים לנבוע מרווחים שינבעו לשותפות ממימוש השקעותיה בפרויקטים 
 בתאגידים מוחזקים. 

 "( התמורה נטו)להלן: " 

שתתק • אופן  באותו  ישולמו  היוזמה  שהתמורה דמי  ככל  )דהיינו,  לשותפות  התמורה  בל 
תתקבל במזומן ישולמו דמי היוזמה במזומן, ככל שהתמורה תתקבל בניירות ערך או בזכויות,  
בתשלומים  תשולם  שהתמורה  ככל  זכויות,  או  ערך  ניירות  באותם  היוזמה  דמי  ישולמו 

 ישולמו דמי היוזמה בתשלומים יחסיים וכיו"ב(.

ל • כמובא  התשלומים  ארה"ב.  כלל  בדולר  ויחושבו  ישולמו  יתקבלו  עיל  שהסכומים  ככל 
(, חישוב השווי הדולרי יבוצע לפי שער הדולר דולר ארה"בבשקלים )או במטבע אחר שאינו  

 בהתאם למועד הרלוונטי. 

, השקעות  ההסכם בין הצדדים כולל גם התייחסות להיבטים נוספים ובהם אחריות, שיפוי וביטוח
בהסכם  שינויים  עניינים,  ניגודי  וסוגיות  השותפות  עם  תחרות  הכללי,  בשותף  מניות  בעלי 

הגבלת העברת הזכויות בשותפות המוגבלת, צירוף שותפים נוספים ושינוי  השותפות המוגבלת,  
 השיעורים בשותפות המוגבלת ועניינים מיסויים.  
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 נכסים חלוקת 

לאחר קבלתם במועד שייקבע    ימים  120-נכסים לחלוקה יחולקו על ידי השותפות לא מאוחר מ
. למרות האמור לעיל, לא יחולקו הנכסים לפני חלוף תשעה חודשים ממועד על ידי השותף הכללי

 .ההשקעה האחרון בשותפות

 הכספי   המצב   על   הדוח   תאריך   ולאחר   הדוח   בתקופת   מהותיים   אירועים   - :    5ביאור  

 בת"א   שאינם מותנים בהנפקת יחידות ההשתתפות בבורסה לניירות ערך  –רכישת מניות    מיהסכ .1

 הסכמים מחייביםעל  החברה  תקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, חתמה  במהלך  
 חברות  לרכישת מניות רגילות של( עם מספר מוכרים,  להלןמכתבי כוונות מחייבים )כמפורט  ו

. השותפות תרכוש מספר קבוע של מניות רגילות, עבור תמורה במזומן לפי מחיר מניה מטרה
 . , וזאת בהתאם להסכם שיש לה עם כל אחת מהחברותקבוע

יעבירו    יםהמוכר כי  בהסכהתחייבו  ההתקשרות  בגין  ראשונה  סירוב  לזכות  לזכאים    מיהודעה 
 בעניין זה. החברות מכירת המניות לשותפות, והכל בהתאם למדיניות 

המניות   את  ולרכוש  שלו  הסירוב  זכות  את  לממש  בחר  ראשונה  סירוב  לזכות  וזכאי  במידה 
 הנרכשות, יבוטל מכתב הכוונות. 

רק חלק מהמניות במסגרת הליך זכות הסירוב )להלן: "מימוש חלקי"(, יישאר   ותמומשנהבמידה  
מכתב הכוונות בתוקף ביחס למניות שלא נרכשו באמצעות הפעלת זכות הסירוב כאמור, אלא  

 בדבר המימוש החלקי. יםלו המוכר  וימים מיום שהודיע  10בתוך  השותפותאם בוטל על ידי 

)או סכום נמוך יותר במקרה   עבור מלוא כמות המניותאת התמורה    יםהשותפות תעביר למוכר
וזאת לאחר שייחתם הסכם   )או חלקן(,  בתמורה להעברת המניות הנרכשות  חלקי(   של מימוש

 העברת המניות, ובהתאם לתנאיו.

 מכתב הכוונות יהא ניתן לביטול כמפורט להלן: 

 ים הבלעדי, במידה והמוכרלשותפות הזכות לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתה   . א
אליה, על פי הוראות ההסכם, הסכם אשר חל על המניות הנרכשות או מחייב    ולא העביר

כל קונה של המניות הנרכשות לחתום עליו, ככל שקיים, אשר, בהתאם לשיקול דעתה  
 בלעדי, משנה לרעה את תנאי רכישת המניות הנרכשות. ה

 החברות ו י שיקול דעתה הבלעדי, במידה  לשותפות הזכות לבטל את מכתב הכוונות, לפ .ב
ידי  ומסרב על  יתבקשו  אשר  לעיל(  )כהגדרתו  המניות  העברת  להסכם  שינויים  לבצע  ת 

 השותפות. 

כל צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה ויתברר כי  .ג
 המצגים בהסכם אינם נכונים, וזאת לפני סגירת עסקת רכישת המניות. 

צד יהא רשאי לבטל את מכתב הכוונות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, במידה והצד השני  כל   .ד
 הפר את מכתב הכוונות הפרה מהותית. 

השותף הכללי התחייב כלפי השותפות כי בהתייחס לכל רכישה, יעביר לה את סכום ההשקעה,  
 בהתאם להסכם הספציפי וזאת בהתקיים שני התנאים הבאים:

 , וכן  כאמור לעיל החברההשותפות משלימה בפועל את רכישת המניות של   . א

וזאת ,  ההשקעה ברכישת המניות של החברהשל לכל הפחות  השותפות לא גייסה סכום   .ב
 בפועל. חברהעד בסמוך למועד השלמת עסקת רכישת המניות של 

 כל סכום השקעה שיועבר על ידי השותף הכללי יירשם כהשקעה בשותפות.  

  - כ סך של  על הסכמי הלוואה המירה ב השותף הכללי  חתם  נכון למועד אישור הדוחות הכספיים,  
 לצורך מימון פעילות השותפות כאמור.  מיליוני דולר 2

  מיליוני דולר מתוך הסכום הנ"ל.  1.5  -כ התקבלו, הכספיים הדוחות  אישור למועדנכון 
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 )המשך(   הכספי   המצב   על   הדוח   תאריך   ולאחר   הדוח   בתקופת   מהותיים   אירועים   - :    5ביאור  

השותפות   חתמה  עליהם  ההסכמים  פירוט  שלהם  להלן  הדוחות  והסטטוס  אישור  לתאריך  נכון 
 הכספיים:

  תאריך 
 החתימה 

  החברה   שם 
 הנרכשת 

  מספר 
  המניות 
  נרכשות 

 )**( 

  מחיר 
  מניה 

 )בדולר( 
סה"כ תמורה  
 )באלפי דולר( 

  זכות   מימוש 
  סירוב 

 ראשונה 

 הערות 

21/12/2020 23andMe.Inc 23,077 13.00 300 ( 1) כן 

27/01/2021 Rubrik, Inc. )*( 18,700 26.75 500  ( 2) לא 

01/02/2021 Dailpad, Inc.  )*( 12,500 7.76 97  ( 3) לא 

08/02/2021 BigID, Inc. )*( 33,330 4.30 143  ( 4) לא 

11/02/2021 Mapbox, Inc. )*( 22,500 20.00 450  ( 5) לא 

יום מיום    30או שחלפו    ות להכרה בפרוייקט החברה כפרוייקט מו"פנ)*( התקבל אישור הרשות לחדש
הגשת הבקשה לקבלת האישור, הרשות לא הביעה עמדתה והשותפות הצהירה כי פרוייקט החברה  

 . עונה להגדרת פרוייקט מו"פ

 כל השקעה אינה עולה על אחוז אחד מסך הון המניות המונפק ונפרע של חברת המטרה.  )**(

הודעה על מימוש זכות הסירוב    23andMe.Incקיבלה השותפות מחברת    2021בפברואר    20ביום    (1)
 מצד החברה ובכך בוטל מכתב הכוונות.  

אישור בדבר אי מימוש זכות סירוב,    Rubrik, Incקיבלה השותפות מחברת    2021  בפברואר  28( ביום  2)
, העבירה השותפות את  2021במרץ    10חתמה על הסכם מחייב עם המוכרים למכירת המניות. ביום  

  התשלום למוכרים. 

אישור בדבר אי מימוש זכות סירוב,    Dailpad, Incקיבלה השותפות מחברת    2021בפברואר    27ביום  (  3)
, העבירה השותפות  2021במרץ    9חתמה על הסכם מחייב עם המוכרים למכירת המניות. ביום  ובהתאם  

 את התשלום למוכרים. 

ביום  4) מחברת    2021  במרץ  1(  השותפות  סירוב,    BigID, Incקיבלה  זכות  מימוש  אי  בדבר  אישור 
ביום  ובהתאם   המניות.  למכירת  המוכרים  עם  מחייב  הסכם  על  העבירה  2021במרץ    16חתמה   ,

 השותפות את התשלום למוכרים. 

אישור בדבר אי מימוש זכות סירוב,    Mapbox, Incקיבלה השותפות מחברת    2021במרץ    5( ביום  5)
ביום  ובהתאם   המניות.  למכירת  המוכרים  עם  מחייב  הסכם  על  העבירה  2021במרץ    17חתמה   ,

 השותפות את התשלום למוכרים. 
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 )המשך(   הכספי   המצב   על   הדוח   תאריך   ולאחר   הדוח   בתקופת   מהותיים   אירועים   - :    5ביאור  

 בת"א   המותנים בהנפקת יחידות ההשתתפות בבורסה לניירות ערך –רכישת מניות  מיהסכ .2

 בע"מ  סיילנסידחברת ב השותפות  השקעת

זכות    בהסכם(  "סיילנסיד"  או   " החברה " להלן:  )  סיילנסיד  עם התקשרה השותפות    2021  במרץ  18ביום  
"סכום  להלן:  )  דולראלפי    600  עדסך של    בסיילנסידלהשקעה אשר מעניק לשותפות זכות להשקיע  

 .SAFEלתקופה של תשעה חודשים על פי הסכם ( " ההשקעה 

 תומר באופן הבא:  כאמור SAFE  -ה הסכם פי  שעל ההשקעה 

  הסכם   פי  על   ההשקעה  מיום   חודשים  שלושה   של   בתקופה  בחברה  השקעה   סיבוב  של  במקרה (1)
  לשותפות   תנפיק  והחברה,  אוטומטי  באופן  ההשקעה  תומר"(,  ההשקעה  סיבוב "להלן:  )  AFE S-ה

  חלקי   ההשקעה  לסכום  השווה  ובכמות  ההשקעה  סיבוב  במסגרת  ביותר  הבכירה  בסדרה  מניות
 או ; ההשקעה  סיבוב במסגרת המניות אותן של למניה המחיר

  תנפיק   החברה,  לעיל  כאמור  חודשים  שלושה  של  בתקופה  השקעה  סיבוב  התקיים  לא  שבו  במקרה (2)
  משמעותו "  ההמרה מחיר. "ההמרה  מחיר  חלקי  ההשקעה   לסכום  השווה בכמות  מניות  לשותפות
,  SAFE  -ה  המרת  במסגרת  מניות  של  יותר  גדול  מספר  תקבל  שהשותפות  לכך  שיוביל  החישוב

 מבין החישובים הבאים:  

 דולר חלקי כמות המניות בחברה בדילול מלא; או  מיליוני  70 . א

, אך בכל 0.75  כפולהמחיר למניה הנמוך ביותר ששולם לחברה במסגרת סיבוב השקעה   .ב
דולר מיליוני    30מקרה מחיר זה לא יפחת מהמחיר למניה שמשתקף לפי שווי חברה של  

 לפני הכסף )על בסיס דילול מלא(. 

 .לעיל ג  1  ביאורראה  -במדיניות ההשקעה של השותפות  לשינוי .3

 

 



 

 

 שותפות מוגבלת  – טק -יוניק

 "(השותפות)להלן: "

 אירועים דוח

(  2021במרץ    19)אשר נחתמו ביום    2020לדצמבר    31ליום  השותפות  ממועד דוחותיה הכספיים של  

ועד למועד פרסום התשקיף לא אירעו אירועים שיש לתת להם גילוי במסגרת דוח אירועים )כהגדרת  

 לתקנות פרטי תשקיף( מלבד כמפורט להלן: א  56מונחים אלה בתקנה 

הכללי  2021באפריל    8ביום   .1 השותף  יוניק חתמו  בע"מ-,  כללי  שותף    , "( הכללי  השותף)"  טק 

לפרטים נוספים ראו    על הסכם שותפות מוגבלת.  טק נאמנויות בע"מ,-, יוניקוהשותף המוגבל

 . 2020בדצמבר  31של השותפות ליום   לדוחות הכספיים 4ביאור 

כהן    מרו  השותפותחתמו    2021באפריל    11ביום   .2 )יהושע(  בהתאם    . העסקה  הסכם  עלשוקי 

ההשקעות    בועדת  כחבראו  /ו  הכללי  בשותף  הדירקטוריון"ר  כיומר כהן    יכהן  להסכם העסקה,

משרה. בהתאם    20%כנושא משרה, בהיקף כולל של    בחברה  אחר  תפקיד  בכל  וכןשל השותפות,  

ל  כהן  מריהא    העסקה להסכם   של    שכר זכאי  בסך  זכויות    15,000חודשי  )בתוספת  ש"ח 

  שגויסו   הכספים  סך. במועד שבו  השותפות  של  למסחר  הרישום   ממועד  החל   וזאתסוציאליות(  

  ויעלה   25%-ל  אוטומטי  באופן  המשרה  היקף  יעלהמיליון ש"ח,    75על    על ידי השותפות יעלה

ידי    על  שגויסו  הכספים  סךשבו    ובמועדש"ח,  20,000 על    ויעמוד  כהן  מרשל    החודשי  השכר

  השכר   ויעלה  33%- ל  אוטומטי   באופן   המשרה  היקף  יעלה מיליון ש"ח,    150השותפות יעלה על  

. למען הסר ספק,  סוציאליות  זכויות  בתוספת  והכלש"ח,    25,000על    ויעמוד  כהן  מרשל    החודשי

יצוין,   עוד  מטה.  כלפי  יתעדכן  לא  החודשי  שבגין    כיהשכר  העסקה  בהסכם    עבודתו נקבע 

  לשכר   זכאיועד למועד הרישום למסחר של השותפות, יהא    2020באוקטובר    1שמיום    בתקופה

, נקבע בהסכם ההעסקה כי מר כהן   בנוסף(.  תסוציאליו  זכויות  בתוספת"ח )ש  75,000  של  כולל

)להלן    כדלקמןשנתית,    NAVבהתאם לעמידה ביעדי תשואת    שנתי  בונוס   לתשלום   זכאי  יהא

  2-ומעלה יזכו את מר כהן ב  8%  לשנתית בניכוי מזומן ש  NAV( תשואת  NAV( :)"1  בונוס"

( תשואת  2משכורות;   )NAV    של מזומן  בניכוי    4-ב   כהן  מר   את  יזכו   ומעלה  10%שנתית 

( תשואת  3משכורות;   )NAV    של מזומן  בניכוי    6-ב   כהן  מר   את  יזכו   ומעלה  12%שנתית 

" פי  שנתית  NAVתשואת  משכורות.  על  השותפות  של  עצמי  הון  )א(  שבין  כמנה  תחושב   "

ושווי    הדוחות מזומנים  בניכוי  כלשהי  לשנה  השותפות  של  המבוקרים  השנתיים  הכספיים 

בפועל   שהושקעו  השקעה  סכומי  ובניכוי  האמורים,  הדוחות  של  במאזן  המופיעים  מזומנים 

בתאגידי מטרה באותה שנה )מחושב נומינלית( לבין )ב( הון עצמי של השותפות על פי הדוחות  

מזומנים  הכספיים השנתיים המבוקרים של ה ושווי  בניכוי מזומנים  שותפות לשנה הקודמת 

, למעט כתוצאה מסיבה מוצדקת,  העסקהשל סיום הסכם    במקרהבדוחות הכספיים כאמור.  

בת    הדירקטוריון"ר  יויהא   מוקדמת  להודעה  להביא  היו  ואולם.  חודשים  3זכאי  רשאי  "ר 

, עם הפיכתה  תוענקנה  כהן  למרימים כדין.    30  בתידי מתן הודעה מוקדמת  -הסכם לסיום עלה

יחידות    42,313-אופציות הניתנות למימוש ל  42,313של השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית,  

מיחידות ההשתתפות במועד רישום השותפות למסחר(. הענקת האופציות    1.5%- כהשתתפות )

ביום   אושרה  כהן  ידי    2021באפריל    8למר  לפיכך,    האסיפהעל  הכללי.  השותף  של  הכללית 

  האסיפה הענקת האופציות מיד לאחר ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה לא תחייב אישור של  

 הכללית או כל אישור אחר למעט אישור דירקטוריון השותף הכללי להענקת האופציות.

שיףו  השותפות חתמו    2021באפריל    11  ביום .3 חיים  להסכם  העסקה  הסכם   על  מר  בהתאם   .



 

 

וכן בכל תפקיד אחר בחברה    ,הכללי  השותף   של  הדירקטוריון"ר  יו  כסגןמר שיף  העסקה, יכהן  

  חודשי   לשכר  זכאי,  מר שיףיהא    העסקהמשרה. בהתאם להסכם    20%בהיקף של    כנושא משרה,

של   )בתוספת  ש   15,000בסך    של   למסחר  הרישום  ממועד  החל   וזאת  ( סוציאליות  זכויות"ח 

מיליון ש"ח,    75ידי השותפות יעלה על    על  שגויסו   הכספים  סך. יצוין כי במועד שבו  השותפות

החודשי    ויעלה  25%- ל  אוטומטי  באופן  המשרה  היקף  יעלה "ח,  ש  20,000על    ויעמודהשכר 

  המשרה   היקף  יעלהמיליון ש"ח,    150ידי השותפות יעלה על    על  שגויסו  הכספים  סךובמועד שבו  

, והכל בתוספת זכויות  "חש  25,000על    ויעמוד  החודשי  השכר  ויעלה  33%-ל  אוטומטי  באופן

עוד יצוין, כי נקבע בהסכם    .מטה  כלפי יתעדכן  לא  החודשי השכר, ספק הסר  למען.  סוציאליות

שמיום   בתקופה  עבודתו  שבגין  של    2020באוקטובר    1העסקה  למסחר  הרישום  למועד  ועד 

של סיום   מקרה   ש"ח )בתוספת זכויות סוציאליות(.  75,000השותפות, יהא זכאי לשכר כולל של  

יהא  העסקההסכם   מוצדקת,  מסיבה  כתוצאה  למעט  להודעה   הדירקטוריון"ר  יו  סגן,    זכאי 

ידי מתן  -הסכם לסיום על הרשאי להביא  הדירקטוריון "ריו סגן  ואולם  חודשים 3מוקדמת בת 

כדין.    30  בתהודעה מוקדמת     לשותפות   השותפות  של  הפיכתה  עם,  תוענקנה  שיף  מרלימים 

  1.5%-כ)  השתתפות  יחידות   42,313- ל  למימוש  הניתנות  אופציות  42,313,  ציבורית  מוגבלת

למר  מיחידות   הענקת האופציות  רישום השותפות למסחר(.  במועד  אושרה    שיףההשתתפות 

הכללית של השותף הכללי. לפיכך, הענקת האופציות מיד    האסיפהעל ידי   2021באפריל    8ביום  

הכללית או כל אישור    האסיפהלאחר ביצוע ההנפקה על פי תשקיף זה לא תחייב אישור של  

 הכללי להענקת האופציות. אחר למעט אישור דירקטוריון השותף

לפיו יכהן מר גפן כמנכ"ל    על הסכם העסקה  מר אבי גפןו  השותפותחתמו    2021באפריל    11  ביום .4

"ח  ש  25,000זכאי לשכר חודשי בסך של    יהא מר גפןבהתאם להסכם העסקה,    .השותף הכללי

כי במועד    יצוין.  השותפות  של  למסחר  הרישום  ממועד  החל  וזאת  ( סוציאליות  זכויות)בתוספת  

מר   שלהחודשי  השכר יעלה מיליון ש"ח,   75ידי השותפות יעלה על  על  שגויסו הכספים סךשבו 

  150ידי השותפות יעלה על    על   שגויסו  הכספים  סך"ח, ובמועד שבו  ש  33,000על    ויעמוד  גפן

.  ת ש"ח, והכל בתוספת זכויות סוציאליו  41,000על    ויעמוד  החודשי  השכר   יעלהמיליון ש"ח,  

עוד יצוין, כי נקבע בהסכם העסקה שבגין  למען הסר ספק, השכר החודשי לא יתעדכן כלפי מטה.  

ועד למועד הרישום למסחר של השותפות, יהא זכאי    2020באוקטובר    1עבודתו בתקופה שמיום  

ההעסקה כי  בהסכם  , נקבע  בנוסף  ש"ח )בתוספת זכויות סוציאליות(.  80,000לשכר כולל של  

למעט כתוצאה מסיבה מוצדקת, כל צד רשאי    )כהגדרתו לעיל(.  NAVלבונוס  זכאי    יהא  גפןמר  

, עם  תוענקנה  גפן   מר ל.  חודשים כדין  3  בתידי מתן הודעה מוקדמת  -הסכם לסיום על הלהביא  

   56,417-אופציות הניתנות למימוש ל  56,417הפיכתה של השותפות לשותפות מוגבלת ציבורית,  

( השתתפות  הענקת    2%-כיחידות  למסחר(.  השותפות  רישום  במועד  ההשתתפות  מיחידות 

הכללית של השותף הכללי.    האסיפה על ידי    2021באפריל    8האופציות למר גפן אושרה ביום  

של   אישור  לא תחייב  זה  פי תשקיף  על  ביצוע ההנפקה  מיד לאחר  לפיכך, הענקת האופציות 

א   האסיפה אישור  כל  או  להענקת  הכללית  הכללי  השותף  דירקטוריון  אישור  למעט  חר 

 האופציות. 

השותפות    2021במרץ    12  ביום .5 מחייבהתקשרה  של    12,727  לרכישת   בהסכם  רגילות  מניות 

Carbon, Inc.  ב  מידי בעל מניות קיים-  Carbon, Inc. ובמחיר,  דולר  אלפי 374- כ  של  כולל   בסך  

  אישור   .Carbon, Incקיבלה השותפות מחברת    2021  באפריל  12  ביום.  דולר  29.5-כ  של  למניה

סירוב,    למימוש  המועד   חלף  כי עם    לחתום  מניעה   תהא   לא  ובהתאםזכות  על הסכם מחייב 

  עם  השותפות  חתמה  2021  באפריל   16  ביום   . המוכרים למכירת המניות ולהשלים את העסקה

  החדשנות  לרשותהגישה השותפות  2021במרץ  4 ביוםיצוין כי  .המניות לרכישת  הסכם המוכר

חלפו    2021באפריל    3ביום  .  .Carbon, Inc  המטרה   בחברת  השותפות  החזקות   את  לאשר  בקשה

המטרה    30 לחברת  ביחס  החדשנות  לרשות  הבקשה  שהוגשה  מיום  ,  .Carbon, Incימים 



 

 

 . פיתוחמחקר ו/או היא חברת  .Carbon, Incוהשותפות הצהירה לעניין זה כי 

השותפות    2021מרץ  ב   12  ביום .6 מחייבהתקשרה  של    7,617  לרכישת  בהסכם  רגילות  מניות 

.Inc alwarebytesM  ב   מידי בעל מניות קיים-  .Inc alwarebytesM   אלפי    69- בסך כולל של כ

כ של  למניה  ובמחיר  מחברת   2021  באפריל  6  ביום.  דולר  9-דולר,  השותפות  קיבלה 

.Inc alwarebytesM  סירוב זכות  מימוש  אי  בדבר  חתמה    2021באפריל    16ביום    .אישור 

  לרשות הגישה השותפות    2021  במרץ  17  ביום  .השותפות עם המוכר הסכם לרכישת המניות

  16ביום  .Inc.  Malwarebytes המטרה בחברת השותפות החזקות  את לאשר בקשה החדשנות

   .Incמצהירה כי  והשותפות    ימים מיום הגשת הבקשה לרשות החדשנות  30חלפו    2021באפריל  

Malwarebytes  מחקר ו/או פיתוחחברת  היא. 
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 חוות דעת עורך דין .12.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2021באפריל  18תאריך: 

 לכבוד

 טק נאמנויות בע"מ-יוניק               שותפות מוגבלת –טק -יוניק             טק שותף כללי בע"מ-יוניק

 "הנאמן"           "השותפות"                                                    "השותף הכללי"                     

 , הרצליה 85מרח' מדינת היהודים 

 ג.א.נ,

או  "השותפות)להלן: " שותפות מוגבלת  –טק -יוניקשל  להשלמה ותשקיף מדף ףתשקיהנדון: 

 (  "התשקיף", בהתאמה

 

יחידות   לציבור  יוצעו  היתר,  בין  פיו,  על  ידכם,  על  להתפרסם  העומד  שבנדון  לתשקיף  מתייחסים  הננו 

"(.  הערך  ניירותהשתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות הנאמן בשותפות, אשר יונפקו על ידי הנאמן )"

 :הננו נותנים לכם בזה את חוות דעתנו כדלקמןלבקשתכם, 

המוצעים  לדעתנו,   .1 הערך  לניירות  הנלוות  הרישום  הזכויות  לפני  שיוקצו  הערך  ולניירות 

 ., מתוארות נכונה בתשקיףלמסחר לשותף הכללי כאמור בתשקיף

  בתשקיף באופן המתואר בתשקיף האמורים  להציע את ניירות הערך    הסמכות  לדעתנו, לנאמן .2

 . קיףטק שותף כללי בע"מ הסמכות להציעם באופן במתואר בתש-וליוניק

של  לדעתנו,   .3 שלהדירקטור  והדירקטורים  הכללי  הנאמן  ושמותיהם    השותף  כדין  נתמנו 

 נכללים בתשקיף. 

ובהודעה המשלימה    2021שפורסם בחודש אפריל    הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף

 . שתצא מכוחו, ככל שתהא

  

 ,רב בכבוד

 

 

 "ד עו, שפילמן עומרי     ד"עו, סבן חור בן מרב    "דעו, דימנט רן

 קצנל דימנט, עורכי דין 

 

 

 

 

 

 
 והנפקתם הערך ניירות להצעת בקשר הוצאות .12.2



 3 - יב

 

על פי התשקיף  ההוצאות הכרוכות ברישום    הסכום המשוער של ניירות הערך המוצעים 

בהודעה   יפורטו  המוצעים  הערך  ניירות  עבור  הצפויה  המיידית  התמורה  מתוך  ושיעורו 

 .  המשלימה

 

 אחרים ערך וניירות המוצעים ערך לניירות  בקשר עמלות דמי .12.3

לא שלמה עמלה או התחייבה לשלם עמלה,    שותפותהבשנתיים שקדמו למועד התשקיף,  

   .בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה

 

 במזומנים  מלאה בתמורה שלא  של ערך  ניירות הקצאת .12.4

ניירות    שותפותהבשנתיים שקדמו למועד התשקיף,   לא הקצתה ולא התחייבה להקצות 

 . ערך שלה, בתמורה שאינה כולה במזומנים

 

 במסמכים עיון .12.5

עותק מהתשקיף, מההיתר לפרסומו, וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים בו  

סף, עותק מהתשקיף  בשעות העבודה הרגילות. בנו  שותפותהעומדים לעיון במשרדיה של  

 . www.magna.isa.gov.ilמפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 

 

 

 

file://///192.168.100.10/new%20data/DKD%20-%20DOCS/שלומי%20פרידמן/תשקיף/טיוטה%20ראשונה/פרק%2010/www.magna.isa.gov.il


1    - יג
 

 חתימות  – 13פרק 

 

 

 שותפות מוגבלת –טק -יוניק השותפות: 

 

 

 

 

 

 טק שותף כללי בע"מ -יוניק השותף הכללי )המציע(:

 

 

 

שותף  בהדירקטורים  

 : הכללי

 שוקי )יהושע( כהן

 

 חיים שיף  

 בע"מ נאמנויותטק -יוניק : )הנאמן( שותף המוגבלה

 

המוגבל  שותף  בהדירקטור  

 )הנאמן(: 

 שוקי )יהושע( כהן
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