
 

 

 בע"מ  ונד-נייס
 )"החברה"(

 
 תשקיף להשלמה

 (IPO) ראשונה לציבור הנפקה
 
 של

 ( "המניות המוצעות)" ערך נקוב של החברה ש״ח 0.01 בנותרשומות על שם, מניות רגילות,  1,480,000

 
 ושל

למניות רגילות של  (, הניתנים למימוש"(1אופציה )סדרה  יכתב)"( רשומים על שם 1כתבי אופציה )סדרה  740,000 
)בכפוף להתאמות  של החברהח ש" 0.01ת למניה רגילה אחת ב ( יהיה ניתן למימוש1החברה, כך שכל כתב אופציה )סדרה 

לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם למסחר בבורסה לתשקיף(,  2.3.2.2בסעיף  כמפורט
( לא יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע 1כי, כתבי אופציה )סדרה  )יובהר 2023במאי,  30יום ועד )וכולל( "( הבורסה)"

לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד 
לא יבוצע  -"(, ואולם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה אירוע חברה: "ייקרא מהאמורים

תמורת תשלום במזומן לחברה של מחיר מימוש יהיה ניתן למימוש ( 1כתב אופציה )סדרה . כל מימוש ביום האקס כאמור(
. כתב אופציה לבסיס הצמדה כלשהו (, לא צמודלתשקיף 2.3.2.2כמפורט בסעיף ; ובכפוף להתאמות ש"ח 27של בסך 

  .( יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא)כולל 2023במאי,  30 ( שלא ימומש עד ליום1)סדרה 

 "המוצעים ערךהניירות : "להלן( ייקראו 1המניות המוצעות וכתבי אופציה )סדרה 

 

 מבנה ההצעה לציבור

ניירות הערך המוצעים מוצעים לציבור בהצעה אחידה, כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך 
"(, בדרך של יחידהיחידות )כל אחת מהיחידות תכונה להלן: " 148,000 -"(, בההצעהתקנות )" 2007-לציבור(, התשס"ז

כמפורט להלן )או מחיר אחר שייקבע  המינימלי ליחידהמכרז על מחיר היחידה ובמחיר אחיד ליחידה שלא יפחת מהמחיר 
 :בהודעה המשלימה(, כשהרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן

 ש"ח  270 ש"ח למניה 27מניות רגילות במחיר של  10
 תמורה ללא (1)סדרה כתבי אופציה  5

 ש"ח 270 סה"כ המחיר המינימאלי ליחידה

והמחיר  (1)סדרה  ש"ח. השווי האמור של כל כתב אופציה 3.00 -הינו כ (1)סדרה  השווי הכלכלי של כל כתב אופציה
 - ", בהתאם לנוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסההאפקטיבי של מניה רגילה מבוסס על נוסחת "בלאק אנד שולס

 לתשקיף.  2.2לפרטים ראו סעיף 

 -על המחיר המינימאלי ליחידה בו תוצענה היחידות בהנפקה הינו כ, בהתבסס למניה רגילה אחת האפקטיבי מחירה
 ש"ח. 25.49

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

( לחוק ניירות ערך ולתקנות ניירות 2()1)א16החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם 
ן(. ", לפי הענייתקנות הודעה משלימה" ו"ההודעה המשלימה)" 2007-ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, תשס"ז

במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל 
שיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים, המועד שבו תחל התקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה, המועד לפתיחת 

אם )ההודעה המשלימה תפורסם והמכרז הציבורי ייערך  רשימת החתימות והמועד לסגירת רשימת החתימות במכרז.
לא מוקדם מחמישה ימי עסקים ממועד פרסום התשקיף, או תקופה קצרה יותר בהתאם להוראות תקנות ניירות  (ייערך
פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת . 2005-, תשס"ו(תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף)ערך 

 לגבי הוודאות העדר רקע ועל (food-tech)של המזון ומשקאות  והפיתוח המחקרבתחום  הפועלת כחברה החברה של אופייה לאור
 כישלון או/ו מוצריה של החברה שלבפיתוח  כישלון של מוצריה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי, במקרה המשך פיתוח הצלחת
מוצריה ו/או בהחדרתם לשוק הרלוונטי,  ומכירת שיווק לשם מהרשויות הרגולטוריות המוסמכות הנדרשים האישורים בהשגת
על מנת לספק את המימון הנדרש , מחקר ופיתוח תלטמיון. כמו כן יובהר, כי כחבר השקעת החברה בפיתוח מוצריה, לרדת עלולה

עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ממכירת החברה לגיוסי הון  של מוצרי החברה נדרשתהמחקר והפיתוח  הליךלהשלמת 
 .מוצריה לשם מימון הוצאותיה השוטפות

באופן וכן ייצורם ושיווקם, , מכונות וחומרי גלם לייצור משקאות קפואיםפיתוח של  םפרויקטירת ההנפקה מיועדת להשקעה בתמו
בתשקיף. ההשקעה בניירות הערך המוצעים כרוכה בסיכון ממשי של איבוד מלוא כספי ההשקעה תוך זמן העשוי להיות המתואר 

 "(.גורמי סיכוןבתשקיף )" 6.33לפרטים נוספים ראו סעיף  קצר יחסית.



 

 

ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה  75-לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא יאוחר מהזמנות 
ימים מתחילת התקופה להגשת ההזמנות, לפי המוקדם. ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך  45-או מ

א לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות המוצעים על פי התשקיף תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים ל
  .מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה

 .נפרד מהתשקיףעם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי 

 .לתשקיף 2לפרטים אודות ניירות ערך המוצעים, אופן הצעת ניירות ערך המוצעים וההודעה המשלימה, ראו פרק 

 לתשקיף. 2.1.3ראו סעיף  עניין להשתתף בהנפקהת ובעלי מניוכוונת בעלי לפרטים אודות 

 .לתשקיף 4 פרק או, רהמוצעות למניות הנלוות הזכויות בדבר לפרטים

 .לתשקיף 2.3( ראו סעיף 1לפרטים בדבר כתבי אופציה )סדרה 

 .בחיתום מובטחים אינם זה תשקיף פי על המוצעים הערך ניירות

מלי( יהחזקות ציבור מינימלי והון עצמי מינושיעור קיום פיזור מזערי, שווי )ובכללן להתקיימות דרישות הבורסה בכפוף 
ש״ח ערך נקוב של  0.01 רשומות על שם, בנותמניות רגילות  4,456,590 תרשמנה למסחר לתשקיף 2.7בסעיף  כאמור
מניות רגילות אשר תנבענה  465,059 ,הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה "(מניות רגילותלעיל ולהלן: " החברה

ההצעה על . היה ותבוטל (1כתבי אופציה )סדרה  740,000 -ו המניות המוצעות 1,480,000 ,לא סחירות אופציות ממימוש
והמניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה )סדרה  החברה )לרבות המניות המוצעות מניותמסיבה כלשהי, פי תשקיף זה 

 .לא ירשמו למסחר( (1

השלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה מותנים בכך שמספר היחידות המוזמנות 
מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה המשלימה )ככל שיצוין בה מספר מזערי( וכן בהתקיימות  גבוהשווה או יהיה 

תשקיף. נכון למועד התשקיף לא נקבע מספר מזערי של ל 2.7דרישות הבורסה לצורך רישום למסחר, כמפורט בסעיף 
 יחידות כאמור.

 וכן
 תשקיף מדף

, להוראות הדיןכפוף בשונים, מסוגים תוכל החברה להנפיק ניירות ערך  תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף אשר מכוחו
)לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות שאינן ניתנות להמרה של החברה, אגרות חוב  מניות רגילותלרבות 

מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות שתהינה חוב של החברה, ככל 
מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות שתהינה קיימות של אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, ככל 

וכן  ניירות ערך מסחריים, שניתנות להמרה ושאינן ניתנות להמרהאופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב  החברה, כתבי
 .כל נייר ערך שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי

ת דוחות א)ו( לחוק ניירות ערך, באמצעו23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 
מבנה  -הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג׳ לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

, ביחס לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם 1968-וצורה(, התשכ״ח
 ה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת.להוראות כל דין, ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורס

 לתשקיף. 8לפרטים בדבר עסקאות בין החברה לבין בעלי העניין בה, ראו פרק 

ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 5למועד התשקיף החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה 
החליט  במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות הדוחות, "(.תקנות הדוחות)" 1970-התש״ל

ד)ב( לתקנות כאמור ככל שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל 5ההקלות המנויות בתקנות לאמץ את כל  דירקטוריון החברה
לאת סף ( הע2( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )1זה: )

( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות 3; )20% -להמהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי 
( דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור )מתכונת דיווח חצי שנתית(, החל מתקופת הדיווח 4) ; 40% -ביניים ל

 .2021בינואר,  1שהתחילה ביום 

 

 

 

 



 

 

לפי שווי הוגן של , 2019והסתיים בחודש דצמבר  2018לפרטים אודות סבב השקעה של החברה, אשר נחתם בחודש מאי 
נקבע לפי שווי ליום ש"ח למניה(, בהתאם למחיר ש 10.02 -למניה )כ ארה"ב דולר 2.90, המשקף ארה"ב מיליון דולר 15 -כ
המניה ביחידה  ממחיר 63%-כתשקיף. המחיר למניה כאמור משקף הנחה של ל 3 פרקל 3.2.2.1ראו סעיף , 2018מאי  8

 המוצעת לפי תשקיף זה.

 יםהשפעה גדולה המתייחס יבעל סיכון מילגורלהערכת הנהלת החברה, פעילות החברה בתחום פעילותה חשופה 
ראו אודות גורמי הסיכון החלים על החברה לפרטים . עדר יכולות לגיוס הון ומקורות מימוןיהמשברים עולמיים וכן לל

  .לתשקיף 6.33סעיף 

סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה 
 עבור כל ניירות הערך המוצעים יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.

 

 www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך בכתובת ההפצה של ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה באתר 
 .www.tase.co.ilהבורסה בכתובת במערכת האינטרנט להודעות )מאי"ה( של ו

 

 2021 ,במאי 31תאריך התשקיף: 

ב' לדוחות 1לסייג את חוות דעתם, הפנו רואי החשבון המבקרים של החברה את תשומת הלב לאמור בביאור  מבלי
 בדבר הפסדים לחברה, ותזרימי מזומנים שליליים מפעילות נמשכת. 31.12.2020הכספיים ליום 

ב' 1בביאור  הנ"ל, הפנו רואי החשבון המבקרים של החברה את תשומת הלב לאמור םמבלי לסייג את חוות דעת
בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים לדוחות הכספיים. המשך פעילות החברה במתכונתה הנוכחית תלוי 

פרי הפיתוח, וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. בכל אחת 
יווחה על הפסדים ועל תזרים מזומנים שלילי , החברה ד2020בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 1,676אלפי ש"ח והפסד כולל בסך  2,034 -לחברה גרעון בהון בסך של כ 2020בדצמבר  31מפעילות שוטפת, וליום 
אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה באותו מועד. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה 

 כ"עסק חי".
לדוחות הכספיים, הנהלת החברה פועלת להשגת המימון הדרוש לצורך המשך פעילותה,  23 -ב' ו1בבאורים כאמור 

בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים  .לרבות באמצעות הנפקת ניירות ערך במסגרת תשקיף
 ול כ"עסק חי".ווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעוההתחייבויות וסי
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 מבוא - 1פרק  

 הגדרות 

 , אלא אם כן נאמר במפורש אחרת:פורטת להלןבתשקיף זה תהיה למונחים הבאים המשמעות המ

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה  - "דוח הדירקטוריון"

 לתשקיף זה. 6, הנכלל בפרק 2020 ,בדצמבר 31ביום 

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

"הדוחות הכספיים 

או "הדוחות  השנתיים"

 הכספיים"

 ,בדצמבר 31דוחות כספיים לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  -

 לתשקיף זה.  9, המצורפים בפרק 2020

 .בע״מ ונד-נייס - "החברה"

  זה.להשלמה תשקיף  - "התשקיף"

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

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

"תקנות דוחות תקופתיים 

 ומיידיים"

 .1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל -

-לציבור(, התשס"זתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות הערך  - "תקנות ההצעה"

2007. 

-תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז - "תקנות הודעה משלימה"

2007.  

 .2005-ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס״ותקנות   - "תקנות הצעת מדף"

מבנה  -תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  - "תקנות פרטי תשקיף"

 .1969-וצורה(, התשכ"ט

 כללי 

  כחברה פרטית מוגבלת במניות, בהתאם לחוק החברות. 24.1.2007החברה התאגדה בישראל ביום  .1.2.1

 וסקת בפיתוחע אשר (food-tech)של המזון ומשקאות  והפיתוח בתחום המחקרפועלת החברה  .1.2.2

מכונות וחומרי גלם  בכוונתה לייצר ולשווקו, באופן אוטומטי טכנולוגיה להכנת משקאות קפואים

 להכנת משקאות קפואים.

עם רישומם  תשקיף הינה הצעה ראשונה של ניירות של החברה לציבור.ההצעת ניירות הערך על פי  .1.2.3

למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה, תהפוך החברה לחברה ציבורית 

 בחוק ניירות ערך(.)כהגדרת המונח בחוק החברות( ולתאגיד מדווח )כהגדרת המונח 

 להשלמה הצעה ראשונה של ניירות הערך על פי תשקיףל הנוגעים היתרים ואישורים 

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך  .1.3.1

  תשקיף.הלהנפקתם ולפרסום  תשקיף,העל פי 
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ם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון תשקיף והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשהעותק מ

 שלאחר תאריך התשקיף.

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או  .1.3.2

 אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

להשלמה המאשר כי המניות הרגילות הקיימות בהון לתשקיף העקרוני  הבורסה נתנה את אישורה .1.3.3

הלא )המניות שתנבענה ממימוש האופציות  ,הרישום למסחרערב  המונפק והנפרע של החברה

על פי תשקיף  המוצעים (1כתבי אופציה )סדרה  ,המניות המוצעות( שהוקצו וטרם מומשו, ורשומות

ניירות הערך המבוקשים לן ביחד: "( )לה1המניות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה )סדרה ו זה

אישור הבורסה " :להלן) "(, עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיולרישום

  "(.לתשקיף להשלמה

על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה,  למסחר בבורסה של ניירות הערך המבוקשים לרישוםרישום  .1.3.4

כפוף לקיומן של דרישות תקנון והנחיות הבורסה, לרבות לעניין קיום "פיזור מזערי" של החזקות 

במניות  החזקות ציבורמזערי של שווי ושיעור הון עצמי מינימלי וקיום , החברההציבור במניות 

, פיו-החברה כנדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה, בהתאם לתקנון הבורסה וההנחיות על

 ."(תנאי הסףלתשקיף )להלן: " 2.7עיף כמפורט בס

ניירות הערך אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה של להשלמה מתן אישור הבורסה לתשקיף  .1.3.5

לבקשה לקבלת אישור הבורסה  כפוףלמסחר יהיה ם מעל פי תשקיף זה ורישוהמבוקשים לרישום 

החברה בהתאם  על ידילמסחר על פי הודעה משלימה שתפורסם ניירות הערך כאמור לרישום 

הודעה )להלן: " לתשקיף 2.11הודעה משלימה כמפורט בסעיף להוראות חוק ניירות ערך ותקנות 

  "(.משלימה

טרם פרסומה ינתן על פי תשקיף זה, יניירות הערך המוצעים אישור הבורסה לרישום למסחר של  .1.3.6

 .לתשקיף 1.3.5 כמפורט בסעיףמשלימה ההודעה השל 

או  להשלמהאישור לפרטים המובאים בתשקיף לתשקיף להשלמה הבורסה אין לראות באישור  .1.3.7

על החברה או על טיבם של ניירות כלשהי למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה 

 יוצעו בהודעה המשלימה.  מחיר בו הםאו על הלהשלמה  בתשקיף המוצעים רךהע

  .2.11לאחר פרסומו של תשקיף להשלמה זה, תפרסם החברה הודעה משלימה כמפורט בסעיף 

)כמפורט בסעיף  לתשקיף. רישום ניירות הערך של החברה למסחר מותנה בהתקיימות תנאי הסף

 .לתשקיף( 1.3.4

משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך להשלמה אישור הבורסה לתשקיף מתן אין ב .1.3.8

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

המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה 

 על פי ההודעה המשלימה. ניירות הערך למסחרלרישום 

 הנוגעים לתשקיף המדף היתרים ואישורים 

ם תשקיף החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין לפרסו .1.4.1

 מדף זה.
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אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או  .1.4.2

ניירות הערך שיוצעו על פי  אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של

 .תשקיף המדף

ערך והצעת ניירות ערך א)א( לחוק ניירות 23תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף  .1.4.3

, אשר מכוחו תיעשה על פי דוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות  .יפורסמו על פי תקנות הצעת מדף

 הדרושים על פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה.

ניירות הערך הכלולים  לרישום למסחר של קיבלה מהבורסה אישור עקרוני המתייחסהחברה  .1.4.4

 והצעת מדף אשר יוגש ותשיוצעו באמצעות דוח ,לתשקיף 2.14בתשקיף המדף כמפורט בסעיף 

מכוח תשקיף  מוושיפורס ״(דוח הצעת מדף)להלן: ״הצעת מדף בהתאם לחוק ניירות ערך, ותקנות 

 "(.האישור העקרוני לתשקיף המדף)להלן: " המדף

העקרוני לתשקיף המדף אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך, ורישומם למסחר מתן האישור  .1.4.5

פי דוח הצעת -על בבורסה יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר

 המדף.

אין לראות במתן האישור העקרוני לתשקיף המדף כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום  .1.4.6

על פי דוח הצעת המדף. על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי ניירות הערך למסחר 

הבקשה  הגשתדוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת 

 לרישום על פי דוח הצעת המדף.

או  מדףהכמו כן, אין לראות באישור העקרוני לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים בתשקיף 

ניירות  ם שלעל החברה או על טיבכלשהי למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה 

 .בתשקיף המדף או על המחיר בו הם יוצעו, אם יוצעו, בדוח הצעת המדף כלוליםהערך ה

 החברה הון 

המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף והון המניות לפרטים אודות הון המניות הרשום  .1.5.1

 לתשקיף. 3בפרק  3.1 ףסעיראו 

   )באלפי ש״ח(: 2020 דצמברב 31ההון העצמי של החברה ליום  .1.5.2

 ש"ח 44,566 רגילותהון מניות  

 ש"ח 52,568,629 פרמיה על מניות 

 ש"ח 1,299,363 קרנות הון

 ש"ח 55,947,488 יתרת הפסד 

 (ש"ח 2,034,930) סה״כ הון 

מותנה, בין היתר, בכך שההון העצמי של החברה  ניירות הערך המוצעיםהרישום למסחר של  .1.5.3

 מיליון ש״ח. 35לאחר הרישום למסחר בבורסה לא יפחת מסך של )כהגדרתו בתקנון הבורסה( 
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לפני הרישום ו , מיד לאחר השלמת ההנפקה על פי התשקיף להשלמההחברה תפרסם דיווח מיידי

לאחר הרישום  ו בתקנון הבורסה()כהגדרת למסחר, ובמסגרתו תציין החברה, כי ההון העצמי שלה

 .מיליון ש"ח 35-למסחר ובהתחשב בתמורת ההנפקה שתתקבל בידי החברה, אינו פוחת מ

 פרטים על ניירות הערך של החברה  

 4כל המניות הרגילות של החברה הינן נפרעות במלואן. הזכויות הנלוות למניות מפורטות בפרק  .1.6.1

 . בבורסה מסחררשמנה ללתשקיף. המניות הרגילות כאמור תי

 .לתשקיף 3ראו פרק  -לפרטים אודות אופציות לעובדים  .1.6.2

  אימוץ הקלות ביחס ל"תאגיד קטן" 

 תקופתיים דוחותג לתקנות 5החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה  ,למועד התשקיף

, החליט כאמור התקנותבמסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת  .ומיידיים

 תקופתיים דוחות( לתקנות 4)-(1()ד)ב5דירקטוריון החברה לאמץ את ההקלות המנויות בתקנות 

( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית 1ככל שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה: ) ומיידיים

( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף 2ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )

 , ככל שתהיינה,( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות3) ;20%ל־  הערכות שווי

ן פטור )מתכונת דיווח ( דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קט4) -ו; 40% -לדוחות ביניים ל

 .(חצי שנתית
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 פרטי הצעת ניירות הערך - 2פרק  

לציבור כמתואר בתשקיף זה, תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי הודעה  הערך המוצעיםניירות הצעת 

לאחר פרסום תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה "(: המשלימה ההודעה)"משלימה 

לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה, שבה יושלמו פרטים חסרים ( 2()1)א16כהוראת סעיף 

פורסמה הודעה בתשקיף, שניתנים לעדכון. שנכללו בתשקיף ובמידת הצורך יעודכנו פרטים 

צעים על פי תשקיף זה תסתיים לא משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המו

ימים מתחילת התקופה להגשת  45-או מ ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה 75-יאוחר מ

ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי  ,ההזמנות, לפי המוקדם

תוכן חמש התשקיף תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני תום שבע שעות ומ

אם ההודעה המשלימה תפורסם, או  .שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה

, במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, תידרש החברה )ככל שייערך( שהמכרז הציבורי ייערך

 .להגיש לרשות ניירות ערך בקשה לתיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה

וחוקי  , ההנחיות על פיובפרק זה נסמכות, בין היתר, על הוראות תקנון הבורסהההוראות הנכללות 

כנוסחן במועד פרסום התשקיף. על אף (, יחד, "הוראות הבורסה")העזר של מסלקת הבורסה 

אם יחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה, הרי שעל הצעת ניירות הערך , האמור

ולא )לו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה על פי ההודעה המשלימה, יחו

בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה לעומת (. במועד פרסום תשקיף זה

 .הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד פרסום תשקיף זה

נפקה בכל עת לפני קבלת כספי הה( חלקה או כולה)החברה רשאית לבטל את הצעת ניירות הערך 

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

 .כבטלות -ההזמנות שניתנו לחברה 

 ניירות הערך המוצעים לציבור  

 :בהצעה לציבור, שתתבצע על פי ההודעה המשלימה, יוצעו לציבור

 המניות: "מניות אלה תכונינה)ש"ח ע.נ  0.01רגילות, רשומות על שם, בנות מניות  1,480,000 .2.1.1

 .לתשקיף 4לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות המוצעות, ראו פרק (. "המוצעות

כתבי או " "(1אופציה )סדרה  יכתב)"( של החברה, רשומים על שם 1כתבי אופציה )סדרה  740,000 .2.1.2

ומה על שם בת , הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה אחת של החברה, רש"(האופציה המוצעים

בכל יום מסחר, החל ממועד , לתשקיף( 2.3.2.2)בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף ש"ח ע.נ.  0.01

( לא 1)יובהר כי, כתבי אופציה )סדרה   2023במאי,  30רישומם למסחר בבורסה ועד )וכולל( יום 

לחלוקת דיבידנד, יהיו ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, 

ואולם חל  "(,אירוע חברה: "ייקרא לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהאמורים

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

מחיר  תמורת תשלום במזומן לחברה שליהיה ניתן למימוש ( 1כתב אופציה )סדרה . כל כאמור(

לבסיס הצמדה  (, לא צמוד2.3.2.2; ובכפוף להתאמות כמפורט בסעיף ש"ח 27של מימוש בסך 
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יפקע ויהא בטל ולא )כולל(   2023במאי,  30( שלא ימומש עד ליום 1. כתב אופציה )סדרה כלשהו

  .יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא

 ".ניירות ערך המוצעיםלעיל ולהלן: "( ייקראו 1המניות המוצעות וכתבי אופציה )סדרה 

וכן שמעון שובל )יו"ר , יהודה ניר, אהרון לוקאץ' ובעלי המניות נירי קליריצוין כי למועד התשקיף,  .2.1.3

שהינם בעלי עניין בחברה, הודיעו לחברה כי בכוונתם להשתתף בהנפקה, הדירקטוריון הנכנס(, 

דן צימרמן  .בהתאמהש"ח  200,000 -ו  ש"ח מיליון 2, ש"ח מיליון 1.5, ש"ח 00,0005 עדבסכום של 

 עדשהינו בעל מניות בחברה ואינו בעל עניין בה, הודיע כי בכוונתו להשתתף בהנפקה בסכום של 

  ש"ח. 300,000

סייפן בשמת בע"מ )באמצעות חברת תה ויסוצקי )ישראל( בע"מ המוחזקת בעלת המניות כמו כן, 

לחברה כי היא שוקלת השתתפות בהנפקה בהיקף של  הודיעהה, , שהינה בעלת עניין בחברעל ידה(

 ש"ח. מיליון  2 עד

ת להשתתף בהנפקה או ביחס יואין מדובר בהתחייבוביחס לכלל בעלי המניות לעיל, מובהר, כי 

 .נהבפועל, ככל שתוגש נהשתוגש ותלהיקף ההזמנ

 מחיר ניירות הערך המוצעים אופן הצעת ו 

 בהצעה אחידה"(, היחידות"להלן: )יחידות  148,000 -ב מוצעים לציבורהמוצעים ניירות הערך 

יחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה של ה מחיר בדרך של מכרז על  כאמור בפרק ב' לתקנות ההצעה,

  :כל יחידה, הינם אלה

 "ח ש 270 למניה"ח ש 27 של במחיר ש"ח ע.נ. 0.01בנות  רגילות מניות 10

 ללא תמורה (1)סדרה  אופציה כתבי 5

 ש"ח 270 ליחידה המינימאלי המחיר"כ סה

 -( הינו כ1השווי הכלכלי של כל כתב אופציה )סדרה בהתבסס על מחיר המימוש ותקופת המימוש, 

( והמחיר האפקטיבי של מניה רגילה מבוסס 1ש"ח. השווי האמור של כל כתב אופציה )סדרה  3.00

החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר מניות ", בהתאם לנוסחת "בלאק אנד שולסעל נוסחת 

, %3.481הינה טק -הייה( שסטיית התקן השבועית של ענף 1מונפקות ביחד עם כתבי אופציה )סדרה 

 . %0.12וריבית חסרת סיכון של  %25.09סטיית תקן שנתית של 

המניה האפקטיבי, בהתבסס על  מחיר( כאמור, 1לערכם הכלכלי של כתב אופציה )סדרה  בהתאם

 .למניה"ח ש 25.49 -ליחידה בו תוצענה היחידות בהנפקה הינו כ אלימחיר המינימה

 תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור  

 תנאי המניות המוצעות  .2.3.1

                                                      

 של הבורסה. 2021 אפרילמדריך נתוני סחירות לחודש   1
 .1202 במאי 24מקדמי היוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום   2
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המניות המוצעות תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף. 

, המניות שתנבענה (1ת שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה )סדרה , המניוהמניות המוצעות

והמניות הקיימות בהון החברה תירשמנה כולן על שם חברה  ממימוש האופציות לא רשומות

ותזכינה את  "(החברה לרישומיםאביב בע"מ )להלן: "-של הבורסה לניירות ערך בתל לרישומים

מניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או , בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידנדים

 שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך התשקיף. 

בהתאם להוראות תקנון , (מוצעות)ובכלל כך המניות ה חברההזכויות הנלוות למניות הלתיאור 

פרק  ראו ,החברה כפי שייכנס לתוקפו במועד השלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה ובכפוף לה

  .שקיףלת 4

  המוצעים  (1תנאי כתבי האופציה )סדרה  .2.3.2

 0.01( יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה, רשומה על שם בת 1אופציה )סדרה  כל כתב

בכל יום מסחר, החל ממועד , לתשקיף( 2.3.2.2)בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף ש"ח ע.נ. 

( לא 1)יובהר כי, כתבי אופציה )סדרה  2023במאי,  30 רישומם למסחר בבורסה ועד )וכולל( יום 

, ואולם חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברהיהיו ניתנים למימוש ב

יהיה ניתן למימוש ( 1כתב אופציה )סדרה . כל לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור( -אירוע חברה 

; ובכפוף להתאמות כמפורט בסעיף ש"ח 27של תמורת תשלום במזומן לחברה של מחיר מימוש בסך 

במאי,  30( שלא ימומש עד ליום 1. כתב אופציה )סדרה לבסיס הצמדה כלשהו (, לא צמוד2.3.2.2

 .א)כולל( יפקע ויהא בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהי 2023

בר ועניין, למניות , תהיינה שוות זכויות לכל דהמוצעים שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המניות

זה, ובכלל זה יזכו את בעליהן  תשקיףהרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד 

בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינו מועד הקצאתן או מאוחר 

 . זהיף לתשק 4אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה ראה פרק  לפרטיםיותר. 

( למסחר ועד לתום תקופת המימוש בגינם, תחולנה 1החל ממועד רישומם של כתבי האופציה )סדרה 

 בגין כתבי האופציה המוצעים שטרם מומשו הוראות הבאות: 

 הגדרות .2.3.2.1

 (, לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו. 1ש"ח לכל כתב אופציה )סדרה  27 - "מימוש"מחיר  (א)

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

לא  2023במאי,  30( שלא ימומש עד ליום 1. כתב אופציה )סדרה 2023במאי,  30( ועד ליום 1

לו זכות כלשהי, ויהיה בטל ומבוטל  היזכה את הניצע בסכומים או במניות כלשהן, לא יקנ

, ואולם חברהאירוע ב ( לא יהיו ניתנים למימוש1 לאחר התאריך האמור. כתבי אופציה )סדרה

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

 האקס כאמור.

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

 התאמות .2.3.2.2

 הטבה מניות חלוקת עקב התאמה (א)
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שמרנה זכויות המחזיקים בכתבי יהטבה, תבכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות 

, כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי (1)סדרה אופציה 

להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי 

מחיר ם האקס. להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יו

במקרה של  המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור.

)ויחולו  התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת

. מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה יותאם לתשקיף( 2.6הוראות סעיף 

רק במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, כאמור 

 להלן, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי עניין(. 

המימוש המותאם  יחסעל  מיידידיע בדיווח התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תו שיטת

 לפני פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס הטבה".

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות (ב)

ככל שתוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך 

יותאם למרכיב ההטבה ( 1אופציה )סדרה  כתביכלשהם, מספר המניות הנובעות ממימוש 

בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר 

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

על יחס המימוש המתואם  מיידיהתאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח  שיטת

 תסחרנה המניות "אקס זכויות".  לפני פתיחת המסחר ביום בו

 התאמה בגין חלוקת דיבידנד (ג)

לבעלי מניות רגילות של , ככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות

״( ״היום הקובע לקבלת דיבידנד החברה, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו )להלן:

מימוש יוכפל ביחס שבין שער , אזי מחיר ה(1אופציה )סדרה יקדם למועד המימוש של כתבי 

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

ודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת תה״אקס דיבידנד״. החברה 

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

 המוצעים אופציההכתבי של מימוש  הודעת .2.3.2.3

יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על ( 1)סדרה הבעלים הרשומים של כתבי האופציה 

פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר 

 המימוש וזאת בתנאים הבאים:

שר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש א (1)סדרה  כל מחזיק בכתב אופציה (א)

שבבעלותו, יעשה זאת, במהלך תקופת המימוש, באמצעות המוצעים מכוח כתבי האופציה 

"(, באופן הודעת המימושהבנקים או חברי הבורסה האחרים, על ידי מתן הודעת מימוש )"

 .המתואר להלן

הודעת המימוש תוגש לחברה, במישרין במשרדה הרשום או באמצעות הבנק או חבר הבורסה  (ב)

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



 

 5 - ב  

הסכום במזומן ( אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת 1)סדרה  כתבי האופציהשל ההקצאה 

כמות המניות אשר מחזיק  .ב אופציה שמימושו מתבקשלכל כת מחיר המימוששיהיה שווה ל

  בכל כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים לעיל.

 , במקרה של מחזיק במישרין תאריך המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה (ג)

מסלקת הבורסה מחבר  , היום בו קיבלהובמקרה של מסירת הודעה באמצעות חברי הבורסה

 בתשקיףהבורסה הודעות על מימוש כתב האופציה, הממלאת אחר כל התנאים המפורטים 

״(. על מבקש המימוש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי תאריך המימושזה )להלן: ״

תקנון החברה, לשם הקצאת והחברה, על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין 

 ש. מניות המימו

לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש  (ד)

ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש. לא תינתן זכות לממש חלקי כתב 

 אופציה.

במלואם, והדבר אינו  המוצעים לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתבי האופציה (ה)

מי שיתמנה ע"י הדירקטורים כאמור לעיל, אזי תיחשב הודעת המימוש על ידי ניתן לתיקון 

והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו המוצעים  כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה

 למבקש, תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

 ילמימוש חלקי של כתבהודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות  (ו)

יהיו ניתנים להעברה, המוצעים , אך מכתבי ההקצאה בגין כתבי האופציה המוצעים אופציהה

ויתור ומסירתו, ללפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או 

ולתשלום כל וההנחיות על פיו בצירוף מכתבי ההקצאה לחברה, ובכפוף לתקנון הבורסה 

 וצאות, המיסים וההיטלים הכרוכים בכך על ידי המבקש.הה

ביום שאינו יום מסחר, ידחה  המוצעיםאופציה ה יכתבשל חל מועד תום תקופת מימוש  (ז)

 המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו. 

חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה המוצעים נקבע  (ח)

 :כדלקמן

כל המחזיק בכתבי האופציה המוצעים באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים )להלן:  (1)

( ייתן הודעת מימוש באמצעותם. חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש "המורשים"

 כתבי האופציה קובעים כדלקמן:

 מוחזקים באמצעותו, הבורסה חבר במשרדי 12:00 שעה עד שתתקבל מימוש הודעת (2)

 משעה יאוחר לא הבורסה למסלקת החבר ידי על תועבר, יםהמוצע האופציה כתבי

 .אחריו הבא המסחר ביום 12:00

 מסלקת תחייב, 12:00 עד מימוש בדבר הבורסה מחבר הודעה הבורסה מסלקת קיבלה (3)

, לרישומים החברה את בהתאם ותזכה הכספית בתמורה הבורסה חבר את הבורסה

 .כאמור ההודעה לה שנמסרה לאחר הבא המסחר ביום 12:00 משעה יאוחר לא זאת
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 תעביר, 12:00 שעה עד לעיל (3) ק"בס כאמור זיכוי הודעת לרישומים החברה קיבלה (4)

 יאוחר לא ההמנפיק החברה למשרדי המימוש בקשת את האמורה לרישומים החברה

 .אחריו הבא המסחר ביום 12:00 משעה

 מדי 12:00 השעה לאחר שתתקבל לעיל (4)) עד (2)) ק"בס המנויות מאלה הודעה כל (5)

 .אחריו הבא המסחר ביום 12:00 השעה לפני התקבלה כאילו תחשב, מסחר יום

 המימוש תקופת תום מועד ואם, המימוש תקופת תום במועד, לעיל האמור למרות (6)

 את למסלקה להעביר הבורסה מסלקת חברי על, הבא המסחר ביום, מסחר יום אינו

 המסלקה חבר. יום באותו יבוצע המימוש. 12:00 השעה עד הסופיות המימוש בקשות

 זכותו את מימש שלא כמי המסלקה אותו תראה, האמורה השעה עד בקשה הגיש שלא

 .יפקעו באמצעותו שיוחזקו האופציה וכתבי, לממש

 חוקי יחולוהמוצעים  האופציה כתבי מימוש על כי בזה מודגש, לעיל האמור למרות (7)

 .בפועל המימוש ביום שיהיו כפי הבורסה מסלקת של העזר

 ותעודות הקצאה .2.3.2.4

לאחר תאריך המימוש, החברה תקצה למבקשים באמצעות ( ימי מסחר 2לא יאוחר משני ) (א)

 תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור

לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות 

 המימוש תירשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים,  (ב)

בי האופציה אשר מומשו תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, וכת

 ייחשבו למבוטלים החל מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו,  (ג)

 ימים מהמועד( 30) אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של שלושים

מניות למכירה בבורסה כאמור )ככל שתתהווה(.  שהתהוותה כמות מתקבלת על הדעת של

התמורה שתשולם לכל אחד מהזכאים בגין אותן מניות תהא תמורה נטו, לאחר ניכוי הוצאות 

( 7)התמורה כאמור תשולם לזכאים תוך שבעה  המכירה, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו.

ש״ח, ויהיה ניתן  50-מימים מתאריך המכירה. לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנמוך 

לקבל סכומים אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום מראש. 

( 12) עשר-זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים

 חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה.

 המוצעים אופציההופיצול של כתבי  העברה .2.3.2.5

אה של כתבי האופציה המוצעים ניתנים להעברה ולוויתור ובלבד שיוגש לחברה מכתבי ההקצ (א)

שטר העברה או ויתור מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות 

)בשינויים המחויבים(. שטר העברה כאמור, יימסר לרישום במשרד הרשום של החברה יחד 
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כות בהעברה, כולל סכום הדרוש לשם עם מכתב ההקצאה וכן בצירוף כל ההוצאות הכרו

 תשלום כל מס והיטל אחר, באם יהיו כאלה.

החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים 

אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא 

 ( ימים בכל שנה.30תעלינה על שלושים )

קנון החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן והסבתן, יחולו בשינויים ת הוראות

 המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה. 

החברה רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות המעביר ועל זכותו  דירקטוריון

רב לרשום להעביר את כתב האופציה, ובהיעדר הוכחה כאמור, רשאי הדירקטוריון לס

 העברה כאמור. 

כל מכתב הקצאת כתבי האופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר  (ב)

כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו 

 מבוקש וכן שכל מכתב יתייחס לכתבי אופציה שלמים בלבד. 

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

 בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. 

, כאלה יהיו אם, אחרים חובה ותשלומי בולים מס לרבות, בפיצול הכרוכות ההוצאות כל

 .הפיצול מבקש על יחולו

 המוצעים כתבי האופציה פקיעת .2.3.2.6

( שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש ולא יקנה למחזיק 1כתב אופציה )סדרה  (א)

 בו זכות כלשהי. 

( אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, שהודעת המימוש, 1כתב אופציה )סדרה  (ב)

מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו במסלקת הבורסה, עד לאותו תאריך, לא 

 שהי ויפקע בתאריך האמור. יקנה זכות כל

 המימוש בתקופת המוצעים שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה הוראות .2.3.2.7

על פי תנאי תשקיף זה, אולם בכל מקרה ( 1)סדרה כל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה 

 לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות:

תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של  החברה (א)

 בעלי כתבי האופציה המוצעים, ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה. 

אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן  (ב)

ו עקב מימוש כתבי האופציה המוצעים, או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצ

לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה המוצעים לא יוכל לקבל 

חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא 

למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות תשקיף זה בשינויים 

 ויבים.המח
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לעיל תפרסם החברה  2.3.2.2( לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף 1תוך יום עסקים אחד ) (ג)

דיווח מיידי בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה המוצעים לממש את כתבי האופציה 

( אחד 1"תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה )סדרה  -שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו

 באותה עת. 

( שבועות לפני תום 4( שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה )3, לא יאוחר משלושה )בנוסף לכך (ד)

תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי האופציה 

 המוצעים. 

בדיווח המיידי יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי  (ה)

 זה יהיו כתבי האופציה המוצעים בטלים ומבוטלים.  האופציה המוצעים וכי לאחר מועד

של הארכת תקופת המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש  במקרה

הכל  בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש הנוספת. מיידיתפרסם החברה דיווח 

  לן.לה 2.3.2.8 בהתאם לתנאי שינוי זכויות בכתבי האופציה כמפורט בסעיף

החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות 

לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע של הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, 

( ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה 6והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה )

 כאמור. 

פירוק מרצון, תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר קבלת  במקרה של קבלת החלטה על (ו)

ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי, תוך 

( חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש 3שלושה )

בעל כתב האופציה כאמור  במקרה זה יהיהאת כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. 

השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב  זכאי לתשלום

 האופציה שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש.

 המוצעים מחזיקי כתבי האופציה ואסיפות המוצעים זכויות כתבי האופציה שינוי .2.3.2.8

אסיפת מחזקי כתבי אופציה באישור מוקדם של , (1)סדרה  ופציהכתבי האעל פי תנאי  (א)

של מחזיקי נפרדת מהמצביעים באסיפה כללית  75%שתתקבל ברוב של  מיוחדת החלטהב

בקשר ( 1)סדרה עם מחזיקי כתבי האופציה להתפשר יכולה החברה  ,(1)סדרה  כתבי האופציה

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

 . (1כתבי האופציה )סדרה 

תנאי כתבי האופציה לא ניתן לשנות את , פי תקנון והנחיות הבורסה-עללמרות האמור לעיל,  (ב)

הטבה, זכויות ללתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות הנוגעים 

של כתבי ההצמדה  תנאיאו /, מחיר המימוש והמימוש, למעט שינוי תקופת ודיבידנד

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

בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש  (ג)

בלבד שהשינוי יכלול רק את במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ו

ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור, האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת 
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או  (( אגורות30) שלושיםהמחיר המזערי למניה הקבוע בהנחיות הבורסה )למועד התשקיף, מ

 ערכן הנקוב של מניות המימוש, לפי הגבוה, הכל בהתאם ובכפוף להנחיות הבורסה והרשות,

 תהיינה בתוקף באותה העת. כפי ש

הליך שבו החברה  –משמעו לעניין זה  "הפיצול"הליך לתקנון ולהנחיות הבורסה,  בהתאם

תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר 

נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה 

הליך בתנאי ש –יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל 

 הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. 

הליך שבו כל המניות  –משמעו לעניין זה  "הליך מיזוג"לתקנון ולהנחיות הבורסה,  בהתאם

של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה 

 –או לחברה רשומה אחרת והכל תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה 

בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום 

 למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. 

כל הוראות תקנון החברה, כפי שיאושר מעת לעת, בנוגע לאסיפות הכלליות של בעלי המניות,  (ד)

לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי העניין, על הרוב הדרוש 

 אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה המוצעים. 

יהיה לכל מחזיק בכתב אופציה המוצעים בהצבעה באסיפות של המחזיקים בכתבי האופציה  (ה)

כתבי יקי . הצבעה באסיפה כללית של מחזהמוחזק על ידו קול אחד בגין כל כתב אופציה

 תהייה במניין קולות.( 1האופציה )סדרה 

 המוצעים האופציה כתבי בעלי פנקס .2.3.2.9

. המוצעים החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציה

יום  30החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא תעלינה על 

 בכל שנה.

 רישום .2.3.2.10

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

חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל 

מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה, החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב 

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

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

 יורשים .2.3.2.11

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

בתור היורשים של המחזיק  המוצעים ות בכתבי האופציההאנשים שיש להם זכ -מנהלי עיזבון 

היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שבהם החברה תכיר בתור מחזיקי כל זכות בכתב 

האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב האופציה, החברה תכיר 

כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות 
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בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה, 

תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם 

 תבי האופציה, להעביר את כתב האופציה. כמחזיק כתב אופציה או בכפיפות לתנאים אלה ולתנאי כ

 הודעות .2.3.2.12

תינתן  המוצעים ת החברה למחזיקי כתבי האופציהאמקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מל פרט

 של החברה. מיידיעל ידי הודעה שתפורסם באמצעות דיווח 

 תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה  

השלמת ההצעה על פי תשקיף זה ורישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה מותנים בכך 

ככל )שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה המשלימה 

וכן בהתקיימות דרישות הבורסה לצורך רישום למסחר, כמפורט בסעיף  (שיצוין בה מספר מזערי

  .להלן 2.7

  הצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה -ופן ההצעה לציבור א 

 ורשימת החתימותופה להגשת בקשות התק .2.5.1

, ובכלל כך מועד המכרז על מחיר היחידות, לרבות שעת התקופה להגשת בקשות על פי תשקיף זה

, ובלבד שמועד הפתיחה של רשימת החתימות בהודעה המשלימה ופורטי פתיחת המכרז וסגירתו,

( שעות 5( שעות ומתוכן חמש )7לא יחל לפני פרסום ההודעה המשלימה ויסתיים לא לפני תום שבע )

  ."(יום המכרזמסחר בבורסה לפחות )"

  הגשת בקשות לרכישת יחידות .2.5.2

רכז ההנפקה, כפי שיפורט בהודעה המשלימה לאת הבקשות לרכישת היחידות המוצעות יש להגיש 

המורשים לקבלת מצעות בנקים או חברים אחרים בבורסה )", במישרין או בא"(רכז ההנפקה)"

לתשקיף, על גבי טפסים שניתן  2.11, במועדים שיפורטו בהודעה המשלימה כאמור בסעיף "(בקשות

 .להשיגם אצל המורשים לקבלת בקשות

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת 

 המשלימהתתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד לשעה שתפורט בהודעה באותו יום אם 

"(, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת הבקשות לידי רכז המועד האחרון להגשת בקשות)"

 2.11בסעיף ההנפקה ותתקבל על ידי רכז ההנפקה עד למועד שיפורט בהודעה המשלימה, כאמור 

"(. כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה ישירות לרכז המועד האחרון למסירה לרכז)" לתשקיף

ההנפקה תחשב מוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי רכז ההנפקה עד למועד האחרון להגשת 

 בקשות.

 המכרז, בקשות ביום לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה יחידות לרכישת הבקשות

 סגורות אשר דיגיטלית או באמצעות מעטפות באמצעות כספת עד למועד האחרון למסירה לרכז,

 רכז ידי על סגורה לתיבה האחרון למסירה לרכז, ותוכנסנה לחלוף המועד עד סגורות תישמרנה

 .אליו ישירות אשר הוגשו הבקשות עם ביחד ההנפקה,

  הבקשות .2.5.3
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 :הבקשות תוגשנה לפי התנאים הבאים

לרכוש ואת מחיר היחידה המוצע על ידו המבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש  .2.5.3.1

בקשה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי  אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה.

 יראוה כבקשה שלא הוגשה. ליחידה,

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים, ובלבד שמרווחי המחיר הנקובים יהיו  .2.5.3.2

אזי  מחיר המינימאלי לא יתוקן במסגרת ההודעה המשלימה,ש״ח, באופן שבו ככל שה 1 בסך של

ש״ח ולאחריה ניתן  270 המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל למחיר המינימאלי הינה

בקשה שתנקוב במחיר שאינו במרווח שנקבע  .'ש״ח וכד 272ש״ח, 271 להזמין יחידות במחיר של

 למחיר המרווח הקרוב כלפי מטה. כאמור, תעוגל

יראו  ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, .2.5.3.3

אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה 

ב בה פחות מיחידה אחת, יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקו

 לא תתקבל.

הבקשות לרכישת יחידות במכרז הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד 

המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם 

עקב הערך שיוקצו לו  באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי התשקיף, של ניירות

  היענות לבקשתו על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה.

כל בקשה שצוינה בה כמת יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על פי ההודעה המשלימה,  .2.5.3.4

  יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על פי ההודעה המשלימה.

החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי  .2.5.3.5

 .התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן

 .משפחתו הגר עמו המזמין ניירות ערך בןמשמעו מזמין יחד עם ״מבקש״ בסעיף זה 

  פתיחת המעטפות .2.5.4

ותפתחנה המעטפות  תיפתח התיבה מכרז, בסמוך לאחר המועד האחרון למסירה לרכז,ביום ה

בנוכחות נציג החברה ורואה חשבון של  ,לרבות הבקשות שהועברו באמצעות הכספת הדיגיטלית

 החברה, אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז, וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

 קביעת המחיר ליחידה .2.5.5

 ״מחיר הרכישה שייקבע״כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה )

אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה,  ״(המחיר האחיד״או 

ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור 

 .מכוחו הודעה המשלימהעל פי העל פי תשקיף זה ו

 קשיםת היחידות למבקחלו ןאופ .2.5.6

 ה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור,הי .2.5.6.1

 ,לתשקיף 2.7.3סעיף בכפוף להתקיימות דרישות הבורסה כמפורט ב תענינה כל הבקשות במלואן,
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ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר המינימאלי ליחידה ויתרת היחידות שלא 

 ות לא יונפקו.תתקבלנה בגינן בקש

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על מספר  .2.5.6.2

 :היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן

 תענינה כל הבקשות במלואן. - בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד (א)

 לא תענינה. -מהמחיר האחיד בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך  (ב)

תענינה באופן יחסי, כך שכל מבקש יקבל  -בקשות שהמחיר הנקוב בהן שווה למחיר האחיד  (ג)

מתוך סך היחידות המוצעות לציבור שיוותר לחלוקה לאחר היענות לבקשות במחיר ליחידה 

ין הגבוה מהמחיר האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד, לב

 המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד.

 כנדרש המזערי במניות הפיזור דרישות תתקיימנה לא, לעיל 2.5.6.2בסעיף  כאמור הקצאה בשל אם .2.5.6.3

 :ןהאחיד כדלקמ במחיר ההקצאה תבוצע אזי ,להלן 2.7.3סעיף ב כאמור

 תענינה. לא - האחיד מהמחיר נמוך בהן הנקוב שהמחיר בקשות (א)

 באופן האחיד, תענינה מהמחיר גבוה או/ו האחיד למחיר שווה בהן הנקוב שהמחיר בקשות (ב)

 כל סך מתוך יקבל האחיד, מהמחיר הגבוה במחיר או/ו האחיד מבקש במחיר שכל כך יחסי,

האחיד  במחיר שביקש היחידות מספר שבין ליחס השווה מספר, לציבור היחידות המוצעות

 בהן בכל הבקשות, הכלולות היחידות כל סך לבין ממנו הגבוה ליחידה במחיר או/ו ליחידה

 .ממנו הגבוה ליחידה מחיר או/ו האחיד המחיר ננקב

במניות  המזערי הפיזור דרישות תתקיימנה לא לעיל 2.5.6.3 סעיף לפי מהקצאה כתוצאה אם .2.5.6.4

 יפחת מהמחיר לא אשר ,ליחידה חדש אחיד מחיר יקבע ההנפקה רכז ,להלן 2.7.3סעיף ב כמפורט

 המחיר ליחידה החדש יהיה האחיד "(. המחירהחדש האחיד המחיר״להלן: ) ליחידה המינימאלי

 הפיזור המזערי שיתקיים המוצעות באופן היחידות את להקצות יהיה ניתן שבו ביותר הגבוה

 או מזה שהזמין גבוה במספר יחידות לא תוקצינה שלמבקש ובלבד, להלן 2.7.3סעיף ב כאמור

  .שננקב בבקשתו מזה גבוה ליחידה במחיר

 לעיל 2.5.6.3 לאמור בפסקה בהתאם ההקצאה תיעשה ו,ז בפסקה כאמור חדש אחיד מחיר נקבע

 .החדש״ האחיד ״המחיר נאמר כאילו האחיד" ייראו "המחיר ובמקום

 במניותהמזערי  הפיזור דרישות להתקיימות תביא לא לעיל 2.5.6.4סעיף ב כאמור היענות גם אם .2.5.6.5

 יגבו כספים ולא תוקצינה לא המניות המוצעות ההנפקה, תבוטל ,להלן 2.7.3סעיף ב כנדרש

 .בגינה מהמבקשים

ככל הניתן, ליחידה השלמה מההקצאה כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו, אם כתוצאה  .2.5.6.6

על ידי רכז ההנפקה,  . עודפים של יחידות שייוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור, יירכשוביותר הקרובה

  .וההודעה המשלימה במחיר ליחידה שנקבע על פי תשקיף זה



 

 13 - ב  

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה  .2.5.6.7

 או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

 המכרז ךצאה נוספת לכלל המזמינים לאחר תאריקה .2.5.7

, תהא 3במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות ההצעהבכפוף לאמור בהודעה המשלימה, 

או במחיר האחיד הזמנות במחיר האחיד ליחידה החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו 

 , אשר תפורט בהודעה המשלימה,ת הערך המוצעיםכמות נוספת של ניירוין, יהחדש ליחידה, לפי הענ

ההודעה המשלימה )בהנחה שלא יחול שינוי בכמות על פי  תוצעמהכמות ש 15%ל יעלה עבהיקף שלא 

ועד  נוספות מניות רגילות 222,000עד  ובסה״כנוספות יחידות  22,200על פי תשקיף זה, עד המוצעת 

  .לעיל )בשינויים המחויבים( ג2.5.6.2 לסעיף בהתאם אשר יוקצו(, (1סדרה )כתבי אופציה  111,000

 הנוספת, כולה או חלקה. יובהר, כי לחברה שיקול דעת אם לבצע את ההקצאה

 מיוחד וןחשב .2.5.8

סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה  .2.5.8.1

החשבון המיוחד ינוהל בלעדית  ״(.החשבון המיוחד״) וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו

חוק ״) 1968 -על ידי רכז ההנפקה עבור החברה ובשמה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ״ח 

המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין  ״(.ניירות ערך

ורכז ההנפקה ינהג  ,וההודעה המשלימה היחידות שהבקשות לרכישתן נענו על פי תנאי התשקיף

 בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה.

כספי תמורת ההנפקה, יעביר רכז ההנפקה לחברה את הכספים  רכז ההנפקה לאחר שנתקבלו אצל .2.5.8.2

או מכתבי  תעודותשהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, כנגד העברת 

 .לתשקיף 2.6הקצאה, לפי הענין, כמפורט בסעיף 

 הקהודעה על תוצאות הנפ .2.5.9

ביום המסחר הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תימסר הודעה על ידי רכז  10:00 עד השעה .2.5.9.1

 באמצעות המורשים לקבלת בקשות, למבקשים אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן. ההנפקה,

ההודעה תציין את המחיר האחיד ליחידה שנקבע במכרז, כמות היחידות שתוקצינה ואת התמורה 

, יעבירו המבקשים לרכז 12:30המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה ובאותו יום עד לשעה 

ההנפקה, באמצעות המורשים לקבלת בקשות, את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור היחידות אשר 

 לעיל. 2.5.8 מורה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיףצעה כאמור בהודעה האלגביהן נענתה הה

ביום העסקים הראשון שלאחר יום הגשת הבקשות, תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך  .2.5.9.2

 ולבורסה על תוצאות המכרז.

                                                      

ניירות  כמות, לבין ליחידה שנקבע במכרזבמחיר  בקשותהיחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם  -" חתימת יתר" 3
כמות ניירות הערך  -" שנותרה לחלוקהניירות הערך כמות " שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד; הערך

, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו וההודעה המשלימהמכרז על מחיר היחידה עלפי התשקיף שהוצעה ב
 יחידה שייקבע במכרז.במחיר העולה על מחיר ה בקשותלגביהם 
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 מכתבי הקצאה ותעודות  

 ההודעה המשלימה.הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד פרסום 

התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה החברה למזמינים שהצעתם נענתה את 

או מכתבי ו/ ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות

הכספים בגין ניירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של החברה, כנגד העברת  ,, לפי העניןהקצאה

על ידי רכז ההנפקה לחברה, (, כפי שיפורט במסגרת ההודעה המשלימה)שהופקדו בחשבון המיוחד 

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

 . להלן 2.7.3כאמור בסעיף 

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

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

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

ן קבלת ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה דיווח נוסף על שינויים בהון בו תצוי

תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך המוצעים, 

 .לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה

 תעודות המניות תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור לטובת אחרים בכפוף למילוי כתב

 בצירוף התעודות, לחברה, ובכפוף לתשלום על ידיהעברה או פיצול או ויתור, לפי העניין, ומסירתו 

 .של כל מס או היטל או הוצאה הכרוכים בכך מזמיןה

כל המניות הקיימות בהון החברה וכן כל המניות  וההנחיות על פיו, הבורסהתקנון בהתאם להוראות 

מו תירשמנה במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים. כ המוצעות לציבור על פי תשקיף זה

מניות חדשות שתנפיק החברה, לרבות מניות שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים למניות  ,כן

על שם החברה לרישומים במרשם בעלי המניות תירשמנה  שהנפיקה ושתנפיק החברה, ככל שתנפיק,

  .במרשם בעלי המניות

 רישום למסחר בבורסה  

, כי ניירות הערך המוצעים לציבור לתשקיף להשלמה, המאשרהעקרוני הבורסה נתנה את אישורה  .2.7.1

שתנבענה כתוצאה ממימוש כתבי אופציה )סדרה מניות ה( ו1כתבי אופציה )סדרה , על פי תשקיף זה

, והמניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף תנבענה מאופציות לא רשומותש המניות, (1

 .וההנחיות על פיו הבורסהבתקנון ם הקבועים עומדים בתנאי

פרסום ההודעה המשלימה החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך טרם  .2.7.2

החברה ערב המונפק והנפרע של את המניות הקיימות בהון  ,המוצעים לציבור על פי תשקיף זה

 (1, את כתבי אופציה )סדרה את המניות שתנבענה ממימוש אופציות לא סחירות, פרסום התשקיף

, ימי עסקים לאחר יום המכרז( 2). תוך שני (1ממימוש כתבי אופציה )סדרה  ואת המניות שתנבענה

תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר, על פי אישור הבורסה כאמור, את  ככל שיתקיים,

  .ניירות הערך האמורים

רישום למסחר כאמור מותנה בכך שההון העצמי של החברה וששווי ושיעור החזקות הציבור במניות 

החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של 

 .להלןהחברה הנרשמת בבורסה כמפורט 
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 גםעל פי הנחיות הבורסה, רישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה מותנה  .2.7.3

ו מהקבוע בהנחיות בכך ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות לאחר הרישום למסחר, לא יפחת

' כאמור בהנחיות בהבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה, וזאת על פי חלופה 

 35 -הבורסה )קרי, רישום למסחר מותנה בכך שההון העצמי לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

יליון מ 30 -מיליון ש"ח, ששווי החזקות הציבור במניות החברה לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ

לא יפחת החזקות הציבור במניות הנובע מהנפקת המניות שיונפקו בהתאם לתשקיף ש"ח, ששווי 

  .10%לפחות מיליון ש"ח וששיעור החזקות הציבור במניות לאחר הרישום למסחר יהיה  20 -מ

הואיל והחברה התקשרה עם עושה שוק לצורך עשיית שוק במניות החברה, אזי בהתאם להנחיות 

הבורסה, הפיזור המזערי של החזקות הציבור הנדרש לצורך רישומן למסחר של מניות החברה הוא 

ש״ח לפחות לפרטים  16,000מחזיקים לפחות, כשכל אחד מחזיק בשווי החזקות מזערי של  35

 .להלן 2.7.4ית השוק כאמור, ראו סעיף אודות הסכם עשי

מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש  –" מחזיקבסעיף זה "

ותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזק

 .המזערי למחזיק כאמור

 הסכם עשיית שוק  .2.7.4

 שירותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי בע"מהתקשרה החברה בהסכם עם למועד התשקיף  .2.7.4.1

ובכלל , לפיו ישמש עושה השוק כעושה שוק במניות החברה בהתאם להוראות הדין"( עושה השוק)"

וההנחיות על פיו לעניין עשיית שוק  החלק השלישי, פרק ט'זה, על פי הוראות תקנון הבורסה 

 : להלן עיקרי תנאי הסכם עשיית השוק"(. הסכם עשיית השוק)"

 התקופה)"במניות החברה הראשון המסחר  יוםהחל מ שנהההסכם הינו לתקופה של  (א)

 קטן )ב( להלן. סכם כאמור בסעיף בכפוף לזכאות הצדדים לסיים את הה"(, הראשונית

אחד הצדדים , אלא הסכם עשיית השוק יוארך מאליו מדי שנה לתקופה של שנה אחת נוספת (ב)

. על אף האמור לעיל, כל צד ביקש לסיים את הסכם עשיית שוק בתום התקופה הראשונית

יהיה רשאי לסיים את ההסכם מיידית במקרה של מניעה חוקית. למרות האמור לעיל, 

או במועד קצר ) שעות 72לסיים את ההסכם, בהתראה מוקדמת של  םרשאי דדים יהיוהצ

כעושה שוק בהתאם לדרישות ו/או עושה השוק וזאת ככל שיחדל לשמש (, מכך ככל שיידרש

בנוסף, כל צד רשאי לסיים את הסכם עשיית השוק  .הודעת הבורסה ו/או בהתאם לכל דין

 ימים לפחות. 45בחלוף שנה מתחילת המסחר בהתראה של 

בגין שירותי עשיית השוק, תשלם החברה לעושה השוק תשלום חודשי בסכום קבוע שאינו  (ג)

 .מהותי לחברה

קיבל עושה השוק את אישור הבורסה לפעילותו כעושה שוק במניות  2021במאי,  10ביום  (ד)

על פי הנחיות הבורסה, במקרה בו חדל עושה השוק מלשמש כעושה שוק או ביטל . החברה

מנכ"ל הבורסה את האישור שניתן לעושה השוק לפעול כעושה שוק, בטרם חלפה שנה ממועד 

ימים מהמועד בו  14רישומן של מניות החברה למסחר, תמנה החברה עושה שוק אחר תוך 

ועד בו ביטל מנכ"ל הבורסה את האישור שניתן חדל עושה השוק מלשמש כעושה שוק או מהמ

לעושה השוק לפעול כעושה שוק, לפי העניין. בנוסף, עושה השוק יפעל במניות החברה, החל 
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מיום המסחר הראשון של מניות החברה ולמשך תקופה של שנה לפחות בהתאם לכללים 

  .הקבועים על פי החלק השלישי לתקנון הבורסה

, תבוטל ההצעה, ניירות הערך זה לעיל 2.7כמפורט בסעיף  בורסהלא התקיימו כל דרישות ה .2.7.5

ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים. התבטלה ההצעה  יונפקוהמוצעים לא 

תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה )בהתאם למועדים הקבועים בדין(, כאמור לעיל, 

ותפרסם הודעה בנדון ביום העסקים הראשון בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה בישראל, 

 .היוצאים לאור בשפה העברית

 הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף  

 :כדלקמן, מתחייבים, בחתימתם על התשקיףהחברה וחברי הדירקטוריון 

או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה, בקשר עם ו/להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף  .2.8.1

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

שרכשו מעבר למפורט בתשקיף  ההודעה המשלימה, למכור את ניירות הערךהתשקיף ועל פי 

 .ובהודעה המשלימה

 סעיףלהימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור ב .2.8.2

 .דלעיל 2.8.1

לא לקבל הזמנות לניירות ערך על פי הצעה לציבור זו מאת מפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם  .2.8.3

 .לעיל 2.8.1להוראות סעיף 

 ילול הון הימנעות מד 

בתקופה שתחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף 

זה, לא תעשה החברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף ועל פי ההודעה המשלימה, 

 -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו בתקנות ניירות ערך 

 .1969-תשכ"ט(, הבנה וצורהמ

 מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף 

יש לשקול את השלכות המס הקשורות ברכישה של ניירות הערך המוצעים במסגרת תשקיף זה. 

האמור לעיל אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל, או תיאור 

לניירות הערך המוצעים, ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי ממצה של הוראות חוקי המס הנוגעות 

ומשפטי פרטני בנדון. מומלץ לכל המתעניין ברכישה של ניירות הערך המוצעים בתשקיף לפנות 

 לקבלת יעוץ מקצועי ומשפטי בהתאם לנתונים המיוחדים לו.

ים במס מטרתו לתת סקירה כללית בלבד על מיסוי ניירות ערך נסחר הלןמובהר, כי האמור ל

עוסק במקרים פרטניים והוא מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד תשקיף  והכנסה ואינ

זה ואינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה של הוראות החוק והתקנות או הצווים מכוחו, 

או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בו ואינו בא במקום ייעוץ 

משפטי ומקצועי בנדון, שאותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע. כמו כן, שינוי 

 בדיני המס או בפרשנות דיני המס עשוי להוביל לתוצאות שונות.  
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חלים "( ניירות הערךלהלן: ")לפי הדין הקיים כיום, על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 

 הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן. 

 :רקע

 2005-(, התשס״ה147התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  2005ביולי  25ביום 

תיקון )להלן: " 2006בינואר  1ונכנס לתוקף ביום  2005באוגוסט  10אשר פורסם ברשומות ביום 

 1961 -מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א שינה באופן ניכר את הוראות פקודת 147"(. תיקון 147

 "(, הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. הפקודה)להלן: "

"(, אשר פורסם 169תיקון לפקודה )להלן: " 169אישרה הכנסת את תיקון  2008בדצמבר  29ביום 

ם נוספים ( ואשר חולל שינויי2009בינואר,  1)נכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר,  31ברשומות ביום 

 ביחס למיסוי ניירות ערך.

אשר  2011-התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע״ב 2011בדצמבר  5ביום 

החוק לשינוי נטל )״ 2012בינואר  1ונכנס לתוקף מיום  2011בדצמבר  6פורסם ברשומות ביום 

ת בידי יחידים בגין רווחי הון, ״(. בהתאם לחוק לשינוי נטל המס הועלו שיעורי המס על הכנסוהמס

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו  -, ולבעל מניות מהותי 25% -ל 20% -דיבידנד וריבית מ

לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה  בחברה במועד  10%-או יחד עם אחר,  ב

בעל מניות רה כאמור )להלן: "החודשים שקדמו למכי 12 -מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב

 121בהתאם להוראות סעיף  שוליביחס לרווח הון ודיבידנד, או שיעור מס .30%-ל 25%-"(, ממהותי

, התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי 2012באוגוסט  6. ביום במקרים מסוימים לפקודה

תיקון לפקודה )להלן: " 195, אשר כלל את תיקון מס' 2012-נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב

. במסגרת 2013בינואר  1ונכנס לתוקף ביום  2012באוגוסט  13"(, אשר פורסם ברשומות ביום 195

כאשר התקבל בכנסת  2016בדצמבר  22ב לפקודה. סעיף זה עודכן ביום 121, נוסף סעיף 195תיקון 

ני חקיקה ליישום חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקו 2016בדצמבר  29ופורסם ברשומות ביום 

חוק ההסדרים לשנים )להלן: " 2016-(, התשע"ז2018-ו 2017המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

לפקודה משיעור  121"( במסגרתו הוחלט להוריד את שיעור המס ליחידים הקבוע בסעיף 2017-2018

היסף כקבוע מס שיעור את להעלות ואילך ו 2017החל משנת  47%לשיעור מירבי של  48%מירבי של 

ב כיום קובע כי יחיד )לרבות תושב 121סעיף . 3%שיעור של ל 2%משיעור של ב לפקודה 121בסעיף 

 640,000)סכום הבסיס הינו  2021ש"ח בשנת המס  647,640חוץ( אשר הכנסתו החייבת עולה על 

ום המתואם למדד מידי שנה(, יהא חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכ ש"ח

"(. ההכנסה החייבת לצורך חישוב מס יסף כוללת את כל מס יסף)להלן: " 3%האמור בשיעור של 

סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין )מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים 

( והמכירה אינה פטורה ממס 2021מיליון ש״ח )נכון לשנת  4תכלול רק אם שווי מכירתה עולה על 

לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88כל דין(, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  לפי

 .1963-לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ״ג 47

, פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי 2013באוגוסט  5ביום 

, אשר כלל תיקונים בנושאים רבים ומגוונים בתחום 2013-(, התשע״ג2014-ו 2013התקציב לשנים 

המיסוי, ובמסגרתו, בין היתר, צומצמו הוראות הפטור ממס לתושבי חוץ על רווח הון במכירת מניות 

חברה תושבת ישראל, כך שהפטור לא יחול על מכירת מניות של חברה תושבת ישראל שעיקר שווי 

מקרקעין או שעיקר שווי הנכסים בהחזקתה משקפים נכסיה הן זכות במקרקעין או זכות באיגוד 
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זכויות לניצול משאבי טבע בישראל, זכות שימוש במקרקעין וזכות הנאה מפירות המקרקעין 

בישראל. כמו כן, נקבע שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי שיוגדרו בתקנות מס 

כסים בגינם נרשמו רווחי השערוך הכנסה אשר עתידות להתפרסם, תחשב כמי שמכרה בפועל את הנ

  ורכשה אותם מחדש. תקנות כאמור טרם חוקקו עד למועד פרסום תשקיף זה.

ובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד י

ות מס שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכ

שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת 

זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או 

כ"בעלי מניות מהותיים" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות 

  לן.לה

על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים  יםלפי הדין הקיים כיום חל

 בתמצית להלן: 

 שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות הערך .2.10.1

ידי יחיד תושב -( לפקודה, רווח הון ריאלי  ממכירת ניירות ערך על1)ב()91בהתאם להוראות סעיף  .2.10.1.1

רות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניי

והיחיד לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערך, חייב במס בשיעור 

, ויראו 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  121המס השולי של היחיד בהתאם להוראות סעיף 

-הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם

ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, כהגדרתו לעיל, אשר שיעור המס לגבי רווח ההון ריאלי 

 . 30%בידיו לא יעלה על 

לגבי יחיד שתבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון 

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית 30%ת ניירות הערך במס בשיעור של ממכיר

 א)ב( לפקודה. 101( לפקודה וסעיף 9א)א()101ריאלית והפרשי הצמדה לפי סעיף 

שיעורי המס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל את רכיב ההצמדה הגלום ברווח. 

לפקודה, הינו מדד המחירים  88דד מציין כי בהתאם להוראות סעיף לעניין זה, יצוין כי המונח מ

לצרכן, ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, רשאי לבקש שיראו את שער 

 המטבע החוץ כמדד.

( לפקודה, שיעור המס המוגבל כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה 1)2בהתאם להוראות סעיף 

הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" או מעסקת אקראי בעלת  בידיו ממכירת ניירות

( לפקודה, שאז הוא יחויב בשיעור המס השולי כקבוע 1)2אופי מסחרי, בהתאם להוראות סעיף 

ב)א( לפקודה, יחיד אשר 121(. בנוסף, לפי הוראות סעיף 47%עד  - 2021לפקודה )בשנת  121בסעיף 

ש"ח )סכום שמתואם מדי שנה(, יהא  647,640עלתה על סך של  2021הכנסתו החייבת בשנת המס 

 על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור.  3%חייב במס יסף בשיעור של 

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות כקבוע 

 (.23%בשיעור של  2021)א( לפקודה )בשנת 126בהוראות סעיף 
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)ד( לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר 3-)א( ו2בהתאם לסעיפים 

"(, תקנות חישוב רווח הון)להלן: " 2002-בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

מקורי של את המחיר ה , יראו כמחיר המקורישהומר למניהבכתב אופציה  השמקור מניהבמכירת 

במכירת  כמו כן,כתב האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושו למנייה. 

מניה שמקורה בכתב אופציה שמומש למניה, יראו את יום הרכישה כיום הרכישה של כתב 

 האופציה. 

ת ניירות ככלל, תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם(, כהגדרתו בפקודה, פטור ממס על רווח הון ממכיר .2.10.1.2

( לפקודה, וזאת אם רווח ההון אינו 2)ב97ערך הנסחרים בבורסה בישראל מכוח הוראות סעיף 

לפקודה  2אם הרכישה לא הייתה מקרוב ולא חלו לגביה הוראות חלק ה, ממפעל הקבע שלו בישראל

 ( לפקודה.2)ב97ובהתאם לתנאים ולמגבלות של הוראות סעיף  ,לחוק מיסוי מקרקעין 70או סעיף 

היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה, ואילו נמכר לפני רישומו לא היה 

( לפקודה, יחויב חלק רווח ההון 3)ב97זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בהוראות סעיף 

וח שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה )אך לא יותר מסכום רו

( לפקודה. האמור לעיל 2)ב97ההון במועד המכירה(, בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות סעיף 

לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה  בו או הנהנים או הזכאים 

 או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם תושב חוץ, במישרין או בעקיפין בהתאם 25% -ל

א לפקודה. יצוין, כי במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככלל אפשר שיחולו 68לקבוע בהוראות סעיף 

הקלות מס אחרות בהתאם להוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של 

תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור על פטור מניכוי מס במקור או ניכוי מס במקור 

 ופחת מרשות המיסים. בשיעור מ

( לפקודה, פטורים 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי הוראות סעיף  .2.10.1.3

 ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. 

( לפקודה, על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות 2ג)א()129בהתאם להוראות סעיף 

ידי יחיד שההכנסה אינה -ערך יחול שיעור המס החל על רווחים או הכנסות אילו היו מתקבלים על

מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע במפורש אחרת. ככל ולא נקבע 

 121מור שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בהוראות סעיף להכנסה כא

 (. 47% - 2021לפקודה )בשנת 

פי תשקיף בדרך -לפקודה, במקרה של מכירה של ניירות הערך שיוצעו על 94בהתאם להוראות סעיף  .2.10.1.4

אמור, ייוחס של זכויות לבעלי המניות של החברה, או של מניות או אופציות שמקורן בזכויות כ

מרכיב ההטבה בזכויות שהוקצו )"הזכויות"( גם למניות הקיימות שמכוחן הוקצו הזכויות לבעלי 

המניות של החברה )"המניות העיקריות"(, והמחיר המקורי של הזכויות וכן של המניות העיקריות 

 מנת לשקף את ייחוס מרכיב ההטבה כאמור.-יותאם באופן יחסי על

הרכישה של הזכויות, יראו את הזכויות כאילו נרכשו ביום בו נרכשה המניה  כן, לעניין יום-כמו

 העיקרית.

ב לפקודה, במכירת מנייה נסחרת בבורסה בידי מוכר מניה שהינו בעל 94בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו למכירה, יוקטן סכום  12-מניות מהותי בחברה בעת המכירה או ביום כלשהו ב

רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה בחברה 
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או מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת המניה,  1.1.2006שנצברו מיום  שמניותיה נמכרות,

כמאוחר מבניהם, ועד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה, באופן יחסי לחלקו של המוכר בזכות 

 לרווחים בחברה.

 ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך .2.10.2

מוצעים, בהתאם להוראות לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך ה .2.10.2.1

לפקודה והוראות תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר  164סעיף 

תקנות הניכוי מרווח )" 2002-ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג

שהינו יחיד תמורה "(, "חייב" )כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח הון( המשלם למוכר הון

מרווח ההון הריאלי ובשיעור מס החברות הקבוע  25%במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

( מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי העניין, 2021בשנת  23%)א( לפקודה )126בהוראות סעיף 

, מס מופחת כאשר מדובר בשיעור כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, בכפוף לאישורי פטור

ידי רשות המסים ויומצאו מראש, וכן בכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור -שהופקו על

 לבצע. 

ידי רשות המסים, לא -כמו כן, בכפוף לאישור פטור מניכוי מס במקור שיומצא מראש והופק על .2.10.2.2

ר לפי הוראות ינוכה מס במקור לקופת גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקו

 הדין. 

יצוין, כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יחולו  .2.10.2.3

ידי המוכר בגין -)ד( לפקודה והתקנות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על91הוראות סעיף 

ניירות ערך שארעה  בינואר של כל שנת מס, בשל מכירה של 31ביולי וביום  31מכירה כאמור, ביום 

 בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

תקנות הניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב חוץ,  .2.10.2.4

ימים  14תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 

על  2402ים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס שנ 3 -מיום פתיחת החשבון ואחת ל

 היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור. 

פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה -ככל שניירות הערך המוצעים על .2.10.2.5

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד  30% -בעת מכירתם )לאחר המחיקה( עשוי להגיע ל

 ומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.הש

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.10.3

ככלל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק במקרים שבהם אילו היו נוצרים 

 רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם. 

לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות הערך שאילו היה  92קבועים בהוראות סעיף על פי העקרונות ה

רווח הון היה חייב במס, ניתן יהיה לקיזוז כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין ריאלי שינבעו 

ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

 (. 3.5 -ל 1
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נקבע, כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס מתמורה לתקנות הניכוי  9אם לתקנה בהת

סחירים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות ערך ממכירת ניירות  על ידי המשלם, בין היתר במקור

"(  יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות ערך ניירות סחיריםעתידיות )"

ירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם מועד סח

יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. פקיד השומה רשאי במקרים מסוימים ולצרכי ניכוי המס 

במקור לאשר קיזוז הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב, והכל בתנאי הוראות 

 כאמור. 9תקנה 

( לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות ערך יהיה בר קיזוז באותה 4)א()92בהתאם להוראות סעיף 

שנת מס בה נוצר גם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד שנתקבלו באותה שנת מס בגין אותו נייר 

לבד ערך וגם כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד מניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, וב

ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור אינו עולה על השיעור מס 

)א( לפקודה אם הוא חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים 126חברות הקבוע בהוראות סעיף 

ת ג)ב(, לפי העניין, אם הוא יחיד. המס אשר חל על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניו125( או 1ב)125

. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז 30%מהותי הינו 

 כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד 

)ב( לפקודה בשנות המס 92ווח הון ריאלי ושבח מקרקעין ריאלי בלבד כאמור בהוראות סעיף ר

הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס 

 שבה נוצר ההפסד. 

ו ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים באותו סעיף, למוכר מניה שהינ94בהתאם להוראות סעיף 

חברה או יחיד אשר יהיה בעל מניות מהותי בחברה יחול הסעיף כאמור הקובע כי על חלק מהרווחים 

בהתאם לחלקו היחסי ברווחים של המוכר יחול שיעור המס החל לגבי דיבידנד  4הראויים לחלוקה

 לפקודה. 91ולא השיעור הקבוע בסעיף 

בר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון ג לפקודה, במכירת מניה על ידי ח94בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו למכירה  24אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( 

 או יותר )אך לא יותר מסכום ההפסד(. 15%בשיעור של 

 ול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברהשיעור המס שיח .2.10.4

ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב או דיבידנד שמקורו במניות החברה,  .2.10.4.1

ככלל, יהיה  חוק העידוד"(,)" 1959 -מפעל מועדף כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט 

, למעט 25%בעל מניות יחיד בשיעור של ( לפקודה, בידי 1ב)125חייב במס, בהתאם להוראות סעיף 

אם בעל המניות הוא יחיד שהינו בעל מניות מהותי  בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו 

( 2ב)125, בהתאם להוראות סעיף 30%החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה  12 -ב

 לפקודה.

                                                      

 ב לפקודה.94כהגדרתם בסעיף  4
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עלתה על  2021שר הכנסתו החייבת בשנת המס ב)א( לפקודה, יחיד א121בנוסף, לפי הוראות סעיף 

על חלק  3%די שנה(, יהא חייב במס יסף בשיעור של יש"ח )סכום שמתואם מ 647,640סך של 

 הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור. 

)ב( לפקודה קובע, כי בחישוב הכנסתו 126לגבי דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל, סעיף  .2.10.4.2

בני אדם, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנד שמקורם בהכנסות החייבת של חבר 

שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב במס חברות 

 וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד. 

דרו בתקנות מס הכנסה אשר נקבע שחברה אשר מחלקת דיבידנד מרווחי שיערוך כפי שיוגכמו כן, 

עתידות להתפרסם, תחשב כמי שמכרה בפועל את הנכסים בגינם נרשמו רווחי השערוך ורכשה 

 .אותם מחדש. תקנות כאמור טרם חוקקו עד למועד פרסום תשקיף זה

דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד שמקורו מחוץ לישראל,  .2.10.4.3

 (. 2021)נכון לשנת  23%חברות בשיעור של  יהיה חייב במס

, למעט תושב חוץ שהיה בעל מניות 25%תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של  .2.10.4.4

החודשים שקדמו לו, שאז יהא שיעור המס  12 -מהותי  במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

להוראות אמנה למניעת כפל המס  . אולם שיעורי מס אלו עשויים להיות מופחתים בהתאם30%

)אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה 

מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור או אישור על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות 

הא חייב במס יסף וזאת בכפוף ב)א(, יתכן ויחיד תושב חוץ י121המיסים בישראל. בנוסף, לפי סעיף 

להוראות אמנה למניעת כפל המס )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של 

תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור או אישור על ניכוי מס 

 במקור בשיעור מופחת מרשות המיסים. 

ה בידי קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים דיבידנד שמקורו במניות החבר .2.10.4.5

בכפוף לתנאים אשר  ( לפקודה, יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור2)9ממס בהתאם לסעיף 

 .( לפקודה כאמור2)9נקבעו בסעיף 

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת, יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על הכנסתו  .2.10.4.6

יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש של 

אחרת. לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה בשיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 

 .לפקודה 121

 ניכוי במקור מדיבידנד .2.10.5

)ניכוי מריבית, החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד, בהתאם לתקנות מס הכנסה  .2.10.5.1

"(. בהתאם תקנות הניכוי מדיבידנד)להלן: " 2005-מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

לתקנות הניכוי מדיבידנד, שיעור המס שיש לנכות במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה, אשר 

בשיעור , יהיה בעל מניות מהותימניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים, ל

. ניכוי המס במקור ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר בבורסה 25%של 

 . בשל מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי
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, 25%חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של תושב חוץ, יהיה  ובין אםישראל  תושביחיד, בין אם  .2.10.5.2

החודשים  12 -ות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשהיה בעל מני יחידלמעט 

שיעורי מס אלו עשויים להיות במקרה של תושב חוץ אולם  .30%שקדמו לו, שאז יהא שיעור המס 

( שנכרתה בין מדינת ורלוונטית )אם קיימת המסלהוראות אמנה למניעת כפל  מופחתים בהתאם

 . וץהתושבות של תושב החמדינת  וביןישראל 

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי  .2.10.5.3

 .מס במקור לפי הדין

תושב חוץ שהייתה לו הכנסה מדיבידנד שנצמחה או הופקה בישראל, שנוכה ממנה מלוא המס  .2.10.5.4

חייב במס יסף כאמור לעיל, יהיה פטור מהגשת דוח מס בישראל בגין הכנסה זו, למעט אם הוא 

 . ב לפקודה121בהתאם להוראות סעיף 

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות -התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

פי תשקיף זה, לפנות לייעוץ -הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

 מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות. -משפטי על

ויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה בשל השינ

הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה 

מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם 

 האמורים, לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה. והשפעתם של השינויים 

כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בקבלת ניירות הערך המוצעים. 

האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של 

הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים ואינו מהווה או בא במקום ייעוץ משפטי בנדון. 

כש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי באשר להשלכות מוצע לכל רו

המסוימות של הדין המקומי וכן באשר להשלכות מס זר בגין החזקה ומכירה של ניירות הערך 

המוצעים, לרבות ההשלכות של כל שינוי מוצע בדינים האמורים, בהתאם לנתונים המיוחדים לכל 

 רוכש ורוכש. 

 בדיני המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות שונות מהמתואר לעיל. מובהר, כי שינויים

 ההודעה המשלימה  

( 2()1)א16 , לאחר פרסום התשקיף תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיףלעילכאמור  .2.11.1

לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה. בהודעה המשלימה יושלמו ויעודכנו הפרטים החסרים 

רבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו בכמות ותנאי ההצעה. בהודעה המשלימה יכללו בתשקיף זה, ל

 :בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, הנתונים הבאיםהפרטים הנדרשים 

ושל המניות הקיימות בהון החברה  ניירות הערך המוצעיםאישור הבורסה לרישום למסחר של  .2.11.1.1

 .לציבור על פי התשקיף

 . המועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז ההנפקה בור,מועד המכרז לצי .2.11.1.2

 .פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז והפצה .2.11.1.3
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בשיעור שלא יעלה על ( ככל שיהיו)שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף  .2.11.1.4

לעיל, בהתאמה, ובכפוף לכך שמכפלת כמות  2.2נים בסעיף מהכמות ו/או מהמחיר המצוי 20%

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות  30%-היחידות המוצעת במחיר לא תשונה ביותר מ

 .שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

ה אף אחד מבין המחיר או לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישונזה שינוי העולה על השינוי האמור בסעיף 

לעיל, לפי  2.2מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף  50%-הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות  50%-העניין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ

 .והמחיר שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

לעיל, לרבות  2.2כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך, כאמור בסעיף  .2.11.1.5

בקשר  הוצאות, תמורת ניירות הערך וייעודה. בנוסף יינתן פירוט ההתחייבויות המוקדמות שניתנו

, לרבות שמות המשקיעים המוסדיים העם ניירות הערך המוצעים מכוח התשקיף וההודעה המשלימ

כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות והמחיר להם התחייבו והתקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות 

החברה מתחייבת לעדכן האם בוצעה התקשרות עם עושה השוק , הערך על ידי הציבור. בנוסף

 . )ככל שבוצעה התקשרות כאמור( ויפורטו תנאי ההתקשרות עמו

י התשקיף וההודעה המשלימה, על ידי הציבור, התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על פ .2.11.2

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

 .המשלימה

ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם  .2.11.3

בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק התשקיף. עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק 

 .מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה

 ריכוז, חיתום והפצה  

בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר  .2.12.1

ה, והכל בהתאם עם רכז הנפקה בהסכם לריכוז הנפקה, לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפק

 . לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה

כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית  .2.12.2

להתקשר עם מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועל פי יתר התנאים, כפי 

ימות התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו בכל מקרה בו תהיינה קי. שיפורטו בהודעה המשלימה

המפורטים בתשקיף זה יינתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה בדבר זהותם, עמלות ההפצה שהם 

אמורים לקבל, עמידתם בתנאי כשירות, וכן פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין 

 המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין בה, ככל שקיים. 

 נותני שירותים נוספים  

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

בגין ההנפקה, תפקידם והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל, וכן גילוי לגבי ניגודי ( ויהיו

 .עניינים פוטנציאלים, אם וככל שיהיו
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 המדף  הצעת ניירות הערך על פי תשקיף 

מטעם החברה או מציע )על פי תשקיף מדף זה, יכול שיוצעו בעתיד לציבור מניות רגילות של החברה 

לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של )אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה (, שאינו החברה אחר

ה אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החבר(, אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת

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

כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים (, שתהיינה, מעת לעת

וכן כל  ניירות ערך מסחריים ,למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה

 . נייר ערך שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכח תשקיף המדף במועד הרלוונטי

א לחוק ניירות ערך, 23הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי 

רך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות ותנאי ניירות הע

 .הבורסה, כפי שתהיינה באותה העת
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 הון החברה - 3פרק  

 והמונפק של החברה הרשוםהמניות  הון 

 . טרם מועד התשקיף ויועצים לא סחירות שהוקצו לעובדים אופציות 465,059מימוש בהנחה של  )*(

 של החברה  המניותשחלו בהון  השינויים 

 בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף החברהשל  שחלו בהון המניות הרשוםשינויים  .3.2.1

 -מניות רגילות ל 2,500,00 -ההון הרשום גדל מבשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף, 

 50,000,000 -, וכן ל2020ספטמבר  29 יוםמהחברה מניות רגילות בהחלטת בעלי מניות  5,000,000

 .2021במאי,  26בהחלטת בעלי מניות החברה מיום  מניות רגילות

 בשלוש השנים שקדמו למועד התשקיף החברהשל והנפרע  שינויים שחלו בהון המניות המונפק .3.2.2

בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף, לא חלו שינויים בהון המונפק של החברה, למעט כמפורט 

 להלן: 

  :שקעה בחברהשינויים בהון המניות של החברה שנבעו מסבבי ה .3.2.2.1

מהות  תאריך
 השינוי

סוג נייר 
 הערך

התמורה 
 בגין המניות

)בדולר 
 ארה"ב(

מחיר 
למניה 

בדולר )
 (ארה"ב

כמות 
 מניות

סה"כ יתרת 
מניות 

)מצטברת( 
למועד סבב 

 ההשקעה
בהתחשב )

גם במימוש 
אופציות 

בגין סבב 
ההשקעה 
 הרלבנטי
כמפורט 

בסעיף 
3.2.2.2 ) 

שווי חברה 
המשתקף בסבב 

)בדולר  השקעה
 ארה"ב(

בינואר  1יתרה ליום 
2018 

מניות 
 רגילות

-- 
 

-- 1,497,2431 1,497,243 -- 

                                                      

: אהוד קליר מניות שהינם בעלי עניין למועד התשקיף, כמפורט להלן בעלי 7על ידי  מניות 45,8538אשר מתוכן הוחזקו  1
שהינו נירי קליר  מניות; 51,189החזיק  חזקותיו בחברההדירקטור ומכוח ו ל החברהמכוח היותו מנכ"שהינו בעל עניין 

מניות שהוחזקו על ידי חברה בשליטתו המלאה  32,079מניות )ועוד  91,195החזיק   חזקותיו בחברההמכוח בעל עניין 
מכוח שהינו בעל עניין יהודה ניר  מניות; 55,098החזקותיו החזיק מכוח שהינו בעל עניין אהרון לוקאץ'  של נירי קליר(;

מניות;  161,117 החזיק למנות דירקטור ומכוח זכותשהינו בעל עניין ות ים קיבוץ שד מניות; 199,769החזיק  חזקותיוה
שהינו בעל עניין ישראל רוזנטל  ;-מניות ו 37,515פנחס שפירא ז"ל שהינו בעל עניין מכוח החזקותיו בחברה החזיק 

ידי צדדים שלישיים  מניות הוחזקו על 651,390 -יתר ה .217,891 החזיק חזקותיו ומכוח זכותו למנות דירקטורהמכוח 
 שאינם בעלי עניין בחברה.

 
 
 

מספר מניות בהון  סוג נייר הערך
 הרשום

  מספר מניות בהון המונפק והנפרע

 בדילול מלא)*( ללא דילול
 0.01מניות רגילות בנות 

 4,921,649  4,456,590 50,000,000 "(רגילות מניותש"ח ע.נ. )"

 50,000,000 סה"כ
 ש"ח( 500,000)

4,456,590 
 ש"ח( 44,566)

4,921,649  
 ש"ח( 49,921)
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1.3.2019 
 

הקצאה 
במסגרת 

סבב 
השקעה 

 פנימי

מניות 
רגילות 

 ואופציות

225,000$2 $0.6249 360,058 1,861,947 
 

$1,225,000 

1.4.2019 
 

המרה 
של 

הלוואות 
בעלי 
 מניות

מניות 
 רגילות

1,060,774$3 $0.6249 1,697,511 
 

3,559,458 $2,736,000 

הקצאה  1.5.2019
במסגרת 

סבב 
השקעה 

 פנימי

מניות 
רגילות 

 ואופציות

130,000$4 $0.6249 208,033 3,767,491 $3,126,000 

המרה  31.12.2019
של 

ת הלווא
בעלי 
  מניות

מניות 
 רגילות

500,000$5 $2.8989 172,482 
 

4,193,347 
 

$15,000,000 

 :שינויים בהון המניות של החברה שנבעו ממימוש אופציות בחברה .3.2.2.2

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בחברה בניירות ערך של החברה 

או יותר מהונה המונפק והנפרע  5%-העניין )בעלי מניות המחזיקים ב בעלי ,החברה ידיעת למיטב .3.3.1

סמוך למועד התשקיף הינם  החברה של הערך המחזיקים בניירות של החברה( ונושאי משרה בכירה

  :כמפורט להלן

סוג נייר  מהות השינוי תאריך
 הערך

התמורה 
 בגין המניות

)בדולר 
 ארה"ב(

מחיר למניה 
בדולר )

 (ארה"ב

כמות 
 מניות

סה"כ יתרת מניות 
למועד  )מצטברת(

 6 המימוש

מניות  2018בינואר  1יתרה ליום 
 רגילות

-- -- 1,497,243 1,497,243 

במהלך ינואר 
2018 

מימוש 
אופציות ללא 

 7תמורה

מניות 
 רגילות

מימוש ללא 
 תמורה

$7.873 4,646 1,501,889 

מימוש  9.8.2019
 אופציות

מניות 
 רגילות

75,000$8 
 

$0.6249 120,019 3,887,510  

מימוש  15.12.2019
 אופציות

מניות 
 רגילות

83,333$9 $0.6249 133,355 
 

4,020,865 
 

1.1.2020 
 

מימוש 
 אופציות

מניות 
 רגילות

81,000$10 $0.6249 129,621 4,322,968 

1.2.2020  
 

מימוש 
 אופציות

מניות 
 רגילות

83,500$11 $0.6249 133,622 4,456,590 

 4,456,590  סה"כ למועד התשקיף

מניות  שם המחזיק
 רגילות

אופציות )לא 
 רשומות(

שיעור 
החזקה שלא 

 בדילול מלא
 

שיעור החזקה 
 בדילול מלא

)*( 
 מועד סבב השקעה

 2019, מאי 2018לפני  6.525% 2.579% 206,190 114,932 (1אהוד קליר )
 2019ומרץ 

 20.031% 22.12% - 985,864 (2יהודה ניר )

 2019, מרץ 2018לפני 
 2019ומאי   

והשתתף בהמרת 
הלוואות של בעלי מניות 

 201912למניות באפריל 

 10.661% 11.77% -  524,717 ( 3) ז"ל פנחס שפירא

 2019, מרץ 2018לפני 
והשתתף  2019ומאי 

בהמרת הלוואות של 
בעלי מניות למניות 

 201913באפריל 



 

 3 - ג

                                                      

)ביניהם  המהווים בעלי עניין בחברה מארבעה בעלי מניותיה הקיימים דולר ארה"ב 225,000החברה גייסה , 2019במרץ  2
לרכישת  ותואופצי החברהמניות רגילות של  360,058הנפקת חבילה הכוללת  מנכ"ל החברה ודירקטור( במסגרת

הנפיקה החברה אופציה לרכישת שתי , מניה שהנפיקה החברה בגין השקעתםעל כל ) מניות רגילות של החברה 720,116
דירקטור ומכוח ו ל החברהמכוח היותו מנכ"אהוד קליר שהינו בעל עניין  מניות רגילות של החברה(, כמפורט להלן:

אופציות; פנחס שפירא ז"ל  80,012 -ניות ומ 40,006דולר ובתמורה קיבל חבילה של  25,000השקיע  חזקותיו בחברהה
אהרון לוקאץ' אופציות;  160,026 -מניות ו 80,013דולר ובתמורה קיבל  50,000שהיה בעל עניין מכוח החזקותיו השקיע 

;  יהודה ניר -אופציות ו 160,026 -מניות ו 80,013דולר ובתמורה קיבל  50,000השקיע  שהיה בעל עניין מכוח החזקותיו
במאי  5ביום אופציות.  320,052 -מניות ו 160,026דולר וקיבל  100,000שהיה בעל עניין מכוח החזקותיו בחברה השקיע 

 ם השנתיים. לדוחות הכספיי 18פקע תוקפן של אופציות אלו. לפרטים נוספים ראו ביאור  2020
)וכן חברה בבעלות אחד מהם( הלוו לחברה סך כולל של  בחברה שמונה בעלי מניות, 2019ובינואר  2018מהלך שנת ב 3

ההלוואות . ארה"ב דולר פיאל 96-לוואות צברו ריבית בסך כולל של כה, ה2019באפריל  1יום ל עד ארה"ב. אלף דולר 965
מתוך המניות שהומרו,  מניות רגילות של החברה. 1,697,511 -לבמלואן מרו כאמור, לרבות הריבית שנצברה בגינן, הו

מניות הוענקו  123,877מניות הוענקו לישראל רוזנטל;  710,909מניות לבעלי עניין, כמפורט להלן:  1,533,361הוענקו 
מניות  148,595; -ל ומניות הוענקו לפנחס שפירא ז" 165,550מניות הוענקו ליהודה ניר;  384,430לאהרון לוקאץ'; 

 16לפרטים נוספים ראו ביאור  מניות הוענקו למחזיקים שאינם בעלי עניין בחברה. 164,150 -הוענקו לנירי קליר. יתר ה
 . לדוחות הכספיים השנתיים

ארה"ב מחמישה בעלי מניותיה הקיימים )ביניהם מנכ"ל החברה, דירקטור  אלף דולר 130החברה גייסה  2019במאי  4
מניות רגילות של החברה וכתבי אופציה לרכישת  208,033הנפקת חבילה הכוללת  במסגרת ומנהל טכנולוגיה לשעבר(

לרכישת  הנפיקה החברה אופציה, מניה שהנפיקה החברה בגין השקעתםעל כל , קרי, החברהמניות רגילות של  416,066
כלל . 3, כמתואר בה"ש 2019נועד להשלים את הגיוס שתוכנן במרץ סבב ההשקעה . שתי מניות רגילות של החברה

 56,009אופציות הוענקו לאהוד קליר;  16,002 -מניות ו 8,001המניות והאופציות הונפקו לבעלי עניין, כמפורט להלן: 
 56,009אופציות הוענקו לאהרון לוקאץ';  96,016-מניות ו 48,008ל; הוענקו לפנחס שפירא ז" אופציות 112,018 -מניות ו
למועד התשקיף,  הוענקו לנירי קליר. אופציות 80,012 -מניות ו 40,006; -אופציות הוענקו ליהודה ניר ו 112,018 -מניות ו
 516,617 -אופציות ויתר ה 619,565 פקעו ,3וכן בהסכם המתואר בה"ש אופציות שהוענקו בגיוס הנ"ל  1,136,182מתוך 

לפרטים נוספים אודות הנפקת מניות רגילות כתוצאה  .2020פברואר  – 2019בין החודשים אוגוסט  מומשואופציות 
 לדוחות הכספיים השנתיים. 3ה.18ממימוש כתבי האופציות ראו ביאור 

 חברת תה ויסוצקי )ישראל( בע"מב 100% -"(, המחזיקה בסייפןבשמת בע"מ )להלן: " סייפן 2018במאי,  10ביום  5
, בהתאם לתנאים המפורטים של הלוואה המירה דרךדולר ארה"ב בחברה ב 500,000השקיעה  "(ויסוצקי)להלן: "
מיליון דולר  15של , הומרה ההלוואה לפי שווי חברה בדילול מלא 2019בדצמבר,  31ביום לדוחות הכספיים.  16בביאור 

ההסכם הקנה לסייפן זכות למינוי דירקטור בחברה,  ., אשר הוקצות מניותא, בתמורה להקצארה"ב לפני הכסף
אישרה . סייפן בכפוף להנפקה, תקנון החברה יוחלף בתקנון חדש, שלא כולל מגבלה כאמורהמעוגנת בתקנון החברה. 

  .בטלה המגבלה כאמורכי בכפוף להנפקה לפי תשקיף זה, 
כלומר, יתרת המניות בהתחשב גם במניות שנבעו כתוצאה מסבב  -הרלוונטי סה"כ יתרת מניות )מצטברת( למועד  6

 לעיל. 3.2.2.1ההשקעה בחברה בתקופה הרלוונטית, כמפורט בסעיף 
מניות רגילות,  9,800-אופציות כל אחד, הניתנות למימוש ל 4,900, שני בעלי מניות המחזיקים 2018במהלך ינואר  7

)מתוכם בעל  אחת, בדרך של מימוש נטו במניותמניות רגילות כל  2,323 מורה קיבלוובת מימשו את כלל האופציות לעיל
  .עניין אחד, אהרון לוקאץ', ובעל מניות נוסף שאינו בעל עניין(

שלושה בעלי מניות המהווים בעלי עניין בחברה המירו חלק מהאופציות שברשותם למניות רגילות, כמפורט להלן:  8
אופציות. שלושת  56,009; יהודה ניר המיר -אופציות ו 56,009ופציות; פנחס שפירא ז"ל המיר א 8,001אהוד קליר המיר 

והאופציות למימוש התקבלו  ,6 -ו 4ש כפי שתואר בה" 2019ובמאי  2019בעלי המניות השתתפו בסבבי הגיוס במרץ 
 כחלק מההשקעה. 

ארבעה בעלי מניות המהווים בעלי עניין בחברה המירו חלק מהאופציות שברשותם למניות רגילות, כמפורט להלן:  9
פנחס שפירא ז"ל, יהודה ניר ואהרון לוקאץ'.  -הוענקו לכל אחד מ מניות 43,207 -מניות הוענקו לאהוד קליר, ו 3,734

, והאופציות למימוש 6 -ו 4ש כפי שתואר בה" 2019 ובמאי 2019ארבעת בעלי המניות השתתפו בסבבי הגיוס במרץ 
 התקבלו כחלק מההשקעה. 

שלושה בעלי מניות המהווים בעלי עניין בחברה המירו חלק מהאופציות שברשותם למניות רגילות, כמפורט להלן:  10
ת השתתפו בסבבי פנחס שפירא ז"ל, יהודה ניר ואהרון לוקאץ'. שלושת בעלי המניו -מניות הוענקו לכל אחד מ 43,207

 והאופציות למימוש התקבלו כחלק מההשקעה. ,65 -ו 4ש כפי שתואר בה" 2019ובמאי  2019הגיוס במרץ 
 4,001ארבעה בעלי מניות המהווים בעלי עניין בחברה המירו חלק מהאופציות שלהם למניות רגילות, כמפורט להלן:  11

פנחס שפירא ז"ל, יהודה ניר ואהרון לוקאץ'. ארבעת  -ל אחד ממניות הוענקו לכ 43,207 -מניות הוענקו לאהוד קליר ו
והאופציות למימוש התקבלו  ,6 -ו 4שתואר בה"ש כפי  2019ובמאי  2019בעלי המניות השתתפו בסבבי הגיוס במרץ 

 כחלק מההשקעה.
 לדוחות הכספיים השנתיים.  16לפרטים נוספים ראו ביאור  12
 ות הכספיים השנתיים.לדוח 16לפרטים נוספים ראו ביאור  13
 לדוחות הכספיים השנתיים. 16לפרטים נוספים ראו ביאור  14
 לדוחות הכספיים השנתיים. 16לפרטים נוספים ראו ביאור  15

 18.872% 20.841% - 928,800 ( 4ישראל רוזנטל )

, והשתתף 2018לפני 
בהמרת הלוואות של 
בעלי מניות למניות 

 201914באפריל 

 8.91% 9.85% - 438,940 (5אהרון לוקאץ )

 2019, מרץ 2018לפני 
והשתתף  2019ומאי 

בהמרת הלוואות של 
בעלי מניות למניות 

  201915באפריל 
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 טרם מועד התשקיף. סחירות שהוקצו לעובדים ויועציםאופציות לא  465,059בהנחה של מימוש )*( 

 . אהוד קליר מרבין מעביד בין החברה ל-חלים יחסי עובד מר אהוד קליר הינו מנכ"ל החברה. ( 1)
כיום הוא בעל עניין  .2017ביוני,  5-יום הדירקטור בחברה עד  היהו אינו נושא משרה בחברהמר יהודה ניר  ( 2)

  מניות.  199,769 יהודה ניר רהחזיק מ 2018בינואר  1נכון ליום  .חזקותיו בלבדהמכוח  בחברה
 חזקותיו בלבד.הכיום הוא בעל עניין בחברה מכוח  אינו נושא משרה בחברה.ז"ל מר פנחס שפירא  ( 3)
יצוין כי מר חזקותיו בלבד. הכיום הוא בעל עניין בחברה מכוח נושא משרה בחברה. מר ישראל רוזנטל אינו  ( 4)

 רשומה באיי מאן ידיעת החברה , שלמיטבHillcroftבשם חברה  באמצעותוכן  במישריןחזיק מניות רוזנטל מ
 . בבעלותו המלאה ומצויה

כמו  .דירקטור אחד מטעמו, אולם זכות זו תבוטל עם הנפקת החברהלוקאץ' הינו בעל זכות למנות אהרון מר  ( 5)
  חזקותיו בחברה.הכן, הוא בעל עניין מכוח 

על פיתוח הטכנולוגיה )כיועץ לחברה( אחראי ההינו  , אחיו של מר אהוד קליר מנכ"ל החברה,נירי קלירמר  ( 6)
 . נירי קליר מרבין מעביד בין החברה ל-חלים יחסי עובדלא  .יזם החברהאחד מו בחברה

 .שמעון שובל מרבין מעביד בין החברה ל-חלים יחסי עובדלא  , יו"ר הדירקטוריון.מר שמעון שובל ( 7)
 מר שלום זיידלר,חברה פרטית המוחזקת בשרשור סופי על ידי  היא למיטב ידיעת החברה, סייפן בשמת בע"מ ( 8)

  .תבוטל עם הנפקת החברה אשר, למנות דירקטור אחד מטעמה הזכות עניין מכוח הינה בעלתו
 . , אשר תבוטל עם הנפקת החברהולמנות דירקטור אחד מטעמ וזכות עניין מכוחבעלת  והינקיבוץ שדות ים  ( 9)
מר יונתן ברגר, בין מעביד בין החברה ל-חלים יחסי עובדלא  .של החברה כספיםהסמנכ"ל  הינו מר יונתן ברגר ( 10)

 .מעביד בין מר ברגר לחברה, החל ממועד ההנפקה-יחסי עובדאך יחולו 
, אשר הינם צדדים שלישיים שהשקיעו בחברה ושלמועד התשקיף אינם )שאינם יועצים( בעלי מניות בחברה 45 (11)

 .מהווים בעלי עניין בה

להשתתף בהנפקה כאמור בהנחה שבעלי המניות אשר הביעו את כוונתם )והחברה  ידיעת למיטב .3.3.2

 של הערך המחזיקים בניירות העניין בעלילא ישתתפו בהנפקה(  לתשקיף 2לפרק  2.1.3בסעיף 

 :)*(לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, הינם כמפורט להלן החברה

                                                      

 לדוחות הכספיים השנתיים. 16לפרטים נוספים ראו ביאור  16
 לדוחות הכספיים השנתיים. 16ראו ביאור  לפרטים נוספים 17

 6.43% 7.00% 4,816  311,875 ( 6נירי קליר )

 2019, מאי 2018לפני 
והשתתף בהמרת 
הלוואות של בעלי מניות 

 201916למניות באפריל 

לא השתתף בסבבי  1% 0% 49,229 - (7שמעון שובל )
 השקעה

 2019דצמבר  3.505% 3.87% - 172,482 (8סייפן בשמת בע"מ )

לא השתתף בסבבי  3.274% 3.615% - 161,117 (9קיבוץ שדות ים )
 השקעה

יונתן ברגר )נושא 
משרה בכירה )שאינו  

 (10בעלי עניין(( )
לא השתתף בסבבי  3.76% 0% 185,172 -

 השקעה

מחזיקים אחרים  43
שאינם בעלי עניין או 

משרה בכירה  נושאי
(11) 

 
817,863 - 18.352% 16.617% 

,  והשתתפו 2018לפני 
בהמרת הלוואות של 
בעלי מניות למניות 

 201917באפריל 
יועצים של החברה,  2

 9 -עובד של החברה ו
עובדים לשעבר של 
החברה שאינם בעלי 
עניין או נושאי משרה 

 בכירה 

לא השתתפו בסבבי  0.4% 0% 19,652 -
 השקעה

  100% 100% 465,059 4,456,590 סה"כ

מניות  שם המחזיק
 רגילות

ות )לא אופצי
 רשומות(

 שיעור החזקה
שלא בדילול 

 מלא

שיעור החזקה 
 )*( דילול מלאב

 4.50% 1.94% 206,190  114,932 אהוד קליר 

 13.80% 16.61% - 985,864 יהודה ניר 

 7.35% 8.84% - 524,717 ז"ל פנחס שפירא 

 13.01% 15.65% - 928,800 ישראל רוזנטל 

 6.15% 7.39% - 438,940 אהרון לוקאץ 
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 .( של החברה1כתבי אופציה )סדרה  740,000 -אופציות לא סחירות ו 465,059בהנחה של מימוש )*(  

)ובהנחה שבעלי המניות אשר הביעו את כוונתם להשתתף בהנפקה כאמור  החברה ידיעת למיטב .3.3.3

 החברה של הערך המחזיקים בניירות העניין בעלילתשקיף ישתתפו בהנפקה(  2לפרק  2.1.3בסעיף 

 :)*(לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,  הינם כמפורט להלן

 ( של החברה.1כתבי אופציה )סדרה  740,000 -סחירות ואופציות לא  465,059בהנחה של מימוש  )*(

 בחברה השליטה 

 למועד התשקיף אין בחברה בעל שליטה. 

פי תשקיף זה, לא יהיה אדם אשר יחזיק מחצית -למיטב ידיעת החברה, בכפוף להשלמת ההנפקה על

או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון 

                                                      

כלל האופציות מוחזקות על ידי מר יונתן ברגר, סמנכ"ל כספים בחברה. לפירוט אודות תנאי העסקתו ואופן העסקתו  18
 לתשקיף.  8.1.2.2על ידי החברה ראו סעיף 

כלל האופציות מוחזקות על ידי מר יונתן ברגר, סמנכ"ל כספים בחברה. לפירוט אודות תנאי העסקתו ואופן העסקתו  19
 לתשקיף.  8.1.2.2ראו סעיף  על ידי החברה

 .2לפרק  2.1.3בסעיף צימרמן שאינם בעלי עניין בחברה ישתתפו בהנפקה כמתואר  בהנחה שמר שמעון שובל ומר דן 20

 4.43% 5.25% 4,816 311,875  נירי קליר 

 0.69% 0.00% 49,229 - שמעון שובל 

 2.59% 0.00% 185,172 -  18נושאי משרה בכירה )שאינם  בעלי עניין(

מחזיקים אחרים שאינם בעלי עניין או נושאי  45
 משרה בכירה 

 
1,151,462  - 19.40% 16.12% 

עובדים  9 -ו , עובד של החברהיועצים של החברה 2
לשעבר של החברה שאינם בעלי עניין או נושאי 

 משרה בכירה 
- 19,652 0.00% 0.28% 

 31.09% 24.93% - 1,480,000 ציבור

 100% 100% 465,059 5,936,590 סה"כ

ות )לא אופצי מניות רגילות שם המחזיק
 רשומות(

 כתבי אופציה
 (1)סדרה 

 שיעור החזקה
שלא בדילול 

 מלא

שיעור החזקה 
 )*( דילול מלאב

 206,190  114,932 אהוד קליר 
4,630 

1.94% 4.50% 

 - 1,059,938 יהודה ניר 
37,037 

17.85% 15.36% 

 - 524,717 פנחס שפירא ז"ל 
- 

8.84% 7.35% 

 - 928,800 ישראל רוזנטל 
- 

15.65% 13.01% 

 - 494,496 אהרון לוקאץ 
27,778 

8.33% 7.31% 

 4,816 330,393 נירי קליר  
9,260 

5.57% 4.82% 

 49,229  - שמעון שובל 
- 

0.00% 0.69% 

נושאי משרה בכירה 
 2.59% 0.00% - 185,172 -  19)שאינם  בעלי עניין(

מחזיקים אחרים  45
שאינם בעלי עניין או 

 נושאי משרה בכירה 

 
1,151,462  

 
- 

- 
19.40% 16.12% 

,  יועצים של החברה 2
 9 -ו עובד של החברה

עובדים לשעבר של 
החברה שאינם בעלי עניין 

 או נושאי משרה בכירה 

- 19,652 

- 

0.00% 0.28% 

 27.97% 22.43% 665,925  1,331,85220 ציבור

 100% 100% 740,000 465,059 5,936,590 סה"כ
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החברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך, למיטב ידיעת החברה, לא יהיה 

 .ה בחברהבעל שליט

  .לדוחות הכספיים השנתיים 31ראו ביאור  אור צדדים קשורים לעניין התקשרויות עם בעלי עניןילב

 ניירות ערך המירים של החברה  

 ת אופציות לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה ויועציםותכני .3.5.1

, אשר תכנית להקצאת אופציות ללא תמורה אישר דירקטוריון החברה 2009בנובמבר,  11ביום  .3.5.1.1

נותני שירותים  נושאי משרה, יועצים,לעובדים,  "(2009תכנית )" 2021, במאי 13תוקנה ביום 

אופציות )לא סחירות( הניתנות  91,282להקצות  היהניתן על פיה  ,"(הניצעים)" ודירקטורים בחברה

עשר שנים ממועד אימוצה על ידי הדירקטוריון,  יהתוקפה של התוכנית ה .מניות רגילותל למימוש

  .2019בנובמבר,  11דהיינו עד יום 

בהתאם לסעיף  הינההתכנית  21עובדי החברה עבור, כך שרשות המיסים הוגשה לאישור 2009תכנית 

לרבות מי שאינו עובד, "(. יובהר כי על הפקודה)" 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א 102

 )ט( לפקודה. 3 ףהוראות סעי הוחלו שליטה,בעלי 

מניות רגילות של  57,890 -הניתנות למימוש ל אופציות 57,890החברה ישנן למועד התשקיף, בהון 

)לפירוט אודות אופן חלוקת  וטרם מומשו למועד זה 2009לתכנית החברה, אשר הוענקו בהתאם 

שונים בהתאם מימוש  ימחירהוענקו באופציות ה .לתשקיף( 3.5.2האופציות ראו טבלה בסעיף 

למועד התשקיף, כלל  חת מסלול המס הרלוונטי לכל ניצע.להסכם האופציה עם כל ניצע, ות

שנים ממועד אימוצה כאמור לעיל, את  10היה  2009מאחר שתוקפה של תכנית  הבשילו.האופציות 

 .2009מכוח תכנית  לא ניתן להקצותכבר אופציות  33,392 -יתרת ה

  ית קובעת בין היתר כדלקמן:התכנ .3.5.1.2

הסכם ענקת אופציות בהתאם לתכנית תיעשה באמצעות הכי  2009נקבע בתכנית  – כללי (א)

, במסגרתו ייקבעו תנאי האופציות "(הסכם האופציהבין הניצע לחברה )" אופציה בכתב

, מועד פקיעת , מחיר המימושמסלול האופציה, )מספר המניות שינבעו ממימוש האופציה

ולשיקול דעת  2009ותנאים נוספים, בכפוף להוראות תכנית  (וכיו"ב האופציה

  22הדירקטוריון.

אופציה מניה ביחס ל, מחיר המימוש של כל 2009 פי תכנית על - מחיר מימוש ואופן התשלום (ב)

מחיר החוק. בהתאם להוראות ועל פי שיקול דעתו הבלעדי ידי הדירקטוריון -ייקבע על

ישולם במועד המימוש, לרבות מימוש ה בהסכם האופציה. מחיר יופיע שנקבעהמימוש 

הכלכלית של החברה ב במטבע העיקרי הנהוג בסביבה ו. מחיר המימוש ינקבמזומן או בשיק

הדירקטוריון יכול לאפשר לפי שיקול דעתו מימוש נטו  או הניצע, כפי שייקבע על ידי החברה.

יצוין כי בהתאם לתקנון הבורסה, מחיר המימוש לא יפחת מהקבוע בתקנון של האופציות. 

                                                      

 לרבות נושאי משרה ודירקטורים. 21
פקעה ולא ניתן להקצות אופציות חדשות מכוחה. מחירי המימוש אשר נקבעו מפורטים בסעיף  2009יובהר כי תכנית  22

  להלן. 3.5.2
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 אגורות לחברה קיימת(. 30ש"ח לחברה חדשה או  1הבורסה )

האופציות אשר הוענקו בהתאם לתוכנית תהיינה ניתנות למימוש בתקופה  - תקופת מימוש (ג)

ממועד ההענקה, ובכפוף  שנים 10יקבע בידי הדירקטוריון, ובלבד שלא תעלה על תכפי ש

, במקרה של סיום העסקה 2009 להוראות פקיעה במקרה של סיום העסקה. בהתאם לתכנית

מה עהפרת חובות אמון, הרשעה בעבירה שיש  - 2009ללא "סיבה" )כהגדרת המונח בתכנית 

(, תהיה לניצע זכות לממש את האופציות שהוא היה זכאי לממש במועד סיום קלון וכיו"ב

. טרם פקעוהאופציות בהתאם למועדי ההקניה ובתנאי ש ,מכוח הסכם האופציה ההעסקה

או ממועד פקיעתן של ההעסקה  יום ממועד סיום 90במשך תקופה של  זכות זו תהא תקפה

. במקרה של סיום העסקה כתוצאה מנכות עהסכם האופציות של הניצהאופציות בהתאם ל

זכות לממש את האופציות שהניצע היה זכאי או מוות, תהיה לניצע או ליורשיו החוקיים 

מכוח הסכם האופציה בהתאם למועדי ההקניה  העסקהלממש במועד המוות או סיום ה

חודשים ממועד סיום ההעסקה או ממועד פקיעתן  12שטרם פקעו, במשך תקופה של  ובתנאי

של האופציות בהתאם להסכם האופציות של הניצע. במקרה של סיום העסקה כתוצאה 

ולניצע לא תהיה  תפקענה)בין שהבשילו ובין אם לאו( , כל האופציות שלא מומשו סיבה"מ"

 .כל זכות בקשר עם האופציות

של האופציות ביום הקובע  מימושבוצע ילא  - איסור מימוש במקרה של אירועי חברה (ד)

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון  ,לחלוקת מניות הטבה

"(. אם חל יום האקס של אירוע חברה" ולעיל: או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן

 .ביום האקס כאמור מימושבוצע יאירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא 

ערבון לצד או לא תהיינה ניתנות להעברה, המחאה,  מכוחןאו כל זכות האופציות  - העברה (ה)

. 2009כאמור במפורש על פי תכנית  צוואה או דיני הירושה ולמעטשלישי, למעט העברה מכוח 

ניתנות למימוש על ידי  2009לרכוש מניות מכוח תכנית  חיי הניצע, כל זכויות הניצע ךבמש

 הניצע בלבד.

   הוראות התאמה (ו)

מחיר המימוש יהיה כפוף להתאמות בכל חלוקת  - התאמה בשל חלוקת דיבידנד (1)

דיבידנד על ידי החברה. מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד ששולם בגין מניה 

אחת, כפי שחושב ונקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שהפחתה זו לא תגרום 

 . יות נמוך מהערך הנקוב של המניותלמחיר המימוש לה

, חברה תציע לבעלי מניותיה זכויות לרכישת ניירות ערךשהבמקרה  - הנפקת זכויות (2)

. לעניין בזכויות למרכיב ההטבה ספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יותאםמ

שער הנעילה של המניה בבורסה בין , כפי שהוא מתבטא ביחס שזה, "מרכיב ההטבה"

 כויות"."אקס זביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה 

)כהגדרת המונח  במקרה בו החברה הינה צד ל"עסקה" - התאמה עקב "עסקה" (3)

, מכירה של כל או חלק ניכר מנכסי או מניות החברה מיזוג, רכישה - 2009בתכנית 

למניות של כל אופציה שהוענקה וטרם מומשה תוחלף או תומר לאופציות , וכיוצ"ב(

החברה הרוכשת )או חברת אם או חברה בת של החברה הרוכשת(, או למזומן או רכוש 
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התאמות למחיר המימוש. יובהר כי לדירקטוריון שמורה זכות לבצע  תוך ביצועאחר 

האצה של מועדי ההקניה של כל או חלק מהאופציות שטרם הגיע מועד הקנייתן, וזאת 

 יף את האופציות כאמור.ככל שהרוכש יסרב להמיר או להחל

החברה תחלק מניות הטבה, תישמרנה במקרה ש - התאמה עקב חלוקת מניות הטבה (4)

להן יהיה זכאי מחזיק כתב  המניותאופציה, כך שמספר הזכויות המחזיקים בכתבי 

אופציה עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה 

 האחרוןה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר היה זכאי להן כמניות הטב

. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא לחלוקת מניות הטבה קובעהיום השלפני 

)ככל שמניות החברה רשומות למסחר בבורסה  ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור

 יהיה לחברה סוג מניות אחד(.

של חלוקת הון המניות הנפרע, במקרה  -התאמה עקב שינוי במבנה ההון בחברה  (5)

פיצול או איחוד, שינוי במבנה הון החברה או כל אירוע דומה, המספר וסוג המניות 

או המניות הניתנות למימוש כתוצאה ממימוש אופציות  2009במסגרת תכנית 

ומחיר המימוש יותאמו באופן יחסי על מנת לשמר את מספר המניות  השהוענקו מכוח

 שלהן. אופציות שטרם מומשו יותאמו באופן דומה.  רומחיר המימוש המצטב

 2021במרץ,  18ביום אשר תוקנה  ,נוספת אופציות אימצה החברה תכנית 2017 ,באוקטובר 10ביום  .3.5.1.3

, מתוכן הוקצו אופציות )לא סחירות( 425,000 ניתן להקצות על פיה (,"2017תכנית : "יחד )להלן

מעת , הניתנות למימוש למניות רגילות, לתשקיף 3.5.2אופציות כמתואר בטבלה בסעיף  407,16923

ביחס  )להלן 24ליועצים,ו לנותני שירותים של החברהלעת, לעובדים, לדירקטורים, לנושאי משרה, 

)או ועדה שהסמיך  ידי דירקטוריון החברה-ללא תמורה, כפי שיקבע על "(,ניצעים": 2017לתכנית 

)להלן:  מניות רגילות של החברההניתנות למימוש ל סחירות, אופציות לא הדירקטוריון(

עשר שנים ממועד אימוצה על ידי הדירקטוריון, דהיינו וא ה 2017תכנית  תוקפה של. "(האופציות"

)כהגדרת המונח להלן(  ISOלא יוענקו אופציות , 2017בהתאם לתכנית . 2027 ,בספטמבר 10יום עד 

חודשים מיום אימוץ התכנית על ידי  12החברה תוך אלא אם התכנית תאושר על ידי בעלי מניות 

  לדוחות הכספיים השנתיים. 19גם ביאור  לפרטים נוספים ראוהדירקטוריון. 

 ,2018, פברוארבחודש  הוגשה לאישורו של פקיד שומה ניכויים של החברה בגוש דן 2017 תכנית .3.5.1.4

תהיה בהתאם לסעיף  התכנית ישראלייםניצעים כך שעבור  (2021במאי,  3 -)ותיקונה כאמור הוגש ב

על אופציות שאינן עומדות  "(.הפקודה)" 1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, תשכ"א )ב(102

 סעיף או 102 סעיפי המשנה הרלוונטיים של סעיף)ב( לפקודה, תחולנה הוראות 102בדרישות סעיף 

 Incentive Stock -ל האופציות ייתכן וייחשבו עבור ניצעים שאינם ישראלים)ט( לפקודה. 3

Options " :להלן( אופציותISO)" ב( ל422 סעיף ויחולו הוראות(- United States Internal 

                                                      

כל הקצאה תהא כפופה לאישור למועד התשקיף,  2017מכוח תכנית אופציות שטרם הוקצו  17,831 -לגבי יתרת ה 23
 הבורסהתקנון ולעמידה בהוראות  ,סחירותהבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא 

 לאישור. כפי שתהיינה במועד הגשת הבקשה וההנחיות על פיו, לרבות לעניין מחיר מזערי,
( הם 2) הם יחידים;( 1ופציות בתנאים הבאים: )החל ממועד ההנפקה, יועצים שאינם ישראליים יהיו זכאים לא 24

( השירותים אינם בקשר עם ההנפקה או מכירה של ניירות 3) -מעניקים שירותים בתום לב לחברה או לצד קשור אליה; ו
. נכון למועד ערך בעזרה לגיוס הון ואינם מקדמים או מתחזקים באופן ישיר או עקיף שוק לניירות הערך של החברה

 הוענקו אופציות כאמור.  התשקיף לא



 

 9 - ג

Revenue Code of 1986 " :אופציות שאינן עומדות בדרישות סעיף  "(.הפקודה האמריקאית)להלן

 "(.NQSOאופציות )להלן: " Non-Qualified Stock Options -)ב( כאמור, ייחשבו ל422

 קובעת בין היתר כדלקמן: 2017תכנית  .3.5.1.5

הענקה, במסגרתו הסכם תיעשה באמצעות  2017 ניתהענקת אופציות בהתאם לתכ - כללי (א)

, מחיר מסלול האופציה, מספר המניות שינבעו ממימוש האופציה) תנאי האופציות ייקבעו

ולשיקול דעת  2017 תכנית, בכפוף להוראות וכיו"ב( ותנאים נוספים , מועד הבשלההמימוש

שתוקצינה על פי התכנית תקבע מעת לעת על  סחירותכמות האופציות הלא  דירקטוריון.ה

אופציות האם הוענקו יצוין לניצע שאינו ישראלי, בכל הסכם הענקה  25ידי הדירקטוריון.

ISO . 

-ע על, מחיר המימוש של כל אופציה ייקב2017 תכניתפי -על - מחיר מימוש ואופן התשלום (ב)

ידי הדירקטוריון )או וועדה שהוסמכה על ידי הדירקטוריון בהתאם להוראות הדין( במועד 

שמחיר המימוש של כל מניה לא יפחת מהערך הנקוב של המניות  בכפוף לכךההענקה, 

לא יפחת משווי השוק  ISO אופציותבמחיר המימוש למניה  האופציה. מכוח הניתנות למימוש

אופן  .ISOלא הונפקו אופציות נכון למועד התשקיף  ההענקה.של מניות החברה במועד 

לפי שיקול דעת הדירקטוריון )או וועדה שהוסמכה על  ייקבעהתמורה בגין מימוש האופציה 

 .מזומן, שיק או העברה בנקאיתבידי הדירקטוריון בהתאם להוראות הדין(, לרבות 

 הדירקטוריון או ועדה כאמור יכולים לאפשר לפי שיקול דעתם מימוש נטו של האופציות.

 ש"ח 1)מחיר המימוש לא יפחת מהקבוע בתקנון הבורסה בהתאם לתקנון הבורסה, יצוין כי 

 . (לחברה קיימתאגורות  30לחברה חדשה או 

בתקופה  למימוש האופציות אשר הוענקו בהתאם לתוכנית תהיינה ניתנות - תקופת מימוש (ג)

. שנים ממועד ההענקה, ובכפוף להוראות פקיעה במקרה של סיום העסקה 10שלא תעלה על 

מזכויות ההצבעה הכוללות בחברה או חברה  10%בידי ניצע המחזיק במעל  ISOאופציות 

בתקופה  תהיינה ניתנות למימוש)ו( לפקודה האמריקאית, 424קשורה בהתאם להוראות 

שלא כתוצאה במקרה של סיום העסקה , 2017 בהתאם לתכנית .שנים 5שלא תעלה על 

מה קלון עהפרת חובות אמון, הרשעה בעבירה שיש  - 2017)כהגדרת המונח בתכנית " סיבהמ"

(, תהיה לניצע זכות לממש את האופציות שהוא היה זכאי לממש במועד סיום וכיו"ב

במשך  ,ובתנאי שטרם פקעו בשלההתאם למועדי ההב ,מכוח הסכם האופציה ההעסקה

או ממועד פקיעתן של האופציות בהתאם ההעסקה  יום ממועד סיום 90 עד תקופה של

. במקרה של סיום העסקה כתוצאה מנכות או מוות, תהיה לניצע עהסכם האופציות של הניצל

עד המוות או או ליורשיו החוקיים זכות לממש את האופציות שהניצע היה זכאי לממש במו

שטרם פקעו, במשך  ובתנאי בשלהמכוח הסכם האופציה בהתאם למועדי הה העסקהסיום ה

חודשים ממועד סיום ההעסקה או ממועד פקיעתן של האופציות בהתאם  12תקופה של 

", כל האופציות סיבהלהסכם האופציות של הניצע. במקרה של סיום העסקה כתוצאה מ"

                                                      

 ,סחירותכל הקצאה תהא כפופה לאישור הבורסה לרישומן למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא  25
 כפי שתהיינה במועד הגשת הבקשה וההנחיות על פיו, לרבות לעניין מחיר מזערי, הבורסהתקנון ולעמידה בהוראות 

 לאישור.
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 .תפקענה ולניצע לא תהיה כל זכות בקשר עם האופציות( שלא)בין שהבשילו ובין שלא מומשו 

 על פי האופציות לא תהיינה ניתנות להעברה, למעט על פי צוואה ו/או ירושה ו/או - העברה (ד)

דין. בנוסף, על הניצעים יכול שתחולנה מגבלות על מכירת מניות המימוש כפי שייקבע על ידי 

 החברה.

של האופציות ביום הקובע  מימושבוצע ילא  - קרה של אירועי חברהאיסור מימוש במ (ה)

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון  ,לחלוקת מניות הטבה

"(. אם חל יום האקס של אירוע חברה" ולעיל: או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן

  ביום האקס כאמור.  מימושבוצע יאירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא 

, להלןואיחוד בכפוף להוראות ביחס לביצוע התאמות במקרי מיזוג  - מנגנון האצה (ו)

דירקטוריון החברה רשאי להחליט לפי שיקול דעתו המוחלט שהסכמי הענקת אופציה 

בשליטה ראות בקשר עם מנגנון האצה של האופציות במקרה של שינוי עשויים לכלול הו

 (. (consolidation, מיזוג, איחוד )ה )רכישהבחבר

  הוראות התאמה (ז)

יהיה כפוף להתאמות בכל חלוקת מחיר המימוש  - התאמה בשל חלוקת דיבידנד (1)

דיבידנד על ידי החברה. מחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד ששולם בגין מניה 

אחת, כפי שחושב ונקבע על ידי דירקטוריון החברה, ובלבד שהפחתה זו לא תגרום 

מקרה של תשלום דיבידנד ב .של המניות בלמחיר המימוש להיות נמוך מהערך הנקו

יקבע על ידי הדירקטוריון בהתאם לדרישות או  לכל אופציה המימוש במזומן, מחיר

  .לפי דרישות הבורסה המקובלים ניםלמנגנו

, שהחברה תציע לבעלי מניותיה זכויות לרכישת ניירות ערךבמקרה  - הנפקת זכויות (2)

. לעניין בזכויות למרכיב ההטבה ספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יותאםמ

שער הנעילה של המניה בבורסה בין , כפי שהוא מתבטא ביחס שזה, "מרכיב ההטבה"

 "אקס זכויות".ר הבסיס של המניה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שע

החברה תחלק מניות הטבה, תישמרנה במקרה ש - התאמה עקב חלוקת מניות הטבה (3)

מחזיק כתב להן יהיה זכאי  המניותאופציה, כך שמספר הזכויות המחזיקים בכתבי 

אופציה עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה 

 האחרוןמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר היה זכאי להן כ

. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא לחלוקת מניות הטבהקובע היום השלפני 

 כתוצאה מהוספת מניות כאמור.ישתנה 

 הון המניות הנפרע שינויבמקרה של  -התאמה עקב שינוי במבנה ההון בחברה  (4)

, היוון , החלפת מניותשל הון המניות הנפרעבאמצעות דיבידנד בעין של מניות, איחוד 

מחיר המימוש של או אירוע דומה,  (share split)פיצול הון (, recapitalizationמחדש )

האופציות יותאם בהתאם לכללי הרישום למסחר של הבורסה, או כפי שיוחלט על ידי 

, ובכפוף לאישור בעלי המניות סמיך הדירקטוריון()או ועדה שה החברהדירקטוריון 

 יידרש. שככל 
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ה טרם השלמת ההנפקה בשליטה בחברבמקרה של שינוי  - ארגון-רההתאמה עקב  (5)

או יותר מזכויות ההצבעה בה או  50.1%)רכישה של החברה שבמסגרתה מועברות 

או כל ארגון -רהמכירה או העברה של כל או חלק מהותי מהחברה, מיזוג, איחוד, 

)בהתאם לשווי  בעל אופציה יהיה מחויב למכור, להקצות או להחליף, (אירוע דומה

כל אופציה הניתנת  אותה עסקה(, לפי העניין,לאם מניותיו או האופציות שלו בהת

)או ועדה דירקטוריון החברה למימוש, והכל בהתאם להוראות דירקטוריון החברה. 

שאי להחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי כי במקרים שהסמיך הדירקטוריון( יהיה ר

מסוימים לא ניתן יהיה לממש את האופציה ותוקפה יפוג, עם השלמת כל אחת 

 מהעסקאות המתוארות לעיל.

: למועד התשקיף ,בחברהלהלן יובא ריכוז טבלאי אודות האופציות )הלא רשומות( הלא סחירות  .3.5.2
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סך האופציות  מועדי הענקה 
 שהוקצו

 מימוש המחיר  26סך מניות מימוש
  לכל כתב אופציה

 אופציות שהבשילו מועד הפקיעה

 נושאי משרה 
 בכירה

)מכוח תכנית  8,000  5.1.2010 קליר הודא
 (2009אופציות 

206,190  

$8.2 3.10.2021 8,000 

)מכוח תכנית  4,816  25.3.2014
 $9.14 (2009אופציות 

26.3.2028 
4,816 

)מכוח תכנית 16,404  11.7.2017
 $9.14 (2009אופציות 

11.7.2027 
16,404 

)מכוח תכנית  53,904 2.4.2020
 53,904 2.4.2030 $0.6249 (2017אופציות 

)מכוח תכנית  123,066 3.3.2021
 15,385 2.3.2031 $3.05 (2017אופציות 

)מכוח תכנית  8,202 11.7.2017 יונתן ברגר
  27(2009אופציות 

185,172 

$9.14 11.7.2027 8,202 

)מכוח תכנית  53,904 2.4.2020
 26,952 2.4.2030 $0.6249  28(2017אופציות 

)מכוח תכנית  123,066 3.3.2021
 15,385 2.3.2031 $3.05  29(2017אופציות 

 שמעון שובל

)מכוח תכנית  49,229 3.3.2021
 $3.05 49,229 (2017אופציות 

2.3.2031 

6,158 

)מכוח תכנית  4,816 25.3.2014 נירי קליר בעל עניין
 4,816 26.3.2028 $9.14 4,816 (2009אופציות 

שאינו בעל עניין  עובד של החברה
)מכוח תכנית  250 25.3.2014  בה

 250 26.3.2021 $9.14 250 (2009אופציות 

)מכוח תכנית  500 25.3.2014  של החברה יועץ
 500 26.3.2028 $9.14 500 (2009אופציות 

)מכוח תכנית  4,101 11.7.2017 יועץ של החברה 
 4,101 11.7.2027 $9.14 4,101 (2009אופציות 

                                                      

 למניה רגילה אחת של החברה והמניות אשר תנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם החברה לרישומים.כל אופציה ניתנת למימוש  26
  מעביד בינו לבין החברה.-האופציות הוענקו בהיותו מועסק בחברה וחלו יחסי עובד 27
 מעביד בינו לבין החברה.-האופציות הוענקו בהיותו נותן שירותים חיצוני ולא חלו יחסי עובד 28
 נו לבין החברה.מעביד בי-יחסי עובד וחללא ו חיצוני האופציות הוענקו בהיותו נותן שירותים 29
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סך האופציות  מועדי הענקה 
 שהוקצו

 מימוש המחיר  26סך מניות מימוש
  לכל כתב אופציה

 אופציות שהבשילו מועד הפקיעה

)מכוח תכנית  4,101 11.7.2017 30עובד לשעבר של החברה
 4,101 11.7.2027 $9.14 4,101 (2009אופציות 

)מכוח תכנית  1,900 29.8.2011   31עובד לשעבר של החברה
 1,900 29.8.2021 $9.14 1,900 (2009אופציות 

 1,000)מתוכם  5,000 25.3.2014   32עובדים לשעבר של החברה 2
הוענקו מכוח תכנית 

 -ו 2009אופציות 
 (2017מתכנית  4,000

5,000 

$9.14 26.3.2021 

5,000 
16.12.2018 $6.9 

16.2.2028 

)מכוח תכנית  2,800 31.3.2011   33עובדים לשעבר של החברה 2
 2,800 31.3.2021 $9.14 2,800 (2009אופציות 

)מכוח תכנית  1,000 25.3.2014    34עובדים לשעבר של החברה 3
 1,000 26.3.2021 $9.14 1,000 (2009אופציות 

 179,674   465,059  465,059  סה"כ 

                                                      

  מעביד בינו לבין החברה.-האופציות הוענקו בהיותו מועסק בחברה וחלו יחסי עובד 30
  מעביד בינו לבין החברה.-האופציות הוענקו בהיותו מועסק בחברה וחלו יחסי עובד 31
  לבין החברה. םמעביד בינ-בחברה וחלו יחסי עובד יםמועסק םהיותהאופציות הוענקו ב 32
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 ערך  ניירות חסימת 

להלן תמצית הוראות תקנון והנחיות הבורסה לעניין חסימת ניירות ערך לאחר רישומם למסחר 

  בבורסה, כפי שהן נכון למועד התשקיף:

 :הגדרות לעניין סעיף זה .3.6.1

או בזכות כלשהי לקבלת מניות אשר בהנחה  לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים -" בעל ענין"

 שימומשו יהיה המחזיק כאמור בעל ענין.

 לרבות נייר ערך המיר.  -" מניה"

  כל אחד מאלה: -" מניות שהוקצו לפני הרישום למסחר"

עשר חודשים לפני הגשת -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל ענין, בתקופה שתחילתה שנים . 1

 פה במועד הרישום למסחר.לרישום למסחר, וסו הבקשה

עשר -מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שניים . 2

 הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר. חודשים לפני

ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני הרישום למסחר, ולא מומשו  . 3

 למסחר.הרישום  לפני

  למעט:

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף.  .1

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום -מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים . 2

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

ת או קבלתה, אף אם מועד לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומו -" עסקה או פעולה"

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

שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם ושיש בו התחייבות 

ניות בדרך של מחזיק במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מ

 הקבועה בהסכם. 

 הוראות חסימה .3.6.2

למעט על מי שנהיה בעל עניין במועד כאמור  על בעל עניין בחברה חדשה במועד הרישום למסחר .3.6.2.1

כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה, לפיו נרשמת החברה 

 יחולו תנאי החסימה הבאים:לראשונה למסחר, 

שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל עניין כל עסקה בשלושת החודשים  (א)

המניות ידו במועד הרישום למסחר )להלן בסעיף זה: "-או פעולה במניות המוחזקות על

 "(.החסומות

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש השמונה עשר  (ב)

ין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות שלאחר מועד הרישום למסחר, רשאי בעל עני

 מכמות המניות החסומות, מדי חודש.  2.5%בשיעור שאינו עולה על 
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 חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס מצטבר. (ג)

בתום שמונה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע כל  (ד)

 חסומות. עסקה או פעולה במניות ה

ועל מחזיק במניות  35במועד הרישום למסחר על מחזיק במניות בחברה חדשה שאינו בעל עניין .3.6.2.2

שנהיה בעל עניין כתוצאה מרכישת מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף ההנפקה לפיו 

 יחולו תנאי החסימה הבאים: -נרשמת החברה לראשונה למסחר 

שום המניות למסחר, לא יעשה המחזיק במניות כל בשלושת החודשים שתחילתם במועד רי (א)

המניות עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר )להלן בסעיף זה: "

 "(.החסומות

החל מתחילת החודש הרביעי שלאחר מועד הרישום למסחר ועד תום החודש התשיעי שלאחר  (ב)

או פעולה במניות  מועד הרישום למסחר, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה

 מכמות המניות החסומות, מדי חודש.  12.5%החסומות בשיעור שאינו עולה על 

 חישוב כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו ייעשה על בסיס מצטבר. (ג)

בתום תשעה חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מניעה לביצוע עסקה או  (ד)

 פעולה במניות החסומות.

זה לעיל לא יחול על עובד שאינו "עובד שהינו בעל עניין", כהגדרתו בפרק ה'  3.6.2האמור בסעיף 

 36להנחיות הבורסה.

 ביצוע עסקאות או פעולות .3.6.2.3

למרות האמור בסעיף זה לעיל, ניתן יהיה לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במקרים 

 ובתנאים המפורטים להלן: 

 מכר מניות חסומות. -ניתן להציע לציבור בהצעת (א)

החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר ניתן להעביר מניות חסומות בעסקה מחוץ  (ב)

לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה 

 שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה. 

ידו רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות וזאת לשם -שהוסמך עלמנכ"ל הבורסה או מי  (ג)

העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקנון הבורסה 

 ובהנחיות על פיו. 

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל עסקה או פעולה   (ד)

 שנקבעה בהנחיות הבורסה. 

                                                      

 לתשקיף. 3.3להגדרה זו הינם כמפורט בטבלה שבסעיף למועד תשקיף זה, בעלי מניות אשר עונים  35
עובד שהינו בעל עניין בחברה מכוח החזקת מניות או שיהיה לבעל עניין בחברה מכוח  -" עובד שהינו בעל עניין" 36

החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים למסחר 
 .זקים על ידו, לרבות אלו שיוקצו לו בהנפקה לעובדיםבבורסה, המוח
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מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק  ניתן להעביר .3.6.2.4

במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות יתחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה 

 שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה. 

 הבאים: ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים  .3.6.2.5

ידי תאגיד -במקום המניות מושא העסקה או הפעולה ייחסמו מניות אחרות המוחזקות על (א)

ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק -בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על

 המניות החסומות. 

המניות שייחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או הפעולה  (ב)

ק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה שחלו על המניות החסומות מושא והמחזי

 העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף זה למשך תקופת החסימה שנותרה.

ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק -על לעיל 3.6.2.5-ו 3.6.2.4ק נחסמו מניות כאמור בס" .3.6.2.6

 עלות בתאגיד עד לתום תקופת החסימה. במניות החסומות, לא יחול שינוי בב

 לעניין סעיף זה: 

 בין אם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם לאו.  -" מחזיק במניות החסומות"

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

ן לחתם מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות חסומות, לשם השאלת .3.6.2.7

לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כקבוע בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, 

 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף. 30, וזאת לתקופה של עד 2007-התשס"ז

על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על  לעיל לא תחולנה 3.6.2.2 -ו 3.6.2.1סעיפים הוראות  .3.6.2.8

 למסחר, ונרכשו לפני הרישום למסחר.  מת החברה לראשונהפי תשקיף זה לפיו נרש

לעיל לא תחולנה על מניות שהוקצו למי שאינם בעלי ענין בחברה, חלף מניות  3.6.2.2הוראות סעיף  .3.6.2.9

מסוג אחר שהוחזקו על ידם טרם הרישום למסחר )להלן בסעיף זה: "מניות מסוג אחר"( ובלבד 

 שהתקיימו התנאים הבאים:

עשר -האחר הוחזקו על ידי המחזיק במשך תקופה שאינה פחותה משניםהמניות מהסוג  (א)

 חודשים לפני מועד הרישום למסחר של מניות החברה.

המחזיק לא העביר לחברה ולא התחייב להעביר כל תמורה נוספת חלף המניות הנרשמות  (ב)

למסחר, כך שהמניות מהסוג האחר שהחזיק היוו את מלוא התמורה חלף המניות הנרשמות 

 סחר.למ

הקצאת המניות שנרשמו למסחר חלף מניות הסוג בוצעה בתנאים שווים לכל המחזיקים  (ג)

 באותו סוג של מניות.

 למעט נייר ערך המיר. -לענין סעיף זה "מניה"  (ד)

 הוראות כלליות
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)שהינה חברה לנאמנות של עורכי דין  בע״מ רזניק פז נבו נאמנויות מניות חסומות תופקדנה בידי .3.6.2.10

נאמן למניות )להלן: " להלן 3.6.3כמפורט בטבלה שבס"ק  (של רואי חשבוןחברה לנאמנות ו

"( במשך תקופת החסימה באופן שהמניות החסומות הרשומות בספרי החברה על שם החסומות

החברה לרישומים, תוחזקנה אצל חבר הבורסה בפיקדון המתנהל על שם הנאמן למניות החסומות, 

 כאשר רק לנאמן למניות החסומות תהיה זכות חתימה בפיקדון. 

בגינן, על מניות  יות הטבה שחולקונחסמו מניות על פי ההוראות דלעיל, תחול החסימה על מנ .3.6.2.11

 הנובעות ממימוש ניירות ערך המירים חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה. 

נחסמו מניות על פי ההנחיות דלעיל והוצעו בגינן מניות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג המחזיק  .3.6.2.12

 במניות החסומות על פי אחת הדרכים שלהלן: 

ת בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה ירכוש מניות ימכור בבורסה את הזכויו (א)

הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות חסימה החלות על המניות החסומות 

 המוחזקות בידיו.

ינצל את הזכויות בגין המניות החסומות המוחזקות בידיו. על המניות שינבעו מניצול  (ב)

"אקס זכויות" כשווי השקעתו -יה על פי מחיר ההזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששוו

 בגין ניצול הזכויות, יחולו הוראות החסימה החלות על המניות המוחזקות בידיו. 

לפי הנחיות הבורסה, הוראות החסימה כמפורט בסעיף זה לעיל, יחולו גם על ניירות ערך  (ג)

ועל ניירות ערך  המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות הניתנות למימוש לניירות ערך

הנובעים מהם. תקופת החסימה תימנה מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה, 

 בבורסה. 

 : למועד התשקיף ,להלן פרטים אודות חסימת ניירות הערך של החברה .3.6.3

 סוג החסימה ניירות הערך המוקצים פרטי המחזיק
 אופציות מניות

 3.6.2.1כמפורט בסעיף חסימה  4,816  3,190,196 37)אינם עובדים( בעלי עניין
 לתשקיף

יועצים ונותני שירותים )אינם 
 3.6.2.2חסימה כמפורט בסעיף  53,830 0 עובדים ואינם בעלי עניין(

 לתשקיף
עובד שהינו נושא משרה )אינו 

 38בעל עניין(
 3.6.2.2חסימה כמפורט בסעיף  176,970 0

 לתשקיף 
 אין חסימה לפי כללי הבורסה  8,202

בעל עניין מכוח תפקידו שהינו 
 אין חסימה לפי כללי הבורסה  206,190  114,932 39עובד

עובדים ועובדים לשעבר )אינם 
 בעלי עניין( 

0 15,051 
 

 אין חסימה לפי כללי הבורסה

צדדים שלישיים )אינם  45
 עובדים ואינם בעלי עניין(

 לפי כללי הבורסהאין חסימה  0 1,151,462

  465,059  4,456,590 סה"כ

 

                                                      

 לעיל. 3.3לפירוט אודות החזקות בעלי העניין בחברה ראו פירוט בטבלאות בסעיף  37
למועד התשקיף, לא חלים יחסי עובד מעביד בין החברה למר יונתן ברגר, סמנכ"ל הכספים, אך יחולו יחסי עובד  38

 שהחברה תאשר את הסכם ההעסקה של מר ברגר.מעביד בין מר ברגר לחברה לאחר 

 מעביד בין החברה לבין מר אהוד קליר.-מר אהוד קליר הינו מנכ"ל החברה. חלים יחסי עובד 39
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 1הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק  

יובהר כי  .זהלתשקיף  כנספח א'המצורף  החברה בתקנון מעוגנות החברה למניות הנלוות הזכויות

הוראות התקנון המתוארות בפרק זה תכנסנה לתוקף באופן אוטומטי, לפני הרישום למסחר של 

לפיו התקיימו ההנפקה על פי תשקיף זה ניירות הערך של החברה בבורסה, עם היוודע תוצאות 

  .לתשקיף זה 2דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור בפרק 

 :החברה למניות הנלוות זכויותה אודות החברה מתקנון הפרטים תמצית תובא להלן 

 0.01בעלות ערך נקוב של הון המניות הרשום של החברה מורכב ממניות רגילות רשומות על שם  .4.1.1

 "(.המניות)להלן: " ש"ח

 :בה למחזיק תקנה רגילה מניה וכל, ועניין דבר לכל ביניהן זכויות שוות תהיינה הרגילות המניות כל .4.1.2

 מניה כל בגין אחד לקול וזכות החברה של הכלליות האסיפות בכל ולהשתתף מוזמן להיות זכות

, דיבידנדים לקבלת זכות ;השתתף בה החברה של כללית אסיפה בכל, הצבעה בכל, שברשותו רגילה

 נכסי עודף בחלוקת להשתתף זכות; יחולקו אם, הטבה מניות לקבלת וזכות, יחולקו וכאשר אם

  .פירוקה בעת החברה

 :החברה למניות הנלוות הזכויות עיקרי את המשקפות התקנון הוראות ריכוז להלן .4.1.3

 בתקנוןים /הסעיף ההוראות
 48-50  ההון שינוי
 156)א(, 76, 48-50 וההון התקנון שינוי

 36-44 החברה מניות העברת
 45-47  פדיוןבני  ערך ניירות

 51-58 המניות בעלי של כלליות אסיפות
 59-69 ההצבעה זכויות
 126-134 2הטבה ומניות דיבידנד חלוקת
 147 החברה בפירוק זכויות
 לתשקיף 7ראו פרק  דירקטורים למינוי הזכות

 

לתקנונה הוראות  148-ו 98 ;70-73 ;85; 80; 91)ד(, 78)ב(, 76 ,57ם כי החברה כללה בסעיפי יצוין

 . ("חוק החברות")להלן:  1999-, תשנ"טלחוק החברות 259-ו 107 ;81 ;59 ;50בהתאם לסעיפים 

 להלן נוסחם: 

 

 

                                                      

תנאי לרישום מניות החברה הוא שבהון החברה יהיה סוג מניות  1968-ניירות ערך, התשכ"חב' לחוק 46על פי סעיף   1
אחד בלבד, המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. אין בהוראה כאמור כדי למנוע מהחברה מלהנפיק 

והנחיותיה,  המניות בכורה, ובלבד שחלפה שנה מיום שמניותיה נרשמו לראשונה למסחר ובהתאם לתקנון הבורס
כל המניות בהון המוצא של החברה תהיינה נפרעות במלואן. כל המניות בהון המוצא של כפי שיהיו מעת לעת. 

החברה, כל המניות שתונפקנה וכל המניות שתנבענה מימוש האופציות הלא רשומות תרשמנה במרשם בעלי המניות 
כל עוד מניות החברה רשומות למסחר יובהר כי  של החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה. עוד

וכן לתקנון והנחיות הבורסה ולחוקי , ב' לחוק ניירות ערך46הוראות תקנון החברה תהיינה כפופות לסעיף  ,בבורסה
 .העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו מעת לעת

 .לעת מעת שיהיו כפי ראותיהולהו הבורסה מסלקת של העזר לחוקי כפופה דיבידנד וחלוקת הטבה מניות חלוקת  2
חלוקת דיבידנד למניות בכורה )ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור( תהא כפופה לתקנון הבורסה והנחיותיה, כפי 

 שיהיו מעת לעת.
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 57 סעיף .4.1.3.1

 אחר לאורגן הנתונות סמכויות ליטול רשאית הכללית האסיפהבכפוף להוראות חוק החברות, 

 האסיפה נטלה. העניין בנסיבות הנדרש הזמן פרק על יעלה שלא מסוים זמן לפרק או מסוים לעניין

 החובות, הזכויות המניות בעלי על יחולו, לדירקטוריון החוק לפי הנתונות סמכויות הכללית

 זה ובכלל, המחויבים בשינויים, סמכויות אותן הפעלת לעניין דירקטורים על החלות והאחריות

 הוראות, הצבעתם ולאופן באסיפה להשתתפותם, בחברה להחזקותיהם לב בשים, עליהם יחולו

 .החברות לחוק השישי החלק של והחמישי הרביעי, השלישי הפרקים

 )ב(76סעיף  .4.1.3.2

נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון ו/או בחוק 

 החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:  

]...[ 

הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל  )ב(

הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור את סמכויותיו, וכי 

 )א( לחוק החברות.52בסעיף 

]...[ 

 )ד(78סעיף  .4.1.3.3

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב 

קנותיו, הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון וכפוף להוראות חוק החברות ות

 החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה:

]...[ 

)ד( הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את 

סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש הדירקטוריון או להפעיל 

 )ג( לחוק החברות;121סמכויותיו, לפי סעיף את 

]...[ 

 91סעיף  .4.1.3.4

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן  )א(

מסוים, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על פי שיקול דעת 

 הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין  )ב(

מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות 

 הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

 ומו.נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במק )ג(
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 80 סעיף .4.1.3.5

 או השנתית באסיפה שתתקבל המניות בעלי של רגיל ברוב בהחלטה ייבחרו הדירקטורים (א)

דירקטורים . הבאה השנתית לאסיפה עד יכהן שנבחר דירקטור כל. אחרת כללית אסיפה בכל

שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב. האמור לא יחול ביחס לדירקטורים 

 לגביהם יחולו הוראות חוק החברות ותקנותיו.החיצוניים, אשר 

 לקבוע יכולה האסיפה אך, כאמור האסיפה ידי-על מינויו במועד תחל דירקטור של כהונתו (ב)

 . האסיפה ממועד המאוחר מינוי מועד

 רשאית והיא, המניות בעלי של רגיל ברוב, דירקטור לפטר עת בכל רשאית הכללית האסיפה (ג)

 לדירקטור. בחברה כדירקטור אחר( תאגיד שאינו) אדם במקומו למנות עת אותה להחליט

 .הכללית האסיפה לפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות תינתן היום סדר על שפיטוריו

 85 סעיף .4.1.3.6

פים אשר וסרשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נ הדירקטורים

מספר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יעלה על 

 . לתקנון 79החברים כמפורט בסעיף 

 70 סעיף .4.1.3.7

לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן  יןא

המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון זה, יתהווה 

 המחזיקים מניות בעלי( 2) שניכוח, לפחות -ידי באי-מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על

 .בחברה ההצבעה זכויותמ (1/4) רבע פחותל ביחד

 71 סעיף .4.1.3.8

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו ה מחציתאם כעבור 

, אם צוין בהודעה על האסיפה אחר מועד לכליום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או 

ראשונה. אם באסיפה הנדחית לא ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה ה

 הנדחיתשעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה ה מחציתיימצא מניין חוקי כעבור 

 בכל מספר משתתפים שהוא. 

פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה -האסיפה הכללית על כונסה םא

( 1%( מההון המונפק ואחוז אחד )5%לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

( 5%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

 .בחברהמזכויות ההצבעה 

 72 סעיף .4.1.3.9

יושב ראש הדירקטוריון או מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, ישב בראש האסיפה הכללית של 

באין יושב ראש דירקטוריון או אדם שמונה כאמור על ידי הדירקטוריון, או אם באסיפה . החברה

ת הנוכחים כלשהי אין מי מהם נוכח, או אם סירבו לשמש כיושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי המניו

באסיפה בעצמם או על ידי שלוח, באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל מניות, אשר נוכח 

 יושב בחירתאו מכריע ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף . באסיפה, לשבת בראש האסיפה
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 ידי על, חוקי מנין לקיום בכפוף, שתפתח, באסיפה הדיון בתחילת עשהית כאמור האסיפה ראש

 .זה לעניין הסמיך החברה שמזכיר מניות בעל ידי על או החברה מזכיר

 73 סעיף .4.1.3.10

ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה, -ושבי

הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא לדחותם 

כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר 

 בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. היום ושהדיון 

 98 סעיף .4.1.3.11

בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור.  החלטות

 ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע. 

  148 סעיף .4.1.3.12

 בשל, מקצתה או כולה, תומאחריו בה משרה נושאובדיעבד  מראש לפטור, רשאית חברהה (א)
 .כלפיה הזהירות חובת הפרת עקב נזק

)א(, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה  קטן בסעיף האמור אף על (ב)
 עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות. 

על אף האמור בסעיף קטן )א( החברה אינה רשאית לפטור נושא משרה בה, ביחס כמו כן,  (ג)

להחלטה או  עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר 

 מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה ענין אישי. 
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 תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק  

 ההנפקה תמורת 

ההודעה במסגרת  תפורט התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה

 2.16 -כ סך של הנפקה עומדות עלההוצאות המשוערות הכרוכות ב. המשלימה שתפרסם החברה

 .ש"חמיליון 

הצפויה  (ברוטו)בהקשר זה יצוין כי בהנחת הקצאת מלוא ניירות הערך המוצעים, התמורה המיידית 

(, התמורה העתידית 1כמו כן, בהנחת מימוש כל כתבי האופציה )סדרה  ש"ח. 40,000,000 -הינה כ

 ש"ח. 20,000,000 -)ברוטו( הצפויה הינה כ

  ההנפקה תמורת ייעוד 

תשמש למימון פעילותה העסקית של חברה, ובשימת תמורת ההנפקה שתתקבל על פי תשקיף זה, 

 תמורת ההנפקה תשמש ,כן כמו .החברה טכנולוגייתשל  מתדגש על פעילות המחקר והפיתוח הקיי

ייצור, ובתוך כך לשם לצורך המשך מחקר ופיתוח המוצרים שמפתחת החברה ואשר תפתח בעתיד, 

 החלטות דירקטוריון החברה, כפי שיהיו מעת לעתל בהתאםל מוצרי החברה, או הפצה ושיווק ש

בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורת בהתאם,  .בשים לב לאסטרטגיה העסקית של החברהו

  כמפורט להלן:חודשים לאחר מועד ההנפקה,  24בתקופה של ההנפקה 

של והתאמת הטכנולוגיה  הדלפקמכונת המשך פיתוח למיועד ח "אלפי ש 5,700 -סכום של כ)א( 

  ;לתשקיף זה 6פרק כמפורט ב, החברה לשם כך

 ןושיווק ןייצורפיתוח ושכלול מכונות הקווינזי לצורך לאלפי ש"ח מיועד  4,600 -סכום של כב( )

  ;לתשקיף זה( 6פרק כמפורט ב)

  להכנת משקאות קפואים; פיתוח חומרי גלםהמשך לאלפי ש"ח מיועד  300 -סכום של כ)ג( 

צוות מכירות, תמיכה טכנית ופעילות שיווקית  הקמתלאלפי ש"ח מיועד  6,000 -סכום של כ)ד( 

  -; ומוצרי החברהשל  וקידום מכירות

  .פעילות שוטפתלהוצאות הנהלה ואלפי ש"ח מיועד  7,800 -סכום של כ)ה( 

תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים כגון עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תשקיע את 

 (-AA לפחות)קונצרניות בעלות דירוג אשראי קדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות או יפ

יובהר, כי אין בכוונת החברה לעשות  .מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת

 .מטבע שלא למטרות הגנות מטבע שימוש בתמורת ההנפקה לצורך השקעה בנגזרי

 .התמורה תשמש את החברה למימון פעילותה השוטפתיתרת 

אשר עשויה להשתנות בהתאם להחלטות )לפרטים אודות אסטרטגיית החברה למועד התשקיף 

 .לתשקיף 6לפרק  6.31 , ראו סעיף(דירקטוריון החברה מעת לעת

הנחה שיירכשו מלוא ניירות הערך שימושי תמורת ההנפקה המפורטים לעיל, מבוססים על ה

 המוצעים על פי תשקיף זה. 
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הערכות וכוונות החברה בקשר עם השימוש המתוכנן בתמורת ההנפקה מכוח תשקיף זה מהוות 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות ואומדנים 

יות שלא להתממש, כולן או חלקן, או סובייקטיביים של החברה. הערכות וכוונות אלה עשו

להתממש באופן שונה מכפי שנצפה )אף באופן מהותי(, בין היתר, לאור שינויים באסטרטגיה 

העסקית של החברה, שינויים בשוק, החלטות עתידיות של דירקטוריון והנהלת החברה 

 לתשקיף. 6לפרק  )"גורמי סיכון"( 6.33והתממשות איזה מגורמי הסיכון המנויים בסעיף 

 ובהתאם פרסומו במועד ערך ניירות של בפועל הצעה כולל אינו המדף תשקיף, המדף לתשקיף בנוגע

-על ערך ניירות בעתיד שיוצעו במידה. המדף תשקיף פרסום בעקבות מיידית תמורה כל תהיה לא

 למימון תשמש שתתקבל ההנפקה תמורת, המדף תשקיף מכוח שיפורסמו מדף הצעת דוחות פי

 וייקבע היה. לעת מעת שיתקבלו כפי, הדירקטוריון החלטות פי על, חברהה של העסקית פעילותה

 בדוח יפורט הוא, כאמור המדף הצעת דוח פי-על ההנפקה לתמורת מהאמור שונה או ספציפי ייעוד

 .המדף הצעת

 מזערית תמורה 

 . לא נקבעה תמורה מזערית להנפקה על פי התשקיף

 חיתום 

 מובטחת בחיתום.אינה פי תשקיף זה -הנפקת ניירות הערך המוצעים על
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 1תיאור עסקי התאגיד - 6פרק  

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 

  הגדרות 

 לשם הנוחות תובאנה להלן הגדרות של מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:

 "אלויאנטו"

 

ת בת ישראלית פרטית בבעלות בע"מ, חבראלויאנטו )ישראל(  -
 החברה. של (100%מלאה )

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום  - "דוח הדירקטוריון"
 לתשקיף זה. 6, הנכלל בפרק 2020בדצמבר  31

 הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום - "הדוחות הכספיים"
31.12.2020. 

 תקנון ההתאגדות של החברה. - התקנון""

  6.2.2גרסת הדלפק של מכונת הקווינזי, כמתואר בסעיף  - "מכונת הדלפק"
 לתשקיף.

 "מכונת הקווינזי"

(Quinzee Machine) 

מכונה אוטומטית להכנה והגשה של משקאות קפואים באופן  -
הפועלת בעזרת טכנולוגיה ייחודית אוטומטי ולפי דרישה, 

 לתשקיף. 6.2.2כמתואר בסעיף שפותחה על ידי החברה, 

"C-Stores" 

"HoReCa" 

- 

- 

 חנויות נוחות, קיוסקים וכדומה.

תחום ענף שירותי המזון ומשקאות. המונח הוא קיצור של 
 /Hotel)המילים באנגלית מלונאות/ מסעדנות/ קייטרינג 

)Restaurant/ Catering.  

  פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו 

 כללי .6.2.1

, כחברה פרטית בערבון מוגבל בהתאם לחוק 2007בינואר,  24החברה התאגדה בישראל ביום 

 ."(החברהנד בע"מ )להלן: "ו-נייסהחברות, בשם 

את פיתוח טכנולוגית וביל משמי יזמי החברה הינם מר אודי קליר, מנכ"ל החברה ומר נירי קליר, 

 . ומשמש כיום כיועץ לחברה להכנה אוטומטית של משקאות קפואיםהחברה 

  פעילות החברה .6.2.2

בענף מתמחה ו, (Food Tech)של המזון ומשקאות  והפיתוח המחקרבתחום  פועלתהחברה  .6.2.2.1

  המשקאות הקפואים.

בחירת לפי  ,הכנה אוטומטיתהמאפשר טכנולוגי פתרון  פתחבמטרה ל 2007החברה הוקמה בשנת  .6.2.2.2

החברה פיתחה טכנולוגיה , ופיתוח שבע שנים של מחקרכשל משקאות קפואים. לאחר  ,המשתמש

                                                      

)א( לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 1החברה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף  1
ובהתאם לכך תיאור החברה ועסקיה, כפי שיפורטו להלן בפרק זה, הינם לתקופה  1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -

  אם צוין אחרת. וסיומה סמוך למועד הגשת תשקיף זה, אלא 2019בינואר  1שתחילתה ביום 
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בשנת השיקה חדשנית וייחודית להכנה אוטומטית, לפי בחירת המשתמש, של משקאות קפואים; ו

"מכונת  - מתוצרתה האוטומטית הראשונה מכונת המשקאותדגם ראשון של כפיילוט,  ,2014

 הקווינזי". 

 בגודל של מכונות מזון ומשקאותמכונת הקווינזי היא מכונת ממכר של משקאות קפואים,  .6.2.2.3

 פועלת בעזרת מערכת עצמאית מכונת הקווינזי .ק"ג 300 -כ הוא משקלהות ות סטנדרטיואוטומטי

 מים על מנת לפעול. אספקת הדורשת חיבור לחשמל ו ,ממוכנת

קלים, משקאות מציעות לרוב  )אשר קאות אחרותמזון ומשלממכר מכונת הקווינזי נבדלת ממכונות 

בכך שהיא מאפשרת הכנה אוטומטית של משקאות קפואים במגוון רב של טעמים , (קפהוחטיפים 

ומרקמים, על פי בחירת הלקוח ובאופן ממוכן. המכונה מסוגלת לייצר כמות משקאות מגוונת 

ומשתמשת בבלנדר ייחודי לצורך קרח לפי הצורך ואוגרת כמויות של מייצרת וגדולה שכן היא 

. כמו כן, למכונה יכולת ערבובו עם חומרי גלם שונים לצורך הכנת משקה במרקם קפוא והומוגני

 ,קפהחלבון, חלב לסוגיו, פירות, יוגורט, לייצר משקאות מחומרי גלם רבים, בין היתר בשילוב 

, משקאות ויטמינים 2,)בכפוף לשאלות של חוקיות, המשתנות בין מדינה למדינה( קנאביס

  אפשרות להכנת משקאות ללא סוכר. וכןועוד, ים יאלכוהול

ואף נרשמה כפטנט  על ידי החברה האשר פותח מבוססת על טכנולוגיה ייחודיתמכונת הקווינזי 

ייצור קרח, ניהול  תמאפשרהטכנולוגיה  (.לתשקיף 6.20 כמפורט בסעיף) במדינת רבות בעולם

משקאות קפואים.  הכנתלשם משקה אבקות או תרכיזים עם מים ויחד ו ערבובו , מינונוהקרח

ה אוטומטית חלוקמזיגה אוטומטית של המשקאות לכוסות, בנוסף, במכונה קיים מנגנון ייחודי ל

, ניקוי המכונהבכללם ונים רבים נוספים לניהול המכונה, מנגנוקשים לצרכני המשקאות וכן  של

)לרבות עדכונים  עדכון המפעיל על מצב המכונה, בקרת טמפרטורה, מלאירמת  נתוני מכר, עלעדכון 

 . שליטה מרחוק, אפשרויות תשלום מגוונות ועודו על תקלות בזמן אמת(

בטעמים מציעות משקאות קפואים דומות, אשר אין כיום מכונות ממכר  ,דיעת החברהלמיטב י

להרחבה  .באופן אוטומטי ולאחר ההזמנהומיוצרים  הצרכן בחירתעל פי ובתצורות שנקבעים 

 .לתשקיף 6.15אודות מתחרי החברה ראו סעיף 

 לשימושהחברה פיתחה מגוון של סירופים, תרכיזים ואבקות להכנת משקאות קפואים בנוסף, 

התרכיזים עשויים  (.“FLAKES”)להלן:  TMFLAKESבמכונות הקווינזי, הנמכרים תחת המותג 

 ומאפיינים גלידה, וכןמשקאות תה, תוספות אנרגיה מועשרות בקפאין ו, תמציות תכולת פרי לכלול

 -יצוין כי ה. וכד' חלבוןתוספת , סוכר היעדר, מופחת , סוכרמופחתות , כגון קלוריותיםנוספ

FLAKES  .יכולים לכלול תערובות טבעיות וללא חומרים משמרים 

                                                      

עבר בארה"ב חוק פדרלי אשר התיר שימוש בקנאביס לייצור משקאות, בתנאי  2018בשנת למיטב ידיעת החברה,  2
. מאז, משקאות קנאביס כאמור מותרים למכירה (חומרים "ממסטלים" )שהם THCשאינו מכיל קנבואידים מסוג 

ה הינו ארה"ב, החברה מתעתדת להשתלב, בין היתר, ברחבי ארה"ב. מאחר ששוק היעד הראשוני העיקרי של החבר
(. יצוין CBDבשוק משקאות הקנאביס, על ידי השקת של משקה קפוא בארה"ב שמכיל חומרים מותרים לשימוש )כגון 

 17%מיליון דולר ארה"ב, כאשר הצפי הוא לגידול של  335 -שוק משקאות הקנאביס בארה"ב עמד על כ 2019כי בשנת 
 .market-beverages-releases/cannabis-www.prnewswire.com/newsמתוך:  .2025עד לשנת 

, הן בגדר מידע צופה וקהלי היעד הערכותיה של החברה בדבר לקוחותיה הפוטנציאלים - פה פני עתידואזהרת מידע צ
ע פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. הערכות אלו המבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוג

לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה ואינם בשליטת החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח מול 
 .וקהלי היעד כאמור לקוחות פוטנציאלים

https://www.prnewswire.com/news-releases/cannabis-beverages-market-size-to-expand-at-17-8-cagr-by-2025--owing-to-increase-in-sale-of-cannabis-infused-drinks--million-insights-301247061.html


 

 3 - ו

ברה החלה לחפש הזדמנויות להציב החשל מכונת הקווינזי, והייצור הליך המחקר והפיתוח  במהלך .6.2.2.4

ידי מכונות קווינזי במקומות שונים ברחבי ישראל. מיקומים אלה הוערכו על כפיילוט ולהפעיל 

נוכחות גיאוגרפית רחבה וחשיפה יסודית בשוק לרוכשים פוטנציאליים  החברה כמסוגלים לבסס

החברה חתמה על  לצרכנים. כפיילוט ראשוני, משקאות קפואיםשיספקו של מכונות קווינזי 

, לפיהם היא תספק ותפעיל רשת כוורת )האגודה למען החייל(הסכמים עם רשות הטבע והגנים ועם 

בבלעדיות מכונות קווינזי בפארקים לאומיים ובבסיסי צה"ל שונים ברחבי בישראל. שיתופי פעולה 

פעילות מול את החומרי הגלם בתנאי שטח ולבדוק את המכונות ואת  ראשוניים אלה אפשרו לחברה

 .אליולשכלל את המוצר ולהגדיל את חשיפת השוק שקיבלה,  תגובותובעזרת הוחות, קלה

שלה והן הרכבה  במפעלייצרה החברה, הן "( תקופת הפיילוטים)להלן: " 2016-2018ים שנב .6.2.2.5

, לבדוק לבחון את תגובת השוק למוצר במטרה ,קווינזי מכונות 250 -כ ,ספק חיצוני אמצעותב

עמידה בתקינה בינלאומית בשווקי היעד, לקדם פיילוטים עם לקוחות פוטנציאלים בשווקים 

  .לשפרווכיצד  אליו הביקוש אודות היקףוללמוד  נבחרים

מכונות הקווינזי יועדו להיות משווקות בשוק הצריכה והפנאי ולהיות מוצבות במקומות כגון: 

 ות, חופי ים, חדרי כושר, אצטדיונים, בתי ספר וכדומה. מרכזי קני

ם מפעילי 20 -כעם  התקשרה החברהבוצעו מרבית המכירות של מכונת הקווינזי.  2018-2017בשנים  .6.2.2.6

 , מפיצי מכונות ממכר אוטומטיות)קיוסקים, חנויות נוחות וכדומה( אוטומטיותמכונות ממכר  של

, מותגי משקאות, רשתות של חנויות, משרדי ממשלה, )סיטונאים המספקים מכונות למפעילים(

איטליה, , הולנדבישראל, )לרבות  למכירת המכונותבמספר מדינות בעולם,  דומהמפעלים וכ

 לתשקיף. 6.12להרחבה אודות סוגי לקוחות החברה ראו סעיף  .ועוד( ארה"ב, אוסטרליה

וחלקן על ידי החברה בחלקן הופעלו אשר מתקופת הפיילוטים מכונות קווינזי  8של כר מנתוני להלן  .6.2.2.7

מכונת קווינזי נתונים אודות )כל שורה בטבלה משקפת  לקוחות שרכשו מכונות מהחברהידי על 

את כלל נתוני המכר מתקופת הפיילוטים בה נמכרו מייצגים בהכרח לא  נתונים אלה יודגש כי .אחת(

 :הלןמהנתונים בטבלה לשונים כלל המכונות שנמכרו  הנתונים שלייתכן וומכונות,  250 -כ

מחיר  מיקום
מכירה 
ממוצע 

 לכוס
משקה 
 )בש"ח(

צריכה 
יומית 
 ממוצעת
 )כמויות
 כוסות(

הכנסה 
 חודשית
 )בש"ח(

עלות חומר 
גלם 

(FLAKES) 
למפעיל 
 )בש"ח(

 

רווח 
גולמי 
חודשי 

 )בש"ח( 

החזר 
השקעה 

 )בחודשים(

 הערות

 ממוצע שנתי 6.5 4,650 450 5,100 25 6.8 באולינג
  ממוצע שנתי 4.2 7,110 540 7,650 30 8.5 קניון

 חודשי קיץ 3.6 8,295 630 8,925 35 8.5 מרינה
 חודשי קיץ 3.2 9,480 720 10,200 40 8.5 חוף ים
  ממוצע שנתי 9.3 3,240 360 3,600 20 6 קיוסק

 ממוצע שנתי 4.5 6,720 1,440 8,160 80 3.4 בסיס צבאי
 ממוצע שנתי 4.6 6,480 720 7,200 40 6 בית חולים
 ממוצע שנתי 10.8 2,790 270 3,060 15 6.8 תחנת דלק

 (warranty)אחריות  סיפקה למפעיליםבעת המכירה, המכונות עברו לבעלות המפעילים, והחברה  .6.2.2.8

וסיפקה לגבי אופן תפעול המכונה  מפעילים. החברה העבירה הדרכות לעד שנתיים לתקופה של שנה

קול דעת שי. אחריות החברה הוגבלה לתיקון או החלפה, לפי מדריך עם הוראות שימושלהם 

לחברה מודל עסקי של בלעדיות . שלוהחברה, של מוצר פגום, אשר הוכח שאינו תואם את המפרט 

תנאי החברה קבעו כי האחריות תחול רק במקרים בהם ומשכך בנוגע לשימוש בחומרי הגלם שלה, 
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כי השימוש ברכיבים שאינם למפעילים הובהר  .של החברה FLAKES -המפעילים ישתמשו במוצרי ה

FLAKES לפגוע במכונה.  אף במכונה עלול להביא לכישלון בהכנת משקאות כראוי או 

יצוין כי ביכולת החברה לייצר מנגנון המונע ממכונותיה לפעול באמצעות חומרי גלם שאינם 

שמיועדים לתקשר בתדרי  RFIDעל ידה, למשל על ידי שימוש בשבבים מסוג או מאושרים מיוצרים 

. במהלך תקופה אריזות חומרי הגלם והמכונה ובכך להבטיח את מקוריותםרדיו קצרי טווח בין 

החברה בחנה את פעילות המכונה ואת צרכי השוק, ולכן בחרה שלא להטמיע את  ,הפיילוטים

  בעתיד לפי הצורך. מנגנון דומההמנגנון כאמור במכונות הקווינזי. עם זאת, בכוונת החברה להטמיע 

 2018 בינואריועץ חיצוני שבוצעו  מחקרי שוק על ידי החברה רכו עבורנעמהלך תקופת הפיילוטים, ב .6.2.2.9

שיחות שקיימה החברה עם לקוחות ובהתאם ל 2018. לפי מחקרי שוק "(2018 שוקמחקרי )להלן: "

בכללם חברות מזון רב לאומיות, רשתות מזון מהיר, חנויות נוחות  ,פוטנציאלים בארץ ובעולם

בשוק הצריכה והפנאי )המתמקד בעיקר בשיווק מכונות ממכר וכדומה וכן עם שחקנים נוספים 

בשווקים נוספים, מעבר לטכנולוגיה אותה פיתחה גם החברה הבינה כי קיים ביקוש , אוטומטיות(

נצל את החליטה החברה לצריכה והפנאי. כתוצאה מכך, מכונות הממכר האוטומטיות והלשוק ה

 מכונהבה עם השוק בו היא פועלת, ולהתחיל לפתח הטכנולוגיה שפיתחה, הידע שנצבר וההיכרות הר

החברה . (C-Stores) וחנויות הנוחות (HoReCa) שוק ההסעדה -, הפונה לשוק רחב יותר תדלפקי

מצאה ששווקים אלו מחפשים להחליף את הטכנולוגיה הקיימת להכנת משקאות קפואים, עקב 

חדשה המאפשרת הכנת , ולהחליפה בטכנולוגיה לתשקיף 6.2.3חסרונותיה המפורטים בסעיף 

במגוון טעמים שה אישית וונוחה לתפעול, לפי דרי מודרניתבאמצעות מכונה קפואים משקאות 

. הטכנולוגיה אותה פיתחה החברה מציעה את הפתרונות ומרקמים )לרבות משקאות ללא סוכר(

ליישום כלל מטרות החברה  בשל היעדר מימוןכן ובתוך כך, לעיל, כמפורט בהמשך פרק זה, ולכן, 

בתקופה את משאביה  למקדהחברה החליטה , והשפעות מגפת הקורונה על שווקי ולקוחות החברה

ולהפסיק זמנית את  וקים הנ"לדלפק ולשוה תנלהתאמת הטכנולוגיה של מכונת הקווינזי למכוזו 

)"יעדים  6.31סעיף יודגש, כי בהתאם לאסטרטגיה של החברה )ראו עם זאת,  .ייצור מכונות הקווינזי

ח ותילפ חזורל , בסמוך למועד השלמת ההנפקה,ואסטרטגיה עסקית"( לתשקיף(, בכוונת החברה

באמצעות קבלני משנה, גם ) ייצורהוזאת במטרה להתחיל מחדש ב מכונת הקווינזי שלל וושכל

 . 2022במהלך שנת  ושיווקה ר(לצורך ייעול והוזלת הייצו

מכרה החברה את יתרת מלאי מכונות הקווינזי ולמועד התשקיף הסתיימה  2019במהלך שנת  .6.2.2.10

ממשיכים  החברה, למיטב ידיעת למועד התשקיף האחריות של החברה בגין כלל המכונות שנמכרו.

החברה לא נכון למועד התשקיף, אולם , את המכונה להפעילבעולם  קווינזישל מכונות  לקוחות

אבקות ותרכיזים  רוכשיםלא  ומפעילי המכונה FLAKES -מציעה אספקה סדירה של מוצרי ה

   .החברהמ

של  (Countertop) גרסת דלפק החברה החלה לפתח ,כמתואר לעיל וקים חדשיםלשו לצורך חדירה .6.2.2.11

 6.19ולמועד התשקיף היא נמצאת בשלבים מתקדמים של הפיתוח )כמפורט בסעיף  מכונת הקווינזי

ביצוע  . דגם זה יתבסס על הטכנולוגיה שכבר פותחה על ידי החברה, תוך)"מחקר ופיתוח"( לתשקיף(

)בתי קפה, מסעדות,  HoReCa -שוק ה -התאמות לשווקי היעד החדשים אליהם מכונה זו פונה 

)קיוסקים, חנויות נוחות, פיצוציות  C-Stores -רשתות מזון מהיר, בתי מלון וכדומה( ושוק ה
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)ראו פירוט  המתאים לדרישות השוקלא קיים כיום פתרון למיטב ידיעת החברה וכדומה(, בהם 

  .לתשקיף( 6.12.3נוסף לגבי שוק היעד בסעיף 

בעתיד פיתוח של מכונת הדלפק באופן  ה לבחוןבהתאם לאסטרטגיה של החברה, בכוונת יצוין כי

  .המשרדי והביתי ים נוספים כגון השוקוקולששהיא תוכל להתאים גם 

בכך הסטנדרט בכל הקשור להכנת משקאות קפואים בחזונה של החברה, מכונת הדלפק תהווה  .6.2.2.12

גם ללא צורך בסוכר, מרקמים קפואים, משקאות בשהיא תאפשר הכנה של מגוון רחב במיוחד של 

 מקום ובכל עת, בלחיצת כפתור.  בכל

החברה מבצעת את הפיתוח של מכונת הדלפק כך שהיא תהיה בעלת מידות למועד התשקיף,  .6.2.2.13

נוח , מגוון רחב יותר של טעמים, ממשק יותרקטנה , קרי מכונה על דלפק להצבהמותאמות 

נים ר מספר משקאות שווייצהזמנה ואפשרות ל בחינתתוך , מתאימה, מהירות הכנה למשתמש

 ועוד.  ,במקביל

אשר מתייתרות בשל הצבתן  ,מכונת הקווינזיאשר מ ממוכנותפחות פעולות  תבצעמכונת הדלפק 

למשל, לא יהיה צורך במנגנון הגשה אוטומטית של  על הדלפק ותפעולן על ידי מפעיל אנושי. כך

 יחומר במגווןפתרון זה יאפשר שימוש מתקן קשים אוטומטי וכדומה. קבלת אמצעי תשלום, וסות, כ

גלם )על ידי קפסולות ייעודיות או כל שיטת הזנת חומרי גלם אחרת( והכנה של מגוון משקאות רחב 

 מאותה מכונה. 

 שבפיתוח יםהמידע והערכות החברה כאמור לעיל, בקשר עם המוצר - אזהרת מידע צופה פני עתיד

חוק ניירות ערך הכרוך באי הן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו ב והשווקים בהם ימכרו המוצרים

ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר, על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה אין בהכרח 

פיתוחם או החדרתם לשווקים  אופן, יםשליטה לגביהם, ולפיכך ייתכן כי השלמת פיתוח המוצר

ותית מכפי בפועל לא יתממשו או לא יתממשו במלואם או יתממשו באופן השונה מה כאמור,

 שהוערך או נצפה מלכתחילה.

להערכת החברה, הצורך במכונה מסוג זה קיים ונדרש, אך אין כיום פתרון טכנולוגי המאפשר  .6.2.2.14

הקיימות כיום הן מסוג בלנדרים ידניים,  דרת המונח להלן(ג)כה המכונות המסורתיות מירבלספקו )

  לתשקיף. 6.2.3כמפורט סעיף , Augerוגרניטה בטכנולוגית  (slushy)מכונות סלושי 

 תוכל לתת מענה מותאם אישיתשהיא פיתחה החברה סבורה שהטכנולוגיה  - התאמת אישית ,

המשקאות  בענףלצרכנים ולפתור מספר אתגרים משמעותיים אשר החברה זיהתה  בריא וטעים

 הקפואים

 מכונה אחת. המיוצרים ב טעמיםשל מגוון רחב  הכנת הטכנולוגיה מאפשרת - מגוון טעמים

 2-3המייצרת משקאות קפואים יכולה לייצר  Augerהמבוססת על טכנולוגיית  כיום, כל מכונה

 מיכל ייעודי לכל טעם. טעמים בלבד, מאחר ודרוש 

 עד כה, היה צורך בהרבה מכונות בכל נקודת מכירה, מאחר וכמות  - מקום על הדלפקים פינוי

 .מוגבלתטעם מכונה ומכל המשקאות שניתן לייצר מכל 

  בין מאפשרת הכנת משקה טרי מכל חומר גלם,  המכונה - וללא סוכרבריאים הכנת משקאות

 לסוגיו, תוספים שונים כגון , חלבפירותללא סוכר או ללא תוספת סוכר,  היתר משקאות
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בכדי לייצר משקאות  במכונות הקיימות,ויטמינים, מוצרים לחיזוק מערכת החיסון וכדומה. 

נדרשה כמות )כמפורט להלן(,  Auger הפועלות על בסיס טכנולוגיתקפואים באמצעות מכונות 

גוש ללמנוע מצב בו המשקה יקפא  על מנתבכל משקה,  חלופיאו ממתיק  מהותית של סוכר

 קרח. 

 שהיא מופעלת, בניגוד למכונות אשר רק כ משמעותית המכונה צורכת אנרגיה - חסכון אנרגטי

 ללא הפסקה כדי לשמור על התערובת קפואה.  פועלותהמסורתיות אשר 

 שמירת היגיינה, ללא מגע אנושי. 

מענה יעיל ואיכותי לכל האתגרים  מספקיםות שבפיתוחה כי הטכנולוגיה והמכונ ,החברה מעריכה

אשר הינם שוק היעד  ונקודות המכירה השונותהאמורים לעיל תוך מתן דגש לצרכי הצרכנים 

הפועלות על  ,העיקרי של החברה. מכונת הדלפק תוכל להחליף את מכונות הברד הקיימות כיום

אינן מתאימות להערכת החברה ת ושל המאה הקודמ 50 -בסיס טכנולוגיה שפותחה בשנות ה

 להעדפות הצרכנים כיום.

 :מכונת הדלפקשל  ראשונית הדמיהלהמחשה של מכונת הקווינזי ותמונה להלן  .6.2.2.15

 :)מבפנים ומבחוץ( "מכונת הקווינזי" 
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  :"מכונת הדלפק"של ראשונית  הדמיה

 

 :מבפנים "מכונת הדלפק" של ראשונית יההדמ

 

 

 לעומת טכנולוגיות מסורתיותת החברה טכנולוגי .6.2.3

למיטב ידיעת החברה, טכנולוגית החברה מבוססת על תהליכים ייחודיים הנבדלים מהמתכונת  .6.2.3.1

הנפוצה כיום, לפיה ייצור משקאות קפואים נעשה באמצעות מכונות מסורתיות מסוג בלנדרים 

 Augerבטכנולוגית  (Granita Machines)ומכונות גרניטה  (Slushy Machines)ידניים, מכונות סלושי 

, ובניגוד 50 -"(. המכונות המסורתיות מבוססות על טכנולוגיה משנות ההמכונות המסורתיות)"

וללא מפעיל  לטכנולוגית החברה, אינן מאפשרות הכנה אוטומטית של משקאות קפואים לפי דרישה

מכל  יכולות לייצראנושי, ולרוב הן מוגבלות מבחינת מגוון טעמים, רכיבים וכמות משקאות שהן 

 .טעם
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לתשקיף,  6.20בסעיף החברה פיתחה תהליכים ייחודיים המוגנים בפטנטים במדינות שונות כמפורט  .6.2.3.2

  הכוללים:

מנגנון לייצור משקאות קפואים במגוון טעמים, מתוך מכונה אחת ייעודית. המנגנון כולל  .א

לפחות מיכל אחד לאחסון רכיבי הטעם, מיכל ערבוב עם מנגנון ערבוב ייחודי, יחידה 

לאספקת פתיתי קרח, מנגנון להעברת רכיבי הטעם למיכל הערבוב ויחידת בקרה ממוחשבת 

שקאות הקפואים. רכיבי הטעם יכולים להופיע בצורת אבקה השולטת בהיבטי הייצור של המ

 .תרכיזאו 

מנגנון לחלוקת פריטים מוארכים כגון קשיות, כולל, מיכל להחזקת הפריטים המוארכים,  .ב

מכשיר לקבלת הפריטים המוארכים שיכול להיות במצב פתוח או סגור, וכן מנגנון המאפשר 

 .בודדשחרור של פריט 

)הוגשה בקשה ארעית  ולהגיש מספר של משקאות שונים בהזמנה אחתמנגנון המאפשר לייצר  .ג

 .(לתשקיף 6.20לרישום פטנט כמפורט בסעיף 

 :"(המסורתיות הטכנולוגיות)" להלן פירוט של הטכנולוגיות המפעילות את המכונות המסורתיות .6.2.3.3

 בעזרתטכנולוגיה זו מאפשרת הכנת משקאות קפואים  - "מקדחה"() Augerגית טכנולו .א

מושך את ודוחף גוף הקירור, דפנות המגרד את  מסתובבגוף קירור ובורג מכונה הכוללת 

הקפוא  תנועת הנוזללשמור "לגרד" את דפנות גוף הקירור והמשקה. מטרת חלק זה היא 

איזון המאפשר  מייצרת הטכנולוגיהמעל פני שטח הקירור. כך ולמחצה בתוך המכונה 

ומצד שני לא  למזוג אותו מהמכונהלמשקה מצד אחד להיות מספיק נוזלי כדי שיהיה ניתן 

מיוצרות לרוב  5או סלושי 4משקאות מסוג גרניטה 3".י"ברד מרקםיווצר ינוזלי לחלוטין, כך ש

 בטכנולוגיה זו.  במכונות הפועלות

כל תערובת ל כאשר מראש, מוכנים של טעמים טכנולוגיה זו מאפשרת הקפאה של תערובות

  .מיכל ייעודי משלה נדרש

דרושה בנוסף, מים יחד עם תערובת מוכנה של מרכיבים.  ה שלהטכנולוגיה מחייבת הקפא

על מנת  )או תחליפים ממתיקים מתאימים וחומרים מעכבי קפיאה( מינימאלית סוכריםרמת 

משקה קפוא  לייצרלמנוע מתערובת המשקאות לקפוא לחלוטין, מה שמונע את האפשרות 

תהליך  ומביא לכך שניתן לייצר, לרוב רק שניים או שלושה סוגי משקאות. ללא סוכר

לא ניתן להגיש  כאשר (ם שוניםכתלות בגורמידקות ) 150-ל 60בדרך כלל בין  אורךההקפאה 

המשקאות מתוך אותה תערובת  מזיגתלאחר סיום . זה זמןבמהלך משקאות קפואים 

תערובת  להגישהכנה והקפאה נוספת עד שניתן ניקוי,  תהליכי יםנדרששנוצרה במכונה, 

טכנולוגיה זו דורשת מהמכונות לפעול באופן תמידי בכדי לשמור על קירור חדשה. קפואה 

 גבוהה. באופן כללי הינהע מצב של הקפאת התערובת. כתוצאה מכך, צריכת החשמל ולמנו

                                                      

3 explained-machine-www.wasserstrom.com/blog/2018/10/30/granita. 
 .סירופ סוכר מעורבבים עם יין או , קפהפירות מיציהעשוי בדרך כלל מ סיציליאני מוצאגרניטה היא קינוח איטלקי  4
. מאז, לא נראה שינוי מהותי במכונות מסוג זה. 50 -המכונה הראשונה לייצור משקאות סלושי הומצאה בסוף שנות ה 5

מכונות סלושי מסורתיות כוללות מיכל המוקף במערכת קירור שמטרתה לשמור על התערובת קרה. התערובת זורמת 
שי קרח מסוג ברד. המרכיב החשוב ביותר להצלחת למיכל, מתחילה לקפוא, ומגרדים אותה מדפנות המכונה ליצירת גבי

 המונע מהמשקה לקפוא לקוביית קרח אחת.  (”antifreeze“)תהליך זה הינו סוכר שפועל כמעין חומר נגד הקפאה 
 . A Breif History of the Slurpee, a Frozen American Icon” by Amy McCarthy, October 20, 2016“מתוך: 

https://www.wasserstrom.com/blog/2018/10/30/granita-machine-explained/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8
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 :הרכיב המסתובבושל  Augerלהלן תמונות של מכונות הפועלות על בסיס טכנולוגית 

   

)אשר בהכרח  Augerלעומת משקאות המיוצרים על בסיס טכנולוגית  – בלנדרים ידניים .ב

ניתן לייצר (, ויכולים להציע מספר מוגבל של טעמים או ממתיקים אחרים כוללים סוכר

בדרך של עם תוספים וכדומה( גלידה, )ללא סוכר, על בסיס פירות,  משקאות במגוון טעמים

 . באמצעות בלנדר הכנה ידנית

שכן מפעיל אנושי נדרש להכין כל שילוב טעמים ייצור, ההכנה זו מוגבלת מבחינת קצב דרך 

נקודות המכירה הנדרשים  יוניקיון שוטף ולכן אינה מתאימה לסוגדורשת ידע, זמן בנפרד, 

עקביות  שאינןליצור תוצאות דרך הכנה זו עשויה וכדומה.  , קצב הכנה גבוהלמהירות, דיוק

  ובזמן ההמתנה של הלקוח., בעלות הכספית של המשקה במרקם, בטעם

 "Bag In Box" בטכנולוגיתת משתמש של החברה מכונת הקווינזילעומת הטכנולוגיות המסורתיות,  .6.2.3.4

)BIB(6  מילוי  ל ידילחילופין עאו  רכז המכילה( מחסניתיעודיים )מעין יאספקת חומרי גלם הכוללת

השימוש  .אופן בו ממלאים קפה במכונת קפה(ל בדומה) במכונה ייעודיאבקה לתוך מיכל 

יכולה להכיל מכונה הבשיטה זו, באופן רציף. במגוון רחב ומשקאות  ייצור בטכנולוגיה זו מאפשר

. ברגע שטעם מסוים אוזל, ניתן לחדשו או לדרישת הלקוחבהתאם  חומרי גלםמספר משתנה של 

כארבעה ליטרים  יכולה להכיל רכזשקית . החלפת מיכל המילויידי ל עלהחליפו בקלות ובמהירות 

 בדרך כלל אבקה מכילה שקיתמ"ל.  300כוסות משקה של  80 - 100 -וניתן לייצר ממנה כ נוזליםשל 

מכונת בהתאם לכך, מ"ל.  300כוסות משקה סטנדרטיות של  25 -כקילו אבקה וניתן לייצר ממנה כ

כוסות  500-333ליטרים של משקאות קפואים )בין  150-100לה לייצר בין ויכקווינזי סטנדרטית 

 4בדגם הנוכחי של מכונת הקווינזי ישנם  ., עד שנגמרים חומרי הגלםמ"ל( 300סטנדרטיות של 

  ק"ג. 3 -מכלי אבקות המכילות כל אחת כ 4וכן  BIBמחסניות של 

נע בין  גם במכונת הדלפק,כך יהיה , ולהערכת החברה במכונת הקווינזישל משקה קפוא  ההכנהזמן  .6.2.3.5

שילובי , וכושר הייצור משתנה בהתאם ללסוג המשקה, בהתאם סמ"ק 330לכוס של  שניות 50-30

מכונה לא נדרש להמתין וניתן להמשיך ב חומרי הגלם כמו כן לאחר מילוי. שוניםסירופים ואבקות 

 12 -לרוב כ יכילולשם השוואה, מכונות מסורתיות )למעט בלנדרים ידניים(,  .ולייצר כוסות משקה

מ"ל(, ולאחר מכן יהיה  300כוסות משקה של  40 -ליטרים של משקה קפוא מוכן מראש )כלומר כ

                                                      

6 Bag In Box )BBI( –  ,סוג של מיכל שבתוכו שקית אטומה, המיועד לאחסון והעברה של נוזלים )לרוב מסוג סירופים
 הנוזלים.  הוצאתבנוזל הנדרש. לרוב במיכל יש ברז המאפשר  BIB -יין, חלב ומים(. ניתן בכל פעם למלא את ה
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 משקאות ממנה למזוגצורך להמתין מספר שעות עד שהמכונה תסיים לייצר מנה חדשה וניתן יהיה 

 . קפואים

משקה פיתוח טכנולוגיה חדשנית המאפשרת לכל  החברה נמצאת בשלבים ראשוניים של ,במקביל .6.2.3.6

   לתשקיף. 6.10.1.2בסעיף , כמפורט לקפוא למרקם "ברדי" בפריזר הביתי נוזלי

אפשרות להנפקת מניות ורישומן למסחר  , בחנה החברה2018 - 2017יצוין כי במהלך השנים  .6.2.3.7

 ל ידיולאחר אישור התשקיף ע, בסופו של דברבאוסטרליה, הגישה תשקיף ו ASX -בבורסת ה

 . החלטה זו התקבלהלא להמשיך בהליך הנ"ל, החליטה החברה יתהרשות לניירות ערך האוסטרל

לפרטים נוספים  משבר סחר בין אוסטרליה לסין.מ אשר נבעו בשוק ההון האוסטרלי ירידותעקב 

 לדוחות הכספיים. 25ור ראו ביא

' ב1בביאור את תשומת הלב לאמור  הפנו רואי החשבון, םמבלי לסייג את חוות דעתיצוין כי עוד  .6.2.4

המשך פעילות החברה במתכונתה הנוכחית תלוי  , לפיו,2020בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים

בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג 

בתקופה שהסתיימה ביום אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. בכל אחת משלוש השנים 

, החברה דיווחה על הפסדים ועל תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, וליום 2020 בדצמבר 31

ש"ח  אלפי 1,676אלפי ש"ח והפסד כולל בסך  2,034 -לחברה גרעון בהון בסך של כ 2020בדצמבר  31

לשנה שהסתיימה באותו מועד. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של 

 ".החברה כ"עסק חי

 החברה מבנה החזקות .6.2.5

 למועד התשקיף:  ,להלן תרשים החזקות של החברה ושל תאגידים המוחזקים על ידי החברה

 

החל מחודש פעילה מכונות אוטומטיות בישראל. שהתאגדה בישראל ואשר החברה אלויאנטו הינה  (*) 
  .תאין לה פעילוולמועד התשקיף  (6.3.2)כמפורט סעיף  ה הופסקה, פעילות2021פברואר 

למועד התשקיף ולצרכי שיווק והפצה של מוצרי החברה בארה"ב,  ,חברה שהתאגדה בדלוואר, ארה"ב (**)
 .אין לה פעילות

 תחום הפעילות של החברה 

פיתוח טכנולוגיה להכנת משקאות קפואים באופן  -לחברה תחום פעילות יחיד למועד התשקיף,  .6.3.1

  .מכונות וחומרי גלם להכנת משקאות קפואים לייצר ולשווק תוך כוונהאוטומטי, 

 

 

מ"וונד בע-נייס

Nice Vend Inc** *מ"בע( ישראל)אלויאנטו 

100%100%
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 פעילות מופסקת .6.3.2

, החברה )באמצעות חברת הבת שלה, אלויאנטו(, החזיקה והפעילה מספר 2021פברואר עד לחודש 

לממכר שונות משתנה )המספר השתנה בהתאם לתקופות ולביקוש( של מכונות אוטומטיות 

מכונות אוטומטיות בפארקים  10-15הפעילה בין  :באופן הבא ,, בעיקר לצורך פיילוטיםמשקאות

 2019 -ו 2018. במהלך השנים בהתאם לתקופות ולביקוש()המספר השתנה  לאומיים ברחבי ישראל

מכונות אוטומטיות בבסיסי צה"ל  10-15הפעילה בין ה ההתקשרות; הופסקוביוזמת חברת הבת 

ההתקשרות ביוזמת חברת הבת שונים ברחבי ישראל )המספר השתנה בהתאם לתקופות ולביקוש(. 

)קריית ההדרכה  אוטומטיות בעיר הבה"דיםמכונות ממכר  85 -הפעילה כ; 2019בשנת הסתיימה 

, 2017, באמצעות חוזה זיכיון בו התקשרו הצדדים בשנת על שם האלוף אריאל שרון של צה"ל(

לפרטים את מכירת הזיכיון לצד ג'. ביוזמתה השלימה החברה  2021שנים. בינואר  10לתקופה של 

  לדוחות הכספיים. 32 -ו 17 יםנוספים ראו ביאור

 ון החברה ועסקאות במניותיההשקעות בה 

שקדמו השקעות בהון החברה ועסקאות שבוצעו במניות החברה בשלוש השנים  אודותלפרטים 

  לתשקיף. 3פרק התשקיף, ראו  מועדל

  חלוקת דיבידנד 

ולא ביצעה ממועד הקמת החברה ועד למועד התשקיף, לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה  .6.5.1

 רכישה עצמית של מניותיה.

 למועד התשקיף, החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים. .6.5.2

למיטב ידיעת החברה, לא חלות עליה מגבלות העלולות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים, בכפוף  .6.5.3

 להוראות חוק החברות בדבר עמידה במבחני חלוקה. 

, אין לה 2020בדצמבר  31ליום  ומשכך, נכוןמחקר ופיתוח מועד התשקיף החברה הינה חברת מל .6.5.4

 .יתרת עודפים ראויים לחלוקה



 

 12 - ו

 מידע אחר -חלק שני 

  מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד 

 )באלפי ש"ח(:  2020-ו 2019בדצמבר של כל אחת מהשנים  31להלן נתונים כספיים של החברה ליום  .6.6.1

 31.12.2020 31.12.2019 

 489 77 כנסות ה

 755 1,943 עלויות קבועות 

 256 58 עלויות משתנות 

 (522) (1,923) הפסד מפעולות רגילות

 2,691 1,557 נכסים 

 3,596 3,591 התחייבויות 

להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה, ראו דוח הדירקטוריון של החברה ליום  .6.6.2

 .הנכלל בהמשך פרק זה 31.12.2020

 חיצוניים על פעילות החברהסביבה כללית והשפעת גורמים  

 -פעילות החברה, עשויה להיות מושפעת ממגמות, אירועים או התפתחויות שונות בסביבה המקרו

כלכלית של החברה, שיש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או 

)גורמי סיכון(  6.33ההתפתחותיות בתחום הפעילות של החברה, כמפורט להלן )ראו גם דיון בסעיף 

 (:תשקיףל

 השלכות משבר הקורונה .6.7.1

בשנה האחרונה פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות נגיף 

הכריז  2020" בהתאמה(. בחודש ינואר הנגיף" או "משבר הקורונה)להלן: "( Covid-19הקורונה )

 2020ארגון הבריאות העולמי על התפרצות הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 

כפנדמיה )מגפה עולמית(. התפשטות נגיף הקורונה אשר הינה אירוע חריג בעל השלכות מאקרו 

בות משבר הקורונה הוטלו מגבלות שונות ברחבי העולם למניעת כלכליות, טרם הסתיימה. בעק

התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים ותנועות 

תחבורתיות על נוסעים וסחורות, הגבלות על התקהלויות, תעסוקה, התכנסויות ואירועים, סגירת 

בולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע מקומות בילוי, עסקים וקניונים, סגירת ג

למקום העבודה וכיו"ב. להתפשטות הנגיף ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל, 

השלכות מאקרו כלכליות משמעותיות כמו גם על שוקי ההון בעולם, אשר מתאפיינים בתנודתיות. 

 המשק המקומי והגלובאלי למיתון. בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את

עקב אי הוודאות המאפיינת את משבר הקורונה, אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה 

המלאה והסופית לטווח הרחוק של הנגיף על החברה. אך, ניתן לראות נכון למועד התשקיף מספר 

 השפעות שאותרו עד כה.

בשוק הצריכה והפנאי ולהיות מוצבות במקומות מכונות הקווינזי מיועדות להיות משווקות כאמור, 

. עקב משבר הקורונה נסגרו כגון: מרכזי קניות, חופי ים, חדרי כושר, אצטדיונים, בתי ספר וכדומה

וכן הוטלו סגרים רבים ברחבי העולם, ולפיכך ירד הביקוש ובתי הספר, מרבית מקומות הבילוי 
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, הפעילות של מכונת הקווינזי עדיין נמצאת כמו כןלמוצר וההשקעות החדשות בתחום הצטמצמו. 

פיילוטים שונים ברחבי העולם. לכן, העדר היכולת לאפשר של השקת  יםהתחלתי יםבשלב

, וכן העדר יכולת החברה לטוס למשקיעים ולקוחות פוטנציאלים לטעום מן התוצרים של החברה

 תקנת והפעלת המכונות,לפגוש לקוחות חדשים מחוץ לישראל בכדי להדריך אותם בכל הנוגע לה

והשפעה זו  ,לגייס הוןועל יכולתה להשלים הסכמים אסטרטגיים, הסכמים עם לקוחות  שפיעוה

להתפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה . יימשכוכל עוד מגבלות הקורונה תימשך ככל הנראה 

סקאות שלילית עתידית אשר תתאפיין בירידה בביקוש למוצרי החברה ופגיעה באפשרות לקיים ע

 אסטרטגיות, להתחיל או להמשיך פיילוטים או ניסויים, ובקבלת אישורים רגולטוריים. 

כחלק מצמצום הפעילות העסקית ומקומות הבילוי, בהם נהוג לרכוש משקאות לגבי מכונת הדלפק, 

קפואים, הצטמצמה הפעילות של לקוחות החברה )קיימים ופוטנציאלים( ולכן החברה צמצמה 

צאותיה למחקר ופיתוח, שיווק ומכירות. צמצום ההשקעה במחקר ופיתוח עיכב את במקביל את הו

פיתוח מכונת הדלפק אך לא עצר אותה, וכיום החברה חזרה לפעילות פיתוח מלאה. כמו כן, הנהלת 

החברה צופה כי לנגיף עשויות להיות גם השפעות חיוביות על מגמות עולמיות לביקוש למוצרים 

לם משקאות עם תוספים לחיזוק המערכת החיסונית, משקאות ללא סוכר בכלמותאמים אישית, 

 .אשר יגבירו את הביקוש לפתרונות הטכנולוגים ולמוצרי החברהועוד 

נכון למועד התשקיף, בהתחשב באופי פעילות החברה למועד זה והשלבים בהן היא לאור כל האמור, 

מצויה, לא אותרה השפעה מהותית על פעילותה, ובכלל כך לא אירעו עיכובים מהותיים בשלבי 

תנועה והטלת מגבלות על הטלת הקורונה. עם זאת, יודגש כי  ממשברהפיתוח הנובעים ומחקר ה

וחות פוטנציאליים מחוץ לפגוש לקהחברה בכללותה, על יכולה ילות משפיעים לרעה על פע סגרים

 לישראל ולגייס הון. 

באה לידי ביטוי  זו וודאותאי אין לדעת כיצד משבר הקורונה יתפתח ומה יהיו השפעותיו העתידיות. 

 2020באוקטובר  22ביום כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל, אשר פורסמה -תחזית המקרוב

לפי נתוני בנק ישראל נכון לתחזית אוקטובר, ישנם שני תרחישים . 7"(תחזית אוקטובר" להלן:)

על התפתחות  בשליטה. בתרחיש המאופיין 2021אפשריים לאופן השפעת משבר הקורונה בשנת 

התוצר  2020, לאחר שבשנת 6.5%-צפויה להיות יחסית גבוהה, כ 2021-התחלואה, הצמיחה ב

 5%-תהיה נמוכה בכ 2021ם זאת, רמת הפעילות הממוצעת לאורך שנת . ע5%התכווץ בשיעור של 

. מנגד, 0.6%-צפויה להסתכם ב 2021האינפלציה במהלך  .ביחס למגמה שטרם משבר הקורונה

 1% -תסתכם ב 2021בתרחיש המאופיין בהיעדר שליטה על התפתחות התחלואה, הצמיחה בשנת 

. לפיכך, בתרחיש כזה, רמת הפעילות הממוצעת 6.5%בלבד, וזאת לאחר שהתוצר יתכווץ בשיעור של 

ממגמת טרום משבר הקורונה. שיעור האינפלציה צפוי להסתכם  11.5%-תהיה נמוכה בכ 2021בשנת 

בנק ישראל ממשיך לפרסם תחזיות מעודכנות תחזית זו היא דינאמית, ו. 0.1% -ב 2021במהלך שנת 

לם כולו, אשר תלויים באופן הטיפול והמשך המושפעות מהשינויים בהתנהלות מדינת ישראל והעו

 התפשטות הנגיף, קצב מתן והשפעת החיסונים, והשפעתו על המשק.

יודגש, היות שהתפשטות נגיף הקורונה הינה אירוע גלובלי אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון 

שווקי ההון בעולם ועל יכולתה של החברה  על המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים להשפיע

                                                      

7 www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast1020h.aspx.  

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast1020h.aspx
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תה, אין באפשרות החברה להעריך את השפעתה העתידית על ולגייס הון למימון המשך פעיל

 פעילותה ועל מגמות בתחום תעשיית המזון והמשקאות.

 אי וודאות כלכלית בשווקי ההון .6.7.2

של בי פיתוח . למועד התשקיף, החברה נמצאת בשלכאמור, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח

 פעילותה השוטפת.גייסה את המימון הנדרש עבור וטרם  מוצרים שונים ובדגש על מכונת הדלפק,

האטה כלכלית ותקופות של אי וודאות בשוק ההון הישראלי ו/או העולמי עלולים להרע את יכולתה 

ה בישראל של החברה לגייס מקורות מימון לפעילותה. כמו כן, יכולתה של החברה לשווק את מוצרי

 יפגעו כתוצאהמהמצב הכלכלי בשווקי ההון, ובמידה ואלו י לרעה ומחוצה לה עשויה להיות מושפעת

  .פוליטיים ו/או ביטחונייםבדומה למשבר הקורונה, ממשברים כלכליים, 

תחזית מעודכנת להשפעות  (”OECD“)פרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי  2020בדצמבר 

 -כי התוצר העולמי צפוי לעלות ב OECD -בתחזית צופה ארגון ה 8ר הקורונה.העולמיות של משב

בעקבות הקמפיינים לחיסונים, מדיניות בריאות מתואמת ותמיכה כספית  2021בשנת  4.2%

. ההתאוששות תהיה חזקה יותר אם אוכלוסיית 2020בשנת  4.2%ית, וזאת לאחר צניחה של תממשל

העולם תתחסן בקצב מהיר, כך שיוגבר הביטחון ויוקטן חוסר הוודאות. בהתאם לכך, עיכובים 

בפריסת החיסונים, קשיים בשליטה על התפרצויות וירוסים חדשים ואי הפקת לקחים מהגל 

זו. ההתאוששות החזקה ביותר תתרחש, לפי התחזית, במדינות אסיה הראשון, יחלישו תחזית 

צופה כי התוצר  OECD -, ארגון ה2021שהצליחו להשתלט על הנגיף. על אף כל האמור, גם בסוף שנת 

 , לפני התפרצות משבר הקורונה. 2019העולמי יישאר מכווץ לעומת שנת 

ההשפעה המלאה והסופית של המצב  במועד זה אין באפשרות החברה להעריך אתלאור האמור, 

 .בשווקי ההון על פעילותה של החברה

  מדיניות אישור מוצרי מזון ומשקאות על ידי רשויות רגולטוריות .6.7.3

פעילות החברה דורשת עמידה בחוקי הבריאות והבטיחות השונים בכל תחום שיפוט בה היא פועלת, 

 לשווק את מוצריה במדינות מסוימות,גביל את יכולת החברה להואי עמידה בחוקים אלו עלולה 

אך הדרישות הרלוונטיות, ד התשקיף, החברה עומדת בכלל ועקנסות. נכון למואף להוביל להטלת 

שינויים במדיניות עשויים להשפיע על יכולתה להמשיך בפעילות המחקר והפיתוח שלה כמו גם 

יודגש כי בזכות הידע  .השלהלהשית עליה הוצאות וחיובים נוספים במהלך עבודת המחקר ופיתוח 

והניסיון של החברה בכל הנוגע לפיתוח ושיווק מכונת הקווינזי, אשר לגביה עמדה החברה בכל 

הדרישות והתקנים בישראל, אירופה, ארה"ב, אוסטרליה, ודרום אפריקה, החברה בקיאה בהליכי 

 .לתשקיף 6.28להרחבה ראו סעיף רגולציה שונים ואינה צופה חסמים כלשהם בדרך. 

 תחרות .6.7.4

 לתשקיף. 6.15לפרטים ראו סעיף 

 

                                                      

8 outlook-g/economicwww.oecd.or. 

https://www.oecd.org/economic-outlook/
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 זהות ישראלית .6.7.5

זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה ביתרונות של היזמות 

הקיימים בישראל בפרט במזון(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות ישראלית להוות חיסרון, ואף 

יטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. החברה מעריכה כי זהותה הישראלית בעלת להביא לב

משמעות מצומצמת יותר בהשוואה לשווקים אחרים, לאור המוניטין הידוע שיש למדינת ישראל 

באיכות ובטיב המחקר והפיתוח המתבצע בישראל ובאיכות וייחודיות המוצרים המפותחים 

ונת הקווינזי למדינות את מכ ר שיווקה וסיפקהבד התשקיף כעונכון למכמו כן, החברה  .בישראל

 .הבינלאומייםכבר הספיקה לצבור את אמון לקוחותיה בכך ו רבות בעולם

 המשק הישראלי .6.7.6

אי היציבות בפוליטיקה הישראלית ובממשלה, בכלכלת ישראל ובמצבה הביטחוני, עלולה להשפיע 

נוספות הפועלות בישראל, זאת, בין היתר, עקב באופן שלילי על מצבה של החברה ושל חברות 

 חששם של משקיעים זרים להשקיע בחברות ישראליות.

 תנודות בשערי מטבע .6.7.7

לאור זאת שרוב מהכנסות החברה מתקבל מלקוחות בחו"ל, החברה חשופה לסיכונים הנובעים 

 ה. משינויים שיחולו בשערי החליפין של מטבעות זרים לעומת השקל החדש וכן מאינפלצי

, רמת הרווחיות של החברה מושפעת משינויים בשער החליפין של השקל מול מטבעות לפיכך

במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה הצפויה לשינויים אפשריים כאמור  הפעילות.

 .על פעילותה של החברה

 עליית מחירי חומרי גלם או הפסקתם .6.7.8

ויים בעלות החברה עשויות להיות מושפעות משינשל  העתידית ורווחיותה הכלכליותהתוצאות 

 יפגעהחברה. תוצאות החברה יכולות לה שפיתחה, FLAKES -ובעיקרם ה ובמקורות חומרי הגלם,

, אין באפשרות בנוגע לפעילות המחקר והפיתוח של החברהידי תנודות בשערי חליפין ואינפלציה. -על

ם כאמור על התוצאות העתידיות של החברה להעריך את ההשפעה הצפויה לשינויים אפשריי

 .החברה

 תיאור עסקי החברה לפי תחום הפעילות -חלק שלישי 

 מידע כללי על תחום הפעילות  

  שוק המשקאות הקפואים .6.8.1

מהווה חלק משוק המזון והמשקאות אשר  ,החברה מייעדת את מוצריה לשוק המשקאות הקפואים .6.8.1.1

. בשנים האחרונות, למיטב הבנת החברה, יש עניין רב של חברות מזון ומשקאות עולמיות העולמי

 Bevyz ,ICEE ,F’real ,FreshBlendsבחיפוש אחר חדשנות בתחום המשקאות )כגון סודה סטרים, 

להערכת מאחר ש בכוונת החברה לשווק את מוצריה בשלב ראשוני לשוק האמריקאי .וכיוצ"ב(

על פי מחקרי שוק שנערכו עבור וזאת בהתבסס  ,ולמי הגדול ביותר כיוםהוא השוק העהחברה 

ההנהלות של לקוחות בנוסף, . "(2020 מחקרי שוק)להלן: " 2020יוני, בוהחברה על ידי יועץ חיצוני 

קיים ביקוש תמידי למשקאות  ,2020על פי מחקרי שוק  פוטנציאלים גדולים נמצאות בארה"ב.
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חנויות נקודות מכירה שונות, כגון ביותר כיום ב והרווחיים מהנמכריםמוצרים אלה הינם  .קפואים

  נוחות וקמעונאיים אחרים.

 וציוד לייצור משקאות קפואים. קפואים משקאות :שוק זה מתחלק לשני ענפי פעילות

קפוא"  במרקםבשוק המשקאות ישנה קטגוריה של "משקאות : המשקאות הקפואיםענף  .ג

(Textured frozen Beverage) .קרח וסירופ בטעם, אבקה או  משקאות אלו מיוצרים עם

המשקאות  בסיס משקה שעובר הליך של ערבוב עד שנוצרת תערובת סופית רכה וחלקה.

החל ממשקאות קפואים פשוטים על בסיס סירופ )למשל ברד(  ,הקפואים כוללים כל משקה

 ועד לשייקים עם חלבונים וכדומה.

משקאות עם סירופים כוללים בעיקר ם שלהם הביקוש הרב ביותר כיום, המשקאות הקפואי

שייקים המיוצרים מפירות אמיתיים ממותקים, חומרי צבע, חומרי טעם וקרח וכדומה, 

-משקאות אייסעם קפאין )למשל  יםקפוא אותבר(, משק-ריהיצע  כגוןורכיבים טבעיים )

כיום, חלבונים.  ים עם(, משקאות קפואים אלכוהוליים )למשל מרגריטות( ושייקקפה

משקאות מסוג זה ניתן להשיג בעיקר ברשתות מזון מהיר, תחנות דלק וקיוסקים, חנויות 

 נוחות, בתי קולנוע וכדומה.

מיליון כוסות של משקאות  8 -מדי יום כנמכרו בארה"ב בלבד  2019בשנת  ,שוק יעל פי מחקר

 6.6 -וי של כקפואים, בשומיליארד כוסות של משקאות  3.5מעל במהלך השנה קפואים ו

 -יגיע לשווי של כ בארה"ב שהשוקהוא הצפי בהתאם למחקר השוק, . מיליארד דולר ארה"ב

נמכרו בארה"ב בלבד חומרי גלם  2019כמו כן, בשנת  .2025מיליארד דולר ארה"ב בשנת  6.7

 מיליארד דולר ארה"ב. 3 -לייצור משקאות קפואים בשווי של כ

היכנס לשוק פוטנציאלי רחב זה, בו לא קיים פתרון דומה. בנוסף, מכונת הדלפק מיועדת ל

ולהיכנס לשווקים חדשים, בהם אין כיום מוצר  מוצריההחברה שואפת להמשיך ולפתח את 

דומה, למשל בתים פרטיים ומשרדים, ובכך להנגיש את עולם המשקאות הקפואים לצרכנים 

 רבים.נוספים 

הציוד הנדרש לייצור משקאות קפואים )למשל  :הציוד לייצור משקאות הקפואים ענף .ד

 מכונות ברד מסוג גרניטה וסלושי(. 

עלת החברה, ולייצור משקאות הקפואים שבו פהעולמי שוק הציוד השוק, על פי מחקרי 

ארה"ב מיליון דולר  500)מתוך כך  דולר ארה"ב יארדמיל 1.43 -בשווי של כ 2019הוערך בשנת 

, 2025דולר ארה"ב בשנת  יארדמיל 1.61 -כאשר הצפי שהשוק יגיע לשווי של כ ,רק בארה"ב(

לייצור ברד נמכרות מסורתיות למועד התשקיף, מכונות  .2.3%שנתי של  בוימשיך לצמוח בקצ

ות כמויות קטנות של משקה ומספר דולר ארה"ב )למכונה המייצר 1,500בין הנעים בסכומים 

המייצרות משקאות בקצבים גבוהים דולר ארה"ב )למכונה  20,000לבין  מצומצם של טעמים(

  .(וכדומהיותר ועם אפשרויות למשקאות מוגזים 

 מגמות צרכניות .6.8.1.2

 , כדלקמן:תואם למספר מגמות צרכניות במוצרי החברה צורךהלהערכות החברה, 
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, ניתן לראות כי מגמות הצריכה העיקריות שהניעו 2020עד שנת  :עלייה במודעות לבריאות .א

כללו צרכנים אשר רצו מבחר רחב יותר של  העולמיים הקפואים המשקאות יקושו את

טעמים, טעמים מגוונים ובאופן כללי יותר אפשרויות, לרבות אפשרויות בריאות יותר. סוגים 

 ידלמשקאות  כגוןחדשים של תערובות של משקאות הושקו לשוק, ביניהם גם פתרונות 

להכנת משקאות יותר ומכונות  מגוונים חומרי גלם חיפוש אחרקלוריות, אשר הניעו את ה

בריאות. המכונות הפועלות  עם אפשרויות שיוכלו להתמודד עם הכנת התערובות החדשות

כיום, לפי טכנולוגיה מיושנת, אינן יכולות להתמודד עם ביקוש זה, מאחר והן מוגבלות הן 

בלבד(, והן מבחינת יצירת  טעמים 2-3מבחינת ייצור מגוון טעמים )יכולות לייצר בממוצע 

, מאחר ויש קושי טכני בייצור משקה במרקם "ברד" שאינו או תחליפיו ללא סוכרתערובות 

בות ללא סוכר נוטות לקפוא לקרח(. באמצעות הטכנולוגיה של החברה, מכיל סוכר )תערו

בין עם תוספים מגוונים,  מגוון רחב של משקאות בהכנה אוטומטית ורציפהניתן יהיה להציע 

מחזקי ללא סוכר, ויטמינים, פרוטאינים, פירות, תה, היתר, משקאות קפואים בתוספת 

 המערכת החיסונית וכדומה.

אשר תואמים את החוקים  FLAKESיצוין כי החברה פיתחה מספר מרכיבים תחת המותג 

"(, כך שניתן יהיה לספק USDA)" United States Department of Agriculture -וההנחיות של ה

משקאות קפואים המיוצרים באמצעות מרכיבים אלו בבתי ספר ברחבי ארה"ב. למיטב 

ידיעת החברה, אין כיום יצרן אחר של מכונות למשקאות אוטומטיים המסוגל לייצר 

)האוסרים על  USDA -משקאות קפואים ללא סוכר ולספקם לבתי ספר, בהתאם להנחיות ה

 ות המכילים סוכר בעקבות קמפיין "חטיפים חכמים בבתי ספר"(.מכירת מזון ומשקא

ככלל,  .התאמה אישית הינה מגמה משמעותית בתעשיות רבות: פרסונליזציה של מוצרים .ב

דפוסי הצריכה של צרכני המזון והמשקאות בשנים האחרונות מתאפיינים בפרסונליזציה 

קפואים רחב, אף שמדובר באחד רחבה ככל הניתן, אך כיום לא ניתן להציע מגוון משקאות 

מפתחת תאפשר התחומים הצומחים ביותר בעולם. החברה מעריכה שהטכנולוגיה אותה היא 

 . ותהווה מענה לצורך זהמגוון רחב מאוד של טעמים ותצורות למשקה קפוא, 

הגדלת ההיצע של המשקאות הקפואים  ה פיתחה החברה מאפשרת אתתהטכנולוגיה או

 .רים סבירים לגורמים השונים שבשרשרת האספקה וההסעדהבהתאמה אישית ובמחי

הטכנולוגיה החדשנית של החברה מאפשרת הכנת אוטומטית של משקאות קפואים במגוון 

מזון החברות ל להערכת החברה יאפשרשל טעמים ומרקמים, על פי דרישת הצרכן, מה ש

 יהם. קהל לקוחותתמהיל המוצרים ואת ערוצי ההפצה למשקאות להרחיב את הו

מעבר לכך, הטכנולוגיה של החברה מציעה עולם חדש של הזדמנויות בשוק המשקאות 

הקפואים של משקאות בהתאמה אישית, לרבות משקאות עם תוספת ויטמינים וחלבונים, 

או  , משקאות קנאביס ומשקאות ללא סוכר(Drinkable Ice-Cream) ניתנת לשתייההגלידה 

 לפני הטכנולוגיה של החברה. באופן אוטומטי שלא היה ניתן לייצר  - תחליפיו

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .6.8.2

 בה למדינה בהתאם רגולציה, המשתנים ובכללי בתקנים בעמידה כרוכה בתחום החברה פעילות

 .לתשקיף 6.28ראו סעיף  נוספים לפרטים .הרגולטורי מבוקש האישור
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .6.8.3

החברה מעריכה כי שוק המשקאות עקב מגפת הקורונה וצמצום היקפי הצריכה מחוץ לבית, 

להרחבה על השלכות משבר הקורונה וקטן )נצרכים רובם ככולם מחוץ לבית, הצטמצם , ההקפואים

אשר תתרחש ניתן לצפות לעלייה משמעותית מעריכה כי  . עם זאת, החברהלתשקיף( 6.7.1ראו סעיף 

כאשר משבר הקורונה יסתיים. העלייה תנבע מפתיחת מקומות הבילוי וחזרת הלקוחות אליהם, כך 

החברה מעריכה כי לאחר יציאה ממשבר הקורונה, שיוכלו לצרוך מוצרים מחוץ לבית. כמו כן, 

לאנשים יגבר הרצון לפצות על התקופה בה לא יכלו לצרוך מוצרים ולבלות מחוץ לבתים, מה שיוביל 

"פינוק". בנוסף בזכות היכולת הטכנולוגית הייחודית של  -כלצריכה מרבית של מוצרים הנתפסים 

ה ביקוש רב למשקאות ונים, להערכתה יהילהציע משקאות עם תוספים מגו היא תוכלהחברה, 

 . ייחודיים אלה

המשקאות הקפואים הנם אחד המוצרים הרווחיים ביותר הנמכרים , על פי מחקרי השוקיצוין כי 

 במסעדות, קיוסקים, חנויות נוחות וכיוצא בזה.  

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .6.8.4

עקב העלייה במודעות  שינויים בדפוסי הצריכה של משקאות נות ניתן לראותבשנים האחרו

פרוטאינים, ויטמינים, עם מאפיינים אישיים יותר ), בכללם החיפוש אחר משקאות לבריאות

עולם . עם זאת, (וכו' או תוספת סוכר , ללא סוכרימת, ללא לקטוזקנאביס, תכולת פרי מסו

אפשרת גיוון, שאינה מ מיושנת טכנולוגיהעקב המשקאות הקפואים נשאר ברובו ללא יכולת שינוי, 

שמאפייני דרישות הלקוחות נוצר מצב  ,כךכתוצאה מ. וכדומהאו תוספת סוכר משקאות ללא סוכר 

 לכן, החברה סבורה כי יש לה אינו מאפשר מענה הולם.השתנו באופן מובהק, אך ההיצע בשוק זה 

 צרכנים המחפשים פתרון מסוג זה.אל מול יתרון משמעותי 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .6.8.5

ה או על להשפיע על החברשיש בהם כדי לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים למועד התשקיף, 

 המוצרים שהיא מפתחת. 

 פעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים העיקריים בתחום ה .6.8.6

 :כוללים התפעילו בתחום הקריטיים הצלחה החברה, גורמי להערכת

: איכות המחקר והפיתוח של מוצרי החברה הינו גורם קריטי בתחום יכולות מחקר ופיתוח .א

יועצים בעלי ותק, ניסיון צוות מלווה פעילות החברה ב ,פעילותה של החברה. לצורך כך

 ומומחיות בתעשייה, המסייעים בקידום פעילות המחקר והפיתוח של החברה. 

, בכדי להבטיח את בשוק המזון והמשקאות ובפרטשוק  : בדומה לכלהבנת צרכי לקוחות .ב

מאחר והחברה מכוונת למכור את מוצריה  הצלחת המוצר, יש להבין את צרכי הלקוחות.

ובשוק  )מסעדות, בתי קפה וכדומה( HoReCa -המכונות הממכר האוטומטיות, שוק בשוק 

, יש להציע מוצרים שיהיו רווחיים עבור )קיוסקים, חנויות נוחות ופיצוציות( C-Stores -ה

, כדי שיוכלו להתבלט בשוק המסעדות, קיוסקים וכו'(המיקומים, )בעלי  אלה צרכנים

יח זאת, יש לוודא שהמוצר יכול לתת מענה ללקוחות . בכדי להבטולמשוך לקוחות חדשים

מחפשים לרכוש משקאות  ףמועד התשקילהערכת החברה ל, ש, הצרכניים הסופייםשלהם
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וממותגים.  , חדשנייםעם אפשרות להפחתת/הסרת רכיב הסוכרטעימים, במגוון טעמים 

ופסת מקום רב לרכוש מכונה אמינה, שאינה ת מעוניינים, בעלי המסעדות ובתי הקפה בנוסף

מדי, נוחה לתפעול ואשר מאפשרת שירות איכותי ללקוחותיהם. החברה סבורה כי לאור 

ניסיונה הרבה בעולם המשקאות הקפואים, יש לה הבנה רחבה של צרכי הלקוחות והיא 

 .הצרכים עוקבת אחר התפתחות

 מימון יכולת ובהתאם שנים מספר אורכים הפעילות בתחום ופיתוח מחקר תהליכי :מימון .ג

 .קריטי הצלחה גורם הווהביצוע המחקר והפיתוח מל

 .החברה מוצרי לשיווק תנאי הינה רגולטוריים אישורים השגת :רגולטוריים אישורים קבלת .ד

החברה  עומדתהחברה עם מכונת הקווינזי, אשר לגביה  צברהבזכות הידע והניסיון ש

סבורה כי בדרישות והתקנים בישראל, אירופה, ארה"ב, אוסטרליה ודרום אפריקה, החברה 

מסוגלת להשיג את הרגולטוריים המשתנים בין מדינה למדינה, ובהליכים  היא בעלת בקיאות

   .גם ביחס למכונת הדלפק האישורים הנדרשים

 מהווה, מיומן אדם חוכ כך ובכלל ופיתוח מחקר יכולות :מקצועי וידע מומחיות, מיומנות .ה

 על גבוהים, אשר מקצועי וידע מומחיות רמת על שמירה ,קריטי. בהתאם גורם הצלחה

 .קריטי הצלחה גורם מיטבי, הינה באופן והפיתוח המחקר את פעילות לקדם ניתן בסיסם

: פעילות מחקר ופיתוח מאופיינת בתקופה ארוכה יחסית הכרוכה הגנה על קניין רוחני .ו

שקעת משאבים משמעותיים שעשויים להקנות יתרון תחרותי לגורם המפתח. בהתאם, בה

שיווקו המסחרי של מוצר באופן מיטבי מותנה בהגנה על זכויות בקניין רוחני נשוא תוצרי 

לאור זאת, החברה מחזיקה בפטנטים רשומים  .המחקר והפיתוח ומהווה גורם הצלחה קריטי

 בעת הצורך. ,המהווים נכס עיקרי של החברה, ובכוונתה לרשום פטנטים נוספים

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .6.8.7

 מי הכניסה העיקריים לצורך כניסה לתחום הפעילות כוללים:, חסהחברה להערכת :חסמי כניסה .6.8.7.1

יכולת להשיג תוצאות טכנולוגיות רצויות ביחס לייצור המוצרים  - לות מחקר ופיתוחיכו .א

התחבר לצרכי תכנן ולייצר מכונות וחומרי גלם מתאימים, לערוך פיילוטים וכו' ולולהצליח ל

 FLAKES -המגוון מוצרי יודגש כי בכוונת החברה להתאים את  השוק בעזרת תוצאות אלו.

 למכונת הדלפק.

החסם הרגולטורי מהווה אף הוא חסם כניסה משמעותי נוכח הרגולציות  - הרגולצי .ב

ספקי חומרי פעילות למשל, בארה"ב  .נדרש לעמוד יצרן מוצרהמשתנות ממדינה למדינה בהן 

וכן ישנם תקנים נוספים שיש לעמוד בהם בקשר  FDA -החברה דורשת אישור של ההגלם של 

 .לתשקיף 6.28ה ראו סעיף להרחב עם מכונות המייצרות מזון ומשקאות

נוכח השלב בו מצויה החברה בקשר עם המחקר והפיתוח של מוצריה, להערכת  :יציאהחסמי  .6.8.7.2

למתן  . בעת ייצור מוצרים, חסם היציאה יהיה התחייבויותהחברה בשלב זה אין חסמי יציאה

  .FLAKES -רי גלם, לרבות האו חומ םאחריות לרוכשי מוצרי

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  .6.8.8
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בתחום המשקאות  מבנה התחרותב מהותיים להערכת החברה, לא חלו בשנים האחרונות שינוים

. החידוש הבולט היחיד הוא בפתיחת שוק רשתות בתי הקפה ותחילת ממכר משקאות הקפואים

למבנה התחרות בתחום הפעילות, שמות המתחרים  וחנויות הנוחות.קפואים בשווקי המזון המהיר 

 6.15ידם בהשוואה למוצרי החברה, ראו סעיף -העיקריים של החברה והמוצרים המיוצרים על

 .לתשקיף

 שירותים ומוצרים  

את ייצור  איננה מייצרת מוצרים כלשהם.עוסקת במחקר ופיתוח בלבד ולמועד התשקיף, החברה 

ביצעה החברה עד כה ואף המכונות )למעט ייצור מעבדתי של דגמים וכמויות קטנות של מכונות( 

מתעתדת החברה לבצע באמצעות יצרנים חיצוניים, לרבות ייצור של חומרי הגלם להכנת 

 המשקאות.

 מוצרים חדשים 

כמפורט בסעיפים בשלבים מתקדמים של פיתוח מכונת הדלפק, נמצאת החברה למועד התשקיף,  .6.10.1.1

החברה  ,אב טיפוס פעיל של המוצר, אך בשל מורכבותו קיים יצוין כי. לתשקיף 6.2.2.15 - 6.2.2.11

החברה מעריכה כי המוצר  .צר ולשווק דגם סופיו לפני שניתן יהיה לייאת פיתוחנדרשת להשלים 

ראו אודות שלבי פיתוח המוצר  לפרטים .2022רבעון האחרון של שנת יה מוכן לשיווק כפיילוט ביה

 )"מחקר ופיתוח"( לתשקיף. 6.19סעיף 

לרבות משקה  ,למשקההמאפשרת  ,חדשנית הטכנולוגיבנוסף, עובדת החברה על פיתוח של  .6.10.1.2

בכוונת החברה  .(למרקם "ברדי" בפריזר הביתי )בניגוד לקפיאה עד למצב של קרח לקפוא אלכוהולי,

 .של החברה EL-VIENTOתחת מותג המשקאות  התרכיזים אשר ישמשו עבור מוצר זה יפותחוכי 

בהנחה שתהליך הפיתוח האמור יושלם בהצלחה, הטכנולוגיה תאפשר העברת משקאות אלו לשוק 

, Fanta)למשל  ומותגי משקאותחברות ל גם זוטכנולוגיה  החברה מייעדת להציעו הביתי והפרטי

Mtn Dew )שירצו להציע את מוצריהם בפורמט של ברד, ללא שימוש במכונה ייעודית, ובכך  ועוד

  On-The-Go-לשוק הביתי ולשוק ה להרחיב את קהלי היעד ואת אפשרויות הצריכה של מוצריה

, ומטרתה יודגש כי למועד התשקיף לחברה אין עדיין אבטיפוס קיים של המוצר (.)צריכה מחוץ לבית

ולהתקשר  2024פיילוטים בשנת  באמצעות, להתחיל בשיווקו 2023בשנת להשלים את פיתוחו 

  .2025בהסכמי שיתוף פעולה עם מותגי מזון ומשקאות בשנת 

 יםלעיל, בקשר עם המוצרהמידע והערכות החברה כאמור  - אזהרת מידע צופה פני עתיד .6.10.1.3

 יםשיווק של המוצר חילת ייצור אותהשלמת פיתוח, מועדים לגבי  ,, אבני הדרך הצפויותשבפיתוח

הן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך  ת בהסכמי שיתוף פעולה,ווהתקשר שבפיתוח

על גורמים שלישיים ועל משתנים רבים שלחברה , הכרוך באי ודאות גבוהה, והמבוסס, בין היתר

עדים ולוחות , מושבפיתוח יםיכך ייתכן כי השלמת פיתוח המוצראין בהכרח שליטה לגביהם, ולפ

, בפועל לא יתממשו או לא יתממשו במלואם או יתממשו באופן השונה מהותית זמנים לשיווקו

 .מכפי שהוערך או נצפה מלכתחילה

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים 

או  10%להלן פרטים בדבר הכנסות החברה מקבוצות מוצרים או שירותים דומים ששיעורם מהווה 

 ות החברה בכללותה )באלפי ש"ח(: יותר מסך ההכנס
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לשנה שהסתיימה  המוצר
 31.12.2020ביום 

שיעור מהכנסות 
 החברה

לשנה שהסתיימה 
 31.12.2019ביום 

שיעור מהכנסות 
 החברה

 51% 250 95% 73 מכונת הקווינזי

 פוטנציאליים לקוחות 

קי היעד ושוללמועד התשקיף, ובשים לב שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח, המכוונת לכניסה  .6.12.1

ם ע .ואין לחברה לקוחות קיימיםמכונת הדלפק,  שלכמפורט להלן, החברה טרם התחילה בייצור 

 הם וצרכיבקשר רציף עם לקוחות פוטנציאלים לצורך הבנה טובה יותר של צרכימצויה זאת החברה 

 השוק. 

אלו הלקוחות הסופיים  – מפעילים( 1לקוחות החברה מתחלקים באופן הבא: ): נת הקווינזימכו .6.12.2

וכדומה ל חופי ים, בתי ספר, בסיסי צה"אשר מפעילים את המכונות בפועל במיקומים שונים, למשל 

אלו רוכשים את המכונות מהחברה ומוכרים אותה  – מפיצים( 2) -"(; והמפעילים)לעיל ולהלן: "

"(. בדרך מכירה זו, המפיציםהמפיצים )לעיל ולהלן: " הלאה למפעילים המהווים לקוחות של

נותנים שירות טכני ומתנהלים מול המפעילים לכל דבר ש הם אלו המפיצים ,במרבית המקרים

מרוויח  , בנוסף לחברה,למפיץ, המפיץועניין. יודגש כי במקרה בו החברה מוכרת את המכונה תחילה 

מהמכירה למפעיל, לעומת מצב בו היא מוכרת את המכונה ישירות למפעיל. יצוין כי ערוצי מכירה 

קפואים )לרבות המשקאות האלו קיימים גם בכל הנוגע למכירת חומרי הגלם של החברה עבור הכנת 

 (. FLAKES -ה

חלקם אשר  FLAKESתחת המותג  נת הקווינזיעבור מכו החברה פיתחה מספר אבקות ותרכיזים

, כך "United States Department of Agriculture "(USDA) -ה תואמים את החוקים וההנחיות של

 שניתן יהיה לספק משקאות קפואים המיוצרים באמצעות מרכיבים אלו בבתי ספר ברחבי ארה"ב.

, אשר ביכולתם לבצע תחזוקה של אוטומטיות הלקוחות של מכונת הקווינזי הם מפעילי מכונות

המיידית  תמורת ההנפקההחברה מתעתדת להשתמש ב. במיקומי ההפעלה השונים המכונה

ללקוחות קיימים  2023 -ו 2022בשנת ומכירתן  ,נוספות קווינזי מכונות 200 -כ לצורך ייצור שתתקבל

בתהליך החזרה לייצור  תשקיעהיא , 2022כי עד לסוף שנת  מתכננתהחברה . במדינות היעד ,וחדשים

 ש"ח.אלפי  3,200 -של מכונת הקווינזי כ

: למועד התשקיף, ובשים לב שהחברה נמצאת בשלב המחקר ופיתוח של המוצר, מכונת הדלפק .6.12.3

ואין המכונות המכוון לכניסה לאחד משוקי היעד כמפורט להלן, החברה טרם התחילה בייצור 

 . למכונת הדלפק לקוחות קיימיםעדיין לחברה 

. החברה (C-Stores -ו HoReCa) הוא שוק שירותי ההסעדה בכללותומכונת הדלפק שוק היעד של 

בחון , אך מתכננת בעתיד לאינה מכוונת את מוצריה שבפיתוח, בשלב זה, אל הצרכנים הפרטיים

עם השלמת הפיתוח, בכוונת . לשוק המשרדי והביתיפתח ולהציע מכונות המתאימות אפשרות ל

כגון מסעדות ורשתות , המזוןתעשיית שירותי ל ת מוצריה בשנים הראשונות בעיקראהחברה לשווק 

התכנון של מכונת הדלפק מכוון . ועוד( Eleven-7)למשל מקדונלדס, סטארבקס,  מזון מהיר

להפחתה משמעותית בזמן ומשאבים הנדרשים לייצור משקאות קפואים, בהשוואה למכונות 

בשימוש אשר שפותחה בחברה ומסורתיות הקיימות בשוק. מכונת הדלפק מבוססת על הטכנולוגיה 
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בהפעלה  מכונת הקווינזי, כך שהיא תוכל לייצר משקאות באופן אוטומטי ותפחית את הצורךב

ידנית. כמו כן, מכונת הדלפק תספק מגוון רחב של טעמים ותאפשר הזמנות מרובות של משקאות 

איכות עקבית של  של מכונת הדלפק כוללים, בין היתר,קפואים בקצב ייצור מהיר. יתרונות נוספים 

 חומרי הגלם, הכנת משקאות ללא סוכר וכו'.בזבוז ת הפחתומשקאות קפואים 

גלידות נסטלה "גון כמזון ומשקאות, מספר מכתבי כוונות עם חברות ה התקשרה בן כי החבריצוי

  .לתשקיף 6.29.2להרחבה ראו סעיף . "שטראוס קפה ישראל"ו "פפסיקו", "ישראל

הערכותיה של החברה בדבר לקוחותיה הפוטנציאלים והתאמת  - אזהרת מידע צופה פני עתיד

מוצריה לאותם לקוחות, הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. הערכות 

 לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברהמבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע האלו 

 .םאינם בשליטת החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח מול לקוחות פוטנציאליו

 שיווק והפצה 

למועד התשקיף, ובשים לב שהחברה נמצאת בשלבי המחקר ופיתוח של מכונת הדלפק, המכוונת  .6.13.1

מכונת  ה שלסה לאחד משוקי היעד כמפורט לעיל, החברה טרם החלה בהליכי שיווק או הפצלכני

. יובהר כי שיווק והפצה/חדירה אל שווקי היעד השוניםל ה מלאהאסטרטגיהדלפק, וטרם גיבשה 

בכוונת החברה לפעול לגיבוש אסטרטגיה  .שוק היעד הראשוני העיקרי של החברה הינו ארה"ב

 קביל עם סיום תהליך המחקר והפיתוח של מכונת הדלפק.שיווקית מיד או במ

דרכי השיווק וההפצה של מכונת הקווינזי הנם מול מפיצי מכונות ומפעילי מכונות ברחבי העולם.  .6.13.2

ההגעה ללקוחות אלו הינה בעיקר בתערוכות ייעודיות לשוק זה )בעיקר בארה"ב ובאירופה נכון 

הינו מצומצם יחסית  הלקוחות הפוטנציאליים בשוק זהמספר למועד התשקיף( ודרך האינטרנט. 

 בהיקפו, מכיוון שהינו שוק מקצועי ועם מספר שחקנים לא גדול. 

 צבר הזמנות 

. כמו החלה בייצור ו/או שיווק מכונת הדלפקהיא טרם מחקר ופיתוח, ת היות שהחברה הינה חבר

התקבלה אצל החברה הזמנה קיף, למועד התשלפיילוטים. בעיקר כן, מכונת הקווינזי שווקה עד כה 

, המהווה לקוח של החברה מתקופת מכונות קווינזי על ידי מפעיל בהולנד 50רכישת ללא מחייבת 

וייצור השלמת ההנפקה  בהתאם למועד וסכםיאספקתן והחברה הודיע ללקוח כי מועד , הפיילוטים

חלק מתכוונת לעשות שימוש בהחברה דולר ארה"ב.  500,000 -כ ההזמנה הינוהיקף . המכונות

 הלקוחההזמנה. פרטי , בכפוף להשלמת כאמור לייצור ואספקת המכונות, תמורה לפי תשקיף זהמה

 הזמין גם אבקות, סירופים וכוסות והחברה פועלת לאספקת מוצרים אלו.

 תחרות  

ות קיימות מספר חברות/טכנולוגיות אשר מפתחות ומייצרלמיטב ידיעת החברה  ,למועד התשקיף .6.15.1

פתרון להכנה  המציעיםשחקנים בו אך עדיין אין משקאות קפואים,  הכנתלממכר ומכונות ל

, במגוון רחב של טעמים, עם אפשרות להכנת משקאות ללא אלואוטומטית ומתמשכת של משקאות 

לפיכך, להערכת סוכר ועם אפשרות לפרסונליזציה והכנה של מספר כוסות וטעמים במקביל. 

פתרון המציעים ישירים מתחרים כיום אין ו, יתרון בשוק זהקיים חברה ה שמפתחת מוצרלהחברה, 

המבוססות על טכנולוגית  (Slushy Machines)מכונות סלושי  יםמייצר מתחריםזהה. מרבית ה
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Auger אשר אינן מייצרות משקאות לפי דרישה, או שהן מוגבלות מבחינת מגוון טעמים וכמות ,

יצוין כי בשנים האחרונות מבחינה החברה במאמץ של מספר  טעם. משקאות שניתן לייצר בכל

חברות להיכנס לתחום המשקאות הקפואים על פי דרישה, ביניהן שתי חברות עיקריות המציעות 

למיטב ידיעת כמו כן,  .(תשקיףל 6.15.4מכונת דלפק להכנת משקאות קפואים )ראו פירוט בסעיף 

להיכנס לתחום זה בעזרת מכונות ממכר אוטומטיות של חברות ישנם גם ניסיונות  ,החברה

אלו אינן להערכת החברה זאת, עשירים בפרי. עם  Smoothyהמייצרות גלידה או משקאות מסוג 

"ברדי"  מרקםמדובר במשקאות ב לא עבור החברה מאחר שלמיטב ידיעתהישירה תחרות  מהוות

להכנת משקאות  הטכנולוגיה הנפוצה כיוםכאמור, המיוצרים על ידי ערבוב חומרי גלם עם קרח. 

מראש, עם צורך למיכל נפרד לכל טעם וללא  ות שהוכנומאפשרת הקפאה של תערוב קפואים

הכנה לעומת זאת, המערכת של החברה מסתמכת על משקאות ללא סוכר.  הכנתלאפשרות 

מגוון רחב של טעמים  מאפשרתולכן  ,הכנה מראש לעומת ,ברגע ההזמנה של משקאות אוטומטית

 יוצא בזה.מאותה מכונה, כמות גדולה יותר מכל טעם, וכ

 עם תוספיםות, על בסיס פירללא סוכר, הקיימות כיום להכנה של מגוון משקאות ) האפשרויות .6.15.2

. הכנה זו מוגבלת (בר, סטארבאקס וכדומה-למשל ריהכנה ידנית )על בעיקר מבוססות ( וכדומה

קיון שוטף ולכן אינה מתאימה לסוג נקודות המכירה י, דורשת ידע, זמן ונייצור במבחינת קצ

מכונות אלו מוגבלות מבחינת מגוון טעמים, יכולת דומה. הנדרשים למהירות, דיוק, חסכון בזמן וכ

הגשת משקאות, איכות והן יקרות להפעלה )צריכות לפעול ללא הפסקה בכדי לייצר את המשקאות 

 ולעיתים אף צריך אדם שיגיש את המשקאות ללקוחות(. 

חיצת כפתור, כמות של משקאות בל רחביכולת להכין מגוון  למכונות של החברה לעומת זאת, .6.15.3

, יכולת במרקם וקצב ייצור אחיד (מייצרת כל הזמן את מלאי הקרח שלההמכונה קאות גדולה )מש

 .והכל ממכונה אחתקאות ממותגים, משקאות גלידה וכו', להגיש מש

ביחס למוצרים מתחרים  הנמצאת בפיתוח, מכונת הדלפק יתרונותיה וחסרונותיה של פירוטלהלן  .6.15.4

ערכתה של החברה הינן המתחרות העיקריות שלה דומים מתחום המשקאות הקפואים, אשר לה

מצויות בשלבי פיתוח  חלקןומשווקות בפועל וקיים מידע פומבי לגביהן  חלקן) למועד התשקיף

  :(להןביחס מצומצם וקיים מידע פומבי 

 יתרונות וחסרונות בשוקר מחי שם המוצר שם היצרן

 החברה
מכונת 

 הקווינזי
דולר  8,500

 :יתרונות  ארה"ב

 הכנה אוטומטיתמאפשרת ה ומוכחת טכנולוגיה ייחודית
, )בעזרת יצרן קרח פנימי( ומתמשכת של משקאות קפואים

במגוון רחב של טעמים ומרכיבים טבעיים, לרבות טעמים 
 ממותגים, עם אפשרות להכנת משקאות לפי רצון הצרכן

, על ידי הוספת מרכיבים שונים תבמכונות ממכר אוטומטיו
תכולת פרי, חלבון, קפאין, קנאביס, תערובות לחיזוק  כגון;

, תוספי תזונה המערכת החיסונית, ללא תוספת סוכר, ללא סוכר
 קיימת אפשרות לאחסנה והפצה בטמפרטורת החדר.. וכדומה

הטכנולוגיה עליה מבוססת המכונה והנדרשת לייצור הטעמים 
בר השונים מוגנת על ידי פטנטים הרשומים ברחבי העולם, וכ

 הוכיחה את עצמה דרך מכונת הקווינזי.

 :חסרונות

הצריכה של משקאות ברד נעשית ברובה בחנויות נוחות כאמור, 
מציעה אפשרות לרכוש משקאות מכונת הקווינזי  .מסעדותבו

משווקות בשוק הצריכה ברד ממכונת ממכר אוטומטית, ה
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והפנאי ומוצבות במקומות כגון: מרכזי קניות, חופי ים, חדרי 
מאחר שהצרכנים לא ושר, אצטדיונים, בתי ספר וכדומה. כ

רגילים לרכישת משקאות קפואים ממכונות ממכר אוטומטיות 
קיים קושי להרגילם  )לעומת רכישתם ממסעדות וחנויות נוחות(,

  לאפשרות זו.

 החברה
מכונת 
 הדלפק

להערכת 
החברה, 

מחיר 
המכונה 

יעמוד על 
 - 5,000בין 

דולר  6,000
 ארה"ב

 :יתרונות

טכנולוגיה ייחודית המכונה מותאמת להנחה על דלפק, ובעלת 
)בעזרת יצרן קרח פנימי( הכנה אוטומטית מאפשרת ה

ם ומתמשכת של משקאות קפואים, במגוון רחב של טעמי
ומרכיבים טבעיים, לרבות טעמים של מותגי מזון ומשקאות 

אפשרות להכנת משקאות לפי קיימים ומוכרים. בנוסף, ישנה 
תכולת פרי, דל  רצון הצרכן, על ידי הוספת מרכיבים שונים כגון;

קלוריות, חלבון, קפאין, קנאביס, תערובות לחיזוק המערכת 
. , תוספי תזונה וכדומההחיסונית, ללא תוספת סוכר, ללא סוכר

 קיימת אפשרות לאחסנה והפצה בטמפרטורת החדר.

טעמים הטכנולוגיה עליה מבוססת המכונה והנדרשת לייצור ה
השונים מוגנת על ידי פטנטים הרשומים ברחבי העולם, וכבר 

החברה כמו כן,  הוכיחה את עצמה דרך מכונת הקווינזי.
עם שלוש חברות  (Letters of Intent)התקשרה במכתבי כוונות 

בינלאומיות מובילות בשוק המזון והמשקאות ליצירת שיתוף 
 פעולה ביניהם בכל הנוגע למכונת הדלפק.

 :נותחסרו

החברה נמצאת בשלבי מחקר ופיתוח של המוצר, וייתכן וייקח 
זמן להשלמת פיתוחו ועד תחילת שיווקו. כמו כן, לחברה יש 
בשלב זה רק מכתבי כוונות החתומים על ידי לקוחות 

 פוטנציאליים.

Mr.Granita 
מכונת ברד 

להכנה 
 מיידית

התשקיף לא פורסמו המכונה עדיין לא מוכנה לשיווק, ולמועד  טרם נקבע
טרם התקבלו פטנטים בגין  למיטב ידיעת החברה, .מאפייניה

טכנולוגית החברה ונראה שלא תפעל באופן אוטומטי ולא תייצר 
, נראה כי המכונה מיועדת לצרכנים פרטיים .קרח באופן פנימי
כנדרש בשווקי היעד  בקצבי עבודה גבוהיםלעומת עמידה 

  .)מותאמת להנחה על דלפק( אליהם מייעדת החברה את מוצריה

Fresh Blend 

מכונה הכנת 
משקאות 
משולבת 

 בלנדר

להערכת 
החברה, 

מחיר 
המכונה 

על  עומד
 10,000מעל  
 דולר

 ארה"ב

 יתרונות:

 המכונה מאפשרת הכנה מתמשכת ואוטומטית של משקאות 
קיימת טכנולוגיה מוכחת,  ,)בעלת יצרן קרח פנימי( ושל קרח

 הרוחני.הגנה על קניינה 

 :חסרונות

מכונה זו אינה מותאמת להנחה על דלפק, אלא מדובר במכונה 
 גדולה אשר מעמידים על הרצפה.

מוצרים למכור המודל העסקי הנוכחי של החברה לא מאפשר 
  תוספי תזונה. עם או טבעיים ממותגים,

המכונה אינה אוטומטית לחלוטין ודורשת פעולות מצד 
חומרי הגלם במפעילים אותה  מחיר המכונה גבוה. .המשתמש

אין אפשרות למיטב ידיעת החברה,  צריכים להישמר בקירור.
 לאחסנה והפצה בטמפרטורת החדר.

TAYLOR 

 מכונת ברד
עם קצב 

 ייצור מהיר

להערכת 
החברה, 

מחיר 
המכונה 

 וכתלות)
בדגם( הינו 

  -מעל ל
 דולר 10,000
 ארה"ב

 :יתרונות

קיבולת גדולה וקצב נפוצה ביותר בשימוש, אמינה ומכונה 
, טכנולוגיה מוכחת. ניתן להכין משקאות הקפאה מהיר

 ממותגים.

 :חסרונות

דגם תעשייתי של מכונת ברד רגילה ללא יכולת להכין משקאות 
 אין הגנה וכו'. , תוספי תזונהמגוון טעמיםבבאופן אוטומטי, 

 על קניינה הרוחני. לחברה ידועהש

Hamilton 
Beach 

להערכת  בלנדר
החברה 

)וכתלות 
, בדגם(
מחיר 

 הבלנדר 
יהיה נמוך 

 2,000 -מ

 :יתרונות

יכולת לייצר מגוון בעלת  להנחה על דלפק, תהמותאמ מכונה
במגוון  על פי הזמנה, ,בהכנה ידנית טריים משקאות קפואים

טכנולוגיה  .טעמים, עם תוספי תזונה ובטעמים ממותגים
 מוכחת.

 :חסרונות
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דולר 
, מדובר )אין יצרן קרח פנימי( ייצור אוטומטיתאין יכולת   ארה"ב

על  שידועה לחברה אין הגנה. תתעשייתיבקיבולת בבלנדר ידני 
 קניינה הרוחני

F’real 

מקרר 
למשקאות 

קפואים 
שהוכנו 

 מראש

מכונה 
שאינה 

נמכרת אלא 
אצל מוצבת 
לקוחות 

ומוכרת את 
חומרי הגלם 

 בלבד

 :יתרונות

מגוון  למכוריכולת מכונה המותאמת להנחה על דלפק. בעלת 
טכנולוגיה  .ממותגים, לרבות משקאות משקאות קפואים

 קיימת הגנה על קניינה הרוחני.מוכחת, 

 :חסרונות

עם  פריזראין יכולת ייצור אוטומטית, מדובר בשילוב של 
המשקאות המיוצרים על ידי  משקאות שהוכנו מראש ובלנדר.

)אין יצרן קרח  חייבים להישאר בהקפאה עד ההכנההמכונה 
אין אפשרות לייצר משקאות ממוצרים במגוון הנוכחי  .פנימי(

אין למיטב ידיעת החברה,  ., עם תוספי תזונה וכו'בלבד טבעיים
  אפשרות לאחסנה והפצה בטמפרטורת החדר.

: למועד התשקיף, המתחרים הפוטנציאליים במכונות הקווינזי הן מכונות ביחס למכונת הקווינזי .6.15.5

וחטיפים, ואינן מציעות הכנה  , מיצים, גלידותמספקות בעיקר משקאות קליםהממכר אוטומטיות 

במכונה ישירות . לפיכך, להערכת החברה לא מדובר במכונות המתחרות במרקם קפואמשקאות  של

 של החברה.

  עונתיות 

בפועל אין נתונים , אולם להניח שבחודשי החורף צריכה המשקאות הקפואים מצטמצמתניתן 

בצריכת משקאות קפואים בחודשי החורף, בדומה לגלידה אשר משמעותית המעידים על ירידה 

 נמכרת לאורך כל השנה.

 רכושר ייצו 

מרי הגלם אינה מייצרת מוצרים. החברה מתעתדת לייצר את המכונות וחו ההחברלמועד התשקיף, 

הליכי הרכבה עצמאיים של כמויות לא  החברה לבצעיכולת  תוך שמירתיצרנים חיצוניים  באמצעות

 . ומהגדולות של מכונות לצורך פיתוח, פיילוטים וכד

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 

ריהוט ומערכות כלי עבודה, למועד התשקיף, להוציא רכוש קבוע כגון מחשבים, ציוד מעבדה,  .6.18.1

 החברה, אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי. 

ראו ביאור  (2021אפריל )אשר הסתיימה בחודש  כפר סבאבלהסכם השכירות של משרדי החברה  .6.18.2

הוד השרון ומשלמת למועד התשקיף, החברה שוכרת משרדים ב לדוחות הכספיים של החברה. 17

 בתוספת מע"מ. ש"ח 10,000 של בגובה חודשיים דמי שכירות

  .לדוחות הכספיים של החברה 17ראו ביאור  , ארה"בפלורידהב ן לוגיסטימחסלהסכם שכירות של  .6.18.3

  מחקר ופיתוח 

כמתואר  םחיצוני צים, וזאת באמצעות יועת הדלפקשל מכונ המחקר והפיתוחעל  עמלההחברה  .6.19.1

 לתשקיף.  6.22 בסעיף

במרבית  ונרשמו פטנטים בגינה על ידי החברה הטכנולוגיה העומדת מאחורי המוצר כבר פותחה .6.19.2

  טכנולוגיה זו הוכחה במסגרת מכונות הקווינזי לתשקיף. 6.20 , כמתואר בסעיףמדינות העולם
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ממשיכה לפתח אותה ולהתאימה לצרכים  כאמור(,ים חיצוני צים)באמצעות יועהחברה  וכיום

 החדשים של מכונת הדלפק. 

, על בסיס המנגנונים שפיתחה הפעלת מכונת הדלפקהמנגנונים הבאים ל החברה פיתחה את ,עד כה .6.19.3

קרח, מנגנון ייחודי לשינוע קרח, מערכת מדידת  לאחסנה ו"ניהול"מנגנון  :עבור מכונת הקווינזי

, מערכת הובלה של חומרי טעם/גלם/רכיבים, מערכות קירור ובקרת במיכל האגירה קרחכמות 

המשקה, מערכת ויברציה  תהליך הכנתייחודית, תוכנה לניהול  )ערבוב( נדוריבלאקלים, מערכת 

אוטומטית  ומערכתבודדת לכוס משקה  ית, מערכת הנפקת קששילוב בתהליך הכנת המשקאותל

 . הלאחר ייצור משק הבלנדרלניכוי 

 C-Stores -ולשוק ה HoReCa -כמו כן, בכוונת החברה להמשיך בפיתוח המוצר כך שיותאם לשוק ה

. בכך שהוא שיאפשר הגשת מגוון רחב של טעמים דרך המכונה ,)קיוסקים, חנויות נוחות ופיצוציות(

את מגוון מוצריהם  שתף עמה פעולה, ולהציעלמוכרים למותגי משקאות להציע החברה שואפת 

 אשר ייוצר באמצעות מכונת הדלפק.  כמשקה קפוא

ה והגשה של מספר משקאות הזמנה, הכנ מסוע שיאפשר בחון שילוב שלל, בכוונת החברה בנוסף

 מסך מגע, מערכת ניהול חדשה ועוד. ,הוגשה בקשה לפטנט מקדמי(כאשר ביחס למסוע ) במקביל

היא תידרש  ראשונה ממועד ההנפקה,החברה צופה כי לטובת פעילויות המחקר והפיתוח לשנה ה .6.19.4

 פי תשקיף זה.-עלאשר ימומנו באמצעות תמורת ההנפקה  ,ש"ח 5,280,000-להשקעה בסך של כ

 -ובכ 2019בשנת  ש"ח 677,000 -הסתכמו בכ ,נטו ,הסכומים שהוציאה החברה בגין מחקר ופיתוח .6.19.5

  .2020בשנת  ש"ח 728,000

)באלפי  ומכירתה כונת הדלפק ואבני הדרך להמשך פיתוחהלהלן נתונים אודות סכומי ההשקעה במ .6.19.6

  :ש"ח(

סכומים  המוצר
שהושקעו 

עד  בפיתוח
ליום 

31.12.2020 

אלפי )ב
 ש"ח(

סכום 
השקעה 

 12 -צפוי ב
חודשים 

 הבאים

)באלפי 
 ש"ח(

אבני דרך לתקופה של השנה 
 (2022)עד שנת  הקרובה

אבני דרך לתקופה של 
 השנתיים הקרובות

 (2023)עד שנת 

אבני דרך לתקופה 
 שנים הקרובות 3של 

 (2024)עד שנת 

מכונת 
 הדלפק

 המכונה אפיוןסיום    ש"ח 2,570 ש"ח 650
)כולל גודל, קצב עבודה, 
מספר טעמים, מנגנון 
הולכת טעמים, תצורת 

המועד . הפעלה וכדומה(
הצפוי להגיע לאבן דרך 

 .2021 דצמבר –

  פיתוח טעמים
ומשקאות ייחודיים 
שידגישו פאן איכותי של 

 משקאות קפואים.

  מזעור והתאמה של
 מערכות המכונה.

 תוכנת ניהול  אפיון
 ובקרה.

  תכנון קונספט למכונת
הדלפק, כולל מחקרי 

  סיום פיתוח דגם
ראשון של 

 .המכונה

  בניית תכנית
 לייצור המכונה.

  בדיקות טכניות
 והנדסיות.

  הליכי תקינה
 בינלאומית.

  טעמים פיתוח
 ומשקאות.

  חתימה על
הסכמי פיילוט 

לקוחות  3עם 
בינלאומיים 

  תכנון גרסאות
ללקוחות 

משמעותיים עם 
 דרישות שוק.

  פיתוח דגמים
נוספים לתמהיל 
צרכי לקוחות 
שונים )קצב 
ייצור, מגוון 
טעמים, גודל 

 .(דומהמכונה וכ

  בחינת כניסה
לשווקים 

כגון  ,חדשים
ים והשוק רדמש

 .הביתי

  מכירות המכונה
ברחבי העולם. 
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שוק, בדיקות עם 
לקוחות פוטנציאלים, 

המועד הצפוי  וכדומה.
 –להגיע לאבן דרך 

 .2021 דצמבר

ביצוע מכירות ו
 .המכונשל ה

 2025בשנת 
החברה 

מתעתדת 
לחתום על 
הסכמי שיתוף 
פעולה נוספים 
עם לקוחות 
ברחבי העולם 

פעול לשם ול
 הגדלת

 .מכירותיה

, הערכותיה של החברה בדבר הפיתוחים העתידיים המתוכננים - פה פני עתידואזהרת מידע צ

מידע צופה פני עתיד, כמשמעות המונח בחוק  ם, הםהשלמתל יםמועדהו עלויותה, אבני הדרך

של החברה  ניירות ערך אשר מבוסס על הערכת הנהלת החברה בהתאם לניסיונה המצטבר

בין הגורמים העלולים לגרום לכך כי המידע והערכות החברה לגבי מידע כאמור לא . ותכניותיה

או אי הצלחה בקשר עם ם בפיתוח המוצר עיכובי, בין היתר, יתממשו באופן הרצוי, ניתן לציין

הערכות אלו עשויות שלא להתממש או לא להתממש באופן מלא ואף התאמתו לגודל הרצוי. 

להשתנות באופן מהותי בשל מכלול נסיבות ובכללן שינוי בצרכי לקוחות ושינוי בסדרי עדיפויות 

  .בפיתוח

 לקבלת זכאית החברה, חכם כסף תכנית במסגרת - "חכם סףתכנית "כ ,והתעשייה הכלכלה משרד .6.19.7

 במסגרת החברה של המוכרות מההוצאות 50% של בשיעור ב"בארה פעילותה עם בקשר סיוע

 התמיכה ₪.מיליון כ של מאושר תקציב מתוך₪,  מיליון כחצי של סיוע, קרי, לה שאושר התקציב

 ניתנת ואשר האישור קבלת מיום שתחילתה חודשים 24 של לתקופה הינה התכנית במסגרת

 בכתבי שנקבעו לתנאים כפופה התמיכה תכנית .חודשים עשר-שנים בת נוספת לתקופה להארכה

 הנלווים והנהלים הכלכלה משרד ל"מנכ להוראות וכן ,החברה של ההתחייבות ובכתבי האישור

במידה והיקף היצוא של החברה בשוק היעד שהוגדר בתכנית יגדל בשיעור של ההסכם,  יפ-לע. להן

החברה תשלם תמלוגים אלפי דולר ארה"ב )הנמוך מבניהם( ביחס לשנת הבסיס,  250או  50%

כסף תכנית מ שהועבר מימוןמלוא הלהחזר , עד שנתיותהמכירות המכל  3%בשיעור של לתכנית 

ה קיבל החברה התכנית בגיןנכון למועד התשקיף, . ישורחכם, וזאת למשך חמש שנים מקבלת הא

בשים  ."(הסכום שהתקבל)להלן: " מהתקציב שאושר 50%המהווים ₪, אלפי  247 -כ בסך כספים

לב לכך שלא צפוי שינבע לחברה תזרים מזומנים חיובי ממכירות מוצרים או רישיונות המהווים 

כנית לא צפוי שינבע לחברה תזרים תוקף התבטווח הזמן של וכן ש 9האמור, התכניתתוצר של 

כי הסכום שהתקבל לא  הרסבומזומנים חיובי ממכירות בשווקים נשוא התוכנית, הנהלת החברה 

  .יוחזר, ובהתאם לא הוכרה התחייבות בגין מענק זה

  נכסים לא מוחשיים 

 .וקניינה הרוחניההצלחה של החברה תלויה, בין היתר, ביכולתה להגן על נכסיה הלא מוחשיים  .6.20.1

הטכנולוגיה הייחודית אשר פותחה על ידי החברה נרשמה כפטנט במרבית המדינות בעולם. 

 הן של מכונת הקווינזי והן של מכונת הדלפק. הפיתוחטכנולוגיה זו מאפשרת את 

                                                      

יובהר כי הסכום שהתקבל נועד לפעילות בקשר עם מכונת הקווינזי. החברה צופה שינבע לה תזרים מזומנים חיובי  9
 כום שהתקבל.סכתוצאה ממכירות מכונת הדלפק, ואין בכך כדי להשפיע על החזרת ה
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 :פטנטים .6.20.2

יודגש כי הפטנטים לעיל . , למועד התשקיףשל החברההרשומים הפטנטים סטטוס  פירוטלהלן 

ישמשו גם לפיתוח הפטנטים  .מכונת הקווינזיטכנולוגיית החברה ויושמו בלצורך פיתוח  נרשמו

 :ומכונות נוספות מכונת הדלפק

מדינה בה  תיאור שם הפטנט
אושר 

 הפטנט

מספר 
 הפטנט

הזכויות 
 בפטנט

מועד פקיעה 
 צפוי של הפטנט 

APPARATUS 
FOR 

DISPENSING 
MADE-TO-

ORDER 
FROZEN 

BEVERAGE 

"מכשיר 
 המשקאות"

 

מנגנון לייצור משקאות 
קפואים במגוון טעמים. 
המנגנון כולל לפחות מיכל אחד 
לאחסון רכיבי הטעם, מיכל 
ערבוב עם מנגנון ערבוב ייחודי, 
יחידה לאספקת פתיתי קרח, 
מנגנון להעברת רכיבי הטעם 
למיכל הערבוב ויחידת בקרה 
ממוחשבת השולטת בהיבטי 
הייצור של המשקאות 

רכיבי הטעם יכולים  הקפואים.
להופיע בצורת דגנים, אבקה 

  או נוזל.

של פטנט יצוין כי היקף ההגנה 
להשתנות בין  עשויזה 

 .טריטוריה אחת לשנייה

 

 

בבעלות  214013 ישראל
 החברה

19.1.2030 

 19.1.2030 2010205404 אוסטרליה

 19.1.2030 2,750,000 קנדה

 19.1.2030 80004700.8 סין

 19.1.2030 2387323 אירופה

 19.1.2030 5610639 יפן 

 19.1.2030 306459 מקסיקו

 19.1.2030 2529213 רוסיה

 19.1.2030 8,434,319 ארה"ב

 19.1.2030 1007342-6 ברזיל

 19.1.2030 301355 הודו

דרום 
 אפריקה

2011/05106 

 

19.1.2030 

APPARATUS 
FOR 

DISPENSING 
ELONGATED 

ARTICLES 

"מכשיר 
 הפריטים"

מנגנון לחלוקת חפצים 
מוארכים כגון קשיות, והוא 
כולל, מיכל להחזקת הפריטים 
המוארכים, מכשיר לקבלת 
הפריטים המוארכים שיכול 
להיות במצב פתוח או סגור, 
וכן מנגנון המאפשר שחרור של 

 פריט יחיד.

בבעלות  8,973,782 ארה"ב
 החברה

23.5.2033 

 

 

 

 

 

 



 

 29 - ו

 התשקיף:רישום פטנטים שהגישה החברה, נכון למועד לבקשות סטטוס ה פירוטלהלן 

מדינה בה  תיאור שם הפטנט
הוגשה 
 הבקשה

ועד הגשת מ
 הבקשה

הזכויות 
הצפויות 

 בפטנט

  קדימותמועד 

FROZEN 
DRINK 

MACHINE 
WITH 

CONVEYOR 
BELT 

 "מכונת המסוע"

בקשה ארעית לרישום פטנט 
מנגנון המאפשר לייצר על 

ולהגיש מספר רב של משקאות 
 שונים במקביל ובהזמנה אחת.

מדובר בהליך אמריקאי 
מקדים לבקשת רישום פטנט, 
שמאפשר לשמור על זכויותיו 
של בעל הבקשה במשך שנה. 
החברה מתכוונת להגיש בקשה 
להשלמת רישום הפטנט עד 

בדצמבר  28התאריך שנקבע, 
2021. 

בבעלות  28.12.2020 ארה"ב
 החברה

28.12.2020  

  .בארה"ב QUINZEEלמועד התשקיף, רשמה החברה את סימן המסחר : סימני מסחר .6.20.2.1

 הון אנושי 

והיא פועלת באמצעות  ועובד נוסף, סמנכ"ל כספים ,מנכ"למונה  החברהצוות למועד התשקיף,  .6.21.1

  .המספקים לה שירותים שונים יועציםקבלנים חיצוניים ו

 מצבת העובדים בחברה .6.21.2

ועובדים שהועסקו בקשר עם  מצבת העובדים של החברה )לא כולל נותני שירותים חיצוניים

 ( הינה כדלקמן: הפעילות המופסקת

 31.12.2019 31.12.2020 סמוך למועד התשקיף תפקיד

 1 1 2 הנהלה בכירה
 2 1 *0   כספים

 1 1 1 מחקר ופיתוח
 ***3      **0    0 ותפעול שיווק
 7 3 3 סה"כ

 ."הנהלה בכירה"ב)*( סמנכ"ל הכספים נכלל 
 ות המופסקת.ליודגש כי עבדו בחברה שלושה עובדי שיווק שהועסקו בקשר עם הפעי)**( 

 ות המופסקת.לשהועסקו בקשר עם הפעי עובדים( 6)סה"כ  יודגש כי עבדו בחברה שלושה עובדי שיווק נוספים)***( 

השינויים שחלו במצבת העובדים כמתואר בטבלה לעיל, נובעים מכך שהחברה החליטה להתמקד 

להפסיק את הליך הייצור של  וכתוצאה ישירה מכך,בהשלמת המחקר והפיתוח של מכונת הדלפק, 

מערך השיווק, המכירות הוחלט לצמצם את  2019בשנת  ,מכונות הקווינזי. עקב הפסקת הייצור

מצבת העובדים , וכדי לשמור על מצב החברה הקורונהמשבר עקב בחברה.  והתמיכה הטכנית

 6.28.4. כמו כן, עקב מכירת פעילותה של אלויאנטו )כמתואר בסעיף 2020הצטמצמה גם בשנת 

  .2021מצבת העובדים הצטמצמה גם בשנת לתשקיף(, 

או מעמידים  חוזים אישיים עם החברההעובדים מועסקים ב - הטבות וטיבם של הסכמי העסקה .6.21.3

. הסכמי ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי שירותים באמצעות הסכם ייעוץ

השתתפות  ר,ה כוללים, בין היתתחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה. תנאי ההעסק

פי דין. -ויתר תנאים סוציאליים עלדמי הבראה, הפרשות לפנסיה  בהוצאות רכב, זכאות לחופשה

לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה מראש,  הםהסכמי ההעסקה 
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 8פרק ם גלפרטים ראו  .ידית כמתואר בהסכםבמקרים חריגים המאפשרים הפסקה מ למעט

 לתשקיף.

  .החברהויזם אודי קליר, מנכ"ל לחברה תלות במר  - תלות בעובדים .6.21.4

 לתשקיף. 8.2ראו סעיף  - מדיניות תגמול נושאי משרה .6.21.5

 לתשקיף. 3.5ראו סעיף  - תכנית אופציות לעובדים .6.21.6

 ספקים, קבלני משנה ויועצים 

הספקים, קבלני המשנה והיועצים של החברה מעניקים לה שירותים בעיקר לצורכי ליווי טכנולוגי 

בנוסף, מעת לעת ולפי הצורך, מסתייעת החברה בשירותים של עבור המחקר והפיתוח של מוצריה. 

, כגון מהנדסי חומרים, מזון, חשמל, מכונות, יועצי בטיחות, ספרות בתחומים נוספים יועצים

  מקצועית, עיצוב, קירור ועוד.

על ידי ספקים  פיתוח של החברההפעילות המחקר ו שקדמו למועד התשקיף, השנתייםבמהלך 

מחסור בהון. משכך, המחקר ופיתוח בשנים אלו נעשו עקב משבר הקורונה ו צומצמה חיצוניים

עסק אשר  קליר,מר נירי של  בסיועו ,אהוד קליר, מנכ"ל החברהמר די יבאופן פנימי על  בעיקר

לחזור החל ממועד ההנפקה, בכוונת החברה עם זאת,  .תמורה במחקר ופיתוח של החברה ללא

. להסכם התקשרות עם מר נירי קליר וספק ולבצע את המחקר והפיתוח באמצעות ספקים חיצוניים

  .ראו להלן 2021נוסף משנת 

הסירופים, התרכיזים הפיתוח של צומצמה פעילות  2019, בשנת ייצור מכונת הקווינזיעקב הפסקת 

לא בשנתיים שקדמו למועד התשקיף,  , ולכן(FLAKES)והאבקות להכנת המשקאות הקפואים 

  .מהנדסי מזוןשולמה תמורה משמעותית ל

 םלספקי המחקר ופיתוח במהלך השני משמעותית לא ניתנה תמורההאמור לעיל, ומאחר שלאור 

)שאינם בתחום המחקר והפיתוח  החברה לספקיה העיקרייםתשלומי יפורטו להלן , 2020 -ו 2019

 כדלקמן: , (₪)באלפי  (ספקים שנתנו שירותים בקשר עם הפעילות המופסקתהוציא לו

 ספק

 2019שנת  2020שנת 

תשלומי  אחוז מסך תשלומים
 החברהתשלומי  אחוז מסך תשלומים לספקים החברה

 לספקים

)שכירות  ספק א'
משרדים והוצאות 

 (1) (נלוות
181 19% 535 35% 

)חומרי  ספק ב'
 0% - 13% 123 (2) מחקר ופיתוח(

)ליסינג  ספק ג'
 7% 11 9% 90 (3) רכבים(

ליווי ) ספק ד'
 0% - 1% 5 (4) (טכנולוגי
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 התקשרות עם ספק לצורך שכירות משרדים והוצאות נלוות )ספק א'( (1)

בהסכם שכירות משנה, לפיו שכרה מהספק משרדים עם צד ג' החברה  ההתקשר 2017ביולי,  1ביום 

הארכה לעם אפשרות ) 2020באפריל  30ליום  עדומחסני אחסון בהוד השרון. ההסכם היה בתוקף 

 חודשי קבוע כנקוב בהסכם. לתשלום. בגין שירותיו, זכאי הספק (לשנתיים נוספות, אשר לא מומשה

 ספק ב'(התקשרות עם ספק לצורך רכישת חומרי מחקר ופיתוח ) (2)

עבור המחקר ופיתוח של מכונת  משמשיםהחברה התקשרה עם צד ג' לצורך רכישת מוצרים ה

 בתמורה לשירותיו כאמור, החברה שילמה סכומים משתנים בהתאם למוצרים אשר נרכשו. הדלפק.

 '(גהתקשרות עם ספק לצורך ליסינג של רכבים )ספק  (3)

, שנים 3 עדשל  לתקופות רכבים שכירות מיהסכמספר בעם צד ג' התקשרה החברה  2018בשנת 

ובחודש  רכבים 2הוחזרו  2020 ,יוני בחודש. לפעילותה יםרכבים המשמש 6היא שוכרת  הםלפי

חודשי קבוע כנקוב  לתשלוםבגין שירותיו, זכאי הספק  .נוספים רכבים 3הוחזרו  2021 ,ינואר

 בהסכם.

 )ספק ד'(התקשרות עם ספק לצורך ליווי טכנולוגי  (4)

ליווי שירותי  לקבלתבהסכם עם צד ג' שהינו מהנדס מזון החברה  ההתקשר 2015בנובמבר,  1ביום 

ידוי עמידתם טכנולוגי בייצור מכונות מזיגה, שירותי פיקוח על ייצור תרכיזים למכונות, לרבות וו

החברה. בחודשים בדרישות רגולטוריות, ושירותי פיתוח מוצרים על פי דרישות ייצור ושיווק של 

שעות  8בור חודשי קבוע כנקוב בהסכם, ע לתשלום הספקזכאי בהם זקוקה החברה לשירותיו, 

עבודה חודשיות, וכן להחזר הוצאות לצורך ביצוע תפקידו. תשלום שעות נוספות יתבצע במקרה 

 הצורך. כמו כן, נקבע כי ישולם שכר פיתוח נוסף על כל מרשם/טעם/הרכב שהספק יפתח. 

ליווי שירותי  לקבלתבהסכם התקשרה החברה עם אותו צד ג'  2020בדצמבר,  31כן, ביום  כמו

ביתי על פי דרישות  רטכנולוגי בפיתוח משקאות להקפאה עצמית הקופאים למרקם "ברדי" בפריז

לשכר פיתוח על כל טעם שהספק יפתח, כנקוב  הספקזכאי , בגין שירותיוייצור ושיווק של החברה. 

 להחזר הוצאות לצורך ביצוע תפקידו. בהסכם, וכן

 מר נירי קלירהתקשרות עם  (5)

עניק לחברה שירותי מחקר ה ,ואחיו של מנכ"ל החברה החברהחד מיזמי אקליר, שהינו נירי מר 

  .ללא תמורההשירותים כאמור  הוענקו ,2018החל משנת כאשר , 2009שנת ופיתוח החל מ

 לחברהייעוץ שירותי  מר קליר יעניק בהסכם לפיוומר קליר התקשרו החברה  ,2021במרץ,  4 ביום

, מכונת הדלפק יסייע במידת הצורך לפיתוחוכן  בשליטתו המלאה באמצעות חברה מעת לעת,

 ,בלתי מוגדרתההסכם הינו לתקופה  .)בתוספת מע"מ( עבור שעת עבודה₪  400בתמורה לסך של 

כמו כן,  .יום 90למתן הודעה מוקדמת בת צד להסכם יוכל לבטלו מכל סיבה שהיא בכפוף וכל 

בגין . של ההסכם מר נירי קלירעל ידי הפרה יסודית ה של במקרלבטל את ההסכם  תהחברה רשאי

שעתי קבוע, וכן לתשלום בגין הוצאות שהוצאו בקשר עם  לתשלום קליר נירי מר זכאי, שירותיו

נה הרוחני. כמו כן, נקבע כי על קניי הוראות לעניין בעלותה של החברהההסכם כולל . מילוי תפקידו

( 2( תפותח בעזרת ציוד, חומרי גלם, מתקנים או סודות מסחריים של החברה; )1כל אמצאה ש: )

תהיה שייכת בבלעדיות לחברה.  –( קשורה לעיסוקי החברה 3נובעת משירות שנעשה עבור החברה; )
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ר סיום ההתקשרות ביניהם.  מר קליר התחייב שלא לטעון לזכויות באמצאות החברה, אף לאח

ולמשך  ההתקשרותתחרות בחברה במהלך תקופת -לאיההסכם כולל הוראות בגין התחייבות 

 .אחריהחודשים  12של תקופה 

 התקשרות עם ספק לצורך פיתוח מכונת הדלפק  (6)

ייעוץ ופיתוח של מכונת שירותי  לקבלתבהסכם עם צד ג' החברה  ההתקשר ,2021בינואר,  25ביום 

 הספקזכאי , שירותיו בגין. , בדגש על עיצוב המוצר, פיתוח ממשקים למשתמש וכדומההדלפק

לא  הספקעל פי ההסכם, משתנה בהתאם לנותן השירות )מהנדס, מעצב, מנהל וכו'(.  שעתי לתשלום

או הפסדים , וכן לא יהא אחראי בגין נזקים השירותים שיינתנושא בכל אחריות בקשר עם יי

 . שייגרמו לחברה

  חומרי גלם 

הנם חומרי מתכת, פלסטיק, משאבות, ם העיקריים שיידרשו לייצור מכונת הדלפק לחומרי הג .6.23.1

 קושי בהשגתם.סבורה כי לא קיים מערכות קירור, מערכות מחשוב וכד'. זמינותם רבה והחברה 

על ידי בוצע מ (FLAKES)ייצור הסירופים, התרכיזים והאבקות להכנת המשקאות הקפואים  .6.23.2

של  מתכונים, בהתאם ל(המתמחים בתחום )כגון יצרני תערובות מזון ותמציותחיצוניים יצרנים 

 םיצרניבעזרת  FLAKES -ה לייצר אתנכון למועד התשקיף, בכוונת החברה להמשיך החברה. 

הזמנה וכמו כן לקראת  ל פיע FLAKES -ייצור המתכננת לחדש את החברה  כאמור.חיצוניים 

 שיווק של מכונת הדלפק.ועד בו יבוצע ייצור ובמהחזרה לשיווק של מכונות הקווינזי ו

המשתנים  שימוש בחומרי גלםעשה נ (FLAKES)לצורך ייצור הסירופים, התרכיזים והאבקות 

מים, רכזי פירות, סוכרים, תוספי מזון לרבות : ביניהם הם העיקריים בהתאם למוצר, כאשר

קיימים מגוון ספקים שונים בשוק, וזמינות החומרים גבוהה ממתיקים, חומרים משמרים וכדומה. 

 אשר יכולים לספק את חומר הגלם ככל שתבחר בכך החברה.

  הון חוזר 

מזומנים וחייבים שונים, כגון חייבים מנכסים שוטפים הכוללים ההון החוזר של החברה מורכב 

 ההון החוזר כולל התחייבויות שוטפות בעיקר בגין . החברה ומוסדותבגין פעילות הפיתוח שמבצעת 

 .ספקים לפעילות השוטפת ובגין עובדים

נכסים שוטפים לעומת  ש"חאלפי  1,369) ש"חאלפי  1,724הון החוזר עמד על גירעון בה 2020בשנת 

 התחייבויות שוטפות(. ש"חאלפי  3,093

באמצעות חברה ) מכרה החברה 2021במהלך חודש ינואר בגירעון כאמור,  , בין היתר,בכדי לטפל

, כמתואר מיליון ש"ח 3 -סך של כתמורת  ,בעיר הבה"דים לצד ג' את הזיכיון שלה (אלויאנטובת ה

לחברה  אין למועד התשקיףנכון להערכת הנהלת החברה, לאור האמור,  .ףשקילת 6.29.1בסעיף 

  בעיית נזילות.

  מימון 

מבעלי והלוואות גיוסי הון , בעיקר מסבבי השקעהלמועד התשקיף החברה מממנת את פעילותה  .6.25.1

 3 פרק, כמפורט בבאמצעות המרתן למניות החברה 2019אשר נפרעו במהלך שנת  ,מניותיה
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נמכרה )שפעילותה מפעילותה השוטפת של חברת הבת אלויאנטו גם  ,2021ועד לינואר,  ;לתשקיף

 (.2021בחודש ינואר 

בהסכם עם תאגיד בנקאי לפיו היא נטלה הלוואה אלויאנטו , התקשרה 2020ביולי  7בנוסף, ביום 

אלף ש"ח )ללא הצמדה( במסגרת קרן ההלוואות לעסקים בערבות המדינה  300בסך כולל של 

להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה. קרן ההלוואה נושאת ריבית משתנה בשיעור של פריים 

בהתאם לתנאי הקרן, המדינה . 2023ביוני,  7יום לשנה ופירעונה המלא ב 1.5%בתוספת מרווח של 

החברה פרעה את יתרת  ,סמוך למועד התשקיףנושאת בעלות הריבית של שנת ההחזר הראשונה. 

   ההלוואה.

בסך של  פעילותירידה במחזור ה בגיןסיוע קיבלה מענק  אלויאנטו, 2020בחודש אוקטובר , כן כמו

הכלכלית של  הבמסגרת תכנית סיוע לעסקים בהוצאות קבועות בשל ההשפע"ח ש אלפי 56 -כ

אינה נדרשת להחזיר את סכום המענק אלא אם יתברר כי  אלויאנטו התפשטות נגיף הקורונה.

בשיעורים שנקבעו במסגרת תנאי מענק  המחזורים בתקופה הנדרשת לא פחתו בהשוואה לאשתקד

  .הסיוע

 ספקים של חברת הבת של החברהאשראי מ .6.25.2

אשר סיפקה ספקים  עם מי הלוואההסכשני התקשרה אלויאנטו ב 2017ובאוקטובר  2018באפריל 

לאלויאנטו מוצרים עבור פעילותה בממכר אוטומטיות בעיר הבה"דים )פעילות מופסקת(, בסך כולל 

וסמוך הופסקה  פעילות בעיר הבה"דים(. הנושאת ריבית ולא )ללא הצמדה מיליון ש"ח 1.3של 

 סמוך למועד הגשת יתרת ההלוואות, טרם מועד הפירעון.מחלק  האלויאנטו פרע למועד התשקיף

 ₪. אלפי  120 -התשקיף החוב של אלויאנטו עומד על כ

  הערכת החברה לגבי צורך בגיוס מקורות נוספים .6.25.3

למועד התשקיף, החברה מעריכה כי בשנה הקרובה היא לא תידרש לגייס מקורות מימון נוספים על 

 תמורת ההנפקה לצורך מילוי יעדי ההנפקה ולכיסוי תפעול עסקיה השוטפים. 

 מיסוי 

  לדוחות הכספיים. 27 -כ"א ו2ים ראו ביאור לפרטים

  סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 

למועד התשקיף, לא ידוע לחברה על סיכונים סביבתיים הנוגעים לפעילותה. לפיכך, החברה מעריכה 

כי להוראות הנוגעות להגנת הסביבה לא תהיינה השפעות מהותיות בגינה תידרש להשקיע או לשאת 

ת כלשהי, וכן אינה מעריכה כי לזו תהיה השפעה על רווחיותה ומעמדה התחרותי בהשקעה או בעלו

 .בעתיד הקרוב לעין

 מגבלות ופיקוח על החברה 

תחום פעילותה של החברה, ובפרט חלק מחומרי הגלם שלה, טכנולוגיות הייצור והציוד המשמש  .6.28.1

נדרשים אישורים  אותה דורש אישורים רגולטורים המשתנים ממדינה למדינה. במדינות שונות

 ,למשל .שונים הנוגעים לפעילות במזון, תנאי יצור נאותים של מזון, מערכת בקרת זיהומים וכדומה
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החברה תפעל לקבלת  .FDA -החברה דורשת אישור של הספקי חומרי הגלם של פעילות בארה"ב 

 .בשווקי היעד השוניםהאישורים הנדרשים 

 NSFתקני בטיחות וולונטריים, כגון תקינה של ם מתכוונת ליישם במוצריה גהחברה  ,בנוסף .6.28.2

International – The Public Health and Safety Organization .כנהוג בתעשיית המזון , 

אשר לגביה עמדה החברה  ,בזכות הידע והניסיון של החברה עם מכונת הקווינזיהחברה מעריכה כי  .6.28.3

ודרום אפריקה, החברה בקיאה בהליכים  אוסטרליהבישראל, אירופה, ארה"ב, בדרישות והתקנים 

הללו. יצוין כי החברה פועלת עם יועצי תקינה, חומרים, מהנדסי מזון מיומנים וכדומה, וכן עם מכון 

 צורך קבלת כל התקנים הנדרשים., לITL (Israel Testing Labratories)התקינה 

ים את תזכיר חוק החברות )תיקון , פרסם משרד המשפט2021במרץ  10ביום  - רגולציה עתידית .6.28.4

)להלן:  2021-מס'__( )ממשל תאגידי בחברות ציבוריות שאין בהן בעל שליטה(, התשפ"א

"(, לפיו מוצע להתאים ולעדכן את כללי הממשל התאגידי החלים על חברות שאין בהן בעל התזכיר"

ף, ולכן ייתכן והיא לתשקי 3שליטה. נכון למועד התשקיף אין בחברה בעל שליטה, כמתואר בפרק 

  10תהא כפופה לתקנות אלו.

 11והסכמי שיתוף פעולההסכמים מהותיים  

 זיכיון מכירתהסכם  .6.29.1

 זיכיוןלפיו מכרה אלויאנטו את הבהסכם צד ג' עם  התקשרה אלויאנטו 2020בספטמבר  21 ביום

 , כולל מימוש אופציה(, בהתאם,2027במאי  31הבלעדי למשך יתרת תקופת הזיכיון )קרי, עד 

להסכם ההרשאה לאספקה והפעלה של מכונות אוטומטיות לממכר משקאות וחטיפים לרווחת 

יחד עם כל , "(עיר הבה"דיםהשוהים בקריית ההדרכה של צה"ל בנגב, על שם אריאל שרון )"

בתמורה  .)שבעים( מכונות שתייה קרה וחטיפים 70, וכן הסכם ההרשאה מכוח הזכויות והחובות

. בתוספת מע"מ מיליון ש"ח, 3-כהרוכשת סך של  שילמהלהעברת הזיכיון והמכונות לידי הרוכשת, 

 , והתמורה הועברה לאלויאנטו.2021 ינוארב 31ההעברה של הזיכיון והמכונות בוצעה ביום 

  פעולה ופישיתל כוונותמזכרי  .6.29.2

שלוש עם  (Letters of Intent)במכתבי כוונות  ,2019בחודשים יולי ואוגוסט, החברה התקשרה 

שטראוס ", "גלידות נסטלה ישראל"חברת ) מובילות בשוק המזון והמשקאותבינלאומיות חברות 

שימוש בטכנולוגית לליצירת שיתוף פעולה ביניהם בכל הנוגע  ("פפסיקו"וחברת  "קפה ישראל בע"מ

                                                      

על ידי הוספת  תיקון הגדרת "שליטה"במסגרת התזכיר מוצעים מספר תיקונים, כאשר העיקריים ביניהם הם:  10
 25%מאמצעי השליטה בה, תיחשב החזקה של  50%-חזקה ניתנת לסתירה לפיה בחברה בה אין מי שמחזיק למעלה מ

, והחלפתה בחובה ביטול החובה למנות שני דירקטורים חיצונייםאו יותר מאמצעי השליטה בחברה כשליטה בה; 
 ;התאמות במנגנוני מינוי דירקטוריםכן הרחבת 'איסור הזיקה' לכל דירקטור; למנות רוב דירקטורים בלתי תלויים ו

התאמות במנגנוני אישור עסקאות עם דירקטורים ועם בעלי  ;התרת תגמול נוסף ליושב ראש דירקטוריון בלתי תלוי
רקטור בלתי מינוי די; המלצה ל(או יותר מאמצעי השליטה בחברה 10%-המחזיקים ב)על פי המוצע,  מניות מהותיים

לגיוון מגדרי במקרה בו אין הפרדה בין תפקידי יושב ראש הדירקטוריון והמנהל הכללי; וכן המלצה  תלוי מוביל
 .בדירקטוריון

לשיתוף  9.5.2021, החברה מחויבת עד ליום לתשקיף 3כמתואר בפרק  יצוין כי בהתאם להסכם של החברה עם ויסוצקי 11
דיות בסירופ התה של ויסוצקי בכל מכונות הקווינזי המציעות תה, אשר נמצאות פעולה הכולל בין היתר שימוש בבלע

שהחברה  ממכונות הקווינזי 75%בבעלות ובתפעול החברה, אלא אם יש התנגדות לכך מצד שלישי; התחייבות כי לפחות 
קווינזי הנמכרות מפעילה, בעבור עצמה או אחרים, ואשר מציעות תה, ימותגו עם המותג של ויסוצקי )למעט מכונות 

 . , החברה לא מפעילה מכונות קווינזילצדדים שלישיים, ככל ועולה התנגדות מצד הרוכשים הנ"ל(. למועד התשקיף
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החברות הכירו בפוטנציאל העסקי הטמון בהתאם למזכרי הכוונות, . הדלפקמכונת החברה, לרבות 

שבמידה והחברה תשלים את פיתוח  הביעו כוונתן לכךומכונת הדלפק, טכנולוגית החברה, לרבות ב

 לשתף פעולה עמה ולמכור את מוצריהן דרך המכונה.לבחון המכונה כפי שתוכנן, הן יהיו מעוניינות 

ואין וודאות כי אם וככל שהחברה , התשקיףיודגש כי מדובר במכתבי כוונות בלבד נכון למועד 

 . מחייבתתשלים את פיתוח מכונת הדלפק, מזכרי הכוונות יבשילו להתקשרות 

בקשר  ,עולמיתוחנויות נוחות  עם רשת קמעונאותבמגעים  2021החלה בחודש מרץ  כמו כן, החברה

 הרשת האמורהשוק זה בכלל, וצרכי לצרכי  מכונת הדלפקאפיון ל בנוגע שיתוף פעולהיצירת עם 

  .בפרט

 הליכים משפטיים 

 למועד התשקיף אין הליכים משפטיים מהותיים תלויים ועומדים שהחברה צד להם.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 

, כיום הוא מוכרובדרכי הכנתם, כפי ש ליצור שינוי בעולם המשקאות הקפואים הינו החברה חזון .6.31.1

, וכן לאפשר למותגי מזון זה בשוקהנמכרים  להגדיל משמעותית את מגוון האפשרויות והמוצרים

בזכות היכרות עמוקה עם שוק המזון . ומשקאות לשווק את מוצריהם כמשקאות קפואים

והמשקאות וערוצי התפעול והמכירה של עולמות אלה, כמו גם ידע הנדסי נרחב והשקעה רבה 

יה מתקדמת, הצליחה החברה לפתח טכנולוגיה ושיטה המאפשרת לייצר מגוון בפיתוח טכנולוג

כך שניתן לצרוך משקה קפוא מכל מוצר ומכל חומר גלם, , משקאות קפואים באופן אוטומטי ורציף

 .בכל מקום וללא מאמץ

הבנת  :הגשמת חזון זהיכולות החברה כוללות את האלמנטים הדרושים לצורך החברה סבורה כי 

הפתרונות ההנדסיים הנדרשים )תכנונם, ייצורם, בדיקתם, יכולת לייצר את הצרכים בשוק, 

כרות עם יהתאמתם לדרישות התקן השונות, הרכבתם לכדי מכונה שלמה וייצורם בפס ייצור(, ה

 . עודו לרבות מגבלותיהם ודרך חשיבתם השחקנים הבולטים בשוק,

במכונת כפיילוט כנולוגיית הבסיס שלה והטמיעה אותה החברה כבר פיתחה את טלמועד התשקיף, 

וחומרי  ת קווינזיומכונמאות תחדש את הייצור ומכירות של  2022עד שנת החברה צופה כי  הקווינזי.

וכן  ,לתשקיף וחומרי גלם עבור מכונות אלו( 6.14מכונות קווינזי כמתואר בסעיף  50)לרבות גלם 

רכיבים בריאים המתאימים, בין היתר,  , המכיליםFLAKES -רכזים חדשים של ה 10 -תפתח כ

 2023(. החברה סבורה כי המכירות יגדלו בשנת 6.12.2למכירה בבתי ספר בארה"ב )כמתואר בסעיף 

מתעתדת החברה להתקשר בהסכמי הפצה עם  2024. בשנת ויתרחבו לשווקים שונים ברחבי העולם

 2025ן, בשנת מפיצים מקומיים ברחבי העולם וספקי שירות טכניים ברחבי שווקי היעד. לאחר מכ

 פעולה עם לקוחות עולמיים ולהגדיל את מכירותיה. בכוונת החברה לחתום על הסכמי שיתוף

לפירוט  לתשקיף. 6.19סעיף ראו  בקשר עם מכונת הדלפק לתכניות המחקר והפיתוח של החברה

 .לתשקיף 6.10בדבר מוצרים חדשים של החברה ראו סעיף 

ידע של  )על בסיסיצרנים חיצוניים ייצר את המכונות ומוצרי הגלם בעזרת מתעתדת ל החברה

  , בדומה לאופן בו ייצרה את מכונות הקווינזי וחומרי הגלם עבורן.(החברה והסכמי אי תחרות
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המידע והערכות אמור הינו תיאור יעדיה והאסטרטגיה של החברה  - עתידפה פני ואזהרת מידע צ

למועד התשקיף והוא מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. אין ודאות ביישום 

ולוחות הזמנים המשוערים של  , העלויות והרווחים המשועריםהיעדים והאסטרטגיה של החברה

 ,כך יישומם אינו נתון לשליטתה המלאה של החברה. בהתאםיעדיה לשנים הקרובות, ובכלל 

יעדיה והערכות החברה, ובכלל כך לוחות הזמנים המשוערים, עשויים שלא להתממש או להתממש 

באופן שונה משהוערך, אף מהותית, בין היתר בשל השפעת גורמי הסיכון החלים על החברה 

לתשקיף, ובכלל כך כתלות באפשרות להשלמת תהליכי המחקר והפיתוח  6.33כמפורט בסעיף 

לשביעות רצון החברה, כתלות בקבלת האישורים וההיתרים למסחור ושיווק מוצרים שיכול 

 .ויפותחו וכיו"ב

 אוגרפייםמידע כספי לגבי אזורים גי 

כל אחת בדצמבר של  31הכנסות החברה לפי אזורים גיאוגרפיים ליום פילוח פרטים אודות ל

  לדוחות הכספיים. 30.2ביאור ראו , 2020-ו 2019, 2018מהשנים 

 דיון בגורמי סיכון 

פעילות החברה כרוכה בסיכונים שונים, ובכלל כך, רמת סיכון גבוהה המאפיינת חברות בתחומי 

פעילות של מחקר ופיתוח הפועלות בסביבת אי ודאות, לרבות ביחס לסיכון בהבשלת פעילות 

המחקר והפיתוח לכדי תוצרים מסחריים, סיכוני מימון הכרוכים בתלות החברה במימון חיצוני 

סיכונים רגולטוריים בדבר השגת האישורים וההיתרים הדרושים לפעילות החברה לפעילות וכן 

 ושיווק מוצריה. 

 :להלן ירוכזו גורמי הסיכון העיקריים המאפיינים את פעילות החברה

 סיכוני מאקרו 

 משברים עולמיים .6.33.1

 התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והתמתנות הפעילות הכלכלית בעולם, עלולים להשפיע על

נכון למועד . 6.7.1להרחבה על השפעות נגיף הקורונה ראו סעיף פעילות החברה ותוצאותיה. 

אין ביכולת החברה להעריך את ההשפעות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על  ,התשקיף

 תוצאות פעילותה של החברה לטווח הרחוק. 

לולים להשפיע על כלכלת כמו כן, עשויים להתרחש אירועים נוספים בתוך ישראל ומחוצה לה אשר ע

ישראל או על פעילות החברה. אירועים אלה כוללים אך לא מוגבלים למעשי טרור, התפרצות של 

פעולות איבה בינלאומיות, שריפות, שיטפונות, רעידות אדמה, שביתות עבודה, מלחמות אזרחים, 

ה ידי אדם אסונות טבע, התפרצויות של מחלות או אירועים או התרחשויות טבעיות או מעש

 שעלולים להשפיע לרעה על הביקוש למוצרי החברה ועל יכולתה לנהל את עסקיה.

 האטה כלכלית ותקופות אי וודאות בשווקי ההון .6.33.2

להאטה ולאי הוודאות הכלכלית בשוק הישראלי או העולמי בכלל ובשווקי היעד אליהם החברה 

 מבקשת לחדור בעתיד, עשויות להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה לחדור לשווקים אלו. 

 תלות במצב הכלכלי, הביטחוני והפוליטי בישראל ובעולם  .6.33.3
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להביא יה להיות השפעה על פעילות החברה ואף ביטחוני והמדיני עשופוליטי, לשינויים במצב ה

  .לירידה ביכולתה של החברה לייצר מוצריה או למכור מוצריה לשווקי היעד

 זהות ישראלית .6.33.4

זהות ישראלית משמשת במקרים מסוימים כמקדם מכירות )לאור ההכרה ביתרונות של היזמות 

ישראלית להוות חיסרון, ואף  הקיימים בישראל בפרט במזון(, ואילו במקרים אחרים עלולה זהות

להביא לביטול עסקאות ולחסימת שווקים בחו"ל. החברה מעריכה כי זהותה הישראלית בעלת 

משמעות מצומצמת יותר בהשוואה לשווקים אחרים, לאור המוניטין הידוע שיש למדינת ישראל 

תחים באיכות ובטיב המחקר והפיתוח המתבצע בישראל ובאיכות וייחודיות המוצרים המפו

כמו כן, החברה כיום מספקת את מכונת הקווינזי למדינות רבות בעולם, ובכך כבר  .בישראל

 מיים.והספיקה לצבור את אמון לקוחותיה הבינלא

 ועלייה במחירי התשומות תנודות במחיר חומרי גלם .6.33.5

חלק מחומרי הגלם אשר בהם משתמשים ספקים של החברה נתונים לתנודות מחיר אשר עשויים 

כמו כן, פעילות החברה  .ע על המחירים אותם תידרש החברה לשלם בעבור הליך הייצורלהשפי

תלויה במחירי תשומות של חשמל ומים. עלייה לא צפויה בתשומות אלו עלולה לפגוע ברווחיות של 

 .הפעילות

  תנודות שער חליפין .6.33.6

לתשקיף, עיקר הכנסות החברה מתקבלות מלקוחותיה מחוץ לישראל. למועד  6.7.7כאמור בסעיף 

חשופה החברה לשינויים בשערי החליפין, התשקיף, מרבית הוצאות החברה הן בש"ח. לאור האמור, 

ועד התשקיף, החברה לא מבצעת עסקאות באופן אשר עלול להשפיע על תוצאותיה העסקיות. למ

 .הגנה על המטבע והיא תבחן את הצורך בביצוע עסקאות כאמור

 סיכונים ענפיים

 רגולציה, חוקים ותקינה בינלאומית .6.33.7

ביחס  בתעשיית המזון והמשקאות או שינויים בדרישות תקינההרגולטורית  מסגרתשינוי בכל 

 תפעוליים של החברה.הפיננסיים וה הלהשפיע לרעה על ביצועי מכונות לייצור מזון ומשקאות, עלולל

אחרות בהן פועלת במדינות  בישראל, וכןו/או מדיניות רגולציה חקיקה, סיכון זה מתייחס לשינויי 

 החברה.

 תחרות .6.33.8

אמנם ישנם מתחרים רבים הפועלים בתעשיית המשקאות הקפואים, אך דירקטוריון החברה סבור 

היכולת להכין משקאות קפואים באופן אוטומטי ועל פי דרישה, במכונה שאין מתחרים עם 

עם זאת, במקרה בו יכנסו מתחרים חדשים או קיימים לתעשייה זו, או  .אוטומטית עצמאית

שחברות מוכרות של מזון ומשקאות יחלו לפתח מוצרים וטכנולוגיות חדשות העדיפות על 

של החברה, הצלחת החברה עלולה להיות מושפעת. ק או מכונת הדלפטכנולוגיית מכונות הקווינזי 

ייתכן והחברה לא תוכל לפתח מוצרים נוספים או לעמוד בקצב ההתפתחויות במרחב השוק שלה, 

 ובכך עלולה החברה לאבד נתח שוק למתחרותיה.
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במקרה בו מתחרותיה של החברה יפתחו מודל עסקי יעיל יותר או יבצעו קמפיין שיווקי אגרסיבי 

 .זה עשוי להשפיע לרעה על אסטרטגיות השיווק של החברה ותוצאות פעילותהיותר, 

לא ניתן להבטיח כי הצרכנים יבחרו במוצרי החברה, וייתכן והחברה לא תצליח להתחרות עם 

מוכרות, במחיר או באיכות. כמו כן, ייתכן והחברה לא תצליח להתאים חברות מזון ומשקאות 

 הצרכנים הפוטנציאליים.עצמה להעדפות הקבועות של 

בדרך כלל, ענף המשקאות בו החברה פועלת נתון לתחרות עולמית ומקומית. החברה לא מסוגלת 

להשפיע או לשלוט בהתנהלות של מתחרותיה, והתנהלות זו עשויה להשפיע לרעה על פעילות החברה 

 ורווחיותה.

  היעדר יכולות לגיוס הון ומקורות מימון .6.33.9

מחקר פיתוח, נדרשת לנזילות גבוהה לטווח ארוך לצורך פיתוח חזונה  ותהחברה, כחברה עם פעיל

לשם השגת תוצאות עסקיות. אין כל ודאות כי ככל שהחברה תזדקק למקורות מימון נוספים היא 

 .תצליח לגייסם לצורך פיתוח מוצריה ושיווקם בעתיד

 הצלחה לכרות הסכמי שיתוף פעולה -אי .6.33.10

החברה לפתח ולשווק יכולת , משמעותייםסכמי שיתוף פעולה ההתקשר בככל שהחברה לא תצליח ל

, ובנוסף החברה תיאלץ להשקיע משאבים רבים יותר בפיתוח ושיווק עלולה להינזק את מוצריה

יצוין כי נכון למועד התשקיף, מספר חברות מובילות הראו התעניינות בפעילות החברה  .מוצריה

 שיתוף פעולה.והביעו את כוונתן להתקשר עמה בהסכמי 

 האטה בהליך מחקר ופיתוח  .6.33.11

ביצוע ניסויים במסגרת הליכי מחקר ופיתוח שעורכת החברה עלול להתעכב או להיעצר בשל סיבות 

 .שונות אשר לא תלויות בחברה

 קניין רוחניוהגנה על זכויות  .6.33.12

זי אין לידיעת החברה במכונות הקווינהמהווים נכס עיקרי של החברה.  החברה מחזיקה בפטנטים

כל הפרה של פטנטים של צד שלישי כלשהו, אך יצוין כי היא לא ביצעה הערכה ממצה של כלל 

הפטנטים הקיימים כדי לקבוע האם קיימת טכנולוגיה חופפת או הפרה פוטנציאלית כלשהי, לאור 

העלויות הגבוהות הכרוכות בבדיקה זו. כתוצאה מכך, קיים סיכון שצד שלישי יטען שהטכנולוגיה 

 מבוססת מכונת הקווינזי )לרבות לפי הפירוט בפטנטים( מפרה פטנט של צד שלישי.עליה 

כל מקרה שעלול לסכן את זכויותיה הקנייניות של החברה או מקרה בו יועלו טענות כלשהן על הפרת 

פטנט על ידי צדדים שלישיים, עלול להשפיע באופן שלילי על יכולתה של החברה לשווק או לנצל את 

 מכונת הקווינזי. טכנולוגיית

צד שלישי עלול לקרוא אין כל ערובה כי הפטנטים יעניקו הגנה נאותה על הקניין הרוחני של החברה. 

תגר על האמצעים בהם נוקטת החברה להגנה על קניינה הרוחני. אם החברה לא תצליח להגן על 

אופן מהותי לרעה קניינה הרוחני הדבר עלול לפגוע ביכולתה להתחרות באופן אפקטיבי ולהשפיע ב

ת נגד יובנוסף, החברה אינה יכולה להתחייב שהיא לא תידרש לנהל התדיינו .על עסקיה ופעילותה

 .גורמים חיצוניים בכדי לעמוד על זכויותיה
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 חשיפה לתביעות משפטיות .6.33.13

החברה פועלת בתחום יצור המזון והמשקאות, מה שעלול לחשוף אותה לטענות בעקבות תופעות 

 .שייגרמו כתוצאה מהשימוש/מצריכת מוצרי החברהאפשריות 

 ייחודיים  סיכוניים

 תלות בעובד .6.33.14

מר קליר  מועד התשקיף כמנכ"ל החברה.ב, יזם החברה המכהן אהוד קלירלחברה תלות במר 

במידה ויעזוב את החברה, ק ו, גיוסי הון ושיוובחברה אחראי על התווית האסטרטגיה העסקית

 בתוצאותיה.הדבר עשוי לפגוע 

 חוסר וודאות לגבי רווחיות בשנים הקרובות  .6.33.15

למועד התשקיף, לחברה אין כל הפעילות העסקית של החברה נמצאת בשלבים מוקדמים יחסית. 

מקור הכנסה ממכירת מוצרים, מייצור או מפעילות המחקר והפיתוח, ואין כל ודאות כי היא תוכל 

הפוך לרווחית אף אם מוצריה ייוצרו על בסיס לפתח מקורות הכנסה מעין אלו, או שהפעילות ת

 .מסחרי

 ת לקוחותוהעדפ .6.33.16

באופן מוטעה את הצורך בשוק או את יכולות החברה לפתור את הצורך ייתכן מצב בו החברה תבין 

יתכן והחברה לא תוכל לצפות ולהגיב הקיים )ככל שקיים צורך כזה(, בצורה מיטבית. כמו כן, 

במועד או להעריך במדויק את ההשפעה שיש למגמות כאלה על למגמות בשוק המשקאות הצרכני 

הצלחת החברה להגיב לשינויים בהעדפות הצרכנים עלול להשפיע לרעה על -העדפות הצרכנים. אי

 הכנסותיה העתידיות.

 סיכונים בריאותיים .6.33.17

בדומה לכל מוצרי המזון, קיים סיכון שהמשקאות הקפואים הנוצרים על ידי המכונות עשויים 

להפוך מזוהמים או שהרכיבים למשקאות יתקלקלו או יהפכו מזוהמים על ידי כימיקלים, 

סכנה בריאותית לצרכנים תיתכן מיקרואורגניזמים או רעלים, או שיחילו חומרים זרים. כמו כן, 

גידול בנוסף, ע מהתעסקות במכונות על ידי צדדים שלישיים בלתי מורשים. עלולה לנבואשר 

במקרה בו טמפרטורת המכונות תחרוג מגבולותיה. סיכונים אלו  להיווצרמיקרוביולוגי עלול 

ובכך להשפיע על , ולגרום להחזרת מוצריה עלולים להשפיע באופן מהותי על פעילות החברה

, תביעות חבות ו/או אובדן ף את החברה לתביעות משפטיותהמוניטין שלה והצלחתה, ואף לחשו

בנסיבות אלה, החברה עשויה להידרש להפסיק את הייצור או את פעילותה, מה שעלול  הכנסות.

 לפגוע ברווחיותה.להוביל להשפעה שלילית מהותית על ביצועיה הפיננסיים ו

 עמידה ברגולציות .6.33.18

, השונים בכל תחום שיפוט בה היא פועלתבטיחות פעילות החברה דורשת עמידה בחוקי הבריאות וה

 עלולה להוביל לקנסות והתחייבויות אחרות שהוטלו על החברה. וואי עמידה בחוקים אל
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 טבלת גורמי סיכון

פי טיבם, אשר דורגו בהתאם להערכת -בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

 חברה בכללותם:פי השפעתם על עסקי ה-ההנהלה של החברה, ועל

 מידת ההשפעה על עסקי החברה

סוג  גורמי הסיכון
השפעה  הסיכון

 קטנה
 השפעה גדולה השפעה בינונית

 משברים עולמיים .6.33.19 ✔  
סיכוני 
 מאקרו

האטה כלכלית ותקופות אי וודאות  .6.33.20  ✔ 
 בשווקי ההון

תלות במצב הכלכלי, הביטחוני  .6.33.21  ✔ 
 והפוליטי בישראל ובעולם 

 ישראליתזהות  .6.33.22   ✔

ועלייה  תנודות במחיר חומרי גלם  ✔ 
 במחירי התשומות

 תנודות שער חליפין  ✔ 

סיכונים  רגולציה, חוקים ותקינה בינלאומית .6.33.23   ✔
 ענפיים

 תחרות  ✔ 

  ✔ 
היעדר יכולות לגיוס הון ומקורות  .6.33.24

 מימון 

הצלחה לכרות הסכמי שיתוף -אי .6.33.25   ✔
 פעולה 

 ופיתוחהאטה בהליך מחקר  .6.33.26   ✔

 זכויות והגנה על קניין רוחני  .6.33.27   ✔

 חשיפה לתביעות משפטיות .6.33.28   ✔

סיכונים  תלות בעובד .6.33.29  ✔ 
ייחודיים 

 לחברה
חוסר וודאות לגבי רווחיות בשנים  .6.33.30   ✔

 הקרובות

 העדפת לקוחות   ✔

 סיכונים בריאותיים   ✔

 עמידה ברגולציות   ✔

הערכות החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת  - מידע צופה פני עתידאזהרת 

ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות 

ערך, המבוססת על המידע הקיים בחברה נכון למועד התשקיף וכן על הערכות וניתוח של החברה. 

ה להשתנות מהערכותיה של החברה, בין היתר השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשוי

בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה. כמו כן, החברה עלולה להיות חשופה בעתיד 
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לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה 

 של החברה.

 חברה בת -חלק רביעי 

 )ישראל( בע"מאלויאנטו  

רווח בסך  2020, ובמהלך שנת ש"חאלפי  546 -הפסד בסך של כהציגה אלויאנטו  2019במהלך שנת  .6.34.1

מס לשנים בות בלה ח הייתהלא  לאור העובדה שלאלויאנטו הפסדים צבורים, .אלפי ש"ח 206 -של כ

 . 2020 -ו 2019

 יאנטו.התקבלו בידי החברה הכנסות כלשהן )לרבות דיבידנד, ריבית ודמי ניהול( מאלולא  .6.34.2

  אלפי ש"ח. 5,022 -למועד התשקיף, קיימת יתרת חוב של אלויאנטו לחברה על סך כ .6.34.3

 דירקטוריוןהדוח  



 

 1 - ו  

 ונד בע"מ-נייס

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  דוח

  2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 והחברהמתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  החברה דירקטוריון

 יחד: )להלן, החברה של הכספיים דוחותיה עם מאוחדים דוחותיה אשר ,ידה על המוחזקת

  .וחותהד תקנותל בהתאם ,2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה "(הקבוצה"

 הדוחות תאריך לאחר הינם אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים במקרים כי, יצוין

  .הדירקטוריון דוח פרסום למועד וסמוך הכספיים

 הקורא שבפני ובהנחה זה, דוח מצורף אליו התאגיד( עסקי )תיאור 6 מפרק כחלק מוגש זה דוח

 ההפניה. דרך על המובאים התשקיף, חלקי יתר גם מצויים

 חברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי ה -חלק א' 

 נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  

טכנולוגיה להכנת משקאות תחום פעילות יחיד אשר הינו פיתוח  ולה 2007ר ינואהחברה הוקמה ב

 מכונות וחומרי גלם להכנת משקאות קפואים. ושיווק ייצור פיתוח,  ,באופן אוטומטי קפואים

עיקריים של גיוסי הון ממשקיעים שונים, בסכום  סבבים 12השלימה למועד התשקיף, החברה 

פיתוח הטכנולוגיה, תכנון לאת החברה  שימשהתמורת גיוסי ההון . חש" 52,295,000 -מצטבר של כ

 .מרי גלם ייחודיים, ייצור אבי טיפוס ומכונות, עריכת פיילוטים, רישום פטנטים ועודמכונות וחו

הצעת ניירות הערך על פי התשקיף הינה הצעה ראשונה של ניירות של החברה לציבור. עם הקצאתם 

ורישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה, תהפוך החברה לחברה 

 . מונח זה בחוק החברות( ולתאגיד מדווח )כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך( ציבורית )כמשמעות

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה 

לדוחות ג' 1ביאור לתשקיף ו 6.7.1סעיף  ראו לפרטים אודות השפעת נגיף הקורונה על פעילות החברה

  .2020בדצמבר  31ליום  הכספיים

 הדוח ולאחר תאריך המאזןאירועים במהלך תקופת  

 תקופתיים )דוחות ערך ניירות תקנותלג 5למועד התשקיף החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעות מונח זה בתקנה 

 במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות ."(וחותהד תקנות)" 1970-התש"ל ומיידיים(,

כאמור ככל  הדוחות ד)ב( לתקנות5לאמץ את כל ההקלות המנויות בתקנות  הדוחות, החליט דירקטוריון החברה

( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה 1שהן )או תהיינה( רלבנטיות לחברה, ובכלל זה: )

( 3; )20% -הערכות שווי ל ( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף2החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )

( דיווח על בסיס מתכונת 4) -ו; 40% -העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל

 .2021, בינואר 1דיווח של תאגיד קטן פטור )מתכונת דיווח חצי שנתית(, החל מתקופת הדיווח שהתחילה ביום 
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 .2020בדצמבר  31ליום  הכספיים דוחותל 33לפרטים ראו ביאור 

  31.12.2020ליום המצב הכספי  

וההסברים  (IFRS) להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים

 )נתונים בש"ח(:לשינויים העיקריים שחלו בהם 

 סעיף
 31 ליום

 בדצמבר
2020 

 31 ליום
 בדצמבר

2019 
 הדירקטוריון הסברי

 שוטפים נכסים

 ושווי מזומנים
 210,550 119,428 מזומנים

 השקעה בפעולות מקיטון נובע 2020 בשנת הקיטון
 מפעילות שנבעו מזומניםב קיטון בניטרול ומימון
  .שוטפת

 - 1,929 מוגבלים פיקדונות

 נבע 0220 בשנת מוגבלים קדונותיבפ הגידול
 זה. סכוםב ספק ידי על החברה על שהוטל עיקולמ

 חוב יתרת קיימת לא החברה, ידיעת בלמיט
 זה. ספק מול כלשהי

 266,637 8,652 לקוחות

 ווקיהש פעילות מקיטון בענ 2020 בשנת הקיטון
 נגיף התפשטות עקב לה מחוצהו בארץ החברה של

 עקב וכן ,בהכנסות הירידל גרם אשר הקורונה
 הדלפק מכונת בפיתוח להתמקד החברה החלטת

 .יקווינז מכונות זה בשלב לייצר להפסיקו

 90,001 - מלאי

 כתוצאה הנבע 2020 בשנת אילהמ בערך הירידה
 השיווק ממגבלות נבעה אשר מלאי ערך ממחיקת
 הקורונה נגיף התפשטות עקב שהוטלו והמכירה

 מכונת בפיתוח להתמקד החברה החלטת עקב וכן
 .יקווינז מכונות זה בשלב לייצר להפסיקו הדלפק

 יתחדש המלאי מתי העריךל החברה יכולתב ןאי
 .יימכר הוא מחיר ובאיזה

 342,058 125,631 חובה ויתרות חייבים

ווג הוצאה יבעיקר מס נבעה 2020הירידה בשנת 
מיוחס לפעילות אשר לנכס ₪  240,000מראש של 
 .המופסקת

 המיוחסים נכסים
 - 1,113,128 שהופסקה לפעילות

החברה  התקשרה 2020בחודש ספטמבר 
בהסכם  ,(אלויאנטו)באמצעות חברה בת שלה 

 'לצד גלמכירת הזיכיון שלה בעיר הבה"דים 
מכירת פעילות או " "הפעילות המופסקת"להלן: )

הושלמה  2021בינואר  (." בהתאמהעיר הבה"דים
אשר נכסים והתחייבויות  ,בעקבות כך. המכירה

, מופסקתהפעילות ה לצורך שימשו באופן ישיר
סווגו מחדש כנכסים המיוחסים לפעילות 

 .מסוג זהלא היו נכסים  2019בשנת  .מופסקת

 
 909,246 1,368,768 שוטפים נכסים כ"סה

  נכסים של ווגיס בעקבות נבע 2020 בשנת הגידול
 ירידה בניטרול מופסקת,ה לפעילות כמיוחסים
 .ומלאי לקוחות, במזומנים,

 שוטפים שאינם נכסים

 דרש בע"מ לישראל מיולא בנק 2020 בשנת - 15,017 מוגבלים פיקדונות
 מסגרות לטובת ₪ 15,000 להפקיד מהחברה
 בשנת החברה. של האשראי כרטיסי של האשראי

 מהבנק. כזו דרישה יתהיה לא 2019
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 רכוש קבוע

 בעיקר נבע 2020 בשנת הקבוע ברכוש קיטוןה 960,068 68,653
 בערך מופסקתה לפעילות המיוחסים נכסים ווגימס

 קבוע רכוש של מכירות ₪, 387,018 של מופחת
 של מופחת בערך החברה את יםשמשמ אינם שכבר

 לשנה. ופחת ₪ 340,580

 2020 בשנת שהחברה מכך נבע 2020 בשנת קיטוןה 461,482 104,098 שימוש זכות נכסי
 יותר קצרה ולתקופה יותר זולים למשרדים עברה

 2020 שנת במהלך כן כמו .2019 בשנת מאשר
 .רכבים רפמס הליסינג לחברות החזירה החברה

 ווגימס נבע 2020 בשנת מראש בהוצאות קיטוןה 360,001 - מראש הוצאות
 לנכס הבה"דים עיר לפעילות בקשר מראש תשלום

 מופסקת. לפעילות שמיוחס

 שאינם נכסים כ"סה
 שוטפים

 בעיקר נובע 2019 שנת לעומת 2020 בשנת הקיטון 1,781,551 187,768
 וירידה שימוש זכות נכסי קבוע, ברכוש מירידה

 מראש. בהוצאות

 בנכסים קיטוןמ בעיקר נבע 2020 בשנת קיטוןה 2,690,797 1,556,536 נכסים כ"סה
 שוטפים. בנכסים גידול בקיזוז שוטפים שאינם

 שוטפות התחייבויות

 בעיקר נבע 2019 שנת לעומת 2020 בשנת הגידול 207,001 344,069 קצר לזמן אשראי
במסגרת קרן מתאגיד בנקאי הלוואה  קבלתמ

ההלוואות לעסקים בערבות המדינה להתמודדות 
 .עם התפשטות נגיף הקורונה

 של שפעילותה כךמ בעיקר נבע 2020 בשנת הגידול 1,511,669 1,765,312 שירות ונותני ספקים
 הצורך גדל ולכן ,2019 לשנת ביחס גדלה אלויאנטו
 ומשקאות. מזון מוצרי של בספקים

 התקופות. בין מהותי שינוי ללא 869,210 883,582 זכות ויתרות זכאים

 זולים למשרדים ממעבר נבע 2020 בשנת הקיטון 383,958 89,036 חכירה בגין התחייבות
 הליסינג לחברות רכבים מספר החזרת יותר,

 .מכירת פעילות עיר הבה"דים של אלויאנטוו

 התחייבויות
 לפעילות המיוחסות
 שהופסקה

באמצעות החברה  התקשרה 2020בחודש ספטמבר  - 11,117
בהסכם למכירת  ,(אלויאנטו)חברה בת שלה 

 2021בינואר  .'לצד גהזיכיון שלה בעיר הבה"דים 
נכסים  ,בעקבות כך. המכירה הושלמה

 לצורך אשר שימשו באופן ישירוהתחייבויות 
סווגו מחדש כנכסים , מופסקתהפעילות ה

לא היו  2019בשנת  .המיוחסים לפעילות מופסקת
 .מסוג זהנכסים 

 התחייבויות כ"סה
 שוטפות

 התקופות. בין מהותי שינוי ללא 2,971,838 3,093,116

 שוטפות שאינן התחייבויות

 התקופות. בין מהותי שינוי ללא 468,053 423,984 ארוך לזמן אשראי

 התחייבויות ווגימס רבעיק נבע 2020 בשנת קיטוןה 41,493 15,522 חכירה בגין התחייבות
 כהתחייבויות םסיווגו מופסקת, פעילותכ אלו

 .שוטפות

 מחוב חלק לוםתשמ בעיקר נבע 2020 בשנת קיטוןה 114,476 58,844 מספק הטבה
 לקיטון שהוביל מה ,מספקיה לאחד החברה של

 ספק. אותומ הטבהב

 הספק הטבה קיטוןמ בעיקר נבע 2020 בשנת קיטוןה 624,022 498,350 התחייבויות כ"סה
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 חכירה. בגין התחייבות מקיטון וכן לעיל, כאמור שוטפות שאינן

 התקופות. בין מהותי שינוי ללא 3,595,860 3,591,466 התחייבויות כ"סה

 מהפסדים. עבנ 2020 בשנת בהון בגרעון הגידול (905,063) (2,034,930) בהון גרעון

  (בש"חנתונים ניתוח תוצאות הפעילות ) 

ברים לשינויים וההס (IFRS) בהתאם לדוחות הכספיים המבוקריםניתוח תוצאות הפעילות להלן 

  :העיקריים שחלו בהם

 סעיף  

 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר 31

 הדירקטוריון הסברי )בש"ח(

2020 2019 

 מכירות

 ווקיהש פעילות מקיטון נבע 2020 בשנת הקיטון 489,407 77,260
 התפשטות עקב לה מחוצהו בארץ החברה של

 וכן ,במכירות הירידל גרם אשר הקורונה נגיף
 מכונת בפיתוח להתמקד החברה החלטת עקב

 מכונות זה בשלב לייצר להפסיקו הדלפק
 י.קווינז

 המכירות עלות
 מה ,במכירות מירידה בענ 2020 בשנת קיטוןה 483,829 108,190

 .המכירות תעלו לירידת שהוביל

 מלאי ערך ירידת

 ערך תירידל הפרשה ביצעה החברה 2019 בשנת 168,917 -
 מכונות של במכירה ודאות אי עקב המלאי של

 מכונת של מוקדמות גרסאות של חילוף חלקיו
 הקווינזי.

 גולמי הפסד
 בירידת מקיטון בעיקר נבע 2020 בשנת הקיטון (163,339) (30,930)

 המכר. בעלות וגידול המלאי ערך

 מחקר הוצאות
 נטו ופיתוח,

 מהותי. שינוי ללא 677,115 727,800

 שיווק הוצאות
 מהותי. שינוי ללא 48,838 75,507

 הנהלה הוצאות
 וכלליות

 בהוצאות למגידו בעיקר נבע 2020 בשנת הגידול 252,464 1,034,444
 שכר תשלום באופן שינוי וכן וייעוץ, מקצועיות

 מתשלום בכירה,ה הנהלהה עובדי של עבודהה
 .שכר לתלוש חשבוניות בסיס על

 מגידול בעיקר נבע 2020 בשנת בהפסד הגידול (1,7561,14) (,868,6811) תפעולי )הפסד( רווח
 וכלליות. הנהלה בהוצאות

 הוצאות (הכנסות)
 נטו ,מימון

 משערוכי בעיקר נבע 2020 בשנת הגידול 619,658  54,243
 באמצעות וסילוקם מניות מבעלי הלוואות

 .מניות הנפקת

 על מסים לפני הפסד
 ההכנסה

 בהפסד מהגידול בעיקר נבע 2020 בשנת הגידול (2,09852) (22,9241,9)
 לעומת 2020 בשנת מימון ומהוצאות התפעולי
 .2019 בשנת מימון הכנסות

 שינוי. ללא - - הכנסה על מסים 

 מפעילות הפסד
 נמשכת

 מהגידול בעיקר נבע 2020 בשנת בהפסד הגידול )522,098( )1,922,924(
 התפעולי. בהפסד

 מפעילות )הפסד( רווח
 שהופסקה

 בתוצאות משיפור נבע 2020 בשנת ברווח הגידול (545,629) 5,64120
 אלויאנטו. של העסקיות

 בהפסד מהגידול נבע 2020 בשנת בהפסד הגידול (,727,0671) (283,1,717) לתקופה )הפסד( רווח
 מהפעילות ברווח הגידול בקיזוז נמשכת מפעילות
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 המופסקת.

 נזילות ומקורות מימון  

 סיכון נזילות

נכסים שוטפים ₪  1,368,768) ש"ח 1,724,348בסך של  31.12.2020ליום הון החוזר לחברה גירעון ב

פעילות הפיתוח של החברה ש"ח התחייבויות שוטפות(. הגירעון נובע בעיקר מ 3,093,116לעומת 

  .וההוצאות הנלוות לה

הזיכיון את לצד ג'  ,באמצעות חברה בת שלה )אלויאנטו(, מכרה החברה 2021במהלך חודש ינואר 

 תשקיף. ב 6לפרק  6.29.1סעיף כמתואר ב "ח,ש 3,041,000 -כסך של שלה בעיר הבה"דים תמורת 

לאחר שדירקטוריון החברה בחן, בין היתר, את מקורות הפירעון להתחייבויות לאור האמור לעיל, ו

הקיימות והצפויות, סבור דירקטוריון החברה כי חרף העובדה שלחברה )במאוחד( הון חוזר שלילי 

לא קיימת בעיית נזילות למועד התשקיף , ש"ח 1,724,348 -, בסך של כ2020בדצמבר,  31ליום 

בחברה. כמו כן, להערכת דירקטוריון החברה לא קיים חשש סביר שהחברה לא תעמוד 

  בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן.

 מקורות מימון

מבעלי והלוואות גיוסי הון , למועד התשקיף החברה מממנת את פעילותה בעיקר מסבבי השקעה

 3, כמפורט בפרק באמצעות המרתן למניות החברה 2019אשר נפרעו במהלך שנת , מניותיה

, גם מפעילותה השוטפת של חברת הבת אלויאנטו )שפעילותה נמכרה 2021; ועד לינואר, לתשקיף

 סמוך למועד הגשת התשקיף החוב של אלויאנטו .והלוואות שלקחה מספקיה (2021בחודש ינואר 

בנוסף,  .לא נושאת ריביתאשר ללא הצמדה ובגין הלוואה שניתנה , ₪אלפי  120 -עומד על כ לספקיה

במסגרת קרן ההלוואות לעסקים מתאגיד בנקאי קיבלה הלוואה  חברת הבת אלויאנטו 2020בשנת 

במסגרת תכנית סיוע  מענק סיועכן ו ,בערבות המדינה להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה

נכון למועד  הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. הת קבועות בשל ההשפעלעסקים בהוצאו

, או מסגרות אשראי כלשהן/אין לחברה הלוואות וו התחייבויותיההחברה החזירה את כל התשקיף, 

 .למעט החוב של אלויאנטו כמפורט לעיל

 16לתשקיף וביאור  6לפרק  6.25ראו סעיף , לפרטים נוספים בדבר מקורות המימון של החברה

. בנוסף למקורות המימון הקיימים, תמורת ההנפקה 2020בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים 

לציבור על פי תשקיף זה, תשמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה ולמימון פעילותה 

  (.לתשקיף 5פרק ו 6לפרק  6.31סעיף פרטים ראו האמור ב)להעסקית השוטפת 

 ' לדוחות הכספייםב1בביאור את תשומת הלב לאמור  הפנו רואי החשבון, םלסייג את חוות דעת מבלי

המשך פעילות החברה במתכונתה הנוכחית תלוי בהצלחתה המסחרית  לפיו, .2020בדצמבר  31ליום 

בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים 

, 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום למימון פעילותה, ככל שיידרש. בכל אחת משלוש השנים 

 2020בדצמבר  31וליום זומנים שלילי מפעילות שוטפת, החברה דיווחה על הפסדים ועל תזרים מ

שהסתיימה  ש"ח לשנה 1,675,796ש"ח והפסד כולל בסך  2,034,930 -לחברה גרעון בהון בסך של כ

 באותו מועד. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".
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  תזרימי מזומנים 

 :ימי המזומנים ושימושםלהלן תמצית הדוח על תזר

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר

 הדירקטוריון הסברי (ח"בש)

2020 2019 

 מזומנים
ששימשו 

 פעילותל
  שוטפת

480,058 1,138,899 
הקיטון במזומנים ששימשו לפעילות שוטפת 

מגידול בספקים ובזכאים נבע בעיקר  2020בשנת 
 .2019לעומת שנת 

 מזומנים תזרים
 מפעילות

 ששימש)
( לפעילות
 השקעה

 תנבע בעיקר מקיטון בפיקדונו 2020הקיטון בשנת  639,353 253,474
 בנק.

 מזומנים תזרים
השקעה  ילותנבע מקיטון בפע 2020בשנת הקיטון  626,007 135,462 מימון מפעילות

 .2019לעומת  2020בשנת 

( קיטון) גידול
 במזומנים

 מזומנים ובשווי
(91,122) 126,461 

מזומנים בנבע בעיקר מקיטון  2020קיטון בשנת ה
משו לפעילות שוטפת בקיזוז תקבולים ישאשר 
 ות מימון ותקבולים מפעילות השקעה.מפעיל

יתרת מזומנים 
ושווי מזומנים 

 לסוף השנה
119,428 210,550 

נבע בעיקר  2020הקיטון ביתרת המזומנים בשנת 
ומפעילות מקיטון במזומנים מפעילות מימון 

השקעה בקיזוז קיטון במזומנים ששימשו 
 לפעילות שוטפת.

 ממשל תאגידי היבטי - ב'חלק 

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות  

  כלשהם. לא תרמה סכומים , החברהלא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח חברהה

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

  .1דירקטור , הינו 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92הראוי לחברה, בהתאם לסעיף 

 דירקטורים בלתי תלויים 

תלויים  נכון למועד התשקיף, החברה לא אימצה בתקנון הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי

 ת.בהתאם להוראות התוספת הראשונה לחוק החברו

 מורשי חתימה עצמאיים 

 .לתשקיף 7, כמפורט בפרק מורשי חתימה עצמאיים לחברהלמועד התשקיף, 

 מבקר פנים 

החברה תפעל למינוי מבקר פנימי עם השלמת  למועד התשקיף, לא מכהן בחברה מבקר פנים.

 .ההנפקה על פי תשקיף זה
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 אה החשבון המבקר של החברהגילוי בדבר רו 

 זהות רואה החשבון המבקר

, 32, מרח' המסגר (Grant Thornton Israel) ושות' פאהן קנה החברה הינו של החשבון המבקר הרוא

 ."(רואה החשבון המבקר)להלן: " יפו-תל אביב

 המבקרשכר רואה החשבון 

ושעות העבודה ששולם לרואה החשבון המבקר  )לא כולל מע"מ( הטרחהנתונים בדבר שכר  להלן

, שירותים הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים בגין שירותי ביקורתשהושקעו על ידו 

  :2019 -ו 2020ביחס לשנים 

ושירותים  שירותי ביקורת 
 קשורים לביקורת

 שירותים אחרים שירותי מס

 שכ"ט
)באלפי 

 ש"ח(

 שכ"ט שעות
)באלפי 

 ש"ח(

 שכ"ט שעות
)באלפי 

 ש"ח(

 שעות

2020 180 1,200 - - 10 50 
2019 105 800 - - - - 

נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין  החברהשל  המבקרשכר טרחת רואה החשבון 

הנהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על כמות השעות המושקעות 

. טרחת רואה החשבון המבקר מאושר על ידי דירקטוריון החברה שכרעל ידי רואה החשבון המבקר. 

 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי -  ג'חלק 

  חשבונאיים קריטייםאומדנים  

 קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים, ראו ביאור  חשבונאייםלפירוט בדבר השימוש באומדנים 

 .2020בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 3

 הכספיים הדוחות על דעתם בחוות לב תשומת לגביהם הפנו החברה של החשבון שרואי נושאים 

 של הפיננסי למצבו המתייחסת לב תשומת הפניית כוללת הדוח למועד החשבון רואה של דעת חוות

 .31.12.2020  ביום שהסתיימה לשנה התאגיד

 פירעון מועדי לפי החברה התחייבויות מצבת 

 לדוח הדירקטוריון. 6 לפרטים אודות מקורות מימון פעילות החברה ראו סעיף

 .2021 ,במאי 30

 
 

  
 

   

 אהוד קליר, 

 מנכ"ל החברהדירקטור ו

 שמעון שובל, 

 יוןדירקטוריו"ר 

 



 

 1 - ז  

 ניהול החברה - 7פרק  

  1דירקטוריון החברה 

  להלן יובאו פרטים בדבר חברי הדירקטוריון המכהנים בדירקטוריון החברה במועד התשקיף:

 ובל,ששמעון  פרטים/שם הדירקטור
 יו"ר דירקטוריון

 פעיל

 אהוד קליר,
 דירקטור ומנכ"ל

 עמיחי בר,
 דירקטור

 

 יניב וידבסקי,
 דירקטור

 050490697 מס' זיהוי
 

025390022 040484024 027910207 

 12.11.1970 18.10.1980 27.5.1973 12.6.1951 תאריך לידה

מען להמצאת כתבי בית 
 דין

, קריית 47בילינסון 
 חיים, חיפה

הוד , 3המכונאי 
 השרון

, 103החשמונאים  קיבוץ שדות ים
 תל אביב

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

חברות בוועדה / ועדות של 
 הדירקטוריון

 לא לא לא לא

האם מכהן כדירקטור 
 בלתי תלוי / חיצוני

 לא לא לא לא

תפקיד בחברה, חברה בת, 
חברה קשורה או בבעל 

 עניין בחברה

מנכ"ל בחברה  לא
אל  -ובחברה בת

)ישראל(  ויאנטו
 בע"מ.

דירקטור מטעם 
קיבוץ שדות ים 
ומשמש גם כיו"ר של 

 קיבוץ שדות ים.

תה סמנכ"ל כספים 
ויסוצקי )ישראל( 

בעלת ענין ) בע"מ
בחברה מכוח זכותה 

 .(למנות דירקטור

תאריך תחילת כהונה 
 כדירקטור

 15.2.2021 2.2.2021 24.1.2007 מועד ההנפקהב

( B.Aתואר ראשון ) השכלה
בגיאוגרפיה 

אורבנית, 
 .אוניברסיטת חיפה

( B.Aתואר ראשון )
במנהל עסקים, 
המכרז הבינתחומי 

 .הרצליה

תואר ראשון 
(, L.L.Bבמשפטים )

 האקדמית נתניה. 

( B.Aתואר ראשון )
במנהל עסקים 

וחשבונאות, 
המסלול האקדמי 

  .המכללה למנהל
תעסוקה בחמש השנים 

 האחרונות
יועץ בכיר, שיכון 

; יו"ר בע"מ ובינוי
חברת  דירקטוריון

; יו"ר רגבהמטבחי 
 חברת  דירקטוריון

  בורנשטיין
Borenstein 

Caterers Inc. 
חברה אמריקאית )

בבעלות מלאה של 
אל על נתיבי אויר 
לישראל בע"מ 
ודירקטור ביקבי 

קיבוץ , רמת הגולן
 יראון.

מנכ"ל החברה; יזם 
( חממת EIRהבית )

של  Food-Techה
 Theשטראוס, 

Kitchen מנכ"ל אל ;
ויאנטו )ישראל( 

 בע"מ.

יו"ר של קיבוץ שדות 
 ים.

סמנכ"ל כספים, 
מעיינות עדן בע"מ; 
סמנכ"ל כספים, תה 
ויסוצקי )ישראל( 

 בע"מ.

פירוט תאגידים נוספים 
 בהם מכהן כדירקטור

יקב הרי דירקטור ב
 .קיבוץ יראון, הגליל

משקי דירקטור ב אין
אגודה  - הקיבוצים

שיתופית חקלאית 
  .בע"מ

 אין

קרבת משפחה עם בעל 
 עניין אחר בחברה )אם יש(

אחיו של מר נירי  -
 קליר.

- - 

האם החברה רואה אותו 
כבעל מומחיות חשבונאית 
ופיננסית לצורך עמידה 
במספר המזערי שקבע 

 הדירקטוריון 
 

 כן לא לא לא

                                                      

יצוין, כי עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, תמנה החברה דירקטורים חיצוניים עד לא יאוחר משלושה חודשים  1
 מהמועד שבו תהפוך החברה לחברה ציבורית, בהתאם לסימן ה' לפרק הראשון לחלק השישי לחוק החברות.  
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האם הינו מורשה חתימה 
 עצמאי

 לא
 כן, בקשר עם

עניינים 
והתחייבויות שאינם 

 100,000עולים על 
 ש"ח.

 לא לא

  הנושאי משרה בכיר 

  .המכהנים בה במועד התשקיף שאינם דירקטורים,  ,בחברה הלהלן פרטים על נושאי המשרה הבכיר

 וועדות הדירקטוריון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה לעניין דירקטוריון החברה 

כולל, בין היתר, את ההוראות הבאות ( שייכנס לתוקף בכפוף להנפקה)תקנון ההתאגדות של החברה 

להוראות המלאות של תקנון  2., אשר יחולו בכפוף להשלמת ההנפקהןביחס לחברי הדירקטוריו

או בחירתם, ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים 

משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן 

להעניק להם )החלות בכפוף להוראות כל דין ולהוראות חוק החברות כפי שתהיינה מעת לעת(, ראו 

 בתקנון ההתאגדות של החברה.

 הסעיפים בתקנון הנושא

דרכי מינויים וסיום כהונתם, שכר מספר חברי הדירקטוריון, 
 דירקטורים

80-79 ,86-83 

 81 דירקטורים חליפיים

 87-77 דירקטורים חיצוניים

 89-91 סמכויות הדירקטוריון

 104-108 מינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן

פעולות הדירקטורים לרבות, אופן זימון ישיבות דירקטוריון, דרכי 
כינוסן, המניין החוקי לפתיחת הישיבה, דרכי ניהולה ואופן קבלת 

  ההחלטות בה, הקמת ועדות הדירקטוריון ואופן פעולתן

92-108 

מתן פטור מאחריות לנושאי משרה בחברה, ביטוח אחריות נושאי 
משרה בחברה, התחייבות לשיפוי מראש ובדיעבד לנושאי משרה בשל 

 חבות או הוצאה כמפורט בתקנון

151-148 

 חתימה עצמאייםמורשי  

                                                      

רה, ניתן יהיה גם לעיין בנוסח המלא . לאחר הנפקת ניירות הערך של החבזה לתשקיף כנספח א'תקנון החברה מצורף  2
 . www.magna.isa.gov.il -של תקנון החברה באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך 

 

 ,יונתן ברגר נושא המשרה 
 סמנכ"ל כספים

 012196408 תעודת זהות
 26.7.1962 תאריך לידה

 17.7.2017 הכהונהמועד תחילת 
תפקיד בחברה, חברה בת, חברה קשורה או בבעל עניין 

 בחברה
 סמנכ"ל כספים

במתמטיקה ופיסיקה,  (BSc)תואר ראשון  השכלה
האוניברסיטה העברית בירושלים. תואר שני 

(MBA)  ,במנהל עסקים, אוניברסיטת אדינבורו
 סקוטלנד. רואה חשבון מוסמך. 

 -סמנכ"ל כספים של החברה; סמנכ"ל כספים ב האחרונותעיסוק בחמש השנים 
Sunshine Ventures. 

האם הוא בעל עניין בחברה או בן משפחה של נושא משרה 
 בכירה אחר או של בעל ענין בחברה

 לא

 לא האם הינו מורשה חתימה עצמאי
 

http://www.magna.isa.gov.il/
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לחוק ניירות )ד( 37כהגדרת המונח בסעיף , לחברה מורשה חתימה עצמאי אחדנכון למועד התשקיף, 

זכות זו תעמוד  .ש"ח 100,000בקשר עם עניינים והתחייבויות שאינם עולים על החברה, מנכ"ל  - ערך

 בתוקפה גם לאחר השלמת ההנפקה.

 פרטים נוספים 

  :כתובת רשומה

 .4524409, הוד השרון, 3המכונאי 

 : הז תשקיףעורכי הדין של החברה ל

 .6578403 אביב-, תל20רח' החרש גורניצקי ושות', עורכי דין, 

  :רואי החשבון של החברה

  .6721118אביב -, תל32רח' המסגר רואי חשבון, קנה ושות',  פאהן
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 בעלי עניין בחברה - 8פרק  

  בכירה לבעלי עניין ולנושאי משרהתגמולים  

המשרה הבכירה בחברה, שניתנו להם בקשר עם  בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאימחמשת לכל אחד  1920-ו 2020שניתנו בשנים  1להלן פירוט התגמולים .8.1.1

 (:, כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה, באלפי ש"ח )במונחי עלות חברהבחברהכהונתם 

  :2020בשנת 

 תגמולים אחרים תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
היקף  תפקיד שם 

 משרה

 שיעור
 החזקה

ליום  בהון
2031.12.20 

 מענק [1]שכר
תשלום 
מבוסס 

 [2]מניות

דמי 
דמי  ריבית אחר עמלה  דמי ייעוץ ניהול

 אחר שכירות

 447 - - - - -  187 - 40 - 220 2.579%  80% מנכ"ל אודי קליר

 208 - - - - - 175 - 33 - - - 50% סמנכ"ל כספים יונתן ברגר

  מנהל תפעול צורדקר יונה
 119 - - - - - - - - - 119 - 100%  (2020)עד אפריל 

 מנהל שיווק  יתח יוסי
 120 - - - - - - - - - 120 - 100% (2020)עד אפריל 

 

 

 

                                                      

מי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי יעוץ, ד -" תגמול" 1
  .תגמול מובאים במונחי עלות לחברהסכומי הדיבידנד. מניות, תגמול פרישה שאינו תגמול פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת, והכל למעט 
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 :1920בשנת 

 תגמולים אחרים תגמולים* בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
היקף  תפקיד שם 

 משרה

 שיעור
 החזקה

ליום  בהון
931.12.201 

 מענק [1]שכר
תשלום 
מבוסס 

 [2]מניות
דמי  ניהולדמי 

דמי  ריבית אחר עמלה  ייעוץ
 אחר שכירות

 255 - - - - -  81 - - - 174 %4.377 50% מנכ"ל קליר אהוד

 166 - - - - -  112 - 2 - 52 - 50% סמנכ"ל כספים ברגר יונתן

 318 - - -  - - - 6 - 312 - 100%  מנהל תפעול צורדקר יונה

 366 - - - - - - - 6 - 360 - 100% מנהל שיווק יתח יוסי

 4 - - 42 - - - - - - - %8.407 -  דירקטור הרוןלוקאץ א

 . ונלוות כמקובל חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר [1]
הסכומים הרשומים בטור "תשלום מבוסס מניות"  .לדוחות הכספיים השנתיים 19לתשקיף וכן ביאור  3למועד התשקיף, הוענקו לנושאי המשרה כאמור אופציות לא סחירות. לפרטים ראו פרק  [2]

  בגין הענקת האופציות לנושאי המשרה הבכירה.תקופות הדיווח הרלוונטיות בדוחותיה הכספיים של החברה שנרשמה בהתיאורטית ההוצאה סכום מייצגים את 

                                                      

 לדוחות הכספיים השנתיים. 16ביאור לתשקיף ו 3בפרק  3.2.2 ףסעילפרטים נוספים, ראו  2
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של נושאי המשרה הבכירה המנויים  תנאי כהונתם והעסקתםלהלן יובאו פרטים נוספים אודות  .8.1.2

  :שלעיל 8.1.1בטבלאות בסעיף 

   אהוד קליר מר .8.1.2.1

מכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור  אשר הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה,, מר אהוד קליר

  .2007בינואר,  24בחברה החל מיום 

, אשר 0202 אפרילב 1מיום עוגנו בהסכם העסקה  2020באפריל  1כמנכ"ל החל מיום עסקתו תנאי ה

והחל  80%היקף משרה של  :את התנאים הבאים ים, בין היתר,וכולל 2021 במאי 26תוקן ביום 

ממועד החל ו ש"ח 30,000)ברוטו( בסך של חודשי  שכר ;100% -ממועד השלמת ההנפקה לציבור 

שכרו  ,2021חודשים החל מסוף שנת  12 כל בתום ש"ח. כמו כן, 50,000 - השלמת ההנפקה לציבור

התגמול והדירקטוריון עם זאת, ועדת ₪.  100,000ש"ח ברוטו, עד לתקרה של  10,000יעלה בסך של 

חודשים כאמור וטרם העלאת השכר, ויהיו רשאים להפחית את סכום  12יתכנסו לפני תום כל 

ההעלאה האמור לפי שיקול דעתם וללא צורך באישור אסיפה כללית; זכאות לרכב מנהלים 

. החל ממועד ש"ח כהחזר הוצאות על נסיעות 6,000-סכום של כ ,לחילופיןלשימושו האישי, ו

יקבע בהתאם לשיקול דעת  וסוגו העמדת הרכב תהיה בהתאם לבקשתו של מר קליר -הנפקה ה

במקרה שהחברה לא תספק רכב כאמור, יהיה מר קליר זכאי להחזר הוצאות רכב,  , ורקהחברה

במקרה ו ,מראש חודשים 3הודעה מוקדמת של  תקופת  ש"ח לחודש;  10,000דלק וכיוצ"ב בסך של 

לא תידרש הודעה מוקדמת מצד  (בהסכםסיבה" )כהגדרת המונח מסיום העסקה כתוצאה "של 

 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14אישור הכללי לפי סעיף ב הקבוע ; החלת ההסדרהחברה

כאשר במקרה שסכום מימוש על ימי החופשה שלא ניצל חופשה, ימי  24; "(חוק פיצויי פיטורין)"

 ; זכאות לדמי הבראה וימי מחלהימים, יתרת הימים אינם ניתנים למימוש 50מר קליר יעלה על 

על כל רכיב  הפרשות לקרן השתלמותשל מר קליר; ביטוח הסדר פנסיוני לפי בחירתו חוק; לפי 

חוק שעות עבודה החלת -; איהוראות לעניין בעלותה של החברה על קניין רוחני לחברה; השכר

תחרות בחברה -לשמירה על סודיות ולאי התחייבות"(; נוחההמחוק )" 1951-התשי"א ומנוחה,

. בנוסף, מר קליר התחייב חודשים אחריה שניים עשר במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה של

שלא להתקשר או לבצע עם גוף או אדם אחר פעילות עסקית שהחברה מנהלת עמו פעילות כזו 

בתחום פעילותה של החברה, שישה חודשים לפני תום העסקתו. עם זאת, ההסכם קובע כי 

 10%חברות נסחרות, וכי ב 3%תחרות אינם כוללים החזקה של מר קליר עד -האיסורים בגין אי

 . חרותת-איבגין התחייבות ל מיוחסמר קליר משכרו החודשי של 

מר קליר עשוי להיות זכאי לבונוס של עד שלוש משכורות ברוטו על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

בנוסף, בגין השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, ישולם למר קליר, בסמוך לאחר השלמת החברה. 

  .ש"ח 300,000בסך של מענק ההנפקה, 

לדוחות  33לתשקיף וביאור  3.5.2לאופציות המוחזקות על ידי מר קליר למועד התשקיף ראו סעיף 

 .2020בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום 

אופציות של  15,383, יבשילו 2022בדצמבר,  31ועד ליום  2021ביוני,  30בסוף כל רבעון, החל מיום 

 מר אהוד קליר. 
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 עוגנו בהסכםקליר כמנכ"ל תנאי העסקתו של מר , 2019בינואר,  24עד ליום : תנאי העסקה קודמים

 , בין היתר, את התנאים הבאים:וכוללים, מעת לעת, כפי שתוקן 2011, באוקטובר 1העסקה מיום 

, למעט במקרה מראש יום 60הודעה מוקדמת של  ש"ח; תקופת 35,000)ברוטו( בסך של שכר חודשי 

 אי תחולת; לא תידרש הודעה מוקדמת מצד החברהשל "סיבה מוצדקת" כהגדרתה בהסכם, בו 

בתנאים שנקבעו  תחרות בחברה-לשמירה על סודיות ולאי מצד מר קליר התחייבות ;מנוחההחוק 

 זכאות ;חרותת-איבגין התחייבות ל מיוחסהיה מר קליר משכרו החודשי של  15% כאשר ,בהסכם

ימי חופשה  24; דאז למדיניות החברה החזר הוצאות בהתאם לפי חוק;וימי מחלה  לדמי הבראה

 תבהגבל, ימי חופשה משנה לשנהלצבירת  וזכאותבמהלך ימי עסקים רגילים בהם החברה פעילה, 

מנהלים, נושאי משרה,  ילביטוח זכאות ;ימי חופשה בכל עת 20ימי חופשה לשנה, ועד  10צבירת 

טלפון ומחשב נייד, רכב מנכ"ל וכן לכיסוי כל הוצאות כאשר נעשה  ;לקרן השתלמות הפרשותול

 שימוש ברכב פרטי.  

לא הועסק כעובד בחברה אלא כקבלן מר קליר  2020 אפרילב 1ועד ליום  2019, בינואר 24יום מ

 15,000לבין  ש"ח 10,000, בסך הנע בין )כנגד חשבונית( גלובאלית חודשיתתמורה  ושולמה לו חיצוני

 .ש"ח

  יונתן ברגר רמ .8.1.2.2

 . 2017ביוני,  28 מיוםהחברה החל כספים של מנכ"ל סמכהן כ יונתן ברגרמר 

בגינם הינו  50%של בהיקף , מר ברגר מעניק שירותים לחברה במשרה 2020באפריל,  4החל מיום 

שלמת ההנפקה ה. החל ממועד בתוספת מע"מ )כנגד חשבונית( ש"ח, 17,500של  חודשי זכאי לתשלום

 מר ברגר יחזור לכהן כעובד בחברה.  ,לציבור

 עוגנו בהסכםהחל ממועד השלמת ההנפקה לציבור,  ,כספיםברגר כסמנכ"ל תנאי העסקתו של מר 

; 100%היקף משרה של : וכוללים, בין היתר, את התנאים הבאים ,2021, במאי 31העסקה מיום 

, 2021ושכרו עשוי להתעדכן באופן שנתי החל מסוף שנת ש"ח,  40,000של בסך )ברוטו( שכר חודשי 

עבור כל  ש"ח ברוטו למשכורת החודשית 10,000לפי שיקול דעת החברה, עד לסכום העלאה של 

יקבע  וסוגו החברה תעמיד למר ברגר רכב בהתאם לבקשתו,ש"ח;  75,000שנה, עד לתקרה של 

להחזר  הוא יהיה זכאי, כאמורבמקרה שהחברה לא תספק רכב  , ורקבהתאם לשיקול דעת החברה

 חודשים 3מתן הודעה מוקדמת של תקופת לחודש;  ש"ח 8,000הוצאות רכב, דלק וכיוצ"ב בסך של 

מעילה, עבירה  - בהסכםסיבה" )כהגדרת המונח מסיום העסקה כתוצאה "במקרה של  .מראש

ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי  ; חלרהלא תידרש הודעה מוקדמת מצד החב וכיו"ב( פלילית

 50 שלסכום מימוש בהגבלת חופשה, ימי  24; 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14לפי סעיף 

של מר ברגר ביטוח הסדר פנסיוני לפי בחירתו ; חוקחלה לפי ימים; זכאות לדמי הבראה וימי מ

לעניין בעולתה של החברה על קניינה הוראות ; על כל רכיב השכר ולהפרשות לקרן השתלמות

תחרות בחברה -לשמירה על סודיות ולאי מצד מר ברגר התחייבות ;חוק המנוחה תחולת-אי; הרוחני

. בנוסף, מר ברגר התחייב חודשים אחריה רשניים עש במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה של

הלת עמו פעילות כזו שלא להתקשר או לבצע עם גוף או אדם אחר פעילות עסקית שהחברה מנ

עם זאת, ההסכם קובע כי  ;בתחום פעילותה של החברה, שישה חודשים לפני תום העסקתו

 10%חברות נסחרות, וכי ב 3%תחרות אינם כוללים החזקה של מר ברגר עד -האיסורים בגין אי

 . חרותת-איבגין התחייבות ל מיוחס ברגרמר משכרו החודשי של 
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לאחר פרסום שישולם משכורות ברוטו,  שלושעד בגובה של בונוס שנתי לעשוי להיות זכאי  מר ברגר

ו קריטריונים אחרים שיקבעו על א, בהתבסס על ביצועים החברהוחות הכספיים השנתיים של הד

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בגין השלמת ההנפקה על פי  .על פי שיקול דעתה הבלעדיוידי החברה 

 .ש"ח 100,000בסך של מענק תשקיף זה ישולם למר ברגר בסמוך לאחר השלמת ההנפקה 

לדוחות  33לתשקיף וביאור  3.5.2לאופציות המוחזקות על ידי מר ברגר למועד התשקיף ראו סעיף 

 .2020בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום 

עוגנו ברגר כסמנכ"ל כספים של מר תנאי העסקתו , 2019בינואר  31עד ליום : קודמיםתנאי העסקה 

 , בין היתר, את התנאים הבאים:וללוכ, כפי שתוקן מעת לעת ,2017ביוני,  28 בהסכם העסקה מיום

החזר הוצאות ; ש"ח 35,000שכר )ברוטו( בסך של  2018בינואר  1; החל מיום 100%היקף משרה של 

במקרה של סיום העסקה  , למעטלפי החוקהודעה מוקדמת  תקופתלפון סלולארי; ט ;רכב; אש"ל

ההסדר  חל ;הודעה מוקדמת מצד החברהנדרשה לא  (בהתאם להסכם) עילות מסוימותמכתוצאה 

 ימי חופשה 15; 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14הקבוע בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף 

יטוח הסדר ב ;החוקמי הבראה וימי מחלה לפי ד נהלי החברה;לווהגבלת צבירתם בהתאם לחוק 

וראות לעניין ; הולקרן השתלמות פנסיוני לפי בחירתו של מר ברגר ולהפרשות לביטוח מנהלים

לשמירה  מצד מר ברגר התחייבות; חוק המנוחהתחולת -אי; תה של החברה על קניינה הרוחניבעלו

חודשים  שניים עשר תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה של-לאיעל סודיות ו

 תחרות בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם, ובהתאמה היה-לאיהתחייב . בנוסף, מר ברגר אחריה

 , סיים2019בפברואר  1יום ב. חרותת-איבגין התחייבות מיוחס ל ברגרמר משכרו החודשי של  15%

, לפי הנחיות המנכ"ל חיצוניים םשירותילה  עניקאת העסקתו כעובד בחברה והתחיל לה מר ברגר

תמורה  ברגר , שולמה למרבגין שירותיובפרויקטים ספציפיים. בניהול כספי הכוללים סיוע 

 .ש"ח 18,000לבין  ש"ח 14,000, בסך הנע בין )כנגד חשבונית( גלובאלית חודשית

-בין הצדדים לא התקיימו יחסי עובדמועד השלמת ההנפקה, ועד ל 2019, בפברואר 1החל מיום 

  .מעביד

  גמול דירקטורים .8.1.3

לא משולם גמול לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם מועסקים בתפקיד נוסף  ,למועד התשקיף

 בחברה.

במאי,  26ביום  - לאחר השלמת ההנפקה לציבור)למעט יו"ר דירקטוריון פעיל( גמול דירקטורים 

השלמת ההנפקה לציבור על פי תשקיף אישרה האסיפה הכללית של החברה, כי החל ממועד  2021

ם דירקטוריהדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם מועסקים בתפקיד נוסף בחברה, לרבות הזה, 

 , או שיכהנו בה מעת לעת,)ולמעט יו"ר הדירקטוריון( החיצוניים והבלתי תלויים המכהנים בחברה

בתקנות מזערי בהתאם לסכומי הגמול היהיו זכאים לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, 

"(, לפי תקנות הגמול)" 2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

הגמול, דרגתה של החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן יהיו זכאים להחזר הוצאות על פי תקנות 

  .להלן 8.1.4ת לשיפוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה, כמפורט בסעיף כתב התחייבו

 וגנו בהסכםפעיל ע ריוןכיו"ר דירקטו ו של מר שמעון שובלכהונתתנאי  - פעיל גמול יו"ר דירקטוריון

, בין היתר, את התנאים וכוללים, 2021במאי  26, כפי שתוקנו ביום 2021במרץ,  17מיום  ייעוץ

שירותיו של מר שובל כוללים סיוע לחברה בהיבטים שונים, לרבות פיתוח עסקי, שיווק,  הבאים:
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התקשרויות עם משקיעים פוטנציאליים ויצירת שיתופי  מחקר ופיתוח, אירועים רגולטוריים, וכן

בהן שירותיו פעולה אסטרטגיים. בהתאם, יהיה על מר שובל, לפי בקשת החברה, להשתתף בישיבות 

מר שובל מעניק שירותים לחברה ; נדרשים, וכן להיות זמין לחברה דרך הטלפון ודואר אלקטרוני

 גלובאלית חודשיתתמורה זכאי להינו ובגין כך במשרה בהיקף ממוצע של לפחות יום אחד בשבוע 

₪  20,000 - והחל ממועד השלמת ההנפקה לציבורבתוספת מע"מ, ₪  15,000בסך  )כנגד חשבונית(

בין הצדדים לא יתקיימו יחסי בגין שירותיו כיו"ר הדירקטוריון; החזר הוצאות ; וכן בתוספת מע"מ

שניים  ולמשך תקופה של תקשרותתקופת ההתחרות בחברה במהלך -לאי; התחייבות מעביד-עובד

. בנוסף, מר שובל התחייב שלא להתקשר או לבצע עם גוף או אדם אחר פעילות חודשים אחריה עשר

 ההתקשרותתקופת עסקית שהחברה מנהלת עמו פעילות כזו בתחום פעילותה של החברה, במשך 

תחרות -עם זאת, ההסכם קובע כי האיסורים בגין אי חודשים אחריה; שניים עשר ולמשך תקופה של

אין חברות שאינן נסחרות; ב 5% -חברות נסחרות וב 3%אינם כוללים החזקה של מר שובל עד 

מניעה לכך שמר שובל יתקשר בהסכמים למתן שירותים, לרבות כיועץ או דירקטור כל עוד לא נוצר 

א מונעים ממר שובל להקדיש זמן ומאמץ ראוי ניגוד עניינים עם החברה, וכל עוד תפקידים אלו ל

בחברה. בהתאם, בכל מקרה בו נודע למר שובל על ניגוד עניינים  ןלביצוע תפקידו כיו"ר הדירקטוריו

כאמור, עליו להימנע מכל פעולה אשר עלולה לגרום נזק לחברה ועליו לגלות על כך לדירקטוריון 

  החברה.

לדוחות  33לתשקיף וביאור  3.5.2ראו סעיף  מר שובללפרטים ביחס להחזקת אופציות על ידי 

 .2020בדצמבר,  31הכספיים של החברה ליום 

של אופציות  6,153, יבשילו 2022בדצמבר,  31ועד ליום  2021ביוני,  30בסוף כל רבעון, החל מיום 

 . מר שמעון שובל

 פטור, שיפוי וביטוח .8.1.4

 , 2021במאי,  26יום בו 2021במאי,  13ום בי - התחייבות לשיפוי מראש של דירקטורים ונושאי משרה

בכפוף , והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה )בהתאמה( אישרו דירקטוריון החברה

הענקת כתבי  3להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וכניסת התקנון החדש של החברה לתוקף

בחברה מעת לעת, וכן לנושאי המכהנים ושיכהנו התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה 

תאגידים מטעם החברה ב , מעת לעת,יהיו מועסקיםמשרה המכהנים או שיכהנו ושמועסקים או ש

 תאגידאחרים בהם מחזיקה או תחזיק החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין או בעקיפין )להלן: "

  ."(אחר

חבות או הוצאה כמפורט כל בגין במסגרת כתבי השיפוי התחייבה החברה לשפות את האמורים 

עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה )לרבות  נושא המשרה להלן, שתוטל על

(, הקשורות במישרין או בעקיפין, שבוצעו עובר למועד הענקת כתב ההתחייבות לשיפויפעולות 

שיפוי שנכללו בכתב ההתחייבות ושסווגו כאירועים המזכים ב אירועים לאחד או יותר מסוגי

השיפוי המירבי )כהגדרתו להלן(. ובלבד שסכום השיפוי לא יעלה על סכום "( המזכים האירועים)"

לשיפוי נושאי המשרה תחול בגין חבות או הוצאה בהתאם להוראות תקנון החברה וחוק  התחייבות

                                                      

התקנון החדש יכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ורישום מניות החברה למסחר בבורסה. לאחר  3
בנוסח המלא של תקנון החברה באתר ההפצה של רשות ניירות רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ניתן יהיה לעיין 

  (.www.magna.isa.gov.ilערך )

http://www.magna.isa.gov.il/
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ניתן  דין אשר בגינן ניתן ו/או יהיהפי -חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי עלהחברות, וכן כל 

 לשפות נושא משרה.

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי 

סכום שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי )"כתבי השיפוי"(, לא יעלה על 

מהונה העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי  25%מבין: )א(  לגבוההשווה 

שיהיה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים, סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שיהיו 

קיימים נכון למועד תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד 

"( )וזאת מבלי לגרוע מזכותם סכום השיפוי המרבי)"דולר ארה"ב  5,000,000או במצטבר, או )ב( 

של נושאי המשרה לקבל תגמולי ביטוח, לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים 

בחברת ביטוח, שהחברה תקבל עבור נושא המשרה מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח 

  , והכל בתנאים המפורטים בכתבי השיפוי(.אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה

 התחייבות לפטור לנושאי משרה 

האסיפה הכללית של החברה הענקת , אישרה הדירקטוריוןבהמשך לאישור  ,2021במאי,  26ביום 

נושאי משרה בחברה, המכהנים או כפי שיכהנו מעת לעת. הפטור יחול בקשר עם הפרת ל פטור כתבי

פטור שיוענק כאמור לא יחול או תאגיד מוחזק שלה. על אף האמור, חובת הזהירות כלפי החברה 

בקשר עם החלטה שקיבל נושא המשרה או עם עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו כנושא משרה, 

ושלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה. אין במתן הפטור או באי 

שפעולת נושא המשרה  לשיפוי כאמור בכתב השיפוי, ככל תחולתו כדי לגרוע מזכאות נושא המשרה

 .ובכפוף להוראות כל דין לפי כתב השיפוי הינה בגדר אירוע מזכה

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

האסיפה הכללית של החברה את אישרה  ,הדירקטוריון, בהמשך לאישור 2021במאי,  26ביום 

ביחס ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ה לבפוליסמבטחים החברה עם התקשרות 

לתקופה של שנה, החל וזאת  או יכהנו בחברה מעת לעת, לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים

למקרה  ארה"ב דולרמיליון  5בגבולות אחריות של עד , 2022במאי,  11ועד יום  2021במאי,  12מיום 

 לש. ההשתתפות העצמית ארה"ב דולר 120,000 -של כולתקופת ביטוח. הפרמיה השנתית הינה בסך 

. תנאי "בארה דולר 10,000חברה בפוליסת הביטוח בגין תביעות כנגד נושאי משרה הינה בסך של ה

 .פוליסת הביטוח יהיו זהים לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

 מדיניות תגמול 

של החברה מדיניות האסיפה הכללית  אישרה  ,דירקטוריוןה בהמשך לאישור, 2021במאי,  26יום ב

לתקנות החברות )הקלות  1א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתקנה 267תגמול, בהתאם לסעיף 

, לפיה מדיניות תגמול שתוארה בתשקיף או 2013-לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג

ר תיחשב כמדיניות במסמך הצעה לציבור של חברה המציעה לראשונה ניירות ערך שלה לציבו

שנים מהמועד שבו  5א לחוק החברות והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 267שנקבעה לפי סעיף 

 ב' נספחתירשמנה לראשונה מניות החברה למסחר בבורסה. העתק מדיניות התגמול מצורף כ

 זה. תשקיףל

דות בעלי עניין למועד התשקיף לא קיים בעל שליטה בחברה. לפרטים או - עסקאות עם בעל שליטה 
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ר מלפרטים אודות התקשרות של החברה עם  לתשקיף. 3בחברה וסבבי השקעה בחברה ראו פרק 

בהסכם למתן שירותי מחקר ופיתוח,  , מכוח היותו אחד מיזמי החברה,חברהין בבעל ענניר קליר, 

 .תשקיףל (5)6.22ראו סעיף 

 החברההחזקת בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך של  

פרטים, לפי מיטב ידיעתה של החברה, בדבר החזקות של בעלי ענין או נושאי משרה בכירה בחברה ל

 לתשקיף.  3.3ראו סעיף  החברה, בתאריך התשקיףבניירות ערך של 

ברה, בדבר החזקות של בעלי ענין או נושאי משרה בכירה לפי מיטב ידיעתה של הח להלן פרטים,

   :2020דצמבר  31יום ב רה,החבבחברה בניירות ערך של 

 

ות )לא אופצי מניות רגילות שם המחזיק
 רשומות(

 שיעור החזקה
שלא בדילול 

 מלא
 

שיעור החזקה 
   דילול מלאב

%2.579 83,124 114,932 אהוד קליר  4.281% 

%22.121 - 985,864 יהודה ניר  21.310% 

%11.774 - 524,717 פנחס שפירא ז"ל  11.342% 

 20.077% 20.841% - 928,800 ישראל רוזנטל

%9.849 - 438,940 אהרון לוקאץ  9.488% 

%6.998 4,816 311,875 נירי קליר  6.845% 

%3.87 - 172,482 סייפן בשמת בע"מ  3.728% 

%3.615 - 161,117 קיבוץ שדות ים  %3.483  

)נושא משרה בכירה  יונתן ברגר
%0 62,106 - שאינו בעל עניין(  1.340% 

מחזיקים אחרים שאינם בעלי  43
%17.679 18.353% - 817,863 עניין או נושאי משרה בכירה  

, עובד של יועצים של החברה 2
עובדים לשעבר של  9 -ו החברה
 החברה

- 19,652 0% 0.427% 

 100% 100% 86,574 4,456,590 סה"כ



 

 1 - ט  

 דוחות כספיים - 9פרק  

 דוחות כספיים .9.1

 החברה של והמבוקרים המאוחדיםהשנתיים  הכספיים דוחותיה מובאים להלן זה בפרק

 לתקופהוהדוח הכספי הנפרד של החברה  2020בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  שנה של לתקופה

 .2020בדצמבר,  31שהסתיימה ביום  שנה של

 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר .9.2

לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללת דוח רואה החשבון 

ההסכמה של  מכתב זה. , בתשקיףלעיל 9.1בסעיף המפורטים המבקר ביחס לדוחות הכספיים 

 רואה החשבון המבקר של החברה מצורף כנספח לפרק זה. 

 דוח אירועים של החברה .9.3

א לתקנות פרטי תשקיף( של החברה, בגין 56מצורף לפרק זה דוח אירועים )כהגדרתו בתקנה 

 31שממועד חתימת דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה ליום התקופה 

 ועד למועד התשקיף. 2020בדצמבר, 
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 5728 מספר:
 ניסן תשפ"א ב' ה תאריך

 2021במרס  18
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
 וונד בע"מ-נייס

 

 

 31"החברה"( לימים  -בע"מ )להלן  וונד-נייסעל המצב הכספי המצורפים של  המאוחדים ביקרנו את הדוחות
, השינויים בגרעון בהון ותזרימי המזומנים לכל על הרווח )הפסד( הכוללואת הדוחות  2019 -ו 2020בדצמבר 

אלה הינם באחריות דוחות כספיים . 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה בים השנים משלוש אחת 
 אלה בהתבסס על ביקורתנו. דוחות כספיים הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
ה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה פי תקנים אל-. על1973-)דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של 

שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה  כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות 

 דעתנו. 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב המאוחדים לדעתנו, הדוחות הכספיים 
, ןואת תוצאות פעולותיה 2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים  והחברות המאוחדות שלה הכספי של החברה

 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה בים השנים שלוש לכל אחת מ ןהשינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה
(, והוראות תקנות ניירות ערך )עריכת דוחות כספיים שנתיים (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 .2010-התש"ע

' לדוחות הכספיים. המשך ב1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
פעילות החברה במתכונתה הנוכחית תלוי בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, 
וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. בכל אחת משלוש 

פסדים ועל תזרים מזומנים שלילי , החברה דיווחה על ה2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השנים 
אלפי ש"ח והפסד כולל בסך  2,035 -לחברה גרעון בהון בסך של כ ,2020בדצמבר  31מפעילות שוטפת, וליום 

אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה באותו מועד. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך  1,676
 קיומה של החברה כ"עסק חי".

לדוחות הכספיים, הנהלת החברה פועלת להשגת המימון הדרוש לצורך המשך  18-' וב1ים ביאורכאמור ב
ף וכן באמצעות מימוש מגזר פעילות כמפורט פעילותה, לרבות באמצעות הנפקת ניירות ערך במסגרת תשקי

בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה בביאורים. 
 דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

 
 

 פאהן קנה ושות'
 רואי חשבון
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 ש"ח  

 בדצמבר 31ליום   

 2020 ביאור נכסים
 

2019 

 
  

 
 

   נכסים שוטפים
 

 

  119,428  4 מזומנים ושווי מזומנים   
 

210,550  

  1,929   מוגבליםפקדונות    
 

                       -  

   8,652  5 לקוחות    
 

266,637  

  -  6 מלאי   
 

90,001  

  125,631 7 חייבים ויתרות חובה   
 

342,058  

   1,113,128  32 נכסים המיוחסים לפעילות שהופסקה   
 

 -  

 1,368,768   סה"כ נכסים שוטפים
 

  909,246  

  
   

  נכסים שאינם שוטפים
   

 -  15,017 8 פקדונות מוגבלים   

 68,653  9 רכוש קבוע   
 

 960,068  

 104,098 10 נכסי זכות שימוש   
 

 461,482  

  -  הוצאות מראש   
 

 360,001  

 187,768  שוטפיםסה"כ נכסים שאינם 
 

1,781,551  

   
 

 

 1,556,536  סה"כ נכסים
 

2,690,797 

   
 

 



 מ"וונד בע-נייס
 

 על המצב הכספימאוחדים  ותדוח

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 יהונתן ברגר אודי קליר שמעון שובל

 מנהל כספים מנכ"ל יו"ר דירקטוריון
 

 .2021במרס  18תאריך אישור הדוחות הכספיים: 

 

 ש"ח  

 בדצמבר 31ליום   

 2019  2020 ביאור התחייבויות והון

   התחייבויות שוטפות
 

 

 344,069 11 אשראי לזמן קצר
 

 207,001  

 1,765,312 12 ספקים ונותני שירותים
 

1,511,669  

  883,582 13 זכאים ויתרות זכות
 

869,210  

  383,958   89,036  10 התחייבות בגין חכירה

 -   11,117  32 התחייבויות המיוחסות לפעילות שהופסקה

 3,093,116  סה"כ התחייבויות שוטפות
 

2,971,838 

   
 

 

   התחייבויות שאינן שוטפות
 

 

  423,984  14 אשראי לזמן ארוך
 

468,053  

 15,522  10 התחייבות בגין חכירה
 

 41,493   

 58,844  15 הטבה מספק
 

114,476  

 498,350   סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
 

624,022 

   
 

 

 3,591,466  והתקשרויות סה"כ התחייבויות
 

3,595,860 

   
 

 

  18 גרעון בהון
 

 

 הון מניות
 

44,566  
 

41,933  

  52,568,629  פרמיה על המניות
 

51,851,244  

  245,701    -   ואופציות מניותתקבולים על חשבון 

  1,299,363 .ד18 קרנות הון
 

1,186,264  

 (55,947,488)   הפסדים נצברים
 

 (54,230,205) 

 (2,034,930)  סה"כ גרעון בהון
 

 (905,063) 

  
 

 
 

   
 

 

  1,556,536  בניכוי גרעון בהוןסה"כ התחייבויות 
 

2,690,797 



 מ"וונד בע-נייס
 

 הרווח )הפסד( הכוללעל  ות מאוחדיםדוח

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 ש"ח  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2018  2019  2020 ביאור 

 
 

     
  405,016    489,407   77,260          הכנסות

 (1,664,129)  (483,829)   (108,190) 20 עלות המכירות

 (1,341,495)  (168,917)   - 21 מלאי ירידת ערך

 (2,600,608)  (163,339)     (30,930)        הפסד גולמי

 (1,239,592)  (677,115)  (727,800) 22 הוצאות מחקר ופיתוח

 (1,275,234)  (48,838)  (75,507) 23 הוצאות שיווק  

 (1,363,086)  (252,464)  (1,034,444) 24 וכלליותהוצאות הנהלה 

 (1,494,395)  -   -   25 הוצאות אחרות

 (7,972,915)   (1,141,756)  (1,868,681)  הפסד תפעולי

 (305,082)  (264,316)    (56,999)  26 הוצאות מימון

 1,389,587      883,974    2,756  26 הכנסות מימון
 על מיסים לפניהפסד 

 ההכנסה
 (1,922,924) 

 
(522,098) 

 
 (6,888,410) 

 (64,722)   -   -  מסים על הכנסה

 (6,953,132)   (522,098)  (1,922,924)  הפסד מפעילות נמשכת
 מפעילות )הפסד(רווח 

 שהופסקה )נטו ממס(
 205,641  

 
(545,629) 

 
(920,373)  

 (7,873,505)   (1,067,727)  (1,717,283)  הפסד לשנה 

   הפסד כולל אחר:
 

 
 

 

 דוחות תרגוםמ םהפרשי
 ממטבעכספיים 
 ההצגה למטבע הפעילות

 41,487 
 

   249,629 
 

(168,327)  

 (8,041,832)   (818,098)  (1,675,796)  הפסד כולל לשנה

   
 

 
 

 

 )הפסד( בסיסי ומדולל  רווח
 למניה המיוחס לבעלי 

      המניות של החברה )בש"ח(

 מפעילות נמשכת
 

 (0.43)   (0.16)  (4.63) 
 (0.61)   (0.17)    0.05   מפעילות שהופסקה

 (5.24)  (0.33)   (0.38)  28 סה"כ

 
 
 
 

 



 מ"וונד בע-נייס
 

 גרעון בהון( בבהון )ות מאוחדים על השינויים דוח

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 ש"ח   

 

 

 הון מניות מספר מניות ביאור

 

 פרמיה
תקבולים על 
 חשבון מניות

 תשלומים
 מבוססי מניות

 

 כתבי אופציות
הפרשי תרגום 
 עודפים דוחות כספיים

 סה"כ
 הון )גרעון בהון(

 2,479,266 (45,288,973) (218,850) -  1,146,556   -   46,825,562 14,971 1,497,243  2018בינואר  1 יתרה ליום

 8,840 - -  - -  -   8,840 - 4,646 18 מימוש אופציות ללא תמורה

 161,402 - -  - 161,402  -   - - - 19 עלות תשלום מבוסס מניות

 (7,873,505) (7,873,505) -  - -  -   - - -  הפסד לשנה

 (168,327) - (168,327) - -  -   - - -  הפסד כולל אחר לשנה 

 (5,392,324) (53,162,478) (387,177) - 1,307,958  -   46,834,402 14,971 1,501,889  2018בדצמבר  31 יתרה ליום

תמורה נטו מהנפקת מניות 
 1,282,401 - - 196,125 -  -   1,080,548  5,728 568,091 18 וכתבי אופציה רגילות

בגין  ים על חשבון מניותתקבול
 93,312 - - (7,458) -  100,770         - - -  מימוש כתבי אופציה

 סילוקהלוואות המירות והמרת 
 3,358,251 - - - -  -   3,339,551  18,700  1,869,993 18,16 באמצעות מניותהלוואות 

 555,541 - - (43,736) -  -   596,743 2,534 253,374  האופציכתבי מימוש 

 15,854 - - - 15,854  -   - - - 19 עלות תשלום מבוסס מניות

 (1,067,727) (1,067,727) - - -  -   - - -  הפסד לשנה

 249,629 - 249,629 - -  -   - - -  הפסד כולל אחר לשנה  

 (905,063) (54,230,205) (137,548) 144,931 1,323,812  100,770         51,851,244 41,933 4,193,347  2019בדצמבר  31 יתרה ליום

 474,317 - - (45,440) - (100,770)       617,894 2,633 263,243 18 האופציכתבי מימוש 

 71,616 - - - 71,616  -   - - - 19 תשלום מבוסס מניותעלות 

 - - - (99,491) - - 99,491 - -  פקיעת כתבי אופציות

 (1,717,283) (1,717,283) - - -  -   - - -  הפסד לשנה

 41,483 - 41,483 - -  -   - - -  רווח כולל אחר לשנה  

 (2,034,930) (55,947,488) (96,065) - 1,395,428  -   52,568,629 44,566 4,456,590  2020בדצמבר  31 יתרה ליום



 מ"וונד בע-נייס
 

 ות מאוחדים על תזרימי המזומניםדוח

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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ח”ש       

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום      

     2020  2019  2018 
  פעילות שוטפת

 
 

 
 

 

 (7,873,505)    (1,067,727)     (1,717,283)     הפסד לשנה 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי 

  מזומנים
 

 
 

 
 

 
  1,341,495        168,917        -     (21מלאי )ביאור  ערך ירידת 

  315,360           379,171        239,334       פחת רכוש קבוע  

,671        434,569       הפחתת נכס זכות שימוש   443         -  

  161,402           15,854         71,616        תיותשלום מבוסס מנ  

   9,875          17,081        הפסד הון ממכירת רכוש קבוע  
 

(59769,7)    -     הלוואות שערוך           (1,149,817) 

  3,672              (5,071)        1,646  השפעת שע"ח על מזומנים  

 
 

        
  שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות 

 
 

 
 

 

 
  54,990             48,198         2,867         קיטון )גידול( בלקוחות והכנסות לקבל 

  175,213           3,340         (4,070)        מלאיבקיטון )גידול(   

  1,357,778        34,773        (31,745)       חייבים ויתרות חובהבקיטון )גידול(   

  240,000           240,000        240,000        הוצאות מראשבקיטון   

  651,474          (178,890)       202,523        גידול )קיטון( בספקים ונותני שירותים  

 
 (672,872)         (689,014)       63,404       גידול)קיטון( בזכאים ויתרות זכות 

   
פעילות לששימשו מזומנים נטו, 

  שוטפת
    (480,058) 

 
   (1,138,899) 

 
    

(5,394,810) 

       פעילות השקעה
  233,425       562,232  (17,077)        פקדונות בנקבקיטון )גידול(  

   77,121         323,500       מכירת רכוש קבוע 
 

 (796,616)      -     (52,949)       רכישת רכוש קבוע 

 
 

 
 מפעילות שנבעומזומנים נטו, 

  השקעה (ששימשו לפעילות)
     253,474  

 
     639,353 

 
       (563,191) 

       פעילות מימון
-   קבלת )פירעון( אשראי לזמן קצר         (471,705)      473,365  

(293,946)   (120,022)      (205,038)      אשראי לזמן ארוך פירעון    
 300,000  -  300,000  קבלת אשראי לזמן ארוך 

 -  (708,601)      (432,064)      פירעון התחייבות זכות שימוש 

  5,268,832    -   -      קבלת הלוואות המירות מבעלי מניות 

 
בגין מימוש כתבי  מניותעל חשבון  תקבולים

 -  96,257   -  אופציה

  -     564,471        472,564       כתבי אופציהתקבולים בגין מימוש  

 
וכתבי  תקבולים נטו, מהנפקת מניות רגילות

   אופציה
   -  

 
   1,265,607 

 
  -  

  5,748,251        626,007        135,462       מזומנים נטו, שנבעו מפעילות מימון   

  
 

  
 

 
 

 
 

91,1)   עליה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים 22 )  461126,       (209,750) 
  293,839       84,089         210,550  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  -     -      -     הפרשי שער על מזומנים ושווי מזומנים 
  84,089        210,550   119,428  השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 
         

 
         

       מידע משלים על פעילויות מימון:
 8,056  20,778   5,626  ריבית ששולמה 

-ו 16 ביאור ראההמרת הלוואות המירות ) 
  (.ה18

   -  
 

3,358,251  
 

  -  

  4,646    -      -     פציות שלא במזומןמימוש או 
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 כללי  - 1 ביאור

 ופעילותיה החברה על כללי יאורת .א

רחוב עתיר  :וכתובתה הרשמית היא 2007ינואר התאגדה בישראל ב"( החברה: "להלן) מ"וונד בע-נייס
 ., כפר סבא20ידע 

 
 משקאות קפואיםהכנת למכונות משקאות קפואים, טכנולוגיה להכנת החברה עוסקת בפיתוח של 

 .בחוץ לארץ ובישראל המזון והמשקאותתעשיית  עבור קפואיםנת משקאות כוחומרי גלם לה
 

על פי בחירת  ,מרקמים קפואיםבשל משקאות  טכנולוגיה להכנה אוטומטית הפתח החברה 2018עד 
 כאמור מוצרים לייצור ומכירת ("קווינזימדגם " תומכונ)מכונות אוטומטיות  גם יצרההצרכן. החברה 

 .ופועלת להשגת משאבים פיננסים לייצור מכונות מדגמים מתקדמים יותר
 

החליטה החברה  ודיונים עם מובילי שוק, שוקי מחקרפיילוטים ברחבי העולם, , אחרי 2018בשנת 
 .והארחה חנויות נוחות, המסעדותלשווקי יותר קטנות אוטומטיות מכונות  התחיל לפתחל
 
נטו אאלוי. נטו"(אנטו )ישראל( בע"מ )להלן: "אלויאאלוי ,בת בבעלותה המלאה חברתחזיקה מחברה ה

חומרי גלם ומכונות להכנת משקאות  באספקתפעלה בשנים האחרונות ו 2009התאגדה בישראל בשנת 
מכונות ה. לממכר מזון ומשקאות מוכנים אוטומטיותכונות קפואים בישראל וכמו כן הפעילה מ

, בעיקר לצורך פיילוטים ובדיקות של הטכנולוגיה במקומות שונים בישראל מוקמוהאוטומטיות 
פיקה הכנסות הנטו אוי. אלדים"(")"עיר הבה דרום ישראלה"ל גדול בבסיס צובעיקר ב, החברהשפיתחה 
 2020במהלך ספטמבר להלן,  33.1 בביאורכאמור  אלה.ממכונות  מזון ומשקאות מוכנים מוצריממכירת 

. 2021דים והמכירה הושלמה בינואר "ויאנטו בעיר הבההפעילות של אלמלא נחתם הסכם למכירת 
בדוחות כספיים אלו כפעילות מוצגת לממכר מוצרי מזון ומשקאות מוכנים הפעילות האמורה 

  שהופסקה.
 

 ונזילות מצב פיננסי .ב
 

בשנים  ח"ש 8,041,832-ו ח"ש 818,098, ח"ש 1,675,796נטו בסך  הפסד כוללהחברה דווחה על 
מזומנים שלילי מפעילות  םתזריונבע לה בהתאמה,  2018-ו 2019, 2020בדצמבר  31 בימיםשהסתיימו 

 לכל אחת משנים אלו. שוטפת
 

 מצטברים בסךש"ח והפסדים  2,034,930 -בהון בסך של כלחברה גרעון  2020בדצמבר,  31נכון ליום 
פיתוח מחקר ו. עד כה הקדישה החברה את עיקר המשאבים הכספיים שלה לח"ש 55,947,488של 

 לייצור משקאות קפואים, פעילויות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות.ומכונות  טכנולוגיה
 

ממועד החל . ח"ש 119,428 מסתכמת בסך 2020בדצמבר  31מזומנים ושווי מזומנים ליום יתרת ה
הנפקות פרטיות של הון מניות, הלוואות מבנקים ובעלי מניות מהחברה מימנה את פעילותה  הקמתה

גורמים . וטרם נבעו לה הכנסות בהיקפים משמעותיים מפעילותה באמצעות הלוואות להמרה(לרבות )
 אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".

 
החברה במתכונתה הנוכחית תלוי בהצלחה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים  המשך פעילותה של

 פרי הפיתוח, וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש.
 

של  ות מוכניםאמכירת מוצרי מזון ומשק פעילותמגזר , מכרה החברה את 2021בינואר במסגרת זאת 
מענה לצרכי הנזילות שלה  יאפשרהחברה , אשר להערכת ח"ש 3,041,000תמורת אלויאנטו חברת הבת 

בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי ערכי . 2021דצמבר  31 יוםסתיים בתעד לסוף שנת הכספים ש
להמשיך ולפעול  הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל

 . כ"עסק חי"
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 כללי )המשך(  - 1ביאור 

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה .ג
 

" או הקורונה נגיף" -)להלן  (COVID-19)נגיף הקורונה  מגפת בסין התפרצה 2019 דצמבר בחודש
, 2020. בחודש ינואר בעולם נוספות במדינות התפשטה 2020 שנת ובתחילת( או "המשבר" "האירוע"

הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ  הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות
כפנדמיה )מגפה עולמית(. התפשטות נגיף הקורונה  הקורונה, הכריז ארגון הבריאות העולמי על 2020

 האירוע, מדינות עולם. בעקבותה ברחבי רבות במדינות ,כלכליות מאקרו השלכות בעל חריגהינו אירוע 
את התפשטות הנגיף. בין צעדים אלה  לבלום בניסיון משמעותיים בצעדים ישראל, נוקטות רבות, בכללן

על התכנסויות  הגבלותסגירת עסקים וקניונים,  ,אזרחים ותעסוקת תנועת נמנים, בין היתר, הגבלות על
, צמצום מספר העובדים מדינות בין גבולות סגירתנוסעים וסחורות,  על תחבורתיות ואירועים, הגבלות

השונות  המדינות על ידי הננקטות ולפעולות וכיוצא באלה. לאירוע הרשאים להגיע למקום העבודה
 ההון שוקי על ומקומיות רבות כמו גם גלובליות כלכלות על משמעותיות עסקיות השלכות כאמור לעיל,

רבים ובסיכון  ובתנודתיות ניכרת במחירי ניירות ערך בעולם אשר מתאפיינים בירידות שערים חדות
 למיתון. ת המשקבלולה גובר והולך

 
, החלה ממשלת ישראל בנקיטת פעולות שמטרתן להקל על ההגבלות 2020החל ממחצית חודש אפריל 

שנקבעו, הכוללות בין היתר פתיחת חנויות, פתיחת קניונים ושווקים, הזמנות משלוחים וגידול בשיעור 
, על רקע עלייה בשיעורי התחלואה הכריזה 2020יולי בחודש  סקת העובדים המותרת במקום העבודה.הע

ממשלת ישראל על צעדי מניעת התפשטות הנגיף הכוללים הגבלות/צמצומים על תנועה, התכנסות ואף 
על רקע המשך העלייה בשיעורי  2020בחודש ספטמבר  סגירה של עסקים בתחומי פעילות מסוימים.

מקומות העבודה  מרבית ה שלסגיר נוסף הכוללסגר כללי ממשלת ישראל  חלואה בישראל, הטילההת
ובמקביל בשים לב לעלייה בהיקף התחלואה בחלק ניכר ממדינות  המוגדרים חיונייםכאלה למעט 

העולם, החלו הממשלות לנקוט בהגבלות שונות ובצעדי מניעה בהיקפים משתנים לצמצום התחלואה. 
התגלו וריאנטים נוספים של נגיף הקורונה, אשר מתאפיינים  2020לאמור, בשלהי שנת המשך ב

בתחלואה קשה יותר ובקצב הידבקות גבוה יותר. בעקבות זאת, הוטלו בישראל ובמדיניות נוספות 
(. 2021הגבלות נוספות ואף הוכרז על הטלת סגר כללי שלישי אשר נמשך לאחר תאריך הדיווח )פברואר 

, ישראל ומדינות רבות בעולם החלו לחסן את האוכלוסייה בשיעורים 2021בתחילת שנת במקביל, 
 גוברים והולכים ובעקבות זאת החל צפי להתאוששות מהמשבר.

 
האירוח הפנאי, החברה עוסקת, בפיתוח מכונות וטכנולוגיות ששוקי היעד העיקריים שלה הינם שווקי 

 מחוץ הבילוי ומקומות העסקית הפעילות מצמצום וכחלק האחרונה בתקופה שברהמ עקבוההסעדה. 
 קיימים) החברה לקוחות של הפעילות הצטמצמה, קפואים משקאות לרכוש נהוג בהם, לבית

 צמצום. ומכירות שיווקייצור, "פ, מוב שקעותיהה את צמצמה החברהבמקביל  ולכן( ופוטנציאלים
 לפעילות חזרה החברהנכון למועד פרסום דוח זה  ,הדלפקית המכונה פיתוח את עיכב"פ במו ההשקעה

 .מלאה פיתוח
 

 ובעולם ופועלת בישראל הקורונה נגיף בנושא ההתפתחויות אחר שוטף באופן עוקבת הנהלת החברה
בשל העובדה שמדובר באירוע אשר אינו בשליטתה של החברה  .השונות הרשויות של להנחיות בהתאם

המאופיין בחוסר וודאות, בין היתר באשר למועד שבו תיבלם המגיפה, ובשל אופיו המתגלגל של המשבר 
 החברהבעת הנוכחית אין ביכולת כמו כן,  .בחברה קיים קושי לחזות את עוצמת האירוע והיקף פגיעתו

ולשנים  2021לתחזיות ו/או תוכניות אסטרטגיות לשנת  הערכות ו/או אומדנים מהימנים בנוגע לתת
 לסדרה, וכשתחזור לסדרה, המשקיםאין ביכולת החברה לדעת האם ומתי תחזור פעילות  .שלאחריה

  החברה.כיצד ישפיע המשבר על הכלכלה הבינלאומית והמקומית, כמו גם על תחומי פעילותה של 
 

 ןופירעוכמו כן, החברה בוחנת באופן שוטף את תזרים המזומנים הנדרש לשם מימון הפעילות השוטפת 
 של בדרך למשבר פתרון לקדם בבקשה הרלבנטיים הממשלה וכן פנייה למשרדי תידייםהחובות הע

 .מדינהה בערבויות הלוואות מתן או/מענקים ו או/ו פיצוי
 

מדינה של הבערבות  ההלווא קיבלה אלויאנטו ,חברת הבת 2020 ולייב 7-בבעקבות משבר הקורונה, 
 .(14 ביאור)ראה  2021ה בפברואר ההלוואה נפרע. וזאת במסגרת קרן הלוואת לעסקים ש"ח 300,000

 
ירידה במחזור  בגין "חש 56,000 -כבסך של  קיבלה מענק סיוע אלויאנטובחודש אוקטובר , כן כמו

  פסקה.תוצאות הפעילות שהוהאמור השתתף במסגרת המענק  .פעילותה
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 דיווח וכללי חשבונאית מדיניות - 2 ביאור

אלה לכל  דוחות כספיים מאוחדיםוהצגה של  יושמו בעקביות בעריכהות החשבונאית עיקרי המדיני
נכנסו לתוקף תקנים חדשים ותיקונים חדשים, אך  2020התקופות המוצגות, אלא אם כן צוין אחרת. בשנת 

 לא היתה להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  .א

לתקני דיווח כספי בינלאומיים ופרשנויות להם שפורסמו  הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם
"(. כמו כן, הדוחות הכספיים IFRS"תקני  -( )להלן IASBעל ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים )

 . 2010-כוללים את הגילוי הנדרש בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית, למעט נכסים והתחייבויות פיננסיים  הדוחות הכספיים של החברה
 מסוימים המוצגים בהתאם לשוויים ההוגן, התחייבויות בגין הטבות לעובדים והפרשות.

 למאפיין הפעילות של ההוצאה. בהתאםרווח והפסד ה את הדוח עלהחברה בחרה להציג 
 

 משמעותייםשימוש באומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים  .ב

הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימוש באומדנים 
המשפיעים על סכומי הנכסים וההתחייבויות המוצגים , חשבונאים והערכות הכרוכים בשיקול דעת

על , ייםעל הגילוי בדבר נכסים מותנים והתחייבויות תלויות לתאריכי הדוחות הכספ, בדוחות הכספיים
. סכומי הכנסות והוצאות בתקופות המדווחות ועל המדיניות החשבונאית שנקבעה עבור החברה

 .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה

לתת גילוי באשר לכללי החשבונאות , בין היתר, נדרש 1בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 
אשר התרחשותם , י רגישות ניכרת לאירועים עתידייםשיישומם כרוך באומדנים ובשיקולי דעת בעל

בדבר פירוט האומדנים ושיקולי הדעת אשר  3 ביאורראה . עשויה להשפיע על הסכומים המדווחים
 .בגינם גלומה רגישות ניכרת לאירועים עתידיים

 הכספיים הדוחות של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .ג

בה היא  העיקריתהחברה עורכת את דוחותיה הכספיים בהתאם למטבע המדינה והסביבה הכלכלית 
בשים לב לכך שעיקר "(. הפעילותמטבע " -להלן ) מושפעת היא בעיקר ממנו המטבע את המהווה, פועלת
 החברה שלההון ומקורות המימון של החברה וכן עיקר ההכנסות נקובות בדולר מטבע הפעילות  גיוסי
 ."(הדולר" -להלן )ב "בדולר ארה הינו

בש"ח מספקים מידע רלוונטי דוחות כספיים החברה בדעה ששהדוחות הכספיים מוצגים בש"ח מאחר 
 בדוחות הכספיים הנמצאים בישראל.למשתמשים 

בעת תרגום דוחות הכספיים של פעילות העיקרית של חברת הבת, אלויאנטו, הינו שקלים חדשים. 
 :יישמה החברה את הנהלים הבאיםלמטבע הפעילות של חברת האם,  אלויאנטו

שבתוקף לכל  )שער יציג( כספיים ולא כספיים, תורגמו על פי שער הסגירה ,נכסים והתחייבויות .1
 .דיווחתאריך 

הכנסות והוצאות לכל תקופה תורגמו על פי שער החליפין הממוצע ששרר בתקופה המתייחסת. יחד  .2
לו תנודות משמעותיות בשערי החליפין, פריטי ההכנסות וההוצאות עם זאת, במקרים בהם ח

 תורגמו לפי שערי החליפין במועד העסקאות.משמעותיות 

 .עד למימוש ההשקעה בהון ומוצגים אחר כולל לרווח יםנזקפמהטיפול לעיל,  יםהפרשי שער שנוצר .3

הכספיים המאוחדים ממטבע הפעילות למטבע  הדוחותהאמור מתבצע תרגום של  ההליךהשלמת  לאחר
 .אחר כולל לרווח התרגום הפרשיההצגה תוך זקיפת 

 התחייבויות ועסקאות במטבע חוץ, נכסים .ד

או הצמודים  "(מטבע חוץמטבע שאינו במטבע הפעילות )"בהנקובים  ,נכסים והתחייבויות כספיים .1
 .דיווח תאריךבתוקף לכל הסגירה אליו מוצגים לפי שער 

נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין היציג במועד  ,הנקובות במטבע חוץ, עסקאות .2
העסקה. הפרשי שער הנובעים מסילוק פריטים כספיים, לפי שערי חליפין שונים מאלה ששימשו 

ו אלרישום הראשוני במהלך התקופה, או מאלה שדווחו בדוחות כספיים קודמים, נזקפו לרווח 
  הפסד.
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 )המשך( התחייבויות ועסקאות במטבע חוץ, נכסים .ד

 .בעת התהוותם, במסגרת הסעיף הוצאות מימון או הכנסות מימון, לפי העניין מוכריםהפרשי שער  .3

 :למטבע חוץ, הינו ,דשל דולר ארה"ב אח היציג שערי חליפין .4

 2020 2019 2018 
 3.748 3.456 3.215 ש"ח –בדצמבר  31ליום 
) ש"ח  –שנה לשינוי  %6.9 ) ( %7.8 ) %8.1  

 3.597 3.564 3.437 ש"ח –ממוצע שנתי 

 מזומנים ושווי מזומנים .ה

חודשים  3 עד)כולל פיקדונות לזמן קצר , מזומנים ושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה
שהתקופה עד למועד פדיונם בעת , שימוש מבחינת משיכה אואשר אינם מוגבלים ( ממועד הפקדתם

 . חודשים 3לא עלתה על , ההשקעה בהם

 במשיכה מוגבלים פקדונות .ו

 מנת על. הרלוונטי בחוזה עמידה להבטיח בנקאית ערבות מחברה להעמיד דורשים מסוימים ספקים
 עם המשתחרר לפיקדון מקביל סכום להפקיד החברה את מחייב הבנק, הבנקאית הערבות את להעמיד

 .שיחרורו עד כזה פיקדון כל על שעבוד מציב הבנק. הבנקאית הערבות פקיעת
 

 ואלה שוטפים נכסיםצגים בומ ,הדוח על המצב הכספיתאריך  לאחר שנה בתוך שתחרריםהמ פיקדונות
 .שוטפים לא כנכסים מוצגים מכן לאחר משתחרריםש
 

 וציוד רכוש .ז

פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי עלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו. העלות 
כוללת, בנוסף לעלות הרכישה, את כל העלויות שניתן לייחס במישרין להבאת הפריט למיקום ולמצב 

 .הלהנהבהתאם לכוונות הכדי להפעיל את הפריט  דרושה

שנת סוף כל ושיטת הפחת של פריטי רכוש קבוע נבדקים לפחות בערך השייר, אורך החיים השימושי 
 .חשבונאי באומדן כשינוי יםמטופל שינויים כלשהםו כספים

על בסיס משך השימוש המשוער של פריטי הרכוש הקבוע או של , הפחת מחושב לפי שיטת הפחת השווה
 :כדלהלןשיעורי פחת שנתיים , לפי רכיב בר הבחנה

 20%-10% מכונות
 33%-7% וציוד וטריה

 תקופת ההשכרה שיפורים במושכר
 

מבין, תקופת השכירות  הקצרשיטת הפחת השווה על פני התקופה,  בסיס על שיפורים במושכר מופחתים
 .ם הצפויים של השיפוריםוחיי, (לממשמתכוונת  שהחברה ,ארכהאופציה לה כל כולל)
 

 לבין המועד בו הנכס נגרע. מכירהל כמוחזק הנכס מסווג בו מועדבין, ה מוקדםב מופסקת הפחתת נכסים
 

 כספיים שאינם נכסים ערך ירידת .ח

נכסים שאינם כספיים ברי פחת נבחנים לבדיקת האפשרות שחלה ירידה בערכם כאשר קיימים אירועים 
 ונסיבות העשויים להצביע על כך שערכו המאזני של נכס כאמור אינו בר השבה.

 
ההשבה שלו, החברה מכירה בהפסד -המצב הכספי עולה על סכום ברכאשר ערכו של נכס בדוח על 

ההשבה שלו שהינו הגבוה מבין השווי -מירידת ערך בגובה הפער בין ערכו הפנקסני של הנכס לסכום בר
ההוגן בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש )הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים 

בנכס ומימושו(. לצורך בחינת ירידת ערך נכסים שלא ניתן לבצע לגביהם  הצפויים לנבוע מהשימוש
בחינה פרטנית לירידת ערך, מוקצים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים 

 .מזוהים נפרדים )יחידות מניבות מזומנים(. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד
 

, רק אם חלו שינויים (למעט באם התייחס למוניטין)הפסד בגין ירידת ערך שהוכר כאמור, מבוטל 
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר ההפסד האחרון מירידת -באומדנים ששימשו בקביעת הסכום בר

 ערך.
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 מלאי .ט

 :העלות נקבעת כלהלן. בינהםשוק, כנמוך השווי המלאי מוערך לפי העלות או 
 ".יוצא ראשון –ן ונכנס ראש"לפי שיטת  –חומרי גלם  -
 (.חומרי גלם בתוספת העמסת הוצאות ייצור ישירות ועקיפות)לפי עלות מחושבת  –תוצרת גמורה  -
 

עלויות המרה ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי , המלאי כוללת את עלויות הרכישה עלות
 . ו ולמצבו הנוכחייםקומילמ

 
 למניה)הפסד(  רווח .י

לבעלי המניות  מיוחסתה )הפסד( לתקופה הרווח ,הפסד( הבסיסי למניה, מחושב על ידי חלוקתההרווח )
 .בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות במהלך התקופה ,הרגילות

 
המיוחס לבעלי המניות הרגילות לצורך חישוב הרווח )ההפסד( המדולל למניה, הרווח או ההפסד 

מותאמים בגין ההשפעות האפשריות של המניות  ,והממוצע המשוקלל של המניות הרגילות הקיימות
הרגילות הפוטנציאליות, העשויות לנבוע ממימושם של מכשירים פיננסיים המירים )כתבי אופציה 

 ואגרות חוב ניתנות להמרה(, אשר יש בגינם השפעה מדללת. 
 

 עובדים ל הטבות .יא

 פרישה ופיצויי פנסיה בשל התחייבות .1
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל חייבות חברות הקבוצה בתשלום פיצויי פרישה 
לעובדים שיפוטרו, ובתנאים מסוימים לעובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם ביוזמתם. התחייבות 

 להפקדה מוגדרת. בגין הטבות לאחר העסקה כאמור מטופלות כתוכנית הקבוצה
 

לחוק פיצויי פיטורין ו/או לשיעורים המופרשים מכוח  14מוגדרת בהתאם לסעיף  להפקדהתוכניות 
האקטואריים והכלכליים בגין תכניות אלה אינם  הסיכוניםחוק פנסיה חובה )ככל שרלוונטי(, 

קבועים משלמת תשלומים  החברההעסקה המוטלים על הקבוצה. בתכניות כאמור, במהלך תקופת 
לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים אם בקרן 

כהוצאה בעת ההפקדה  תכללונלא נצברו סכומים מספקים. הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת 
העבודה מהעובד ולא נדרשת הפרשה נוספת בדוחות הכספיים.  ילתוכנית, במקביל לקבלת שירות

דה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לחלק מעובדיה באופן שוטף בקרנות הקבוצה מפקי
 פנסיה וחברות ביטוח.

 
 קצר לטווחלעובדים  הטבות .2

קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, הבראה והפקדות לביטוח לאומי אם  לטווחלעובדים  הטבות
ופת הדיווח השנתית שבה חודשים לאחר תום תק 12הן חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 

העובדים מספקים את השירותים המתייחסים. שינוי זמני לגבי העיתוי של הסילוק אינו מביא 
לסיווג מחדש של הטבות עובד לטווח קצר. הטבות כאמור מוכרות כהוצאה במקביל לקבלת שירותי 

 ון.עבודה. הפרשות בגין מחויבויות כאמור שטרם נפרעו נמדדות על בסיס שאינו מהו
 

 הוצאות מחקר ופיתוח .יב

 . הוצאות מחקר נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן

ובלבד שקיימים , החל מהשלב שבו הושגה היתכנות טכנולוגית, הוצאות פיתוח מהוונות ומוכרות כנכס
כוונה ויכולת להשלים הדרושים להשלמת הפיתוח או למכירה קיימת ( טכניים ופיננסיים)משאבים 

ניתן לאמוד כן שצפוי שהנכס המפותח יפיק הטבות כלכליות עתידיות ו ,את הנכס( למכוראו )ולהשתמש 
 .ןאת עלויות הפיתוח באופן מהימ

הנכס הבלתי מוחשי אינו מופחת והינו כפוף לבחינת ירידת ערך אחת לשנה או בתדירות גבוהה יותר אם 
הפחתה  .ו הפך להיות זמין לשימושקיימים סימנים המצביעים כי ייתכן וחלה ירידה בערכו עד למועד ב

כלומר במיקום ובמצב הנדרשים לו על מנת , של הנכס הבלתי מוחשי מתחילה כאשר הנכס זמין לשימוש
על פני משך יתרת תקופת , הנכס מופחת לפי שיטת הפחת השווה. שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה

 .רהשימוש המשוערת של המוצ

נזקפת לרווח או הפסד בעת , כאמור לעיל, ומדת בתנאים להכרה כנכסהוצאה בגין פיתוח שאינה ע
  .התהוותה

לא התקיימה עמידה בכל התנאים להיוון , 2020בדצמבר  31נכון ליום למן תחילת פעילות החברה ו
 .עלויות פיתוח כנכס בלתי מוחשי
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 פיננסיים מכשירים .יג

 פיננסיים נכסים
 

סיווג נכסים פיננסיים מתבסס על המודל העסקי של החברה לניהול נכסים פיננסיים ועל מאפייני תזרימי 
 .המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי

 
נכסים . כסים פיננסיים מסווגים בעת ההכרה לראשונה באחת מקטגוריות הסיווג המפורטות להלןנ

סיווג מחדש . ק כאשר חל שינוי במודל העסקי של החברהור, פיננסיים לא מסווגים מחדש אלא אם
 .מיושם מכאן ולהבא

 
 :בהשקעות במכשירי חו

 השקעות במכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת 
המודל העסקי של החברה הינו להחזיק : שני התנאים הבאים אתנכסי חוב אשר מקיימים במצטבר 

מאפייניו החוזיים של , בנכס הפיננסי לצורך גביית תזרימי המזומנים החוזיים הצפויים לנבוע ממנו וכן
בגין , במועדים נקובים, הנכס הפיננסי מגדירים תזרימי מזומנים המתייחסים לתשלומי קרן וריבית

לאחר . דדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן בתוספת עלויות עסקהנמ, יתרת הקרן שטרם נפרעה
על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית בניכוי , נכסים כאמור נמדדים בעלות מופחתת, ההכרה לראשונה

 . יהפסדים מהפסדי אשרא
 

 השקעות במכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 
י החוב אשר לא משתייכים למודל עסקי כאמור לעיל או אשר יועדו קבוצה זאת כוללת את כל יתר נכס

נכסים אלה נמדדים . על ידי ההנהלה למדידה בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר ייעוד כאמור אפשרי
במועד ההכרה לראשונה ובכל תאריך דיווח עוקב בשווים ההוגן והרווחים או ההפסדים בגינם נזקפים 

 .עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד עם התהוותן. או הפסדבמועד התהוותם לרווח 
 
 .תקופות הדיווח לא הוחזקו על ידי החברה השקעות במכשירי הוןב
 

 פיננסיים נכסים ערך ירידת
 

עבור נכסי ( expected credit loss’ model‘) צפויים אשראי הפסדי בגין להפסד בהפרשה מכירה החברה
 החוב הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד תוך אבחנה בין שני המצבים להלן: 

 
 ההכרה מועד מאז שלהם האשראי בסיכון משמעותית עלייה חלה לא אשר פיננסיים מכשירים .1

 הפסדי בחשבון תיקח שתוכר ההפרשה - נמוך האשראי סיכון בהם מקרים או בהם לראשונה
 או; הדיווח מועד לאחר חודשים 12 של בתקופה צפויים אשראי

 
 ההכרה מועד מאז שלהם האשראי בסיכון משמעותית עלייה חלה אשר פיננסיים מכשירים .2

 הפסדי בחשבון תביא שתוכר ההפרשה - נמוך אינו בגינם האשראי סיכון ואשר בהם לראשונה
 .המכשיר חיי תקופת יתרת לאורך הצפויים אשראי

 
לצורך יישום העיקרון לעיל החברה מעריכה בכל תאריך דיווח האם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי 
עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה לראשונה ובמסגרת זאת נעשה שימוש במידע סביר וניתן לביסוס, 

 הניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. 
 

יה ההפרשה להפסדי האשראי החזויים נמדדת לפ המקלהלגביי לקוחות החברה מיישמת את הגישה 
 לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר.

 
 הפסד. או ברווח מוכר החזויים האשראי הפסדי סכום
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 התחייבויות פיננסיות 
 

 להוראות צדעל המצב הכספי, כאשר ורק כאשר, הישות הופכת  בדוח מוכרותהתחייבויות פיננסיות 
 .המכשיר של החוזיות

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

 
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים על בסיס שווי הוגן 
בניכוי עלויות עסקה ישירות, במידה וקיימות. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות אלה מוצגות לפי 

ת. עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית המביאה בחשבון גם את העלויות הישירו
הריבית האפקטיבית נזקפת לדוחות רווח והפסד במסגרת סעיף המימון. התחייבויות פיננסיות 
הצמודות למדד או לשער חליפין, הנמדדות בעלות מופחתת, משוערכות בכל תקופה בהתאם לשיעור 

 חליפין. שערב אומדד ב השינוי
 
 תחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ה
 
 בהן הראשונית ההכרה עם החברה הנהלת ידי על המיועדות פיננסיות התחייבויות כוללת זאת וצהבק

 . כאמור דלייעו כשירות הן כאשר הפסד או רווח דרך הוגן בשווי המוצגות פיננסיות כהתחייבויות
 נזקפים ההוגן בשווי שינויים דיווח. תאריך לכל הוגן בשווי מוצגות זו בקטגוריה פיננסיות התחייבויות

 הפסד או רווח דרך הוגן בשווי הנמדדת פיננסית התחייבות של הוגן בשווי השינוי למעט הפסד, או לרווח
 אם אלא אחר כולל רווח במסגרת מוצג אשר ההתחייבות של האשראי בסיכון לשינויים לייחוס הניתן

 מחדש מסווגים אינם כאמור סכומים הפסד. או ברווח חשבונאית הקבלה חוסר יגדיל או ייצור הטיפול
  .התהוותן עם הפסד או לרווח נזקפות עסקה עלויות עוקבות. בתקופות הפסד או לרווח

 
 נפרעו אשר להמרה ניתנות התחייבויות בעיקר כללה זאת קטגוריה המאוחדים הכספיים בדוחות
 .החברה למניות המרתן באמצעות במלואן

 
 מכשירים פיננסיים גריעת

 
 פיננסיים נכסים

 
 :כאשר נגרע פיננסי נכס

 או; הפיננסי מהנכס מזומנים לתזרימי החוזיות הזכויות פקעו
 .לגריעה כשירה וההעברה הפיננסי הנכס את מעבירה החברה

 
, המועבר הנכס של מהבעלות הנובעים וההטבות הסיכונים כל את מהותי באופן העבירה לא החברה אם

 החברה, המועבר הנכס על השליטה את שומרת והחברה בידיה נותרו לא גם וההטבות הסיכונים כל אך

 .שלה הנמשכת המעורבות מידת לפי המועבר בנכס להכיר ממשיכה
 

 פיננסיות התחייבויות
 

 בחוזה שהוגדרה המחויבות כאשר, דהיינו, מסולקת ההתחייבות כאשר נגרעת פיננסית התחייבות
 .להלן' יחלשינוי או החלפת תנאי התחייבות פיננסית ראה סעיף  באשר. פוקעת או מבוטלת, נפרעת

 
 להמרה ניתנות הלוואות

 
 משתנהמניות  מספר באמצעות להיפרע עשויותה ההמירותהלוואות ב המשובצת ההמרה אפשרות

 ציםמשוב שבו( הלוואהחוזה מארח ) מהוות ההמירות ההלוואותמהווה רכיב התחייבותי. בהתאם לכך, 
, 9בהתאם לעקרונות תקן דיווח כספי בינלאומי  כמתאפשר. (אופציית ההמרה) יםפיננסי יםנגזר

הוגן  בשווי תודיההמרה ומד אפשרות בגין המשובץ הנגזר הפרדת חלף(, IFRS 9מכשירים פיננסיים )
בכללותה לקטגוריית מדידה של  כאמורת ופיננסי תיורווח או הפסד בחרה החברה לייעד התחייבו דרך

כהוצאה מיידית ברווח  פוהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. עלויות העסקה נזק
 .דוהפס
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 )המשך( פיננסיים מכשירים .יג
 

 ונגזרים משובצים שאינם משמשים לגידור  נגזרים פיננסיים מכשירים
 

 אלא המארח מהחוזה מופרדים אינם התקן בתחולת פיננסי נכס שהינו מארח בחוזה המשובצים נגזרים
 על בהתבסס הפסד או רווח דרך הוגן בשווי או מופחתת בעלות נמדד בכללותו המעורב החוזה

 המזומנים ותזרימי הישות של העסקי במודל כתלות קרי, פיננסיים, נכסים לסיווג הקריטריונים
 המארח. החוזה של החוזיים

 
 ומטופל המארח מהחוזה מופרד המשובץ הנגזר, IFRS 9כאשר החוזה המארח אינו נכס הכפוף לתחולת 

 באופן קשורים אינם המשובץ הנגזר של הכלכליים והסיכונים המאפיינים אם ורק אם פיננסי, כנגזר
 המעורב המכשיר וכן נגזר של ההגדרה את מקיים המשובץ הנגזר המארח, החוזה של לאלו הדוק

 דרך הוגן בשווי למדידה ייעוד מתאפשר כאשר כגון) הפסד או רווח דרך הוגן בשווי נמדד אינו בכללותו
 הפסד(. או רווח

 
 באופן נזקפים כאמור שהופרדו משובצים ונגזרים נגזרים פיננסיים מכשירים של ההוגן בשווי שינויים

 .העניין לפי, מימון הוצאות או כהכנסות הפסד או לרווח שוטף
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים  .יד

נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מוצגים בדוחות על המצב הכספי בסכום נטו רק כאשר קיימת 
לחברה זכות חוקית/משפטית ברת אכיפה לקיזוז וקיימת כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על בסיס 

 .נטו או בו זמנית
 

 אשראי הפסדי .טו

 מוטלת, החברה הנהלת לדעת, הגבייה אשר ספציפיים חובות בגין נקבעת מסופקים לחשבונות ההפרשה
 .בספק

 תשלום מבוסס מניות .טז

 ועם עובדים עם שהתבצעו הוניים מכשירים באמצעות המסולקות מניות מבוסס תשלום עסקאות
 המכשירים של ההוגן השווי על בהתבסס ההענקה, במועד נמדדות דומים שירותים המספקים אחרים

 תנאי ההוגן. השווי באמידת בחשבון מובאים אינם שוק תנאי למעט הבשלה, תנאי המוענקים. ההוניים
 במדידת הכלול ההוניים המכשירים מספר תיאום ידי על בחשבון מובאים שוק, תנאי למעט ההבשלה,

 פני על בהון מקביל רישום כנגד כהוצאה נזקף כאמור שנאמד ההוגן השווי סכום העסקה. סכום
 ההוניים. המכשירים את לקבל או לממש העובדים זכות מבשילה בה התקופה

 
 שוק, תנאי שאינם הבשלה בתנאי המותנות להענקות בהתייחס מניות מבוסס תשלום בגין ההוצאה
 סכומים להבשיל. החזויים ההוניים המכשירים כמות את לשקף בכדי דיווח, תקופת כל בתום מותאמת

 חולטו. שהוענקו ההוניים המכשירים אם אף מבוטלים אינם שהבשילו הענקות בגין שהוכרו
 

 שינוי כל בגין נוספת הוצאה מוכרת הוני במכשיר המסולקת הענקה של בתנאים שינוי של במקרה
 תוך מתבצעת כאמור תוספת בחינת כאשר מניות מבוסס תשלום של הכולל ההוגן השווי את המגדיל

 ולאחריו. השינוי לפני סמוך ההענקה של ההוגן השווי השוואת
 

 הוכרו שטרם ההוצאות יתרת ולכן הבשלה כהאצת מטופלת הוני, במכשיר המסולקת הענקה של ביטול
 חדשה בהענקה מוחלפת שבוטלה ההענקה אם זאת, עם יחד מיידי. באופן מוכרת ההענקה בגין

 של בתנאים כשינוי מטופלות החדשה וההענקה המבוטלת ההענקה חלופית, כהענקה המיועדת
 ההענקה.
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 חכירות .יז

 :2018 בדצמבר 31 ליום עד חשבונאית מדיניות
 

הבעלות על הנכס מבמסגרתם עיקר הסיכונים והתשואות הנובעים  רשאהסכמי חכירה  סיווגההחברה 
 כחכירה סווגושהחכור נשמרים בידי המחכיר, כהסכמי חכירה תפעולית. תשלומים בגין הסכמי חכירה 

 ו הפסד על בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה. אלרווח  ונזקפ תפעולית
 

 ואילך: 2019בינואר  1החל מיום  חשבונאית מדיניות
 

 הסכםאם הוא כולל חכירה. החכירה או  הוא ההסכםאם  מעריכההחברה , בהסכםהתקשרות ה במועד
ת נמ על תמורה. עבור זמן לתקופת מזוהה כסנמעביר את הזכות לשלוט בשימוש ב הואכולל חכירה אם 

אם לאורך תקופת ה מעריכהכס מזוהה החברה נמעביר את הזכות לשלוט בשימוש ב הסכםלהעריך אם 
 וכןכס המזוהה, נב משימושהשימוש ללקוח יש את הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות 

 המזוהה. כסנאת הזכות לכוון את השימוש ב
 

לביטול, יחד עם תקופת אופציה  ניתנתה נאת תקופת החכירה כתקופה שבה החכירה אי קובעתהחברה 
וכן יחד עם תקופה לגביה מוקנית לחוכר אופציית  תמומשזו  אופציהושאם ודאי באופן סביר  להאריך

 ביטול אם ודאי באופן סביר שהאופציה לא תמומש. 
 

זכות " המשקף בנכס הכרה באמצעות חכירה עסקאות הכספי המצב על הדוחות פני על מציגה החברה
 העתידיים החכירה תשלומי של נוכחי בערך לראשונה הנמדדת חכירה בגין בהתחייבות ומנגד" שימוש

 יביתכאשר שיעור הר החוכר של התוספתי הריבית בשיעוראו  בחכירה הגלום ריבית בשיעור המהוונים

 .בנקל לקביעה ניתן אינו בחכירה הגלום
 

במסגרת תשלומי החכירה העתידיים נכללים תשלומים קבועים וכן תשלומים משתנים התלויים במדד 
או שער. בתקופות עוקבות, ההתחייבות בגין חכירה נמדדת בערך נוכחי של תשלומי החכירה העתידיים 

הצורך, יתרת  במידתכפי שהיה למועד ההתקשרות.  החוכר של התוספתי הריביתהמהוונים בשיעור 
התחייבות בגין חכירה נמדדת מחדש באופן שוטף בכדי לשקף שינויים בתשלומי החכירה העתידיים ה

  כתוצאה משינויים במדד.
 

סכום המדידה לראשונה של ההתחייבות,  את הכוללת העלות לפי לראשונה נמדדים שימוש זכות נכסי
זכות שימוש  נכסי, עוקבות ובתקופותתשלומי חכירה ששולמו מראש, עלויות ישירות שהתהוו בחכירה 

בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ומותאמים בכדי לשקף  העלות במודלנמדדים 
 הישר הקו בשיטת מופחתים השימוש זכות נכסימדידות מחדש כלשהן של ההתחייבות בגין חכירה. 

 .שבהם כנמוך הנכסלאורך החיים השימושיים של  או החכירה הסכם תקופת לאורך
 

 זכות הוספת ידי על החכירה היקף את מגדיל התיקון כאשר נפרדת כחכירה מטופל חכירה תיקון

 הנפרד המחיר את התואם בסכום גדלה החכירה בגין התמורה, וכן יותר או אחד בסיס בנכס להשתמש
 החוזה של נסיבות את לשקף מנת על מתבצעים הנפרד למחיר מתאימים ותיאומים בהיקף הגידול עבור

בהם תיקון חכירה אינו מטופל כחכירה נפרדת, במועד התחילה של התיקון החברה  במקרים.המסוים
מקצה את התמורה בחוזה המתוקן, קובעת את תקופת החכירה המתוקנת ומודדת מחדש את 
 התחייבות החכירה על ידי היוון תשלומי החכירה המעודכנים בשיעור היוון מעודכן המבוסס על שיעור

הריבית הגלום בחכירה ליתרת תקופת החכירה, אם שיעור זה ניתן לקביעה בנקל או כשיעור הריבית 
  התוספתי של החוכר למועד התחילה של התיקון. 
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 מדידת שווי הוגן .יח

שווי הוגן לצרכיי מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או 
שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה )דהיינו, 'מחיר 

 הנכס של מאפיינים בחשבון ומביאה שוק, מבוססת מדידה הינה הוגן שווי מדידת. (((exit priceיציאה' 
 במועד ההתחייבות או הנכס תמחור בעת בחשבון מביאים היו בשוק משתתפים אם ההתחייבות של או

 על או נכס מכירת על קיימות( אם) מגבלות וכן נכס של והמיקום המצב את זאת, ובכלל המדידה,
 בשוק מתרחשת ההתחייבות להעברת או הנכס למכירת שהעסקה מניחה הוגן שווי מדידת בו. שימוש

 בשוק ובהיעדרו, ביותר( הגדולים הפעילות ורמת נפח בעל השוק) ההתחייבות של או הנכס של העיקרי
 ההתחייבות. או הנכס עבור ביותר הכדאי

 שימוש נעשה בהם במקרים שונות. מקובלות גישות כוללות כאמור המיושמות ההערכה טכניקות
 הטווח של בסבירות בהתחשב מוערכות התוצאות הוגן, שווי למדוד בכדי מרובות הערכה בטכניקות

 ביותר הטוב באופן שמייצגת בטווח הנקודה היא ההוגן השווי ומדידת אלה תוצאות של הערכים של
 הנסיבות. באותן הוגן שווי

 בביצוע ששימשו הנתונים מהות את המשקף הוגן שווי במדרג שימוש תוך מתבצעת ההוגן שווי מדידת
 השימוש ומזעור לצפייה הניתנים רלוונטיים בנתונים השימוש מקסום תוך וזאת ההוגן השווי מדידת

 הבאות: הרמות שלוש על מבוסס ההוגן השווי מדרג לצפייה. ניתנים שאינם בנתונים

 זהות; התחייבויות או זהים נכסים עבור פעילים בשווקים מתואמים( לא) מצוטטים מחירים - 1 רמה

 או הנכס לגבי לצפייה ניתנים אשר לעיל, 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים - 2 רמה

 מצוטטים(; ממחירים נגזרים כלומר) בעקיפין או מחירים( כציטוטי כלומר) במישרין ההתחייבות,

 שאינם נתונים) לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם ההתחייבות או הנכס לגבי נתונים - 3 רמה
 לצפייה(. ניתנים

 השווי מדרג של שונות רמות בתוך מסווגים להיות עשויים במדידה המשמשים הנתונים בהם במקרים
 הנמוכה כרמה ההוגן השווי מדרג של רמה באותה בכללותה מסווגת ההוגן השווי מדידת אזי ההוגן,
 בין כלשהן בהעברות להכיר היא החברה מדיניות בכללותה. למדידה משמעותי שהוא הנתון של ביותר
 השינוי. אירע בה הדיווח תקופת בתום ההוגן השווי מדרג רמות

 טכניקת בבחירת היתר, בין דעת, שיקול ומפעילה שונות הנחות ההנהלה מניחה הוגן שווי באמידת
 התחייבות או נכס תמחור בעת בחשבון מביאים היו שוק משתתפי אשר ההנחות קביעת השווי, הערכת
 ההוגן. השווי במדרג ההוגן השווי מדידת ובסיווג פיננסי לא בנכס המיטבי השימוש קביעת לרבות

 ביאור במסגרת גם ראה הוגן שווי במדידת שימוש נעשה בהם ולנתונים לטכניקות בנוגע נוסף למידע
 להלן. סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים 29
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 בהכנסות הכרה .יט

 - להלן, IFRS 15) מחוזים עם לקוחות הכנסות, 15מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי  החברה

 בהכנסה להכרה עיקריות גישות שתי וקובע בהכנסה להכרה וכוללני יחיד מודל מציג התקן"(. התקן"
 לניתוח שלבים חמישה וכולל ספציפית זמן בנקודת או החוזה תקופת פני על תוכר ההכנסה לפיהן

 סכומה: ואת בהכנסה ההכרה עיתוי את לקבוע מנת על עסקאות

 זיהוי חוזה עם לקוח;  -

 זיהוי מחויבויות ביצוע נפרדות בחוזה;  -

 תמורה ברכיבי להתחשבות הנוגעים עקרונות מתווה התקן זה בהקשר) העסקה מחיר קביעת -
 משמעותי(; מימון ורכיב במזומן שאינן תמורות משתנה,

הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות תוך התבססות על יחסי מחירי המכירה  -
 הנפרדים; 

 .העניין לפי, זמן בנקודת או זמן לאורךהכרה בהכנסה עם קיומה של מחויבות ביצוע,  -
 

בהתאם לתקן, הכנסות מוכרות כאשר הלקוח משיג 'שליטה' על סחורה או שירות. ההכנסה נמדדת על 
הישות מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו  והתמורה ל סכוםפי 

 ללקוח ואינה כוללת סכומים אשר נגבו בעבור צדדים שלישיים.

 לקוח עם בחוזה שהובטחו השירותים או הסחורות של הערכה נדרשת בחוזה ההתקשרות במועד

 :הבאים מהשניים אחד ללקוח להעביר הבטחה כל ביצוע כמחויבות

 או; מובחנים שהם( שירותים או סחורות של חבילהאו ) שירות או סחורה -
 .ללקוח העברה דפוס אותו להם ויש זהים למעשה שהם מובחנים שירותים או סחורות של סדרה -

 

 שירותים או סחורות עם יחד שילוב מתבצע, מובחנים אינם שהובטחו שירות או סחורה כי נקבע אם

 .מובחנת שהיא שירותים או סחורות חבילת לזיהוי עד שהובטחו אחרים

 מקוימת הביצוע מחויבות האם, ביצוע מחויבות כל עבור, בחוזה ההתקשרות במועד קובעת החברה

 .זמן בנקודת או זמן לאורך

. בחברה הנהוגות העסקיות והפרקטיקות החוזה תנאי בחשבון מובאים העסקה מחיר קביעת במסגרת
 או סחורות להעברת בתמורה זכאית להיות מצפה החברה לו התמורה סכום הוא העסקה מחיר

(. מכירות מיסילדוגמה, ) שלישיים צדדים לטובת שנגבו סכומים למעט, ללקוח שהובטחו שירותים

. שניהם את או, משתנים סכומים, קבועים סכומים לכלול יכולה לקוח עם בחוזה שהובטחה התמורה

 תמורה רכיבי, משמעותי מימון רכיב התקיימות נבחנת העסקה מחיר בקביעת הצורך במידת, כן כמו

 הוזלות, מהנחות כתוצאה להשתנות יכול התמורה סכום. ללקוח לשלם ותמורה במזומן שאינם

(rebates ,)פריטים או קנסות, ביצועים בגין בונוסים, תמריצים, מחיר על ויתורים, זיכויים, החזרים 

 .אחרים דומים

 את מקיים שסופק שהפריט ביטחון ללקוח מספקתמוצרי החברה  גיןללקוחות ב המוקנית האחריות
שסוכמו בין הצדדים ובהתאם אינה מהווה שירות מובחן אשר בגינה מתקיימת  והמפרט המאפיינים

 .וערבות ביצועלחברה מחויבות 

 :החברה מפעילויות בהכנסות ההכרה תנאי פירוט להלן

מתקיימת בנקודת  ,כאמור במכונות הנמכרים מתכליםומוצרים ממכירת מכונות אוטומטיות  הכנסות
למכונות במועד  בהתייחסזמן, במועד בו השליטה על הממכר עוברת לידי הקונה. עיתוי זה מתקיים 

 .האוטומטיות מהמכונות מוצר רוכש הצרכן כאשר מתכלים מזון מוצרילובהתייחס  .המכירה
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 ממשלתיים מענקים .כ

מענקים ממשלתיים מוכרים כאשר קיים ביטחון סביר כי החברה תעמוד בכל התנאים הנלווים למענק 
 .וכי המענק יתקבל. מענק ממשלתי בגין הוצאה מוצג כניכוי מההוצאה אליה מתייחס המענק

 םבשווי קבלתם במועד כהתחייבות החברה עשויה להידרש לפירעונם מוכרים אשרמענקים ממשלתיים 
בין  ההפרשקיים ביטחון סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר.  ההוגן לאותו מועד, אלא אם באותו מועד

סכום המענק שהתקבל ובין השווי ההוגן של ההתחייבות שהוכרה כאמור מטופל כמענק ונזקף כניכוי 
 כסילוק מטופלים עוקבות בתקופות כתמלוגים המשולמים מההוצאה אליה מתייחס המענק. סכומים

 ההכרה למועד ההתחייבות של ההוגן השווי ובין שהתקבל הסכום בין הפער הפיננסית. ההתחייבות של
  .הפסד או לרווח נזקף ובהתאם ממשלתי כמענק מטופל בה

 המזומנים תזרימי של הנוכחי בערך כלשהם, כששינויים תקופה בכל מחדש נבחן ההתחייבות סכום
 המענק נזקפים לרווח או הפסד.  של בהתחייבות להכרה ששימש המקורי הריבית בשיעור המהוונים

קובעת במועד קבלת המענק או בתקופות עוקבות כי קיים ביטחון סביר שהמענק  ההנהלה בהן בנסיבות
 המענק, באותו מועד, לרווח או הפסד. ,לא יוחזר נזקף

 הכנסה על מיסים .כא

 שוטפים מסים

 מס לצרכי החייבת ההכנסה בגין לשלם שיש ההכנסה על המסים סכום את משקפים שוטפים מסים
, בתוקף היו אשר המס וחוקי המס בשיעורי שימוש תוך נקבעת שוטפים מסים בגין המס חבות. לתקופה

 לתשלום המס לחבות בקשר נדרשות התאמות וכן, הדיווח תאריך עד למעשה שנחקקו מס חוקי לרבות
 .קודמות שנים בגין

 
 נדחים מסים

 הסכומים לבין הכספיים בדוחות הכלולים הסכומים בין הפרשים בשל מחושבים הנדחים המסים
 ההכרה בעת נדחים במסים הכרה מתבצעת לא האמור אף על. הכנסה מס לצורכי בחשבון שיובאו

 עסקים צירוף שאינה מעסקה כחלק ובהתחייבויות בנכסים לראשונה ההכרה ובעת במוניטין לראשונה
 .מס לצורכי הרווח ועל החשבונאי הרווח על משפיעה ואינה

, הפסד או לרווח יזקפו אלה מסים יתרות כאשר לחול הצפויים המס שיעורי לפי חושבו הנדחים המסים
 רווח בדוחות הכלול הנדחים המסים סכום. הדיווח לתאריך בתוקף היו אשר המס חוקי על בהתבסס

 של הראשונית בהכרה שמקורם מסים למעט) השוטפת בשנה הנ"ל ביתרות שחלו משינויים נובע והפסד
 נדחים מסים נכסי(. בהון ישירות שהוכרו פריטים או לעסקאות המתייחסים מסים ולמעט עסקים צירוף

 .לנצלם יהיה ניתן שכנגדה, הצפויה במס חייבתה הכנסהה גבולותב מוכרים
 

 התפעולי המחזור תקופת .כב

תקופה של שתים עשרה חודשים המסתיימת בדצמבר של כל  ההינ החברההמחזור התפעולי של  תקופת
פריטים המיועדים והצפויים כוללים וטפות שוהתחייבויות  שוטפים נכסים. בהתחשב בכך, שנה

 להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה.
 

 מניות רגילות .כג

 ולהגדרת התחייבות פיננסית או נכס פיננסי, הוכר ותעונ ןעל ידי החברה אשר אינ ושהונפק ותרגיל מניות
 , בניכוי עלויות המיוחסות ישירות להנפקה.ןכחלק מההון העצמי על בסיס התמורה שהתקבלה בגינ
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 ופרמיההון  .כד

 מניות שהונפקו. הון מניות מייצג את הערך הנקוב הנקוב של
 

שהתקבלו בהנפקת הון מניות. כל עלויות עסקה לערך הנקוב  מעבר תקבוליםפרמיית מניות כוללת 
 הקשורות להנפקת מניות מנוכות מפרמיית המניות בניכוי הטבות הקשורות למס הכנסה.

 
 אופציה כתבי בגין תקבולים .1

 
המקנים למחזיק בהם אפשרות לרכוש סכומי תקבולים בגין כתבי אופציה לרכישת מניות החברה, 

 מספר קבוע של מניות בתמורה לסכום קבוע של מזומן, מוצגים במסגרת ההון.
 

כתבי אופציה  וכןנפקו בגינם טרם נקבע ותקבולים בגין כתבי אופציה אשר מספר המניות שי
שתוספת המימוש בגינם הינה צמודה למדד או לשער מטבע חוץ מהווים התחייבות פיננסית 

 .הפסד או רווח דרך הוגן בשוויהנמדדת 
 

 תקבולים על חשבון מניות  .2
 

סכומי תקבולים בגין מניות שהתקבלו בחברה ואשר בגינם החברה מחויבת להנפיק מספר קבוע 
 וידוע של מניות מוצגים במסגרת ההון בסעיף "תקבולים על חשבון מניות". 

 
 בחבילה פיננסיים מכשירים הנפקת .3

 
סך התמורה המתקבלת מהנפקת מכשירים פיננסיים בחבילה מפוצלת למכשירים הפיננסיים 

ההוגן נקבע תחילה  השוויהנכללים בחבילה לפי שווים ההוגן בהתאם לסדר ההקצאה להלן: 
הוגן דרך רווח או הפסד, לאחר מכן  בשוויעוקבות  בתקופותלהתחייבויות פיננסיות הנמדדות 

שנמדדות בשווי הוגן רק בעת ההכרה לראשונה ושארית התמורה מיוחסת להתחייבויות פיננסיות 
אם ישנם, בהתאם ל"גישת השארית". השווי ההוגן של המכשירים הכלולים  הונייםלמכשירים 

 מיוחסות ההנפקה עלויותבחבילה נקבע בהתבסס על מחירי השוק שלהם סמוך למועד הנפקתם. 
 .לעיל כמתואר החבילה תמורת יחוסי אופן בסיס על בחבילה הנכללים לפריטים

 
 התחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון  סילוק .4

 
בהם מתבצע סילוק חלקי או מלא של  במקריםהתחייבויות פיננסיות באמצעות מכשירי הון  סילוק

 נמדדיםהתחייבות פיננסית באמצעות מכשירי הון, מכשירי ההון המועברים למחזיק בהתחייבות, 
בשווים ההוגן של מכשירי ההון אם ניתן לאמוד את השווי ההוגן באופן מהימן. במקרים בהם לא 

מדידת מכשירי ההון  מתבצעתניתן לאמוד את השווי ההוגן של מכשירי ההון באופן מהימן, 
בהתאם לשווי ההוגן של ההתחייבות הפיננסית )או חלק ההתחייבות הפיננסית( המסולקת, במועד 

פער בין השווי ההוגן של המכשירים ההוניים ששימשו ליישוב ההתחייבות הפיננסית הסילוק. ה
 לרווח או הפסד.  נזקףהמסולקת ובין ערך הספרים של ההתחייבות 

 
 הפרשות .כה

  משפטיות תביעות בגין הפרשות
 

, נוכחית מחויבות קיימת לחברה כאשר משפטיות תביעות בגין הפרשות הכספיים בדוחות כוללת החברה
( לא מאשר סביר יותר) צפוי; העבר מאירועי כתוצאה כלכליים במשאבים לשאת, משתמעת או משפטית
 .מהימן באופן להערכה ניתן המחויבות וסכום המחויבות לסילוק כלכליים במשאבים שימוש שיידרש
 ההנהלה של ביותר הטוב האומדן של הנוכחי הערך לפי נמדדת, להכרה התנאים את המקיימת הפרשה

 לצורך ההיוון שיעור. הדיווח לתאריך נכון, המחויבות לסילוק שיידרשו הצפויים המזומנים תזרימי לגבי
 הפרשה. המחויבות בגין הזמן ערך לגבי השוק הערכות את ומשקף מס לפני הינו הנוכחי הערך חישוב
 שינויים כאשר, הפסד או לרווח נזקפים בהפרשה שינויים. דיווח תקופת כל בסוף מחדש ונמדדת נבחנת

 .מימון כהוצאות מוכרים הזמן לערך המתייחסים
 

 לאחריות הפרשה
 

 המוצרים ממכירת בהכנסה ההכרה במועד שנמכרו מוצרים בגין לאחריות בהפרשה מכירה החברה
 לחברה קיימת בגינו מובחן שירות מהווה אינה האחריות כי שנקבע לכך בכפוף באחריות המזכים
 ובהתאם שנצבר הניסיון על המבוססת הנהלה הערכת לפי מחושבת ההפרשה. נפרדת ביצוע מחויבות
 סמך ועל, עתה לעת. האחריות תקופת פני על הפסד או לרווח נזקפת ההפרשה. סטטיסטיים לנתונים

 אינה החברה, לכן. מהותיות ואינן ביותר שוליות האחריות במסגרת התיקונים הוצאות, העבר נסיון
 .לאחריות הפרשה יוצרת
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 דיווח )המשך( וכללי חשבונאית מדיניות - 2ביאור 

 המופסקת לפעילות המיוחסים והתחייבויות ונכסיםמופסקת  פעילות .כו

, המניות לבעלי לחלוקה או למכירה המוחזקים כנכסים מסווגים( מימוש קבוצת או) שוטפים לא נכסים
 חלוקה או למכירה מוכן (המימוש קבוצת) הנכס; חלוקה או מכירה לתכנית מחויבת ההנהלה כאשר

; חודשים 12 תוך גבוהה בסבירות להתבצע צפויה המכירה; קונה לאיתור פעילה תכנית החלה; מיידית
 הנדרשות הפעולות; ההוגן לשוויו בהתייחס סביר מכירה במחיר פעיל באופן למכירה עומד הנכס

 .תבוטל או משמעותי באופן תשתנה שהתכנית סביר זה שאין כך על מצביעות המכירה תכנית להשלמת
 

 לפי נמדדים IFRS 5 של המדידה להוראות והכפופים למכירה כמוחזקים המסווגים מימוש קבוצת נכסי
 למעט, מופחתים אינם אלו נכסים. מכירה עלויות בניכוי ההוגן השווי לבין בספרים הערך מבין הנמוך

 IFRS לתקני בהתאם נמדדים IFRS 5 של המדידה להוראות כפופים שאינם פריטים. ערך ירידת בגין
 .הרלוונטיים

 
 תחום מייצגת היא כאשר מופסקת פעילות מהווה למכירה כמוחזקת מסווגת או מומשה אשר פעילות
 ומתואם יחיד מתכנון חלק מהווה או, ונפרד עיקרי שהוא פעילויות של גיאוגרפי אזור או עסקית פעילות

 פעילות. ונפרד עיקרי שהוא, פעילויות של גיאוגרפי איזור או, עסקית פעילות תחום של למימוש
 מספרי. מופסקת פעילות מהווה הפעילות בו מהמועד החל בנפרד הכספיים בדוחות מוצגת שהופסקה
 התקופה מתחילת הפעילות הופסקה כאילו מחדש מוצגים, הכולל( הפסד) הרווח על בדוחות ההשוואה

 .ביותר המוקדמת ההשוואתית
 

לפעילות  םרלוונטיי הינם ואשר התקופה במהלך לתוקף שנכנסו חדשים כספי דיווח תקני תמצית להלן .כז
 החברה

, מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות 8תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 
(IFRS 8 ותקן חשבונאות בינלאומי )1( הצגת דוחות כספיים ,IAS 1) 

 
, מדיניות 8מיישמת החברה מכאן ולהבא את תיקון תקן חשבונאות בינלאומי  2020בינואר  1החל מיום 

, הצגת דוחות 1( ותקן חשבונאות בינלאומי IFRS 8חשבונאית, שינויים באומדנים חשבונאיים וטעויות )
 "התיקון"(. -( )להלן IAS 1כספיים )

 
)לרבות המסגרת  IFRSהתיקון כלל עדכון להגדרת המונח 'מהותיות' בכדי לאפשר עקביות ביישום תקני 

שהצגתו באופן מטעה או  ניתן לצפות באופן סביר שהשמטתו, המושגית( ולפיו מידע הוא מהותי אם
 שהסוואתו ישפיעו על החלטות שהמשתמשים העיקריים בדוחות כספיים למטרות כלליות מקבלים על

ליישום לראשונה של התיקון לא הייתה השפעה מהותית על מצבה הכספי  .בסיס הדוחות הכספיים
 ותוצאות פעולותיה של החברה.

 
 החברה לפעילות הרלוונטיים לתוקף, נכנסו וטרם שפורסמו חדשים כספי דיווח תקני תמצית להלן .כח

תחייבות שוטפות או בלתי , הצגת דוחות כספיים בדבר סיווג ה1תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 
 שוטפות

 
( תיקון לתקן חשבונאות IASBפורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ) 2020בחודש ינואר 

( העוסק בסיווג של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות IAS 1, הצגת דוחות כספיים )1בינלאומי 
אודות אופן בחינת סיווגן של התחייבויות כשוטפות "התיקונים"(. התיקונים כוללים הבהרה  -)להלן 

או לא שוטפות ולפיהן הסיווג ייגזר אך ורק מהזכויות המוקנות לישות נכון לסוף תקופת הדיווח לרבות 
זכות המרה המשובצת במכשיר המיר, למעט כאשר נקבע שזכות ההמרה כשירה לסיווג בהון. כמו כן 

ציפיות ההנהלה אודות מימוש זכות המוקנית לחברה לדחיית מובהר כי המסקנה לא תושפע מהערכות ו
 מועד סילוק התחייבות.

 
עוד מובהר במסגרת התיקונים כי 'סילוק' משמעו העברה של מזומנים, מכשירי הון, נכסים אחרים או 
שירותים לצד שכנגד. היישום לראשונה של התיקונים יתבצע בדרך של יישום למפרע לתחילת תקופת 

או לאחר מכן. אימוץ מוקדם של התיקונים הינו אפשרי.  2023בינואר  1נתית שתחילתה ביום הדיווח הש
החברה החלה בבחינת ההשפעות האפשריות של התיקונים על סיווג התחייבויות בדוחות על המצב 

 הכספי אך לא ניתן בשלב זה לקבוע את השפעתם האפשרית על הדוחות הכספיים.
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 ולי דעת חשבונאיים משמעותייםאומדנים ושיק – 3 ביאור

האומדנים וההנחות החשבונאיים המשמשים בעריכת הדוחות הכספיים נבחנים באופן שוטף 
ומתבססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים, לרבות אירועים עתידיים אשר התרחשותם צפויה במידה 

מבצעת אומדנים והנחות לגבי התרחשויות עתידיות. מעצם  החברהסבירה לאור הנסיבות הקיימות. 
טבעם, נדיר שאומדנים חשבונאיים אלה יהיו זהים לתוצאות בפועל. האומדנים וההנחות אשר מגלמים 
את החשיפה הגבוהה ביותר לשינויים מהותיים בסכום של נכסים והתחייבויות בשנת הכספים 

 העוקבת, מפורטים להלן:
 

 פיתוח הוצאות .א

פיתוח מהוונות ונרשמות כנכס, החל מהשלב שבו הושגה היתכנות טכנולוגית, קיום כוונה  הוצאות
ויכולת להשלים ולהשתמש )או למכור( את הנכס, צפוי שהנכס המפותח יפיק הטבות כלכליות 

, יווןלה הכשירהקביעת ההוצאה  לשםעתידיות וניתן לאמוד את עלויות הפיתוח באופן מהימן. 
 ותקופת ההיוון שיעורי, עיתוייםדת את תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהנכס, ההנהלה אומ

לא  2020בדצמבר  31 ום', להערכת הנהלת החברה נכון ליח2. כאמור בביאור הצפויה ההטבות
 התקיימו התנאים האמורים לעיל, ולכן לא הוונו עלויות פיתוח.

 ערך מלאי   ירידת בחינת .ב

ישום הפרשה לירידת ערך מלאי )לרבות מלאי חומרי גלם המשמשים בוחנת את הצורך בר החברה
בייצור מוצרי החברה( ולצורך זאת מבצעת הערכה שוטפת של שווי המימוש נטו תוך שימת דגש 

העלויות שיתהוו על מנת להשלים את  ואומדןעל בחינת מחיר המכירה, אומדן עלויות להשלמה 
הפיזי של המלאי, גיל המלאי ותחזיות הביקוש בהתייחס  מצבוהמכירה, כל זאת, תוך התחשבות ב

 למוצרי החברה. בקביעת אומדנים אלה ההנהלה עושה שימוש בהנחות ותחשיבים פנימיים
 .ומפעילה שיקול דעת

 שאינם נסחרים בשוק פעיל  הון מכשירישווי הוגן של  .ג

 אופציות כתבי או החברה מניות כגוןאינם נסחרים בשוק פעיל ) רהון אש מכשירישווי ההוגן של ה
ההוגן  השווי לגבי ובהנחות הערכה בטכניקות שימוש תוך נמדד( מניות מבוססי תשלומים במסגרת

. נוכחיים שוק בתנאי המדידה במועד בשוק משתתף של מבט נקודתשהיה נקבע בהתבסס על 
הריבית  שיעורהחברה, שונות מחיר המניה,  יתהמחיר השוטף של מני את כוללות כאמור הנחות

תוך התחשבות  זאת וכלהאופציה,  יואורך החיים הצפוי של כתב צפוי דיבידנדחסרת הסיכון, 
 במאפיינים הייחודיים למכשירים הפיננסיים שהונפקו או הוענקו.

 הישות של החשבונאית המדיניות יישום על מהותית השפעה בעלי דעת שיקולי

 שיקול להפעיל, מסויימיםבמקרים  ההנהלה, נדרשת החברההמדיניות החשבונאית על ידי  ביישום
 ביותר הנאות החשבונאי הכלל לאימוץ בעיקר מתייחס זה דעת שיקול. נרחב חשבונאי דעת

פרשנות קבילה לכלל חשבונאי שאינו נותן מענה מלא או מפורש לנסיבות  מתן או, העניין בנסיבות
יש כדי להשפיע באופן מהותי על מצבה  בתוצאותיו משמעותיספציפיות. שיקול דעת חשבונאי 

הכספי ותוצאות פעולותיה של ישות כמשתקף בדוחותיה הכספיים המאוחדים, ואשר בהנחות 
 בסיס אחרות יכול היה להביא לתוצאה חשבונאית שונה באופן מהותי מזו המוצגת בהם. 

 :תהחשבונאי המדיניות על מהותית השפעה בעל דעת שיקול כרוך בהם היבטים להלן

( מימוש קבוצת)או  שוטפים לא נכסים - למכירה המוחזקים שוטפים לא כנכסים פריטים סיווג
 לתכנית מחויבת ההנהלה כאשראו לחלוקה לבעלי המניות,  למכירה המוחזקים כנכסים מסווגים

 קונה לאיתור פעילה תכנית החלה ;מיידיתאו חלוקה  למכירה מוכן או חלוקה; הנכס מכירה
 במחיר פעיל באופן למכירה עומד הנכס; חודשים 12 תוך גבוהה בסבירות להתבצע צפויה המכירה;

 על מצביעות המכירה תכנית להשלמת הנדרשות הפעולות; ההוגן לשוויו בהתייחס סביר מכירה
)או קבוצת  פריט האם . בקביעהתבוטל או משמעותי באופן תשתנה שהתכנית סביר זה שאין כך

 ההנהלה מפעילה ,לסיווג כשיר להיות ממשיך הוא האם וכן למכירה כמוחזק לסיווג כשיר מימוש(
 .חשבונאי דעת שיקול
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 ושווי מזומנים םמזומני – 4 ביאור

 ש"ח 
בדצמבר 31ליום    

 2020 2019 

   

  178,354   104,408  עו"ש שקלי

  17,176  - עו"ש דולרי

  15,020  15,020  פיקדון שקלי
  119,428   210,550  

 

 לקוחות  - 5 ביאור

 ש"ח  

 בדצמבר 31ליום   

  2020 2019 

    
  62,643  8,652  פתוחים חובות

  203,994    -   הכנסות לקבל 

  637,266   8,652  סה"כ לקוחות    

 
 פרטים נוספים:

 .ואינם נושאים ריבית צמודים אינם הלקוחות חובות .1
 .ימים בממוצע 30-90 הינה ללקוחות האשראי ופתתק .2

 

 מלאי - 6ביאור 

 ש"ח 

 בדצמבר 31 

 2020 2019 

   
  168,917      -  מכונות אוטומטיות 

  90,001   -    מוצרי מזון מתכלים

 (168,917)    -    * ערך לירידת הפרשה

  90,001   -    סה"כ מלאי   

 
מכונות לגרסאות קודמות של  המתייחסמלאי בהפרשה לירידת ערך החברה  הכירה 2019במהלך שנת  *

 2018י. באשר להפרשה לירידת ערך שנרשמה בשנת במרקמים קפואים מסוג קווינזממכר משקאות 
 .להלן 21ראה ביאור 
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 ויתרות חובהחייבים  - 7 רביאו

 ש"ח 

 בדצמבר 31 

 2020 2019 

   
  57,259  61,395 מוסדות

  240,000  - הוצאות מראש

  10,919  30,356 לספקים מקדמות

  33,880  33,880 אחרים

  342,058  125,631 סה"כ חייבים ויתרות חובה   

 

 מוגבלים פקדונות – 8 ביאור

 ש"ח   

 בדצמבר 31ליום    

   2020 2019 

     
  -  15,017  פיקדון שקלי *

  -  15,017  סה"כ פקדונות מוגבלים 

 
לפיקדון. הפיקדון משועבד  ח"ש 15,000, הפקידה החברה שלבת  חברת, אלויאנטו, 2020 במאי 21 ביום *

בפירעון מוקדם נפרעה ההלוואה  שהתקבלה מהקרן לערבות המדינה. ח"ש 300,000סך  על להלוואה
 (.'ב14)ראה ביאור עם השלמת מכירת פעילות אלויאנטו  2021  בפברואר

 

 רכוש קבוע – 9 ביאור

 וריהוט ציוד מכונות 
שיפורים 
 סה"כ במושכר

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח 
     עלות

  3,405,662  172,658   321,291   2,911,713 2020בינואר  1יתרה 
  52,949   -  11,049   41,900  תוספות
 (749,358)  (171,700)   - (577,658)  גריעות

נכסים המיוחסים לפעילות 
 (1,549,063)  -  - (1,549,063) שהופסקה

  13,548  (958)  (18,228)   32,734  הפרשי תרגום
 2020בדצמבר  31יתרה 

 
 859,626   314,112  -  1,173,738  

 -     
     פחת

 (2,445,594) (167,647)  (272,835)  (2,005,112) 2020בינואר  1יתרה 
 (239,334)  (4,984)  (14,071)  (220,279)  פחת

  408,778   171,700   -  237,078  גריעות
נכסים המיוחסים לפעילות 

  1,162,045  -  -  1,162,045 שהופסקה

  9,020   931  17,007  (8,918) הפרשי תרגום

 (1,105,085)  - (269,899)  (835,186)  2020בדצמבר  31יתרה 
 -     

 עלות מופחתת ליום 
 2020בדצמבר  31

 24,440   44,213  -   68,653  
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 )המשך( רכוש קבוע – 9ביאור 

 ציוד וריהוט מכונות 
שיפורים 
 סה"כ במושכר

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח 
     עלות

  3,647,162  187,246   342,680   3,117,236 2019בינואר  1יתרה 
  -  -  -  - תוספות
 (124,037)  - - (124,037)  גריעות

 (117,463)  (14,588)  (21,389)  (81,486)  הפרשי תרגום

  3,405,662  172,658   321,291   2,911,713 2019בדצמבר  31יתרה 
     

     פחת
 (2,216,465) (179,068)  (275,121)  (1,762,276) 2019בינואר  1יתרה 

 (379,171)  (2,610)  (17,198)  (359,363)  פחת
  37,041  - -  37,041  גריעות

  113,001   14,031   19,484   79,486  הפרשי תרגום

 (2,445,594) (167,647)  (272,835)  (2,005,112) 2019בדצמבר  31יתרה 
     

 עלות מופחתת ליום 
 2019בדצמבר  31

 906,601   48,456   5,011   960,068  

 

 חכירות – 10 ביאור

משרדים  שטח )בשכירות משנה( שוכרת, לפיו היא שכירותהחברה בהסכם התקשרה  2017 אפריל בחודש
לחברה אופציית המשך לשנתיים  והוקנתהשנים  3תקופת ההסכם הינה . לפעילותה יםהמשמש צוריוי

במחצית הראשונה  .IFRS 16 במועד היישום לראשונה של כנמוכהנוספות אשר סבירות מימושה הוערכה 
כמו בסך של תהסבגין ההסכם  החודשיים השכירות דמי הסתיים ההסכם והאופציה לא מומשה. 2020של 

 האפשרות חברההוקנתה ל, חלף החברה אחר משנה במידה וימצא שוכרעל פי ההסכם, . ש"ח 47,300
עבור חלק נמצא שוכר  2019 לבחודש אפרי. יופחתות השטח המושכר ובהתאם דמי השכירות לצמצם א

 2019דצמבר  . בחודש27,000לסך של  החודשיים ועל פי ההסכם צומצמו דמי השכירותמהשטח המושכר 
של  מהשטח המושכר ועל פי ההסכם צומצמו דמי השכירות החודשיים לסךנוסף נמצא שוכר עבור חלק 

 .ש"ח 20,000

 
היא שוכרת שטחי משרדים ואחסנה המשמשים  ושכירות לפי םבהסכ החברה התקשרה 2020 אפריל בחודש

 חודשים 12תקופת ההסכם הינה . ח"ש 6,209השכירות החודשיים מסתכמים לסך של  דמילפעילותה. 
 במועדהוערכה  ה, אשר סבירות מימושחודשים 12לתקופה כוללת של עד  הארכהלחברה אופציית  והוקנתה

 (17.2 ביאור)ראה  סביר באופן כוודאית בחכירה ההתקשרות
 

רכבים  6היא שוכרת  הם, לפישנים 3 עד של רכבים שכירות מיהחברה בהסכהתקשרה  2018בשנת 
 .נוספים רכבים 3הוחזרו  2021ובחודש ינואר  רכבים 2הוחזרו  2020יוני  בחודש. לפעילותה יםהמשמש

 
 מכונות הצבת לטובת בשטחים שימוש זכות לה המקנה הסכםב החברה התקשרה 2017 מאי בחודש

 של חודשי בתשלום החברה מחוייבת ההתקשרות במסגרת שנים. 5 של לתקופה מזון לממכר אוטומטיות
 לממכר מכונות להפעיל הזיכיון מכרה אלויאנטו 2021 ינואר 31 ביום 29כאמור בביאור  .ח"ש 13,000

 ימוש לרוכשת.שובמסגרת המכירה הומחו מלוא הזכויות בגין הסכם זכות ה אוטומטי
 

ש"ח  12,000 -כ של סך החברה שילמה בגינן( חודשי בסיס)על  משנה קצרה לתקופה חכירה לחברה בנוסף
 ."בבארה מחסנים שכירות בגין לשנה
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 )המשך( חכירות – 10 ביאור

 :שימוש זכות ם בגיןנכסי .א

 
ח"ש   

 
  

  
 

 
 

 שימוש זכות מבנים
 סה"כ רכבים בשטחים

  עלות
 

  

  1,112,372  434,723   287,197   390,452  2020בינואר  1יתרה 

  132,627   -  -  132,627  תוספות

 (388,285)   -  - (388,285)  גריעות
נכסים המיוחסים לפעילות 

 (267,170)   - (267,170)  - שהופסקה

 (61,069)  (30,315)  (20,027)  (10,727)  הפרשי תרגום

  528,475      404,408  -  124,067  2020בדצמבר  31יתרה  
 

    
 

  פחת נצבר
 

  

  650,890   220,196   137,853   292,841  2020בינואר  1יתרה 

  434,569   184,949   102,816   146,804  פחת

 (388,285)   -  - (388,285)  גריעות
 בגין נכסים המיוחסים  ביטול

 לפעילות שהופסקה       
 
-  

 
(224,420) 

 
-  

 
 (224,420) 

 (48,377)  (27,292)  (16,249)  (4,836) הפרשי תרגום

  424,377      377,853  -  46,524  2020בדצמבר  31יתרה  
 

    
 

  104,098  26,555 -   77,543 2020בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
 

 
ח"ש   

 
 

 
 

 
 

 
 

 שימוש זכות מבנים
 סה"כ רכבים בשטחים

  עלות
 

  

  -  - -   - 2019בינואר  1יתרה 

  IFRS 16   654,792   296,262   448,444  1,399,498-הכרה לראשונה ב

 (247,984)  - -  (247,984) תיקון חכירה 

 (39,142)  (13,721)  (9,065) (16,356)  הפרשי תרגום

  1,112,372  434,723   287,197   390,452  2019בדצמבר  31יתרה  
 

    
 

  פחת נצבר
 

  

  -  - -   - 2019בינואר  1יתרה 

  671,434   227,146   142,204   302,084  פחת

 (20,544)  (6,950)  (4,351) (9,243) הפרשי תרגום

  650,890   220,196   137,853   292,841  2019בדצמבר  31יתרה  
 

    
 

בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
2019 97,611  149,344  214,527  461,482  
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 )המשך( חכירות – 10 ביאור

 :ותחכיר בגין התחייבויות .ב

 
"חש   

 
 

 
 

 
 

 
 סה"כ רכבים חוזים מבנים 

  
 

  

 425,451 218,250 152,296 54,905 2020בינואר  1יתרה 

 132,627 - - 132,627 תוספות

 (11,117) - (11,117) - גריעות *

 11,949 4,275 3,481 4,193 הוצאות ריבית

 (10,342) (3,111) (1,612) (5,619)  הפרשי תרגום

 (444,010) (191,929) (143,048) (109,033)  תשלומים בגין חכירה

 104,558 27,485 - 77,073 2020בדצמבר  31יתרה  
 

    
 

 חלויות שוטפות של התחייבות בגין 
 חכירה      

61,551 - 27,485 89,036 

 התחייבויות בגין חכירה שאינן 
 15,522 - - 15,522 שוטפות      

 104,558 27,485 - 77,073 2020בדצמבר  31יתרה  
 

 .(להלן 32 ביאור)ראה סווגה במסגרת ההתחייבויות המיוחסות לפעילות שהופסקה  ההתחייבות *

 
"חש   

 
 

 
 

 
 

 
 סה"כ רכבים חוזים מבנים 

  
 

  

 - - - - 2019בינואר  1יתרה 

 IFRS 16  654,792 296,262 448,444 1,399,498-הכרה לראשונה ב

 (252,016) - - (252,016)  תיקון חכירה

 31,290 12,071 9,226 9,993 הוצאות ריבית

 (13,429) (6,891) (4,805) (1,733) הפרשי תרגום

 (739,892) (235,374) (148,387) (356,131) תשלומים בגין חכירה

 425,451 218,250 152,296 54,905 2019 בדצמבר 31 יתרה 
 

    
 

 383,958 188,708 140,345 54,905 חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

 41,493 29,542 11,951 - התחייבויות בגין חכירה שאינן שוטפות

 425,451 218,250 152,296 54,905 2019בדצמבר  31יתרה  
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 )המשך( חכירות – 10 ביאור

 סכומים שהוכרו בדוח על תזרימי מזומנים: .ג

"חש   

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב 

 2020 2019 2018 

    
  - 671,434   434,569  חכירות בגין מזומנים תזרים סך

  434,569   671,434 -  

 

 לזמן קצר אשראי - 11 ביאור

 ש"ח 

 בדצמבר 31ליום  

 2020 2019 

   

 -  117,190 ('ב14 ביאור)ראה  המדינה בערבות הלוואה

  207,001 226,879 שוטפות חלויות

  207,001    344,069 לזמן קצר אשראיסה"כ 

   

 שירותים ונותני ספקים – 12ביאור 

 ש"ח 

 בדצמבר 31 

 2020 2019 
 

  
  1,408,767  1,754,307 חובות פתוחים

  102,902   11,005  המחאות לפירעון

  1,511,669  1,765,312 שירותים יסה"כ ספקים ונותנ

 

 זכאים ויתרות זכות – 13 ביאור

 ש"ח 

 בדצמבר 31ליום  

 2020 2019 

   

  273,606   209,397  עובדים ומוסדות בגין עובדים

  51,408   21,817  הפרשה לחופשה

 477,654 546,042 הוצאות לשלם 

 66,542 106,326 אחרים זכאים

 869,210 883,582 סה"כ זכאים ויתרות זכות
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  לזמן ארוך  אשראי -  14 ביאור

 
 הרכב .א

 ש"ח   

 בדצמבר 31   

   2020 2019 
 

    
 - 300,000 המדינה בערבות הלוואה

 675,054 468,053 מספקיםהלוואות 

 (207,001) (344,069) שוטפות חלויות

 468,053 423,984 ארוך לזמן אשראיסה"כ 

 

 המדינה בערבות הלוואה .ב

כמתואר סדרי סיוע המדינה בתקופת מגיפת הקורונה התקבלה במסגרת הש"ח  300,000בסך  הההלווא
נושאת ריבית שנתית בשיעור של ו כלשהואלמדד  הצמוד האינ ההלוואה ג בערבות המדינה.1בביאור 

 30 -ב 2021 בינואר 7-מ החל אמורה להיפרעוהיא היתה %( 3.1, 2020בדצמבר  31ביום % )1.5+ פריים 
אלא , לשנה הראשונה אינה משולמת על ידי החברה ביתיר. לפי לוח שפיצר שווים חודשיים תשלומים

ההלוואה  פרעה את מלואהחברה חלויות שוטפות מוצגות תחת אשראי לזמן קצר. . על ידי המדינה
 .בפירעון מוקדם (32 ביאור)ראה  אלוויאנטור השלמת מכירת פעילות ולא 2021בחודש פברואר 

 

 מספק הטבה - 15ביאור 

 מורחבים. לפרטים 17.6 -ו 17.5 יםביאור ראה

 

 הלוואות מבעלי מניות - 16ביאור 

 התקשרו בעלי מניות במספר הסכמי הלוואות עם החברה.  2018בשנת 
 

 250,000$ –מניות בהסכם הלוואה בסכום כולל של כ  בעל עם החברהה התקשר 2018 בפברואר 5ביום  .1
 בתנאים הבאים:

 

  בתוספת ריבית בסיס פדרלית 10%ריבית שנתית של. 
  3 ,או ,2018ביולי  1 מבין המוקדםיוחזרו במזומן על ידי החברה עד כל סכומים שטרם נפרעו 

 .אירוע של הנפקת מניות החברה לבורסה לניירות ערךחודשים לאחר 
 להחזיר את ההלוואה במזומן בסכום  ,לשיקול דעתה הבלעדיהחברה, בהתאם רשאית  ,כל עתב

 .ריבית שנצברהה בתוספתהשווה לערך הנקוב של ההלוואה 
  ין גבהנקוב הריבית שיעור  יעלהבתאריך ההחזר,  החברהלא תוחזר על ידי  וההלוואהבמידה

 .20%ל ההלוואה 
 

לפרק זמן  על ההלוואה מועד הפירעון שלהסכימו החברה ובעל המניות לדחות את  2018ביוני  24ביום 
 לשנה בהתאם לתנאי ההלוואה. 20%, שיעור הריבית הועלה לשיעור של שלא נקבע. במסגרת האמור

 
 ($307,534)ביחד סך של  $57,534בסך והריבית שנצברה $  250,000בסך ההלוואה  2019באפריל  1-ב 

 .$0.6249לפי ערך מניה של  רגילותמניות  492,134ל הומרו במלואם 
 

למועד סילוקה באמצעות הנפקת מניות, ההלוואה האמורה טופלה בשיטת העלות המופחתת תוך  עד
, ההלוואהשימוש הריבית האפקטיבית והוצגה בתוספת הריבית שנצברה וטרם שולמה. במועד סילוק 

 ההלוואה סילוק לטובת ששולמו המניות של ההוגן השוויאומדן  ובין כאמור ייבותההתח סכום בין הפער
 .המימון סעיף במסגרת הפסד או לרווח נזקף
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 )המשך( הלוואות מבעלי מניות - 16ביאור 

 250,000$שני בעלי מניות בהסכם הלוואה בסכום כולל של ה החברה עם התקשר 2018ביוני  20ביום  .2
 :בתנאים הבאים

 

  12%ריבית שנתית של. 
  2019אוגוסט  15והקרן תוחזר ביום  2018הריבית תשולם לבעלי מניות מדי חודש החל מספטמבר. 
  בכל עת, רשאית החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחזיר את ההלוואה במזומן בסכום

 .השווה לערך הנקוב של ההלוואה בתוספת הריבית שנצברה
 

 ($273,425)ביחד סך שך  $23,425בסך והריבית שנצברה  $250,000בסך אה , ההלוו2019באפריל  1-ב 
 .מניות רגילות 437,549ל  םהומרו במלוא

 
עד למועד סילוקה באמצעות הנפקת מניות, ההלוואה האמורה טופלה בשיטת העלות המופחתת תוך 
שימוש הריבית האפקטיבית והוצגה בתוספת הריבית שנצברה וטרם שולמה. במועד סילוק ההלוואה, 

השווי ההוגן של המניות ששולמו לטובת סילוק ההלוואה  אומדןהפער בין סכום ההתחייבות כאמור ובין 
 נזקף לרווח או הפסד במסגרת סעיף המימון.

 
של חברת  100%-ב הבעלים, מ"סייפן בוסמת בע, שאינו צד קשור' התקשר צד ג, 2018במאי  10ביום  .3

עם החברה , להלן "המשקיע"() )חברה המשווקת מוצרי תה וחליטות ברחבי הארץ וחו"ל( ויסוצקי
 :תנאים הבאיםהתאם לדולר לחברה ב 500,000 לפיו הושקע סך של, בהסכם השקעה

 
  חברה לפי שווי  2018בדצמבר  31 ליום עד דולר 1,500,000אפשרות להשקיע עוד הוקנתה למשקיע

 מליון דולר. 15של 
  בפברואר  , תהיה למשקיע הזכות למנות חבר דירקטוריון.2018באוגוסט  31בהיעדר הנפקה עד

 דירקטור לחברה.ומינה , המשקיע מימש את זכותו 2021

  מיליון דולר. 15של  חברה השקעה למניות לפי שווי את בכל עת להמיר רשאיהמשקיע 

  אוטומטית של סכום תתבצע המרה דולר,  2,000,000בסבב הון של לפחות באירוע שהחברה מגייסת
 מסגרת סבב ההון. יקבעלמחיר שבהשוואה  10%ההשקעה בהנחה של 

  שווי חברהיומרו ההשקעה למניות רגילות לפי  2019בדצמבר  31אלא אם כן הומרו קודם לכן, ביום 
 מיליון דולר. 15 של

  בנוסף לכל תרחישי הפירעון במניות לעיל נקבע בהסכם בין הצדדים כי במקרה של פתיחת הליכים
 .ההשקעה תעמוד לפרעון באופן מיידי במזומן כנגד החברה

 החברה לפיו הצדדים בין מסחרי פעולה שיתוף על הצדדים בין הוסכםההתקשרות כן, במסגרת  כמו 
 ידי על יופעלו או שיימכרו אוטומטיות משקאות לממכר במכונות ויסוצקי מוצרי של לשילוב תפעל

 משקפים האמור במסגרת שנקבעו המסחריים התנאים ההנהלה להערכת בהתאם אשר. החברה
 .שוק תנאי

 
 פיננסיים מכשירים לשני דולר 500,000 בסך ההשקה במסגרתייחסה את התמורה שנבעה לה  החברה
 :נפרדים

 

  משתנה של מניות זכות השקעה המקנה למשקיע זכאות להשקיע סך קבוע במזומן בתמורה למספר
 אשר מהווה התחייבות פיננסית הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

  באמצעות מספר משתנה של מניות כנגזרת של  במזומן או תסולקמניות אשר לפירעון במחויבות
ית מדידה של שווי הוגן דרך . החברה ייעדה את ההתחייבות לקטגוריאפשריים תרחישיםמספר 

 רווח או הפסד.
 

 239,010סך של  יעדה על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, החברהבמסגרת הערכת שווי אשר התבצעה 
בגין המחוייבות לפירעון ( ש"ח 940,086)דולר  260,990לזכות ההשקעה וסך של ש"ח(  860,914)דולר 

 ננסיים.מניות וזאת למועד ההכרה לראשונה במכשירים פיב
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 )המשך( הלוואות מבעלי מניות - 16ביאור 

 )המשך( .3

בסך ה זגין רכיב יוחס בובהתאם, הסכום שמימוש זכות ההשקעה  פקעה ללא 2018בדצמבר  31ביום 
ואילו לאותו מועד באותו מועד.  שנסתיימהלשנה  נזקף כהכנסות מימון ברווח והפסד דולר 239,010

 .ש"ח( 425,867) דולר 113,625מניות בסך של פרעון בנאמדה המחוייבות ל
 

 172,482 ד פירעונה הנקוב( באמצעות המרתה לע)מו 2019בדצמבר  31המחויבות האמורה נפרעה ביום 
למחויבות )קרי, לפי שווי חברה של בהתאם למנגנון ההמרה שנקבע בהתייחס מניות רגילות של החברה 

 ליון דולר(.ימ 15
 
המניות ששימשו לסילוק המחויבות נזקף להון והפער בין השווי מועד הפירעון , סך השווי ההוגן של ב

נזקף להכנסות מימון ל המניות כאמור והשווי ההוגן ש 2018בדצמבר  31ליום ההוגן של המחויבות 
 .2019בדצמבר  31ברווח או הפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 
 
בסכום כולל של  ,עם החברה המירההסכם הלוואה ב ,בעלי מניות 7התקשרו  2018במהלך אוקטובר  .4

 $ בתנאים הבאים: 465,000
 

  8%ריבית שנתית של. 
  חודשים. 24פירעון ההלוואה במזומן יחול לאחר חלוף 
 .החברה רשאית להחזיר את ההלוואה לפי שיקול דעתה 

  70%תומר למניות בהנחה של  הלוואה$, ה 2,500,000עם הנפקה, רכישה או גיוס הון של לפחות. 
 

באמצעות  ההלוואות של הפירעון אפשרות מימוש של ובנסיבות היות, IFRSלהוראות תקני  בהתאם
 שלמניות יונפקו למלווים מכשירים הוניים המייצגים זכות שייר בנכסים נטו של החברה )מניות 

, אינם קשורים באופן הדוק ההמרה אפשרות ל(, נקבע כי המאפיינים והסיכונים הכלכליים שהחברה
כי  נקבע, ןכ כמולאלה של החוזה המארח המהווה מכשיר חוב נושא ריבית אשר נועד להיפרע במזומן. 

ההתחייבות  ילוקאינו קבוע כך שהחברה עשויה להידרש לס ההמירותההמרה של ההלוואות  מחיר
באמצעות מספר משתנה של מכשיריה ההוניים ובהתאם אפשרות ההמרה מהווה נגזר משובץ. 

 הנגזר, מכשירים פיננסיים, חלף הפרדת 9כמתאפשר בהתאם לעקרונות תקן דיווח כספי בינלאומי 
 את לייעד בחרה החברה, הפסד או רווח דרךהוגן  בשווי תודיההמרה ומד אפשרות בגין בץהמשו

 .הפסד או רווח דרך הוגן בשווי למדידה בכללותה ההתחייבות
 

סיכמה החברה עם המלווים על פירעון ההלוואה )לרבות הריבית שנצברה בגינה(  2019באפריל  1 ביום
דולר.  389,289 -בכחברה אשר שוויין ההוגן לאותו מועד הסתכם מניות רגילות של ה 767,828 -בתמורה ל

הפער בין השווי ההוגן של המניות כאמור ובין השווי ההוגן של ההתחייבות למועד הסילוק נזקף לרווח 
 והפסד במסגרת סעיף המימון.
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 התקשרויות – 17 ביאור

שנים למשרדיה  3על הסכם שכירות משנה לתקופה של כחוכרת חתמה החברה  2017באפריל  20ביום  .1
מ"ר משרדים,  200מ"ר,  1,800 שוכר הראשוני,במשותף עם  שוכרתהראשיים. על פי ההסכם, החברה 

 ש"ח 47,300מ"ר מחן ושטח ייצור. על פי ההסכם, החברה משלמת שכירות חודשית בסך של  300-ו
  מהוצאות החשמל ומים. 50%-מהעלויות ו 41% לשוכר הראשוניובנוסף תשלם 

 דמי ובהתאם המושכר השטח את לצמצם החברה תוכל, אחר שוכר וימצא במידה, ההסכם פיעל 

 ההסכם פי ועל המושכר מהשטח חלק עבור שוכר נמצא 2019 אפריל בחודש. יופחתו השכירות

נוסף  חלק עבור שוכר נמצא 2019 דצמבר בחודש. 27,000 של לסך החודשיים השכירות דמי צומצמו
 ."חש 20,000 של לסך החודשיים השכירות דמי צומצמו ההסכם פי ועל המושכר מהשטח

על הסכם שכירות משנה לתקופה של שנה )עם אופציה כחוכרת חתמה החברה  2020מאי  חודשב .2
שוכר במשותף עם ה שוכרתלהארכה של שנה נוספת( למשרדיה הראשיים. על פי ההסכם, החברה 

חניות. על פי ההסכם, החברה משלמת שכירות  3-מ"ר משרדים, ו 40מ"ר של מחסנים,  168 הראשוני
לשוכר למחסנים וחניות ובנוסף תשלם  ש"ח 4,500עבור משרדי החברה ו  ש"ח 1,709חודשית בסך של 

 מהוצאות החשמל ומים. 50%-מהעלויות ו 50% הראשוני

חתמה החברה הסכם  2018במאי  30ביום לעיל,  16 בביאורבבד עם הסכם ההשקעה המתואר  בד .3
השכרה והפעלה של מכונות ברד עם חברת תה ויסוצקי, בעלת מניות של החברה. במסגרת ההסכם, 

-)בעלות מוערכת של כ אשר תהיינה בבעלותה מכונות ברד 200מאיטליה  ייבה לרכושהתחהחברה 
במסגרת  הדרישה של תה ויסוצקי.במקומות בישראל, על פי  הגלהצ ןש אותיתשמו, למכונה(אירו  800

יחודיים שיהוו את הבסיס להכנת יטעמים  8 פיתחה החברה עבור חברת ויסוצקי ההתקשרות
בעלות חברת ויסוצקי חויבה על ידי החברה  משקאות הברד במכונות המיועדות לתה ויסוצקי.

 ובהיקפים כספיים שאינם מהותיים לקבוצה. פיתוח טעמים אלועבור  וספת מרווחתב

חודשים ובתמורה להצבת המכונות, תה ויסוצקי תשלם שכירות  12תוקף ההסכם יהיה לפחות 
למכונה. תה ויסוצקי תרכוש באופן בלעדי את התרכיזים מהחברה במחיר  ש"ח 350חודשית של 

חידושו לתקופה נוספת, י חודשים( ועקב א 12לאחר חלוף תקופת ההסכם ) שיוסכם בין הצדדים.
 .2019-2020מכרה החברה את כל המכונות האמורות בשנים 

חברה אשר  .IBC Messenger Incחתמה החברה על הסכם שכירות עם חברת  2017יולי  28ביום  .4
אשר ישרת  IBCעל פי ההסכם החברה תשכיר מחסן מ  מפעילה מחסן לוגיסטי בפלורידה, ארה"ב.

תוקף ההסכם אינו מוגבל ועל החברה  .$240השכירות החודשית עומדת על כ  את הלקוחות בארה"ב.
 קודם עזיבתה.יום  30להודיע 

 ספק -על הסכם עם חברת משקאות גדולה בישראל )להלן אלויאנטו חתמה  2017באוקטובר  30ביום  .5
 שנים לרכישת מוצרים מהספק בהנחה קבועה. 5( לתקופה של המשקאות

בסך של מיליון ש"ח כחלק  המשקאות קיבלה חברת הבת הלוואה מספק 2017בנובמבר  1ביום 
 או ריבית נושאת אינה ההלוואה, שנים 5 הינהמהסכם אספקה. תקופת ההלוואה והסדר האספקה 

 . כדי להבטיח את ההלוואה, החברה ערבה להלוואה. שווים רבעוניים תשלומים -20 ב ותפרע הצמדה

ה בהתחייבות בסכום המשקף את הערך הנוכחי של תזרים קבלת ההלוואה החברה הכיר במועד
אומדן המשקף את  10% המזומנים שיידרש מהחברה לפירעון ההלוואה תוך היוון בשיעור היוון של

הגלום בהלוואה. הפער בין הסכום שהתקבל בסך מיליון ש"ח ובין השווי  יכוןההנהלה בהתייחס לס
( אשר מופחתת המשקאות לזמן ארוך )הטבה מספקההוגן של המחויבות הוכר כהתחייבות נדחית 
 .בקו ישר לאורך תקופת ההתקשרות עם הספק

  



 מ"וונד בע-נייס
 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים

33 

 )המשך( התקשרויות – 17ביאור 

)להלן  יבואנית מוצרי מזון וחטיפיםחתמה חברת בת של החברה על הסכם עם  2018באפריל  9ביום  .6
 בהנחה קבועה. המזון שנים לרכישת מוצרים מספק 5( לתקופה של המזון ספק -

ש"ח כחלק מהסכם  300,000בסך של  המזון קיבלה חברת הבת הלוואה מספק 2018באפריל  11ביום 
 הצמדה או ריבית נושאת אינה ההלוואה, שנים 5 הינהאספקה. תקופת ההלוואה והסדר האספקה 

 ה. . כדי להבטיח את ההלוואה, החברה ערבה להלוואשווים רבעוניים תשלומים -20 ב ותפרע

במועד קבלת ההלוואה החברה הכירה בהתחייבות בסכום המשקף את הערך הנוכחי של תזרים 
אומדן המשקף את  10% המזומנים שיידרש מהחברה לפירעון ההלוואה תוך היוון בשיעור היוון של

ח "ש 300,000הפער בין הסכום שהתקבל בסך . הגלום בהלוואההגלום ההנהלה בהתייחס לסיכון 
אשר מופחתת ( הטבה מספק)ובין השווי ההוגן של המחויבות הוכר כהתחייבות נדחית לזמן ארוך 

 .בקו ישר לאורך תקופת ההתקשרות עם הספק

הזיכיון בעיר מכוח מלוא זכויותיה חתמה החברה על הסכם למכירת  2020ספטמבר  21ביום  .7
ההסכם, תרכוש הרוכשת מאלויאנטו . על פי )להלן: "הרוכשת"( קר בע"מ-הבה"דים עם חברת מש

ממכר להצבת מכונות  את הזיכיון במלואו, יחד עם כל הזכויות והחובות מכוח הסכם ההרשאה
החוזה  להמחאתבתמורה  ., וכן את המכונות המוצבות בעיר הבה"דים בבעלות החברהאוטומטיות

התקופה שתחלוף בין חתימת  בגיןלחודש  ש"ח 25,000של  הקטנהעם  ח"ש 3,150,000תשלם הרוכשת 
תלים, נם התנאים הועם קי 2021ינואר  31ביום  רוכשת.בפועל לבעלות הההסכם להעברת הזיכיון 

לידי  כיון הועבריהזו העסקיים והתקיים מועד ההשלמה יםלרבות קבלת אישור הממונה על ההגבל
כי השלמת העסקה החל במועד ההתקשרות קבעה ההנהלה היות וש"ח.  3,041,000הרוכשת תמורת 

מוערכת ברמת הסתברות גבוהה הוצגו הנכסים ( חודשים 12 -בפרק זמן הקצר מ)בעתיד הקרוב 
וההתחייבויות המיוחסים לפעילות הנמכרת האמורה כנכסים והתחייבויות של קבוצת מימוש 

הוצגו מחדש  2018 -ו 2019ובמסגרת מספרי ההשוואה לשנים  2020ותוצאות הפעילות הנמכרת לשנת 
 ביאורלמידע נוסף ראה . על מנת לשקף את תוצאות הפעילות שהופסקה בנפרד מהפעילות הנמשכת

 .להלן 32

 
 הון – 18ביאור 

 הרכב הון המניות .א

 בדצמבר 31 

 2020 2019 

 מונפק רשום 
 מונפק רשום ונפרע

 ונפרע

ש"ח  0.01רגילות בנות  מניותמספר 
 4,193,343 5,000,000 4,456,585 5,000,000 ע.נ. כ"א 

 הון המניות מייצג את הערך הנקוב של המניות שהונפקו. 

 למניות רגילותהנלוות זכויות  .ב

זכות , של החברה מקנות למחזיק בהן זכות השתתפות והצבעה באסיפת בעלי המניות הרגילות המניות
נכסי זכות השתתפות בחלוקת מניות הטבה וזכות השתתפות בחלוקת , לקבלת דיבידנד כפי שיוכרז

 החברה במקרה של פירוק. 
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 הון )המשך( – 18ביאור 

 והנפרע המונפק המניות בהון התנועה .ג

 מניות מספר 
 2020 2019 2018 

 1,497,240 1,501,886 4,193,343 בינואר 1 ליום יתרה
 - 568,091 - מזומן תמורת שהונפקו מניות

מניות שהונפקו כתוצאה מהמרת הלוואות 
 - 1,869,992 - בעלי מניות

 כתבי ממימוש כתוצאה שהונפקו מניות
 4,646 253,374 263,242 אופציה

 1,501,886 4,193,343 4,456,585 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

 קרנות הון .ד

 :כוללות הון קרנות

 של:כוללת הפרשי תרגום  - כספייםהדוחות של הפרשי תרגום 
בת ממטבע פעילותה )ש"ח(, למטבע פעילות של חברת האם  השל חברהדוחות הנספחים תרגום  -

 )דולר(,
 )ש"ח(.  הכספיים דוחותהשל ההצגה למטבע  פעילותהממטבע הדוחות הכספיים המאוחדים תרגום  -
 

 מניות מבוסס תשלום מעסקאות קרן
 

 אחרים שירותים ולנותניהוגן של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים השווי ה את משקפת זאת קרן
על פני תקופת  להון מקבילה זקיפה תוךאשר נזקף כהוצאת שכר, ו ההענקה במועד שנמדדו כפי

 .להלן 12לתשלום מבוסס מניות ראה ביאור  באשרההבשלה של המכשיר ההוני. 

 
 הנפקות של מניות רגילות .ה

 :כדלהלן מניות הונפקו, 2020 דצמבר עד 2018 ינואר בין בתקופה

 םהנפקות של מניות רגילות תמורת מזומני .1

 סה"כ 2019מאי  2019מרץ  מועד ההנפקה

  $355,000  $130,000  $225,000 סכום הגיוס בדולר

118 ש"חסכום הגיוס ב ,801 470,600 1,282,401 

*  כמות משתתפים בהנקפה 4  ** 5  
   $0.625  $0.625 דולר -מחיר למניה 

  2.262 2.256 ש"ח -מחיר למניה 
  568,091  208,033  360,058 מניות שהונפקו

  1,136,182  416,066  720,116 אופציות שהונפקו

   $0.625  $0.625 מחיר מימוש אופציות

  05/05/20 05/05/20 תאריך פקיעת האופציות
 

 השתתפו. דרקטורועוד  ל"המנכ, בהנפקה שהשתתפו בחברהבעלי מניות  מלבד  * 
גם  הקודם של החברה CTO-ו דרקטור ודע ,ל"המנכ, בהנפקה שהשתתפו בחברה מניות בעלי מלבד** 

 השתתפו.
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 )המשך( הון – 18ביאור 

 
 הנפקות של מניות רגילות )המשך( .ה

 הלוואות המירות של מהמרותהנפקות של מניות רגילות  .2
 

 

 אופציותכתבי הנפקות של מניות רגילות ממימוש  .3

, מומשו חלק מן האופציות שהתקבלו 2019ובמאי  2019בעלי מניות שהשתתפו בגיוסים במרץ 
 :כדלהלןכחלק מהשקעתם, במועדים 

 

 מועד ההנפקה
ינואר 

2018* 
אוגוסט 

2019 
דצמבר 

2019 
ינואר 
2020 

פברואר 
 סה"כ 2020

  521,517  133,622  129,621  133,355  120,019  4,900 שמומשו אופציות

  לא לא לא לא כן מימוש ללא תמורה
  $322,833  $83,500  $81,000  $83,333  $75,000 - דולר -תשלום למימוש אופציות 

 1,123,170 287,908 279,721 289,666 265,875 - "חש -תשלום למימוש אופציות 

  521,517  133,622  129,621  133,355  120,019  4,646 מניות שהונפקו

  4 3 4 3 2 כמות משתתפים בהנקפה
   $0.625  $0.625  $0.625  $0.625  דולר -מחיר מימוש אופציות 
  "חש -מחיר מימוש אופציות 

2.215 2.172 2.158 2.155 
 

 

 .החברה להון ח"ש 8,840 בסך משתנה במספר מניות להנפיק מחוייבות בגין התחייבות סווגה* 

  

 "כסה 2019 דצמבר 2019אפריל  :מועד ההנפקה

  $748,993 בדולר -קרן ההלוואות 
                  

$84,610  603833,$  

 $95,774 -  $95,774 בדולר -רבית צבורה 

$ דולר -סה"כ הומר למניות  448 ,767 $84,610 377,992$  

   - 

,3,065 סכום הגיוס בש"ח 983  292,412 3,358, 512  

  1 9 הקכמות משתתפים בהנפ

$ 10.49 $0.498 דולר -מחיר למניה    

  1.695 1.806 ש"ח -מחיר למניה 

 1,869,993 172,483 1,697,510 מניות שהונפקו
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 תשלום מבוסס מניות – 19ביאור 

, נותני שירותים, אישר דירקטוריון החברה תכנית להקצאת אופציות ללא תמורה לעובדים 2009בשנת  .1
אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות נוספת  2017. בשנת נושאי משרה ודירקטורים בחברה

תנאי להקצאת אופציות ללא תמורה לעובדים, נותני שירותים, נושאי משרה ודירקטורים בחברה. 
 התוכנית הם:

 

  נ.ח ע"ש 0.01כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות רגילות בנות . 
  אופציות נקבע על ידי דירקטוריון החברה ומפורט מחיר המימוש ותקופת ההבשלה עבור כל מקבל

 . מנות שוות( 4-ב שנים 3-10)טווח של  בהסכם האופציות של מקבל האופציות

  האופציות מוחזקות על ידי נאמן, לפקודת מס הכנסה 102בהתאם לסעיף . 

  יהיה בכפוף לתשלום תוספת מימושהאופציות מימוש כתבי . 

  במועד כפי שיקבע על ידי הדירקטריון.כתבי אופציה שלא מומשו יפקעו 
  יפקעו.כתבי אופציה שלא הבשילו עד למועד סיום ההעסקה או מועד סיום מתן השירותים 
 אופציות אינן זכאיות לדיבידנדיםה. 

 

 :2020 - 2018 בשנים מבוסס מניות םתשלו הענקתלהלן פרטים נוספים בקשר ל

 תאריך הנפקת אופציות 

  
בפברואר  15

2018 
בפברואר  15

2018 
בדצמבר  30

2018 
אפריל  2

2020 
      
 107,808 4,000 2,250 10,132  מספר אופציות שהוענקו

  מקבלי האופציות
 

 עובדים עובדים עובדים ויועץ
"ל מנכ

 "לוסמנכ

      הוגן במועד ההענקה:השווי האומדן 
 80,517 24,931 9,858 110,850  )ש"ח( סך ההטבה

 0.75 6.23 4.38 10.94  )ש"ח( אופציהכל גלומה ב הטבה
      
      

בחישוב השווי ההוגן הנחות ששימשו 
  :של ההענקות:

 
   

 0.63% 2.68% 2.33% 2.78%  שיעור ריבית חסרת סיכון
 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%  תשואת דיבידנד
 37% 34% 43% 43%  תנודתיות צפויה
 10 10 3 10  תקופה )בשנים(

 0.625 006.9 09.14 09.14  מימוש )דולר(מחיר 
 0.507 6.350 06.35 06.35  מחיר מניה )דולר(

      
סכום ההוצאה שנרשמה לשנה 

 שהסתיימה:
  2018 בדצמבר 31

 
 

110,850 9,858 8,470 - 
 - 13,883 - -  2019בדצמבר  31
 76,790 2,578 - -  2020בדצמבר  31

 

 .ש"ח 7,357ו הינ, הכהוצא השטרם נרשמ 2020בדצמבר  31ליום  מניותסך ההטבה בגין תשלום מבוסס 
. חישוב בלאק אנד שולסבהתבסס על , הענקהאופציות שהוענקו נקבע במועד כל כתבי ההשווי ההוגן של 

 השווי ההוגן של האופציות שהוענקו נזקף לרווח והפסד.
 

שקיימה החברה במהלך התבסס על סבב גיוס  2018מחיר המניה ששימש בחישוב השווי ההוגן של הענקות 
ערכות החברה לטובת ימניות לבעלי מניות קיימים ומשקיעים חדשים כחלק מה הבהנקפ 2017אפריל 

ששימש בחישוב השווי ההוגן של מחיר המניה . פקה שהיתה מתוכננת להתבצע בסמוך לאותי מועדהנ
סבב גיוס הנפקת חבילה של מניות וכתבי  תשחולץ מהתמורמניה התבסס על מחיר  2020הענקת אפריל 

 .2019אופציות משנת 
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 )המשך( תשלום מבוסס מניות – 19ביאור 

 :2019-ו 2020, בדצמבר 31 ליום ת תשלום מבוסס מניותופרטים נוספים אודות הענקלהלן  .2
 

 מחיר מימוש ממוצע   

 דולר  כמות 
    2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

 8.874  61,890 יתרה לתחילת שנה
 50.62  107,808 הוענקו
    - מומשו

   - פקעו
 3.633  169,698 יתרה לסוף השנה

   142,746 יתרה הניתנת למימוש לסוף השנה

 

    
 מחיר מימוש ממוצע   
 דולר  כמות 

    2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 8.874  61,890 יתרה לתחילת שנה

    - הוענקו
   - מומשו

   - פקעו
 8.874  61,890 יתרה לסוף השנה

   60,390 יתרה הניתנת למימוש לסוף השנה

 
 :2020בדצמבר  31שטרם מומשו נכון ליום  ת תשלום מבוסס מניותוהענקלהלן נתונים אודות  .3

 מחיר
 מימוש

$ 
 יתרה ליום

 2020בדצמבר  31

ממוצע משוקלל 
של יתרת 

 השנים למימוש
 מחיר המימוש

$ 

יתרה הניתנת 
למימוש ביום 

בדצמבר  31
2020 

ממוצע משוקלל 
של יתרת 

 השנים למימוש
      

8.200 8,000 0.76 8.200 8,000 0.76 
9.140 4,700 0.42 9.140 4,700 0.42 
9.140 32,808 6.53 9.140 32,808 6.53 
9.140  2,250  0.25 9.140 2,250  0.25 

09.14    10,132  7.13 9.140    10,132  7.13 
06.90 4,000  7.97 6.900 4,000  7.97 

0.625    107,808  9.25 0.625 80,856  9.25 
 169,698   142,746  
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 עלות המכירות – 20ביאור 

 ש"ח   

 בדצמבר 31-שהסתיימה בלשנה    

   2020 2019 2018 
   

   
  378,808   86,026   26,659  ייצור מכונות -חומרי גלם 

  256,929   134,981   15,558  הפעלת מכונות -חומרי גלם 

  343,197   25,098   588  * שכר עבודה ונלוות

  58,317   35,266   15,201  הוצאות ייצוא

  69,933   -  - אחזקת מכונות

  300,406   90,008   10,853 שכר דירה ואחזקה

  235,485   33,056  -  הוצאות רכב

  21,054   79,394   39,331   פחת
 

  
   

  1,664,129  483,829   108,190  עלות המכירות סה"כ 

  
 

   

  18,554   5,433   588  כולל תשלום מבוסס מניות *  

 

 מלאי ירידת ערך  – 21ביאור 

 1,341,495 בסך מלאי 2018 ובשנת ח"ש 168,917 בסך מלאיהפרשה לירידת ערך  החברה שמהר 2019 בשנת
יחד עם חלקי  (קווינזיר משקאות קפואים )כלממהמלאי מגרסאות לא עדכניות של מכונת ירידת הערך . ח"ש

 .אלו לגרסאותחילוף 
 

 הוצאות מחקר ופיתוח – 22 ביאור

 ש"ח   

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב   

   2020 2019 2018 
   

   
  780,495   306,273   399,554  שכר עבודה וקבלני משנה *

  35,968   3,301   71,551   חומרים

  211,861   64,132   15,714  שכר דירה, אחזקה ואחרות

  211,268   169,394   125,238  שירותים מקצועיים

  -  134,015   115,743   פחת
  1,239,592  677,115   727,800  סה"כ הוצאות מחקר ופיתוח 

  
  

  

  
  

  

 98,374 2,492 19,645 * כולל תשלום מבוסס מניות  
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 שיווקהוצאות  – 23 ביאור

ח"ש     

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב   

   2020 2019 2018 
   

   
  239,320   5,879   1,175  שכר עבודה ונלוות *

  374,159   -  - קבלני משנה

  31,243   13,972   42,507   מכירות ושיווקעמלות 

  6,736   -  - ייעוץ שיווקי

  8,948   9,180  -  הוצאות ייצוא

  60,007   2,838   3,426   פרסום

  178,983   129,908   8,740  שכר דירה ואחזקה

  150,293   -  - הפקת תערוכות

  225,545   55,034   19,659  צאות נסיעהוה

  -  79,394   -  פחת

  - (247,367)   - ** החזר קרן לעידוד השיווק
  1,275,234  48,838   75,507  סה"כ הוצאות שיווק 

  
  

  

  6,905   5,879   1,175  כולל תשלום מבוסס מניות *  

 

החברה עם תוכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה )להלן "כסף התקשרה  2018בחודש מרץ    ** 
חכם"( לקבלת סיוע בהוצאות שווק לשווקים מסוימים בארה"ב. ע"פ ההסכם, החברה תשלם למשרד 

עד  בשווקים דלעיל, $250,000מכל מכירות שנתיות של החברה מעל  3%התשתיות תמלוגים בשיעור של 
חכם, וזאת למשך חמש שנים מקבלת האישור מכסף חכם. סה"כ קיבלה למלוא התמורה שהועברה מכסף 

 מהתקציב המאושר. 50% אלפי ש"ח, שהיוו 247 -החברה כ

לא צפוי שינבע לחברה תזרים מזומנים חיובי ממכירות מוצרים או רישיונות המהווים תוצר שבשים לב לכך 
י שינבע לחברה תזרים מזומנים חיובי בטווח הזמן של תוקף התוכנית לא צפווכן ש, של הפרויקט האמור

ממכירות בשווקים נשוא התוכנית, קבעה הנהלת החברה שקיים ביטחון סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר, 
 .ובהתאם לא הוכרה התחייבות בגין מענק זה

 

 הוצאות הנהלה וכלליות – 24  ביאור

 ש"ח   

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב   

   2020 2019 2018 
   

   
  725,664   37,776   336,166  שכר עבודה ונלוות *

  233,623   11,715   503,037  שירותים מקצועיים

  274,884   101,871   28,445  ת משרדאחזק

  47,236   48,146   16,332  ביטוח ומיסים

  81,679   52,956   150,464  פחת ואחרות
  1,363,086  252,464   1,034,444 סה"כ הוצאות הנהלה וכלליות 

   
   

  37,569  2,050   50,209  כולל תשלום מבוסס מניות *  
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 הוצאות אחרות – 25ביאור 

בהתאם זקפה לסגת מכוונתה ליישום מניותיה למסחר בבורסה האוסטרלית והחברה החליטה  2018דצמבר חודש ב
כהוצאה בדוחות הרווח  ח"ש 1,494,395 כולל של בסךלמסחר  רישוםההעלויות שנגרמו לה בקשר לתהליך את כלל 

 .2018בדצמבר  31וההפסד לשנה שהסתיימה ביום 
 

 מימוןהוצאות ו הכנסות – 26 ביאור

 מימון הוצאות .א

"חש     

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב   

   2020 2019 2018 

   
   

  32,560   38,892   5,626  ריבית ועמלות בנק

  249,872   105,537   - בגין הלוואות מבעלי מניותריבית 

  14,594   102,425   44,255  הפרשי שער

  8,056   -  ריבית מוסדות

  -  17,462   7,118  ריבית בגין התחייבות חכירה
  305,082   264,316   56,999  סה"כ הוצאות מימון 

 
 מימון הכנסות  .ב

"חש     

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב   

   2020 2019 2018 

   
   

 שערוך התחייבות בגין זכות השקעה והתחייבות 
  1,389,587  103,441   - (16.3 ביאור)ראה  לפירעון במניות      

 -  -  2,756  ריבית מוסדות
 הכנסות מימון שנבעו מסילוק ההלוואות בעלי 

  -  780,533   - מניות באמצעות הנפקת מניות     
  1,389,587  883,974   2,756  סה"כ הכנסות מימון 

 

 על הכנסה מסים – 27 ביאור

 כללי .א
 -)להלן  1961 -החברה נישומה בישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א 

 "הפקודה"(.

 שיעורי המס החלים על הכנסות החברה  .ב
 .23%הינו ואילך  2018שיעור מס חברות החל על החברה החל משנת 

 לשנים הבאותלהעברה הפסדים וניכויים לצרכי מס  .ג
 56.6-בסך של כ הבאותוניכויים לצרכי מס להעברה לשנים ם לחברה הפסדי 2020בדצמבר  31ליום נכון 

מיליון  50-מורכב מ  ההפסד. הניתנים לקיזוז הכנסה חייבת בעתיד לתקופה בלתי מוגבלת ח"שמיליון 
בגין יתרות אלו מאחר החברה לא יצרה מיסים נדחים . בחברה המאוחדת ש"חמיליון  6.6-ו  בחברה ש"ח

 וניצולם אינו צפוי בעתיד הנראה לעין.
 

 סופיות שומות .ד
 .2014 המס שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות לחברה
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 )המשך( על הכנסה מסים – 27 ביאור

כפי , המס על הרווח מפעילות רגילה שהיה חל ובין סכום" התיאורטי"להלן התאמה בין סכום המס  .ה
 שנזקף בדוחות רווח והפסד

 

ח"ש      

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב    

    2020 2019 2018 

    
   

 (6,888,410) (522,098) (1,922,924)  ההכנסה על יםסיהפסד לפני מ

 % 23 % 23 % 23  שיעור מס חברות

 (1,584,334) (120,083)  (442,273) הטבת מס המחושבת לפי שיעור מס רגיל

 37,123 3,646 16,472  בניכוי מותרות שאינן הוצאות
 הפסדים והפרשי עיתוי שלא הוכרו בגינם 

 1,547,212 116,436 421,855 נדחיםנכסי מיסים        

  
  -  -  -  

 
 

 למניה )הפסד( רווח – 28 ביאור

למניה רגילה הם  ומדולל המשמשים לחישוב הפסד בסיסיההפסד והמספר הממוצע המשוקלל של המניות 
 כדלקמן:

 ש"ח  

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב  

  2020 2019 2018 

     
 (6,953,132) (522,098)  (1,922,924) הפסד מפעילות נמשכת

 (920,373)   (545,629)    205,641     שהופסקה)הפסד( מפעילות  רווח
 (7,873,505)     (1,067,727)     (1,717,283)     השנה הפסד סך 

 

 מספר מניות  

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב  

  2020 2019 2018 

     
מספר משוקלל ממוצע של מניות רגילות 

למניה  והמדולל בחישוב ההפסד הבסיסי
  1,501,848 3,238,130 4,441,608 רגילה

 

ולכן אינן נכללות במספר המשוקלל של המניות  מדללות-הבאות הן אנטיהמניות הרגילות הפוטנציאליות 
 מדולל למניה:הרווח חישוב ההרגילות לצורך 

 מספר מניות  

  2020 2019 2018 

     
 101,046  14,882   97,238  אופציה כתבי
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 סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 29 ביאור

 ניהול סיכונים פיננסיים .א

 ומדיניותכללי  .1

אשראי וסיכוני נזילות.  חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק, סיכוניהחברה פעילות 
 .קבלת החלטות בהתאםמו בוחנת בכל תקופה את הסיכונים הפיננסייםהחברה 

את הסיכונים ככל  , אשר מזהה ומעריכה ומגדרתהחברהידי הנהלת -ניהול הסיכונים מתבצע על
 . הניתן

 חליפין בשער לשינוי חשיפה 
 

החברה חשופה לסיכונים הקשורים לשינויים בשער החליפין של השקל לעומת הדולר )המהווה 
של החברה(. מרבית הכנסות החברה צפויות להיות נקובות בדולר, בעוד  הפעילותאת המטבע 
בשערי הוא בשקלים )בעיקר הוצאות שכר(. לכן, לשינוי בישראל של הוצאותיה  שחלק ניכר

 החליפין עשויה להיות השפעה על תוצאות הפעילות של החברה.
 

לעיל, עיקר פעילות החברה מומנה באמצעות הנפקת מניות והלוואות ניתנות  16 בביאורכמפורט 
להמרה מבעלי מניות ומשקיעים הנקובות בדולר. ההלוואות האמורות נפרעו במלואן במהלך 

 באמצעות המרתן למניות רגילות של החברה. 2019שנת 
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 סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 29 ביאור

 )המשך( יננסייםניהול סיכונים פ .א

 )המשך( כללי ומדיניות .1

 המשך( חליפין בשער לשינוי חשיפה( 
 

 :בסיס מטבע של יתרות כספיות
 

  
"חש   

  
2020 בדצמבר 31  

  
 דולר שקל

"כסה דולר אוסטרלי  

  נכסים
   

 119,428   -  -  119,428 מזומנים ושווי מזומנים 

 16,946   -  -  16,946 פקדונות בנק 

 8,652   -  -  8,652 לקוחות  

 95,275   -  -  95,275  חייבים ויתרות חובה 

  240,301  -  -  240,301  

      
     התחייבויות

  344,069   -  -  344,069  הלוואות לזמן קצר

  1,765,312  - 33,205  1,732,107 שירותיםספקים ונותני 

  883,582   - 166,495  717,087  זכאים ויתרות זכות

 423,984  -  423,984  הלוואות לזמן

  3,217,247  199,700 -   3,416,947  

      

  (2,976,946) (199,700) -   (3,176,646) 
 

  
"חש   

  
1920 בדצמבר 31  

  
 דולר שקל

"כסה דולר אוסטרלי  

  נכסים
   

 210,550   17,176   -  193,374 מזומנים ושווי מזומנים 

 266,637   -  -  266,637  לקוחות  

 91,139  -  - 91,139  חייבים ויתרות חובה 

  551,150 -  17,176 568,326 

      
     התחייבויות

 207,001 - - 207,001 הלוואות לזמן קצר

 1,511,669 - 41,628 1,470,041 ספקים ונותני שירותים

 831,978 - 166,495 665,483 זכאים ויתרות זכות

 468,053 - - 468,053 הלוואות לזמן

  2,810,578 208,123 - 3,018,701 

      

  (2,259,428) (208,123) 17,176 (2,450,375) 
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 29 ביאור

 )המשך( ניהול סיכונים פיננסיים .א

 )המשך( כללי ומדיניות .1

 ריבית ניסיכו 
 

 יםנמזומ תזרימי סיכון
 

סיכון ריבית הינו הסיכון שתזרימי מזומנים עתידיים או שווי הוגן של מכשירי חוב פיננסיים 
 השוק.בריבית ישתנו כתוצאה משינויים 

 
לחברה התחייבויות הנושאות ריבית בשיעור משתנה בסך הכולל של  2020בדצמבר  31נכון ליום 

 .תזרימי מזומנים בגין שינויים בשער הריביתש"ח החושפות את החברה לסיכון  300,000
 .2021ההלוואה האמורה נפרעה בפירעון מוקדם בחודש פברואר 

 
 אשראי ניסיכו 

 
והפיקדונות המוגבלים במשיכה  מזומנים ושווי המזומנים יתרות 2020 בדצמבר 31 ליום

ההנהלה מבצעת באופן שוטף הערכה  .בישראל שונים בנקאיים בתאגידים, מופקדים ברובם
להערכת , בהתאם. בדבר איתנותם הפיננסית של המוסדות הפיננסיים עימם החברה מתקשרת

 .הנהלת החברה סיכון האשראי בגין יתרות אלו הינו נמוך
 

 בגין לרבות) ב"נובעים מלקוחות בישראל ובארה 2020בדצמבר  31נכון ליום  לקוחות יתרות
של האשראי שניתן מבצעת באופן שוטף הערכה . החברה לפעילות שהופסקה(יתרות המיוחסות 

לחשבונות ספציפיים שגבייתם מוטלת  הפרשהפסד מהם וכוללת האפשרות האת ללקוחות ו
 בספק. 

 
 סיכוני נזילות 

 
השוטפת באמצעות  פעילותהואת  חהמחקר והפיתו החברה את פעילותמאז הקמתה מימנה 
אשר נפרעו רובן  וממשקיעים אחרים בעלי מניותשהתקבלו מהלוואות גיוסי הון ובאמצאות 

 באמצעות המרתן למניות החברה. 2019ככולן במהלך שנת 
 

פות לשם ניהול המזומנים טמדיניות החברה הינה לנהל את נזילותה על ידי בחינת תחזיות שו
 תברה להשגצרכיה השוטפים פועלת החוכתלות בלצרכיה התפעוליים במהלך העסקים הרגיל 

 .קיימיםנוספים באמצעות גיוסי הון נוספים, בעיקר מבעלי מניות משאבים 
 

לסך של  המסתכמות 2020בדצמבר  31נכון ליום כל ההתחייבויות הכספיות של החברה 
הינן לטווח קצר וצפויות להפרע במהלך המחצית הראשונה של  ש"ח( 3,416,947)דולר  1,062,815

 .2021שנת 
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 29 ביאור

 :פיננסיים לפי חלוקה לקבוצותה מכשיריםה תמצית .ב
 

 ש"ח   

 בדצמבר 31 ליום   

   2020 2019 

     
   :הנמדדים בעלות מופחתת נכסים פיננסיים 
 210,550 119,428 מזומנים ושווי מזומנים 

 - 16,946 פקדונות מוגבלים 

 266,637 8,652 לקוחות והכנסות לקבל 

 91,139 95,275 חייבים ויתרות חובה 

   240,301  568,326  

     
   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת: 

  207,001  344,069 הלוואות לזמן קצר

  1,511,669 1,765,312 ספקים ונותני שירותים

  831,978  883,582 זכאים ויתרות זכות

  468,053  423,984 הלוואות לזמן ארוך

   3,416,947  3,018,701  
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 29 ביאור

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ג
 

 פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי  מכשירים .1
 

 הוגן לשווי קירוב מהווה שלהם הספרים ערך אשר פריטים

, לקוחות, מזומנים ושווי מזומנים כולליםעל ההון החוזר  הנמנים החברה של הפיננסייםהמכשירים 
 של היתרות. והתחייבותחייבים ויתרות חובה, ספקים ונותני שירותים, זכאים ויתרות זכות 

 קירוב מהוות, 2019 -ו 2020 בדצמבר 31 ליום הכספי המצב על בדוחות כאמור הפיננסיים המכשירים
 .ההוגן לשווין

נושאת ריבית  2020בדצמבר  31התחייבות החברה בגין הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ליום 
 בשיעור משתנה ובהתאם היתרה למועד זה מהווה קירוב לשווי ההוגן של ההתחייבות.

עד למועד  באופן שוטף בשווי הוגן ונמדד ההלוואות ההמירות מבעלי המניותבנוסף, הערך בספרים של 
 .מניותפירעונן באמצעות 

 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים מכשירים בדבר גילוי .2
 
בהתאם למדרג הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עתי, מפרטת את המכשירים הפיננסיים  שלהלן ההטבל

 :2012 בדצמבר 31 ליוםהשווי ההוגן, 

 עיתי בסיס עלמפרטת באשר לתנועה במכשירים פיננסיים אשר נמדדים בשווי הוגן  שלהלןהטבלה 
 :3 רמה על המבוסס

הלוואות המירות  
 מבעלי מניות

 ש"ח 

 
 

  4,292,559 2019 בינואר 1 ליום יתרה

 (873,524)  )*( התחייבות שערוך

  103,765  ריבית

 (164,549)  תרגום הפרשי

 (3,358,251) מניות פירעון באמצעות
  - 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

  - תוספות
  - 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 לעיל. ב26-ו 16 יםמימון. ראה ביאור בסעיף נכלל והפסד רווח לדוחות שנזקף השערוך סך )*(

 3 ברמה המסווגת הוגן שווי מדידות בדבר נוסף מידע .3
 

 מכשירים
 הערכה טכניקות פיננסיים

 משמעותיים נתונים
 ניתנים שאינם

 לצפייה

 מדידת רגישות
 ההוגן השווי
 בנתונים לשינויים

 המירות הלוואות
 מניות מבעלי

 התממשות סבירות תרחישים מודל
 האפשריים התרחישים

 ועיתויים

 

––– 
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 )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 29 ביאור

 )המשך( שווי הוגן של מכשירים פיננסיים .ג

 3 רמה במסגרת המסווגת הוגן שווי במדידת החברה את ששימשו הערכה תהליכי .4
 

 ותהליכי ההערכה במדידת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים עיתיות ושאינן עיתיות נבחנים המדיניות
וך התייעצות עם מעריכי ככל הניתן ובהתאם לנסיבות ת מעת לעת, בידי אנשי הכספים של החברה,

תהליכי ההערכה כאמור כוללים, בין היתר, בחינת טכניקות ההערכה חיצוניים בלתי תלויים.  שווי
זמינות הנתונים המשמשים במסגרת הערכות אלה ותוך בחינה בדיעבד של סבירות בהן נעשה שימוש ו

 של ההוגן בשווים שאירעו משמעותיים שינויים מהות של ניתוח מתבצע, כן כמוהתרחישים. 
 נתונים זמינות לגבי התקופה בחלוף שאירעו שינויים( שרלוונטי)ככל  לרבות, הפיננסיים המכשירים

 להבטיח חברהה פועלת בכך. קודמות דיווח בתקופות שבוצעו שווי בהערכות שימוש נעשה בהם
של הפריטים  הוגן שוויוככל הניתן בהתאם לנסיבות את ה באופן משקפות ההערכה שטכניקות

 .הרלוונטיים
 

 הוןניהול  .ד

להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה לספק לבעלי  החברה לשמור על יכולת ניהול ההון, היאמטרות מדיניות 
במטרה להפחית את עלויות ההון. החברה עשויה לנקוט  הוןולשמור על מבנה  המניות תשואה על השקעתם
 הנפקת מניות חדשות לרבות באמצעותההון מבנה ה לשמר או להתאים את תבצעדים שונים לקראת מטר

 שמבצעת החברה.  המחקר והפיתוחפעילות  שךולצורך המ לצורכי תשלום חובות
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 לקוחות עם מחוזים הכנסות - 30 ביאור

 מידע כללי .א
 

תאם להוראות בה"(. IFRS 8" – להלן) מגזרי פעילות"" – IFRS 8הקבוצה מיישמת את תקן 
IFRS 8 תפעוליים מזוהים על בסיס הדיווחים הפנימיים אודות מרכיבי הקבוצה, אשר  מגזרים

מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי של  והחברה שהינמנכ"ל ידי -נסקרים באופן סדיר על
 התפעוליים. הקבוצה, לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועי המגזרים

 אוטומטיות לממכר מזוןקיים לחברה מגזר פעילות הפעלת מכונות  הת 2021אר נועד לי
חדל  ותהתפעוליל ההחלטות בות מגזר זה הופסקה ומקלהלן פעיל 32 בביאורומשקאות כאמור 

. נכון לדוחות כספיים אלה, הפעילות הנמשכת של החברה מבוססת ועי מגזר זהלעקוב אחר ביצ
הרכיבים קאות קפואים )לרבות מוצרי משמכונות להכנת וייצור פיתוח  –יחידי על מגזר פעילות 

 הפעלה של מכונות אלו.הדרושים ל

 ראה דים,"חברת הבת אלויאנטו בעיר הבה במסגרת ממכירות לחברה שנבעו להכנסות באשר
 .32 ביאור

  :מוצרים סוגי פי על מלקוחות הכנסות .1 .ב

 ש"ח 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 
    

 405,016 489,407 77,260 ונלוויםמכירת מכונות 

 

 .זמן בנקודת הוכרו המדווחות בתקופות החברה הכנסות כלל

 :גיאוגרפים אזורים לפי הכנסות פילוח .2
 

 ש"ח 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 

    
 118,043 40,153 3,689 ישראל
 286,973 248,618 13,167 ארה"ב
 - 200,636 60,404 אירופה

 405,016 489,407 77,260 סה"כ

 
 :עיקריים מלקוחות הכנסות .3

 
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 

 2020 2019 2018 
    

 - 41% 78%  'א לקוח
 - 51% 17% ' ב לקוח
 46% 8% 3% ' ג לקוח
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 ובעלי עניין צדדים קשורים - 31 ביאור

 
 קשורים:עם בעלי עניין וצדדים ותנועות יתרות  .1
 

 יתרות:
 ח"ש 
 בדצמבר 31ליום  
 2020 2019 2018 
    

 - 49,803 92,886 זכאים ויתרות זכות
 337,320 - - הלוואות המירות מבעלי מניות

    
 

 :תנועות
 ש"ח 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2020 2019 2018 
    

 547,580 173,926 219,501 תשלום שכר ונלוות
 72,000 102,282 186,747 תשלומים כנגד חשבוניות

 51,643 - 40,259 תשלום מבוסס מניות
 3,980 6,509 - תשלום ריבית על הלוואות

 960,103 207,992 55,803 שכירות ואחזקה
    

 
 (לרבות חברי דירקטוריון)להלן פירוט סך התגמול וההטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .2

 ש"ח  
 בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשנה   
 

 שנה
 

 אנשים מספר
תשלום מבוסס  משכורת והטבות

 מניות
 

 סה"כ
2020 2 581,248 73,161 654,409 
2019 2 455,172 4,269 459,441 
2018 2 1,135,147 74,682 1,209,829 

 

 פעילות שהופסקה  – 32ביאור 

בבעלותה המקנה על הסכם למכירת מלוא זכויותיה מכוח הזיכיון  אלויאנטוחתמה  2020ספטמבר  21ביום 
 3,041,000, תמורת מכונות לממכר אוטומטי בבסיס עיר הבה"דים ע"ש אריאל שרון של לה זכות הפעלה

יחד עם הזיכיון להפעיל מכונות כאמור, נמכרו הרכוש ובלתוקףנכנס ההסכם  2021ינואר  31ביום  ש"ח.
כמו גם זכויותיה ומחוביותיה של אלויאנטו מכוח הסכמי שכירות זכויות שימוש  הקבוע להפעלת הזיכיון

 (.17.7)ראה ביאור  בשטחים

היוותה מגזר פעילות הוצגו מחדש מספרי ההשוואה בדוחות על הרווח  שהפעילות הנמכרתלאור העובדה 
 הכולל על מנת לשקף את הפעילות שהופסקה בנפרד מהפעילות הנמשכת.
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 )המשך(פעילות שהופסקה  – 32ביאור 

 שהופסקה: פעילותסים במישרין להמיוח כספיים נתונים תמצית

ח"ש    
 

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב 
 

 2020 2019 2018 
 

    
 4,825,698 4,883,596 5,068,022 הכנסות

,3,455) עלות המכירות 263 ) (3,629,786) (4,347,529) 

,1 רווח גולמי 126 ,696 1,253,810 478,169 

    

 (1,278,429) (1,068,560) (863,742) הוצאות שיווק

 (48,162) (366,075) (324,336) הוצאות הנהלה וכלליות

 - (9,875) 38,771 ( אחרותכנסות )הוצאותה

,389463 )הפסד( תפעולי רווח  (190,700) )848,422( 

 (71,951) (354,929) (257,748) ( מימוןוצאות)ה כנסותה

 )920,373( )545,629( 205,641 רווח )הפסד( לשנה 
 

    
 

    
רווח )הפסד( בסיסי ומדולל למניה 

    המיוחס
 ) 0.61 ( ) 0.17 ( 0.05 לבעלי המניות של החברה )בש"ח(

     

     
 ש"ח 2020 בדצמבר 31-ב שהסתיימה לשנה שהופסקה מפעילות מזומנים תזרימי

    

 326,842   שוטפת לפעילות ששימשונטו  מזומנים

 323,500   השקעה מפעילות שנבעונטו  מזומנים

 (152,203)   מימון לפעילות ששימשונטו  מזומנים

  498,139   מופסקת לפעילות ששימשונטו  מזומנים
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 )המשך(פעילות שהופסקה  – 32ביאור 

 דוחות על המצב הכספי:ה בגין םסעיפי

 
 ש"ח   

 
   

 31ליום 
 בדצמבר

 
   2020 

   נכסים המיוחסים לפעילות שהופסקה:
  254,270   לקוחות והכנסות לקבל 

  94,071   מלאי
  362,037   רכוש קבוע, נטו

  42,750    נכסי זכות שימוש

  360,000    הוצאות מראש

  1,113,128  סך נכסים המיוחסים לפעילות שהופסקה
  

   
   התחייבויות המיוחסות לפעילות שהופסקה:

  11,117   התחייבות בגין חכירה
 11,117  סך התחייבויות המיוחסות לפעילות שהופסקה

     
 לפעילות שהופסקה: ותנטו, המיוחס התחייבויותסך 

 
1,102,011 
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 ארועים לאחר תאריך המאזן – 33ביאור 

ינואר  31ביום . דים"למכירת הפעילות של אלויאנטו בעיר הבהנחתם הסכם עקרונות  2020בספטמבר  .1
עסקת הושלמה  ,לרבות אישור הממונה על ההגבלים העסקיים לאחר השלמת התנאים המתלים ,2021

תמורת  ע"י אלויאנטו ,מכונות לממכר אוטומטי בבסיס עיר הבה"דיםלהפעלת הזיכיון  מכירת
 לעיל(. 32 ביאור)ראה  ש"ח 3,041,000

 
התקשרה החברה בהסכם עם חברת החיתום אקסטרא מייל לניהול הצעה  2021פברואר  14ביום  .2

מתוכנן והיקף הגיוס  2021מאי  נומועד ההנפקה הצפוי הי ציבורית למניות החברה בבורסה בתל אביב.
 .מיליון דולר 15 -מיליון דולר ל 10בין בטווח שסך שינוע עמוד על ל

 
 מבנק לאומי 2020אלויאנטו פרעה את מלוא ההלוואה שנלקחה ביולי חברת  2021פברואר  15ביום  .3

 ש"ח. 300,000בסך כולל של 

 
גובה היתרה ביום  , פרעה חברת הבת אלויאנטו הלוואה מאת אחד הספקים שלה.2021מרץ  1ביום  .4

 .(17.5 ביאורראה ) ש"ח 400,000עמד על  ןהפירעו
 

תשלום מבוסס מניות לשני מנהלים בכירים הענקת , החליט דירקטוריון החברה על 2021מרץ  3 ביום .5
)לא סחירים(  ותאופצי 123,066 -. כל מנהל יהיה זכאי לוליועץ החברה "ל וסמנכ"ל הכספים(מנכ)

 ,החברה של.נ. ע"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות 123,066 -ל הענקתם מעת שנים 10-ב הניתנים למימוש
)לא סחירים( הניתנים  אופציות 49,229 -יהיה זכאי ל היועץ. למניה $3.047כנגד תוספת מימוש של 

, כנגד תוספת החברה של.נ. ע"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות 49,229 -ל הענקתם מעת שנים 10-בלמימוש 
 במרץ 3 מיום)החל  על פני שנתיים שווים חלקים 8-ביבשילו  ותהאופצי. למניה $3.047מימוש של 

2021 .) 
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   לכבוד

 מ"בע נייס וונד של המניות בעלי
 
 

 5728 מספר:
 ניסן תשפ"א ב' ה תאריך

 2021במרס  18
 
 ,   נ.ג.א
 
 
 
 

 ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי נפרד כספי מידע על המבקר החשבון רואה של מיוחד דוח :הנדון
      1970 - ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך

 
 

(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא הנפרד הכספי המידע את ביקרנו
 לושמש אחת ולכל 2019 -ו 2020 בדצמבר 31 לימים"( החברה" להלן) מ"בע נייס וונד של 1970 - ל"התש

 באחריות הינו הנפרד הכספי המידע. 2020ר בדצמב 31 ביום הסתיימה שבהן שהאחרונה השנים
 על בהתבסס הנפרד הכספי המידע על דיעה לחוות היא אחריותנו. החברה של וההנהלה הדירקטוריון

 .  ביקורתנו
    

 את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על. בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
. מהותית מוטעית הצגה הנפרד הכספי במידע שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת

. הנפרד הכספי במידע הכלולים ובפרטים בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת
 האומדנים שלו הנפרד הכספי המידע בעריכת שיושמו החשבונאיים הכללים של בחינה גם כוללת ביקורת

 הכספי המידע של ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים
 .   דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. הנפרד

   
 ניירות לתקנות' ג9 תקנה להוראות בהתאם, המהותיות הבחינות מכל, ערוך הנפרד הכספי המידע, לדעתנו

   .1970 – ל"התש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך
 

. המשך מידע הכספי הנפרד' לג1לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור מבלי 
פעילות החברה במתכונתה הנוכחית תלוי בהצלחתה המסחרית בשיווק ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, 

משלוש  וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש. בכל אחת
, החברה דיווחה על הפסדים ועל תזרים מזומנים שלילי 2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השנים 

אלפי ש"ח והפסד כולל בסך  2,035 -לחברה גרעון בהון בסך של כ ,2020בדצמבר  31מפעילות שוטפת, וליום 
אלפי ש"ח לשנה שהסתיימה באותו מועד. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך  1,676

 קיומה של החברה כ"עסק חי".

, הנהלת החברה פועלת להשגת המימון הדרוש לצורך המשך פעילותה, למידע הכספי הנפרד' ג1כאמור בביאור 
מימוש מגזר פעילות כמפורט בביאור. ף וכן באמצעות לרבות באמצעות הנפקת ניירות ערך במסגרת תשקי

בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם 
 החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

 
 
 
   

 '  ושות קנה פאהן
  חשבון רואי
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 בדצמבר 31ליום   
  2020 2019 

 ש"ח  
    
    

    נכסים שוטפים
 131,521 1,868  מזומנים ושווי מזומנים

 - 1,929  פקדונות מוגבלים
 45,121 8,652  לקוחות

 95,656 110,806  חייבים ויתרות חובה
 272,298 123,255  סה"כ נכסים שוטפים

    
    פיםשאינו שוט נכסים

 67,734 40,792  רכוש קבוע
 218,239 98,604  נכסי זכות שימוש

     285,973 139,396  סה"כ נכסים שאינו שוטפים

 558,271 262,651  נכסיםסה"כ 
    
    

    התחייבויות שוטפות
 477,717 55,432  ספקים ונותני שרותים

 520,317 668,836  זכאים ויתרות זכות
 154,196 83,349  התחייבות בגין חכירה

 1,152,230 807,617  סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    שאינם שוטפותהתחייבויות 
 23,432 15,522  התחייבות בגין חכירה

 287,672 1,474,442  בת ההתחייבות בגין השקעה בחבר
 311,104 1,489,964  שוטפותסה"כ התחייבויות שאינם 

    
 1,463,334 2,297,581  התחייבויותסה"כ 

 
   

    גרעון בהון
 41,933 44,566  הון מניות

 51,851,244 52,568,629  פרמיה על המניות
 245,701 -  אופציות מניות תקבולים על חשבון

 1,186,264 1,299,363  קרנות הון
 (54,230,205) (55,947,488)  נצבריםהפסדים 

 (905,063) (2,034,930)  המיוחס לבעלי המניות של החברה בהון סה"כ גרעון
    

 סה"כ התחייבויות בניכוי גרעון בהון
 262,651 558,271 

 
 
 
 

 יהונתן ברגר אודי קליר שמעון שובל

 מנהל כספים מנכ"ל יו"ר דירקטוריון
 
 

 .2021במרס  18 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
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 ש"ח  

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

 2018  2019  2020 ביאור 

       
  407,814    489,407   77,260          הכנסות

 (1,601,130)  (483,829)   (108,190)  עלות המכירות

 (1,341,495)  (168,917)   -  ירידת ערך מלאי

 (2,534,811)  (163,339)     (30,930)        הפסד גולמי

 (1,239,592)  (677,115)  (727,800)  הוצאות מחקר ופיתוח

 (1,275,234)  (48,838)  (75,507)  הוצאות שיווק  

 (1,363,086)  (252,464)  (1,034,444)  הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,494,395)  -   -    הוצאות אחרות

 (7,907,118)   (1,141,756)  (1,868,681)  הפסד תפעולי

 (402,330)  (165,349)    (12,744)   הוצאות מימון

 1,539,830  978,613  31,299  הכנסות מימון

לפני מיסים על  הפסד
 ההכנסה

 
(1,850,126) 

 
(328,492) 

 
(6,769,618) 

 מסים על הכנסה
 

-   -   (64,722) 

 הפסד מפעילות נמשכת
 

(1,850,126)  (328,492)  (6,834,340) 

 מפעילות )הפסד(רווח 
 30,656 3 שהופסקהחברה בת 

 
(731,474) 

 
(1,082,405) 

 הפסד לשנה 
 

(1,819,470)  (1,059,966)  (7,916,745) 

 הפסד כולל אחר:
  

 
 

 
 

הפרשים מתרגום דוחות 
כספיים ממטבע 

 הפעילות למטבע ההצגה

 
143,674 

 
241,868 

 
(125,087) 

 (8,041,832)   (818,098)  (1,675,796)  הפסד כולל לשנה
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 ש"ח     

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום      

     2020  2019  2018 
       פעילות שוטפת

 (7,916,745)   (1,059,966)   (1,819,470)   הפסד לשנה 

 
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות 

       בתזרימי מזומנים
  1,341,495        168,917        -     ירידת ערך מלאי   
 50,811  33,990  32,614  פחת רכוש קבוע  
  -       420,808  244,248  הפחתת נכס זכות שימוש  
  161,402           15,854         71,616        תשלום מבוסס מניות  
(769,759)    -     שערוך הלוואות           (1,149,817) 
,8263  (4,912)        (851)   השפעת שע"ח על מזומנים    

  
הפסד )רווח( מפעילות חברה 

(30,656)  בת שהופסקה   731,474  1,082,405 

 
שינויים בסעיפי רכוש 

       והתחייבויות

  
קיטון בלקוחות והכנסות 

 57,299  52,541  35,622  לקבל
 171,354  4,777  -  קיטון במלאי  

  
קיטון )גידול( בחייבים ויתרות 

 1,445,998  36,574  (23,326)       חובה

  
גידול )קיטון( בספקים ונותני 

(415,813)  שירותים   122,630  14,815 

  
גידול)קיטון( בזכאים ויתרות 

553,197  זכות       (768,686)         (414,805) 

   
מזומנים נטו, ששימשו 

  שוטפתלפעילות 
    

( 463,7081, )     ( 758,1,015 )     ( 106,1525, ) 

       פעילות השקעה
 206,837  23,765  (2,062)        מוגבליםקיטון )גידול( בפקדונות  
(8,861)  רכוש קבוע רכישת    -  (1,243)  
 (578,058)   (167,474)    1,320,749   הלוואה לחברת בת 

   

 מזומנים נטו, שנבעו
מפעילות )ששימשו 

 (372,464)   (143,709)    1,309,826   לפעילות( השקעה

       פעילות מימון
(188,240)   -      קבלת )פירעון( אשראי לזמן קצר    189,897 
 -  (462,702)      (203,580)      פירעון התחייבות זכות שימוש 

 
קבלת הלוואות המירות מבעלי 

  5,268,832    -   -      מניות

 
תקבולים על חשבון מניות בגין 

 -  96,257   -  מימוש כתבי אופציה

 
תקבולים בגין מימוש כתבי 

  -     564,471        472,564       אופציה

 
תקבולים נטו, מהנפקת מניות 

  -    1,265,607      -     רגילות וכתבי אופציה 

   
מזומנים נטו, שנבעו 

  5,458,729       1,275,393  268,984  מימוןמפעילות 
עליה )ירידה( במזומנים ושווי 

 (65,841)     115,926  (129,653)   מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים 

 81,436  15,595   131,521  לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

 15,595  131,521  1,868  השנה
       מידע משלים על פעילויות מימון:

  -     3,358,251   -     המרת הלוואות המירות 

  4,646    -      -     מימוש אופציות שלא במזומן 
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 כללי - 1ביאור 

 

ג' והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך 9ערוך בהתאם לתקנה המידע הכספי הנפרד  .א
ובכפוף להבהרות שנכללו במסגרת  1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

שפורסמה באתר רשות ניירות ערך  ""הבהרה בקשר עם דוח כספי נפרד של התאגיד
 -המתייחסת לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות )להלן  2010בינואר  24ביום 

הבהרת סגל הרשות(. המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות 
(. IFRSכספיים נפרדים, הערוכים והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

ביאורים להלן, נכללים גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם לדרישות במסגרת ה
ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל 9הגילוי האמורות בתקנה 

 .שמידע כאמור לא נכלל בדוחות המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה
 

המאוחדים של החברה לשנה  יש לעיין במידע כספי נפרד זה ביחד עם הדוחות הכספיים
 "הדוחות הכספיים המאוחדים"(. -)להלן  2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 תיאור כללי על החברה ופעילותיה .ב

וכתובתה הרשמית  2007וונד בע"מ )להלן: "החברה"( התאגדה בישראל בינואר -נייס
 , כפר סבא.20היא: רחוב עתיר ידע 

 
להכנת משקאות קפואים, מכונות להכנת  החברה עוסקת בפיתוח של טכנולוגיה

וחומרי גלם להכנת משקאות קפואים עבור תעשיית המזון  משקאות קפואים
 והמשקאות בחוץ לארץ ובישראל.

 
החברה פתחה טכנולוגיה להכנה אוטומטית של משקאות במרקמים קפואים,  2018עד 

מדגם "קווינזי"( מכונות )על פי בחירת הצרכן. החברה גם יצרה מכונות אוטומטיות 
לייצור ומכירת מוצרים כאמור ופועלת להשגת משאבים פיננסים לייצור מכונות 

 מדגמים מתקדמים יותר.
 

, אחרי פיילוטים ברחבי העולם, מחקרי שוק ודיונים עם מובילי שוק, 2018בשנת 
החליטה החברה להתחיל לפתח מכונות אוטומטיות קטנות יותר לשווקי המסעדות, 

 חות והארחה.חנויות נו
 

)ישראל( בע"מ )להלן:  אלוויאנטוהחברה מחזיקה בבעלותה המלאה חברת בת, 
ופעלה בשנים האחרונות  2009התאגדה בישראל בשנת  אלוויאנטו"(. אלוויאנטו"

באספקת חומרי גלם ומכונות להכנת משקאות קפואים בישראל וכמו כן הפעילה 
מכונות אוטומטיות לממכר מזון ומשקאות מוכנים. המכונות האוטומטיות מוקמו 
במקומות שונים בישראל, בעיקר לצורך פיילוטים ובדיקות של הטכנולוגיה שפיתחה 

 אלוויאנטוברה, ובעיקר בבסיס צה"ל גדול בדרום ישראל )"עיר הבה"דים"(. הח
הפיקה הכנסות ממכירת מוצרי מזון ומשקאות מוכנים ממכונות אלה. כאמור בביאור 

א הפעילות ונחתם הסכם למכירת מל 2020, במהלך ספטמבר לדוחות המאוחדים 17
. הפעילות האמורה 2021בעיר הבה"דים והמכירה הושלמה בינואר  אלוויאנטושל 

על הרווח  משתקפת במסגרת הנתונים הכספייםלממכר מוצרי מזון ומשקאות מוכנים 
 3ביאור גם )ראה  שהופסקה)הפסד( הכולל במסגרת רווח )הפסד( מפעילות חברה בת 

 . (( להלן1)
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 )המשך( כללי - 1ביאור 

 
 מצב פיננסי ונזילות .ג

 
ש"ח  8,041,832-ש"ח ו 818,098ש"ח,  1,675,796החברה דווחה על הפסד כולל נטו בסך 

בהתאמה, ונבע לה תזרים  2018-ו 2019, 2020בדצמבר  31בשנים שהסתיימו בימים 
 כל אחת משנים אלו.במזומנים שלילי מפעילות שוטפת 

 
ש"ח והפסדים  2,034,930 -לחברה גרעון בהון בסך של כ 2020בדצמבר,  31נכון ליום 

ש"ח. עד כה הקדישה החברה את עיקר המשאבים  55,947,488מצטברים בסך של 
הכספיים שלה למחקר ופיתוח טכנולוגיה ומכונות לייצור משקאות קפואים, פעילויות 

 מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות.
 

מסתכמת בסך  של הקבוצה 2020בדצמבר  31יתרת המזומנים ושווי מזומנים ליום 
. החל ממועד הקמתה החברה בסכום זניח( מסתכמת )ושל החברה עצמה ש"ח 1,868

מימנה את פעילותה מהנפקות פרטיות של הון מניות, הלוואות מבנקים ובעלי מניות 
)לרבות באמצעות הלוואות להמרה( וטרם נבעו לה הכנסות בהיקפים משמעותיים 
מפעילותה. גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה 

 עסק חי".כ"
 

המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית תלוי בהצלחה המסחרית בשיווק 
ומכירת המוצרים פרי הפיתוח, וביכולתה של החברה להמשיך ולהשיג אמצעים 

 כספיים למימון פעילותה, ככל שיידרש.
 

, מכרה החברה את מגזר פעילות מכירת מוצרי מזון 2021במסגרת זאת בינואר 
ש"ח, אשר להערכת  3,041,000תמורת  אלוויאנטונים של חברת הבת ומשקאות מוכ

 31החברה יאפשר מענה לצרכי הנזילות שלה עד לסוף שנת הכספים שתסתיים ביום 
. בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות 2021דצמבר 

 ולפעול כ"עסק חי". וסיווגם, שייתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך 
 
ג' לדוחות 1מידע בדבר השפעת התפשטות נגיף הקורונה על החברה, ראה ביאור ל .ד

 הכספיים המאוחדים של החברה.
 
 

 מדיניות חשבונאית - 2ביאור 
 

 עיקרי מדיניות חשבונאית
 

 המצב הכספימוצגת במסגרת הנתונים הכספיים על  אלוויאנטוהבת  ההשקעת החברה בחבר
לבעלי המניות של החברה, של סך הנכסים בניכוי  שפורטו לעיל על בסיס סכום נטו, המיוחס

. )או סך ההתחייבויות בניכוי סך הנכסים של אלוויאנטו( אלוויאנטושל סך ההתחייבויות 
נכלל סכום נטו, המיוחס לפי העניין, הפסד( הכולל, )במסגרת הנתונים הכספיים על הרווח 

יחד עם ת. בה החברהסך ההוצאות בגין  החברה, של סך ההכנסות בניכוילבעלי המניות של 
זאת, בשים לב שהפעילות שהתנהלה במסגרת אלווינטו מוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים 
כפעילות שהופסקה, חלק החברה בתוצאותיה נכלל במסגרת הנתונים הכספיים על הרווח 

 ."בת שהופסקהלות חברה י)הפסד( הכולל תחת "רווח )הפסד( מפע
 

 בעריכת הנתונים הכספיים והמידע הכספי הנפרד נעשה שימוש במדיניות החשבונאית
 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים לפי תקני דיווח כספי 2המפורטת בביאור 

 בינלאומיים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, פרט לאמור לעיל באשר לטיפול החשבונאי
 .מוחזקתה המוחזקת ולחלק בתוצאות חברה הלהשקעות בחברהמתייחס 
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 התקשרויות - 3ביאור 

חתמה החברה על הסכם למכירת מלוא זכויותיה מכוח הזיכיון  2020ספטמבר  21ביום  .1
קר בע"מ )להלן: "הרוכשת"(. על פי ההסכם, תרכוש -בעיר הבה"דים עם חברת מש

עם כל הזכויות והחובות מכוח הסכם  הרוכשת מאלוויאנטו את הזיכיון במלואו, יחד
ההרשאה להצבת מכונות ממכר אוטומטיות, וכן את המכונות המוצבות בעיר 

ש"ח  3,150,000בתמורה להמחאת החוזה תשלם הרוכשת  .הבה"דים בבעלות החברה
ש"ח לחודש בגין התקופה שתחלוף בין חתימת ההסכם להעברת  25,000עם הקטנה של 

עם קיום התנאים הנתלים,  2021ינואר  31הזיכיון בפועל לבעלות הרוכשת. ביום 
כיון לרבות קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים והתקיים מועד ההשלמה והזי

ש"ח. היות והחל במועד ההתקשרות קבעה  3,041,000הועבר לידי הרוכשת תמורת 
חודשים( מוערכת  12 -ההנהלה כי השלמת העסקה בעתיד הקרוב )בפרק זמן הקצר מ

ברמת הסתברות גבוהה הוצגו הנכסים וההתחייבויות המיוחסים לפעילות הנמכרת 
ם והתחייבויות של קבוצת כנכסיבמסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים האמורה 

ובמסגרת מספרי ההשוואה לשנים  2020מימוש ותוצאות הפעילות הנמכרת לשנת 
הוצגו מחדש על מנת לשקף את תוצאות הפעילות שהופסקה בנפרד  2018 -ו 2019

 .לדוחות הכספיים המאוחדים 32מהפעילות הנמשכת. למידע נוסף ראה ביאור 
 

כספיים על הרווח והפסד מוצג חלק החברה בשים לב לאמור, במסגרת הנתונים ה
 ברווחי )הפסדי( החברה הבת תחת "רווח )הפסד( מפעילות חברה בת שהופסקה".

 של החברה. המאוחדים לדוחות הכספיים 17להתקשרויות נוספות ראה ביאור  .2
 

 
 מסים על הכנסה - 4ביאור 

 
 כללי .א

 -חדש( התשכ"א  החברה נישומה בישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח
 "הפקודה"(. -)להלן  1961

 שיעורי המס החלים על הכנסות החברה  .ב

 .23%ואילך הינו  2018שיעור מס חברות החל על החברה החל משנת 

 הפסדים וניכויים לצרכי מס להעברה לשנים הבאות .ג

לחברה הפסדים וניכויים לצרכי מס להעברה לשנים  2020בדצמבר  31נכון ליום 
מיליון ש"ח הניתנים לקיזוז הכנסה חייבת בעתיד לתקופה בלתי  50-כ הבאות בסך של

מוגבלת. החברה לא יצרה מיסים נדחים בגין יתרות אלו מאחר וניצולם אינו צפוי 
 בעתיד הנראה לעין.

 
 שומות סופיות .ד

 .2014לחברה שומות מס הנחשבות כסופיות עד וכולל שנת המס 
 
שהיה חל ובין סכום המס על הרווח להלן התאמה בין סכום המס "התיאורטי"  .ה

 מפעילות רגילה, כפי שנזקף בדוחות רווח והפסד
 

 ש"ח    

 בדצמבר 31-לשנה שהסתיימה ב    

    2020 2019 2018 
 (6,769,618) (328,492) (1,850,126) הפסד לפני מיסים על ההכנסה

 23% 23% 23% שיעור מס חברות

שיעור מס הטבת מס המחושבת לפי 
 (1,557,012) (75,553) (425,529) רגיל

 37,123 3,646 16,472 הוצאות שאינן מותרות בניכוי
הפסדים והפרשי עיתוי שלא הוכרו 

 1,519,889 71,907 409,057 בגינם נכסי מיסים נדחים

 - - - 
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים - 5ביאור 

 ניהול סיכונים פיננסיים .א

 ומדיניותכללי  .1

פעילות החברה חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק, סיכוני 
אשראי וסיכוני נזילות. החברה בוחנת בכל תקופה את הסיכונים הפיננסיים 

 .ומקבלת החלטות בהתאם

ידי הנהלת החברה, אשר מזהה ומעריכה ומגדרת את -ניהול הסיכונים מתבצע על
 . הסיכונים ככל הניתן

 סיכוני נזילות 
 

מאז הקמתה מימנה החברה את פעילות המחקר והפיתוח ואת פעילותה 
השוטפת באמצעות גיוסי הון ובאמצאות הלוואות שהתקבלו מבעלי מניות 

באמצעות  2019וממשקיעים אחרים אשר נפרעו רובן ככולן במהלך שנת 
 המרתן למניות החברה.

 
י בחינת תחזיות שוטפות לשם מדיניות החברה הינה לנהל את נזילותה על יד

ניהול המזומנים לצרכיה התפעוליים במהלך העסקים הרגיל וכתלות 
בצרכיה השוטפים פועלת החברה להשגת משאבים נוספים באמצעות גיוסי 

 הון נוספים, בעיקר מבעלי מניות קיימים.
 

 2020בדצמבר  31כל ההתחייבויות הכספיות של החברה נכון ליום 
ש"ח( הינן לטווח קצר וצפויות  724,268דולר ) 225,278 המסתכמות לסך של

 .2021להפרע במהלך המחצית הראשונה של שנת 
 

 לדוחות הכספיים המאוחדים. 29לסיכונים פיננסים נוספים ראה ביאור 

 תמצית המכשירים הפיננסיים לפי חלוקה לקבוצות: .ב

 ש"ח   

 בדצמבר 31ליום    

   2020 2019 

     
   נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת: 
 131,521  1,868 מזומנים ושווי מזומנים 

 - 1,929 פקדונות מוגבלים 

  45,121  8,652  לקוחות והכנסות לקבל 

 84,737  80,450 חייבים ויתרות חובה 

 

92,899  261,379 

  
   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת: 
 477,717 55,432 ספקים ונותני שירותים 

 520,317 668,836 זכאים ויתרות זכות 

   724,268 998,034 
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 :מידע בדבר יתרות בין החברה האם והחברה הבת - 6ביאור 

 
 ש"ח 
 בדצמבר 31ליום  
 2020 2019 
   

 6,804,633 5,575,630 )*( לחברה בתהלוואה 
   

 (7,092,305) (7,050,072) סך ההתחייבות בניכוי סך הנכסים בגין חברה בת
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 .תפורסם ידי על החברה

(, היתר לפרסום תשקיףאגרת בקשה למתן )א לתקנות ניירות ערך 4בהתאם להוראות סעיף בנוסף, 

שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף זה ואולם , החברה 1995-התשנ"ה

על פי תשקיף המדף, תשולם בעד ניירות ערך המוצעים )ככל ויוצעו( תוספת האגרה בגין ניירות ערך שיוצעו 

 כאמור.בוע בתקנות בסכומים ובמועדים כק ,מועד פרסום דוחות הצעת מדףסמוך לאחר ב
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שלה בתמורה החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שקדמו למועד התשקיף, בשנתיים 

 ., למעט אופציות לעובדים ויועציםמזומניםשאינה כולה ב

 עיון במסמכים .10.5
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של החברה, בשעות העבודה הרגילות. כמו כן, ניתן לעיין בתשקיף זה ובדוחות הרשום לעיון במשרדה 
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 רשנותפ
 
, משמעותם של המילים והביטויים בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר .1

 הבאים הינו כדלקמן:

 לרבות תאגיד )אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה(; - "אדם"

רשום ו/או בעל מניות שאינו רשום. היה מי שהוא בעל מניות  - "מניות"בעל 
 לחוק החברות, 182סעיף הגדרתו בכ ,מועד קובעוקיים 

לאותו עניין ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד 
 הקובע.

 במרשם בעלי המניות בחברה.כבעל מניה בעל מניות הרשום  - "בעל מניות רשום"

  ינו שא"בעל מניות 
 רשום""

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה  -
נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של  מניה

 .חברה לרישומים שם החברה על

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

 בהתאם להוראות תקנון זה. והדירקטוריון שנבחר כדין  - הדירקטוריון""

 חבר בדירקטוריון של החברה. - "דירקטור"

, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן 1999-וק החברות, התשנ"טח - חוק החברות""
 התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו.

 
, כפי שיתוקן מזמן לזמן, 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"

 וכן התקנות שהותקנו או יותקנו מכוחו.
 

  "החוק"
  

חוק החברות, חוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן  -
התקנות שהותקנו או שיותקנו מכוחו, וכל חוק בר תוקף 

 בקשר לחברות, החל על החברה אותה שעה.
 

 לתקנון זה. 7חברה הנזכרת בסעיף ה - "החברה"

לחוק  127רשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף מ - "המרשם"
וכן אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל החברות, 

 כל מרשם נוסף, בהתאם למקרה. -
 

המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה באותו הזמן, ואשר  - "המשרד הרשום"
 ישתנה מעת לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

 
פוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר ד -  כתב""

צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים אלקטרוני, וכל 
 בצורה הנראית לעין.

 
ניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים מ לרבות, -  ניירות ערך" "

 אחרים המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה.
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 .1983-קודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"גפ -  פקודת החברות""

 כניסוחו כאן או כפי שישונה.תקנון החברה  - "התקנון"

, יחולו בשינויים 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 הוראות סעיפים .2
ן הנדון או ין הנדון ואם אין בענייהמחויבים גם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעני

 .בהקשרו, דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור

תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנודעת להם בחוק פרט לאמור בסעיף זה,  .3
 החברות אלא אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

הוראות שניתן להתנות עליהן תחולנה על החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה ובכל  .4
ר, כי סתירה בין הוראות חוק החברות האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה; יובה

כל עוד מניות החברה תהיינה רשומות למסחר בבורסה: )א( הוראות התקנון תחולנה בכפוף 
להוראות תקנון הבורסה והנחיותיו, לרבות לחוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו מעת 

"(, ובכלל כך הקצאת ניירות ערך ורישומן למסחר הבורסה כללילעת ויחולו על החברה )"
)ב( הוראות  -בבורסה, חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד תיעשנה בכפוף לכללי הבורסה; ו

 ב לחוק ניירות ערך תחולנה על החברה.46סעיף 

הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה  .5
 וכאילו היתה חלק מהתקנון, אלא אם כן אסור הדבר על פי דין. האמורה כבת תוקף

בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או  .6
 בדירקטוריון, יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

  ם החברהש
 
 שם החברה הוא כדלקמן:  .7

 בע"מ ונד-נייס  בעברית: 
 NICE-VEND LTD בלועזית: 

  טרות החברהמ
 
  החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי. .8

  כלית החברהת
 
והיא רשאית להביא  רווחיהפי שיקולים עסקיים להשאת -עול עללפתכלית החברה היא  .9

במסגרת שיקולים אלה, בין השאר, את ענייניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של  בחשבון
 האינ ה, אף אם התרומהראוי הסכום סביר למטר, ואולם, החברה רשאית לתרום הציבור

 .פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה-עיל, וזאת עללבמסגרת שיקוליה העסקיים כאמור 

 ון המניות הרשוםה
 

 מחולק ש"ח  (חמש מאות אלף) 500,000 הון המניות הרשום של החברה הוא )א(     .10
 "(.המניות)להלן: " כל אחת .נ.עש"ח  0.01בנות מניות רגילות  50,000,000 -ל

 שכל כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה )ב( 
 תקנה למחזיק בה:, דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול  (1)  
שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה כל מניה רגילה  אחד בגין

 בה השתתף;
אם  לקבלת מניות הטבה, זכות לקבלת דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו, וזכות (2)  

 יחולקו.
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 .נכסי החברה בעת פירוקהעודף זכות להשתתף בחלוקת  (3)   
  חריות בעלי המניותא
 

. לעניין זה, כל בעל מניות אחראי רותבחוק החבאחריותם של בעלי המניות מוגבלת, כמפורט  .11
לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, 
תהא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה 

 שהוקצתה לו כאמור.

 ברה ציבוריתח
 

, או כל עוד ות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסהבכפוף להוראות כל דין, כל עוד נייר .12
או שהוצעו לציבור מחוץ לישראל  ניירות הערך של החברה שהוצאו לציבור מוחזקים על ידו,

, תהא ומוחזקות בידי הציבור על פי מסמך הצעה לציבור הנדרש על פי דין מחוץ לישראל
  החברה חברה ציבורית.

  מניות
ככל שניתנו, לפגוע בזכויות מיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה,  בלימ .13

ה החברה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות יכול
מאוחרות או להנפיק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות 

חרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או מוגבלות מיוחדות א
 הכללית באסיפה שתתקבל בהחלטה פעם מדי החברה שתקבע כפי, בקשר עם עניינים אחרים

 הוראות, בבורסה למסחר רשומות החברה מניות עוד כל כי יובהר. המניות בעלי של ברוב

 ולחוקי הבורסה והנחיות לתקנון וכן, ערך ניירות לחוק' ב46לסעיף  כפופות תהיינה סעיף זה
 .לעת מעת שיהיו כפי הבורסה מסלקת של העזר

ם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה א .14
שתתקבל ברוב רגיל באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים 

היתר, היתרונות, -או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף
ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע 

 בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב רגיל של בעלי המניות מן הסוג הזה.

ו, לרבות מניות בזכויות זכויות מיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצא .15
בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של 
 מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

ין, על הוראות שבתקנות אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניה
 כל אסיפת סוג כנ"ל.

מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן ה .16
עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת 

ובין  שלא במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב
)בהתאם להוראות חוק החברות( בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר 
הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת 
תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה 

ובאותה התמורה והתנאים אשר הדירקטוריון ימצא  מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן
 למתאים.

ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות ע .17
 התשלום ו/או זמני פרעונם.

פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, -ם עלא .18
ידי האדם אשר הוא הבעלים -בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על

 ידי אפוטרופסיו. -הרשום של המניות אותה עת או על
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או הסכמתו לשמש  חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתםה .19
כחתם, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק אגרות חוב של החברה או 
על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, אגרת חוב או סטוק איגרות 
של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות 

 או באגרות חוב או בסטוק איגרות חוב של החברה.ערך 

  עודת מניהת
 

פוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה המעידה על זכות קניין במניות תישא כ .20
 דירקטורדירקטורים או של  שנישל  החתימ בצירוף, מודפסאת חותמת החברה או את שמה ה

 .לעת מעת החברה וןדירקטורי שיקבע כפי אוהחברה,  מזכיראחד ושל 

תעודת , ומהחברה, לפי בקשתזכאי לקבל  (חברה לרישומיםל בעל מניה רשום )לרבות הכ .21
מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת )לאחר שישלם 
את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן(, כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או 

כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן היא הוצאה ואת  יותר ממניות
כפוף להוראות חוק מספריהן הסידוריים של המניות, ערכן הנקוב של המניות והכל ב

 .החברות

ששמו מופיע  לידי מיעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר ת .22
, אלא אם מבין שמות הבעלים המשותפיםה מניה, , ביחס לאותראשון במרשם בעלי המניות

 .יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים רשום אחר

 חדשה, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה נפגמהאו  תושחתאו  תאבדאם תעודת מניה  .23
ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון -על ה, ובלבד שתעודת המניה לא בוטלהבמקומ

, והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצונו הושמדהאו  אבדההדירקטוריון כי תעודת המניה 
של הדירקטוריון, בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון להטילו. 

  .חדשה מניה תעודת פקתהנ לגבי גם המחויבים בשינויים יחולו לעיל 22עד  20 סעיףהוראות 

 רישות תשלום ד
 

בעל מניות לא יהיה זכאי לזכויותיו כבעל מניות, לרבות לדיבידנד, אלא אם פרע את מלוא  .24
הסכומים בהתאם לתנאי ההקצאה, בצירוף ריבית, הצמדה והוצאות, אם היו כאלה, והכול 

  .אם לא נקבע אחרת בתנאי ההקצאה

 מניות ושעבוד ילוטח
 

מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, לא שילם בעל  .25
אם הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל 
מניות ולדרוש ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל 

 ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או  (14)דעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר ההו .26
מקומות אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית 
וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום 

חלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום החברה ל עלולהשצוין באותה הודעה, 
 או הגיע מועד שיעור התשלום.

אם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום  .27
דרישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל 

לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה  פי החלטה בנדון,-הדירקטוריון על
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יכלול את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני 
 החילוט.

כל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב  .28
באופן אחר כפי שיראה לנכון,  בהוראות תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה

 .והכל בכפוף להוראות חוק החברות

מניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן  .29
 .בבעלות החברה

 מניההדירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל  .30
 וט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.שחולטה כנ"ל לבטל את החיל

כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם  (א)
הוא ימשיך לחוב לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית 

על  הריביתוההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף 
אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר 
אותה עת לפי חוק, אלא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה 

 בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה; שלה התחייב בעל המניות,

 התחייב בעלעלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה  (ב)
המניות שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם 
היתה כזו, כפוף להוראות הסכם ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה 
לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות 

 שנלוו למכירה.

תשלום סכום ידוע שלפי -וט מניות תחולנה גם על מקרים של איהוראות תקנון זה בדבר חיל .31
תנאי הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף 

 .דרישת תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה

לחברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות,  .32
פרט למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של 
אותו בעל מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של 
חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות 

צרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל אשר יהיו, ולא תיוו
יחולו על כל הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, 

 ידי החברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או העכבון-הרישום על
 .של המניות (אם יהיו)

כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות  .33
באופן אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה 

או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב )לעיל, ונמסרה לבעל המניות  26בסעיף הנקובה 
הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור  (ו כינוס נכסיופשיטת רגלו או פירוקו א

את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל 
יום מיום  (14)או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרות לעיל במשך ארבעה עשר 

 .משלוח הודעה זו

ר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי ההכנסה מכל מכירה כזו, לאח .34
לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד )התחייבויותיו של בעל מניות כזה 

 .בשינויים המחויבים )ב(30סעיף ויחולו הוראות  (סילוקן או קיומן טרם הגיע

ידי השימוש בסמכויות -במקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד על .35
שניתנו לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה 
שנמכרה ולרשום את הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, ולאחר שנרשם שמו 
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אלו, לא יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם  במרשם בעלי המניות ביחס למניות
 .ידי המכר תהיה רק בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד-שנפגע על

  עברת מניות ומסירתןה
 

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על  .36
כתב העברת מניה ייחתם בחתימת ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד ש

ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים -יד בלבד על
לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי 

עברת מניות לא תירשם אלא ההמניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, 
 אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה, כמפורט להלן. 

תב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה כ
 ראש הדירקטוריון:-ידי יושב-רגילה או מקובלת שתאושר על

(, תמורת הסך של _________________ )"המעביר" -"אני _______________, מ
_______________)"מקבל -מ _______ש"ח ששולם לי על ידי_____________

ההעברה"( מעביר בזה למקבל ההעברה _________ מניות _________ בנות________ 
בע"מ, להיות  ונד-נייסועד בכלל, של  ש"ח כ"א, המסומנות במספרים _____ עד_____

אפוטרופסיו, ובאי כוחו, על פי כל התנאים שלפיהם  בידי מקבל ההעברה, מנהלי עזבונו,
החזקתי אני אותן ערב חתימת כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את 

 המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.
 _______. שנת _____ בחודש ולראיה באנו על החתום ביום ____

_____________________    _______________________ 
 מקבל ההעברה       עבירהמ

 
_____________________    _______________________ 

 עד לחתימת מקבל ההעברה"     עד לחתימת המעביר
 

חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני ה .37
( יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות 30הדירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים )

על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי 
 המניות. 

38.  

למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים ל כתב העברה יימסר כ )א( 
להעבירן, אם הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי 
העברה שיירשמו, יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יסרב 

סירב  לרשמם, יוחזרו לפי דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה )אם נמסרה(.
( ימים 30הדירקטוריון לאשר העברת מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים )

 מתאריך קבלת כתב ההעברה.

עבור רישום ההעברה, אשר יקבע על ידי דירקטוריון לגבות תשלום החברה רשאית  )ב( 
 החברה.

יזבון או אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עה .39
אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו 

 היחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה שהיתה רשומה על שם הנפטר.

רשמה מניה על שם שני בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים נ .40
אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי  הנותרים בחיים כאנשים

לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו 
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בשותפות. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה זכאי כל אחד מהם 
 להעביר את זכותו.

מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהציגו הוכחות על ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב כ .41
קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל 
המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, 

 להעביר את אותן מניות.

של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בנאמן או חברה תוכל להכיר בכונס נכסים ה .42
כבעלי בהליכי חדלות פירעון הנמצא בפירוק או בנאמן או בכל כונס נכסים של בעל מניות 

 זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן או כל הנאמן ונס הנכסים או כ .43
, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות בהליכי חדלות פירעוןהנמצא כונס נכסים של בעל מניות 

שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק 
ריון )והדירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת , בהסכמת הדירקטובהליכי חדלות פירעוןאו 

הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו( להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף 
 להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות. 

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים  .44
 המחייבים.

 ערך בני פדיוןניירות 
 

החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים לפדיון, בכפוף להוראות תקנון  .45
 זה בדבר הנפקת ניירות ערך. 

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח  .46
 הפרק השני לחלק השביעי בחוק החברות. 

ירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, הנפיקה החברה ני .47
 לרבות זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

  ינוי ההוןש
 

פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב רגיל, להגדיל -חברה רשאית מזמן לזמן, עלה .48
 את הון המניות הרשום שלה בסוגי מניות כפי שתקבע. 

רת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות לא אם נאמר אחא .49
 החדשות הוראות תקנון זה. 

 פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה: -לע .50

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב  (א)
להון המורכב ממספר קטן  -ללא ערך נקוב של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה 

יותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי 
 המניות בהון המונפק.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי   
שמם של מספר -ות עלשיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעוד

 בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.
מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי   

מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה 
 הכללית שתתקבל ברוב רגיל:
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כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות למכור את סך  (1)  
המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות 

 -והוצאות תחולק לזכאים; או 
להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני  (2)  

איחודן עם השבר יספיק למניה  האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר
אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; 

 –או 
לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  (3)  

מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר 
זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה  מניה מאוחדת אחת, ויהיו

מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה 
 מאוחדת אחת;

( לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן 3( או )2במקרה שפעולה לפי פסקאות )  
א יחשבו כשינוי ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור ל

 זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה.
 

ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, -לחלק על (ב)
כולו או מקצתו, למניות בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, 

גדול יותר של מניות,  להון מונפק המורכב ממספר -ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 
ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון 

 המונפק.

לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות  (ג)
 של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות. 

ן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופ (ד)
ששולמה בגין ערכן הנקוב תרשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, 

 כדין פרמיה ששולמה על המניות שיוותרו בהון המונפק של החברה.

לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה  (ה)
י בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של להחליט על פיצו

 הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות.

להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה )ככל שאלו הינן בעלות ערך נקוב( ובמקרה  (ו)
זה האמור בס"ק ד' לעיל יחול, בשינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב 

 כאמור.  של מניות החברה

  אסיפות כלליות
 

( חודשים לאחר 15חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר )ה .51
 האסיפה השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחדת.

 דר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:ס .52

הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים  דיון בדוח התקופתי של החברה, )א( 
 ; על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית של החברה ואת דוח הדירקטוריון

 מינוי דירקטורים;  )ב( 
 מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;  )ג( 

 נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית;  )ד(

פי החלטתו, וכן -ל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת עלכ .53
פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים -תכונסנה אסיפות מיוחדות על

ה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה המכהנים באותו מועד, או לפי דרישה של בעל מני
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( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מניה, 1%( מההון המונפק ואחוז אחד )5%אחוזים )
 ( מזכויות ההצבעה בחברה.5%אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

( ימים מיום שהוגשה 21נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה בתוך עשרים ואחד ) 
)ב( להלן, 55לו הדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף 

( ימים ממועד פרסום המודעה, 35ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה )
 והכל בכפוף להוראות החוק. 

בר לעיל, רשאי הדורש, וכשמדו 53לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף  .54
גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את  –בבעלי מניות 

האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה 
 כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

יקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלם סדר היום באסיפה כללית י )א( .55
 לעיל וכן נושא כאמור בסעיף )ב( להלן. 52נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי סעיף 

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה 1%בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד ) )ב( 
יפה כללית הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אס

שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית, בכפוף להוראות 
 חוק החברות.

( ימים לפני מתן 7בקשה כאמור בסעיף )ב( לעיל תוגש לחברה בכתב לפחות שבעה ) )ג( 
ההודעה על כינוס האסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל 

 לא אם נקבע אחרת על פי כל דין.המניות וזאת א

 תפוצה בעלי, לפחות יומיים עיתונים בשני תפורסם כללית אסיפה כינוס על מודעה )א( .56
, או באתר האינטרנט של החברה או בכל דרך העברית בשפה לאור היוצאים, רחבה

אחרת המותרת על פי דין, במועד כקבוע בחוק, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת 
מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי לבעלי 

 דין.

 .דין פי על הנדרשים והפרטים האסיפה סוג יצוינו הכללית האסיפה כינוס על מודעהב )ב( 

אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן הבכפוף להוראות חוק החברות,  .57
. העניין מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבותאחר לעניין מסוים או לפרק זמן 

נטלה האסיפה הכללית סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות 
הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים 

ם בחברה, להשתתפותם באסיפה המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיה
ולאופן הצבעתם, הוראות הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק 

 החברות.

פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי קיום הוראה  .58
או ניהולה, ינוס האסיפה הכללית כאופן  ענייןל תחוק או בתקנון זה, לרבובאו תנאי שנקבעו 

לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף 
 להוראות כל דין.

 כויות הצבעהז
 

ין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על יבעל מניות המעונ .59
 דין.פי 

החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה  )א(  .60
ימים לפני המועד שנקבע לקיום האסיפה  21הכללית, ובלבד שמועד זה לא יעלה על 

 ימים לפני מועד הכינוס;  4 -הכללית ולא יפחת מ
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יף על אף האמור בס"ק א' לעיל, באסיפה כללית שעל סדר יומה נושאים המנויים בסע )ב(  
ימים ולא  40-)א( לחוק החברות, תקבע החברה מועד קובע אשר יחול לא יותר מ87

ימים לפני מועד כינוס האסיפה הכללית אלא אם הדין יאפשר קביעת  28-פחות מ
 מועד קובע במועד מוקדם יותר.

על מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק ב .61
 כוח.-אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות באבאמצעות 

מקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל בבכפוף להוראות כל דין,  .62
אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. היה 

שותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במ
זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר 
בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. 

, יחשבו לצרכי סעיף אפוטרופסים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר
 זה כבעלים במשותף במניות אלו.

 .עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלןב .63

פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, -אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלת .64
כללית. אדם המוסמך את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה 

כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה 
ראש האסיפה -שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב

רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי 
 ותו אדם באסיפה.להשתתפותו של א

להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של  59עד  55מובהר כי האמור בתקנות  
 התאגיד אלא רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.

ידי -ידי הממנה או על-יערך בכתב ויחתם על( כתב מינוי""ל מסמך הממנה שלוח להצבעה )כ .65
הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם -באי

 כוחו המוסמך.-על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

תב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעת דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו, יופקד כ .66
קבוע לתחילת שעות לפני המועד ה 48 -במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

ראש האסיפה -האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב
לוותר על דרישה זו לגבי כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם 

 או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, גם במועד אחר.

כוח אחד, כפוף להוראות -זכאי למנות יותר מבאעל מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה ב .67
 להלן:

כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכן, במקרים הנדרשים  א() 
על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה 

 של האסיפה הכללית;

ידי בעל מניות אחד -הנקובות בכתבי המינוי שניתנו עלעלה מספר המניות מסוג כלשהו  ב() 
ידיו, יהיו בטלים כל כתבי המינוי שניתנו -על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין -על
 ידיו;-המניות המוחזקות על

ות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות ידי בעל מני-כוח על-מונה רק בא )ג( 
שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות שבידי בעל המניות 

ראש האסיפה, בהתאם -ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב
שבידי בעל  למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות
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המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב 
 המינוי יהיה תקף רק בגין מספר המניות הנקובות בו.

כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר  .68
 הדירקטוריון: ראש-או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על ידי יושב

בע"מ   ונד-בנייס____________________, בעל מניות -אני, ______________, מ"
ממנה בזה את __________________, שמספר הזהות שלו/ה (, החברה"")

את _____________,  -____________, או בהעדרו/ה -________________, מ
את  -____, או בהעדרו/ה _________-שמספר הזהות שלו/ה ____________, מ

_____________, -_______________, שמספר הזהות שלו/ה ___________, מ
ידי, באסיפה -להצביע למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _______, המוחזקות על

הכללית השנתית/המיוחדת של החברה / באסיפה של בעלי המניות מסוג 
בחודש ___________ שנת _________, _______________, שתיערך ביום _____ 

 ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.
 ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש ___________ שנת _________."

 חתימה       
צבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי ה .69

הודעה בכתב על המוות, הביטול או  או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם
 .ראש האסיפה לפני ההצבעה-ידי יושב-ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על

בעל מניות או שלוח להצבעה, רשאי להצביע מכוח מקצת המניות שבבעלותו או שהוא משמש 
מכוח מקצת המניות ובאופן אחר ומכוח יתרת המניות  מסויםשלוח בגינן וכן באופן 

 שבבעלותו או שהוא משמש שלוח שלהם.

יהא תקף אף אם נפל בכתב המינוי פגם שאינו נחזה  ,קול בהצבעה, שניתן מכוח כתב מינוי
נפטר הממנה או נשעה פסול דין, או בוטל כתב המינוי או  להצבעהואף אם קודם  על פניו,

נחתם כתב המינוי או הועברה המניה שבינה ניתן כתב המינוי, אלא אם ייפוי הכוח שמכוחו 
כן, הודעה בכתב בדבר הפגם, המוות, הפסלות, הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה 

 או ע"י יו"ר האסיפה הכללית לפני ההצבעה.

 בלת החלטות באסיפות כלליותדיונים וק
 

כן יהיה נוכח מניין חוקי תוך מחצית השעה ין לפתוח בשום דיון באסיפה כללית אלא אם א .70
מן המועד שנקבע לפתיחתה. להוציא מקרים בהם מותנה אחרת בחוק החברות או בתקנון 

( בעלי 2כוח, לפחות שני )-ידי באי-זה, יתהווה מניין חוקי בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על
 זכויות ההצבעה בחברה.מ (1/4מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע )

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה ה מחציתאם כעבור  .71
, אם צוין בהודעה על לכל מועד אחרלאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או 

אם באסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה.  האסיפה
שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים ה מחציתכעבור הנדחית לא יימצא מניין חוקי 

 בכל מספר משתתפים שהוא. הנדחית האסיפה 

פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם -ם כונסה האסיפה הכללית עלא 
( מההון המונפק 5%נכחו בה לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים )

( לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 1%ואחוז אחד )
 ההצבעה בחברה. ( מזכויות 5%חמישה אחוזים )

 
יושב ראש הדירקטוריון או מי שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, ישב בראש האסיפה הכללית  .72

באין יושב ראש דירקטוריון או אדם שמונה כאמור על ידי הדירקטוריון, או אם . של החברה
באסיפה כלשהי אין מי מהם נוכח, או אם סירבו לשמש כיושב ראש האסיפה, יבחרו בעלי 

ות הנוכחים באסיפה בעצמם או על ידי שלוח, באחד מבעלי המניות או בשלוחו של בעל המני
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ליושב ראש האסיפה לא יהיה קול נוסף . מניות, אשר נוכח באסיפה, לשבת בראש האסיפה
. בחירת יושב ראש האסיפה כאמור תיעשה בתחילת הדיון באסיפה, שתפתח, בכפוף או מכריע

יר החברה או על ידי בעל מניות שמזכיר החברה הסמיך לעניין לקיום מנין חוקי, על ידי מזכ
 זה. 

ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את -ושבי .73
האסיפה, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום מזמן לזמן וממקום למקום, 

ת. באסיפה הנדחית אין לדון וחייב הוא לדחותם כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זא
אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל באסיפה שבה 

 הוחלט על הדחייה. 

פוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל כ .74
  ו את ההחלטה כנדחית.מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים ירא

 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון. .75

או /ו זה בתקנון והמפורטות, הכללית לאסיפה נתונה לקבלתן שהסמכות ההחלטות על נוסף .76
 :  רגיל ברוב הכללית באסיפה יתקבלו הבאים בעניינים החברה החלטות, החברות בחוק

 שינוי תקנון זה. )א(
הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון  )ב( 

להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של 
 )א( לחוק החברות.52החברה כאמור בסעיף 

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה, והפסקת העסקתו.  ג() 
 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם. (ד) 
 אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית. (ה) 
 הגדלת הון המניות הרשום וביטולו. )ו( 

 )א( לחוק החברות(.275מיזוג )אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף  (ז)
 

שנדחתה ופרוטוקול הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או -כרזת יושבה .77
 ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול.-האסיפה שנחתם בידי יושב

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם בדרך  .78
פוף להוראות חוק החברות כשל כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ו

האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של  ותקנותיו, החלטות
 כתב הצבעה: 

 מינוי דירקטורים ופיטוריהם; א() 
 255אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  ב() 

 לחוק החברות;  275עד  268 -ו
 לחוק החברות; 320אישור מיזוג לפי סעיף  ג() 
הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל  ()ד 

את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש 
 )ג( לחוק החברות;121הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

 לעיל. 52נושאים כמפורט בסעיף  )ה( 
 לחוק החברות; 89ר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף נושאים שקבע הש ו() 

 דירקטוריוןה
 

ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי -ספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי פעם בפעם עלמ .79
, ובכללם הדירקטורים תשעה ובלבד שלא יפחת משלושה חברים ולא יעלה על ,המניות

 כדירקטור בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד. .החיצוניים
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הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית  א()  .80
 או בכל אסיפה כללית אחרת. כל דירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה השנתית הבאה.

לא מונו אולם, אם דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב. 
דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים המכהנים בחברה ערב 

האמור לא יחול ביחס לדירקטורים החיצוניים, אשר לגביהם יחולו  .כינוס האסיפה
  .הוראות חוק החברות ותקנותיו

ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה -כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ב() 
 לקבוע מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה. 

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא  )ג( 
רה. רשאית להחליט אותה עת למנות במקומו אדם )שאינו תאגיד( אחר כדירקטור בחב

לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני 
 האסיפה הכללית.

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם )שאינו תאגיד( לשמש כדירקטור ממלא מקומו  א()  .81
לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות (. דירקטור חליף""בדירקטוריון )

שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי כדירקטור וכן מי 
דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, 
ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת 

עמד דירקטור חיצוני. דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המו
אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן )א( זה בלבד, 

 למעט אם נקבע אחרת בחוק.

כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת  )ב(
תתף דירקטוריון )בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות( ולהש

 ולהצביע בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה.

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות -לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב ג() 
 שישנן לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור. 

 דירקטור של ונתוכה. המינוי לבטל עת בכל זכאי יהא חליף דירקטור שמינה דירקטור ד()
"( הודיע הממנה הדירקטור: "ולהלן)לעיל  שמינהו הדירקטור אם תיפסק חליף

לחברה בכתב על ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור 
 הממנה כדירקטור נפסקה בדרך אחרת. 

 לחברה.כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב  (ה)

בכפוף לכשירותו לכהן כדירקטור , מחדש להתמנות יוכלדירקטור שחדל לכהן במשרתו  .82
 .בחברה

 שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ .83

 לחוק החברות. 229-231אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים  א() 

 לחוק החברות. 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף  )ב( 

 א לחוק החברות.232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  (ג)

 לחוק החברות. 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף  )ד( 

 אם הוכרז פושט רגל. )ה( 

 במותו. ו() 

 אם נעשה פסול דין. )ז( 
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 א לחוק החברות.245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  )ח(
אם תתפנה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד  .84

מהמספר המינימלי פחת מספר הדירקטורים מספרם אינו פחות משלושה דירקטורים. 
, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי כאמור לעיל

 דירקטורים נוספים.

פים וסלמועד עתידי דירקטור או דירקטורים נ אושאים למנות באופן מיידי הדירקטורים ר .85
אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא 

 זה.  לתקנון 79 בסעיףכמפורט  החברים מספר עליעלה 

נדרשים על ירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בכפוף לקבלת האישורים הדה .86
פי דין וכן יהיה כל דירקטור זכאי לקבל את הוצאותיו הסבירות בגין נסיעות ושאר הוצאות 

 הקשורות בהשתתפותו בישיבות הדירקטוריון ובקיום תפקידו כחבר הדירקטוריון. 

מספרם, תנאי כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעתה אשר בחברה יכהנו דירקטורים חיצוניים,  .87
 .אם להוראות חוק החברותוגמולם, יהיו בהת

בעל המומחיות החשבונאית והפיננסית, יכהנו בחברה  נוסף על הדירקטור החיצוני .88
 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית במספר שאותו יקבע הדירקטוריון.

  ותפקידיו מכויות הדירקטוריוןס
 

המנהל הכללי ופעולותיו, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי  .89
 וכן תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

ועדה מועדות הדירקטוריון, והדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ול .90
 בכפוף למגבלות על פי דין.

יין מסוים או לפרק רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לענ הדירקטוריון )א( .91
, והכל על פי שיקול דעת העניין בנסיבות הנדרש הזמן פרק על יעלה שלאזמן מסוים, 

 הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול  )ב( 
ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את  לעניין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את

 הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו. )ג( 

 הדירקטוריון שיבותי
 

 ( חודשים.3דירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה, ולפחות אחת לשלושה )ה .92

טוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד ושב ראש הדירקי .93
 .ס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורטלדרוש כינו

פה, בשיחה טלפונית, בכתב -ל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעלכ )א( .94
עשרים  ובלבד שההודעה תינתן לפחות ,)לרבות בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני(

לפני המועד הקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו רוב חברי ( שעות 24וארבע )
הדירקטוריון או ממלאי מקומם )אם יהיו כאלה(, במקרים דחופים, על מועד קצר 

   יותר או על התכנסות ללא הודעה.

ן לקבל בתקופת י"( והמעונידירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל )להלן: " )ב( 
, אצל יו"ר הדירקטוריון או אצל דירקטור ותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברההעדר

ניתן יהיה להודיע לו פרטים מספיקים לכך ש אחר שהדירקטוריון הסמיך לעניין זה,
עדרותו )דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל יעל ישיבת הדירקטוריון בתקופת ה
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הנמצאים בגבולות ישראל: מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים 
 "(.דירקטורים הזכאים לקבל הודעה"

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך  )ג( 
שהותו מחוץ לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור 

 .על פי תקנון זהחליף בא כוח, שמונה 
 

תחשב ך כאמור בסעיף משנה )ב( לקבל פרטים מדירקטור נעדר מי שהוסמתרשומת של  )ד( 
 ה.ראיה חלוטה למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודע

 
הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר ה .95

 של כל הנושאים שעל סדר היום. 

יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי  
הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש 

 מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

כאים לקבל הז רוב חברי הדירקטוריוןהמניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה  .96
אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין ואשר  הודעה

 החוקי ייבדק בפתיחת הישיבה.

ל אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר ע 
 הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.

 
ראש -ושבי ברה יבחר אחד מחבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון.דירקטוריון הח .97

הדירקטוריון ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או 
אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם 

 פרוטוקול הישיבה. לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על

חלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל ה .98
 ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע.-דירקטור. ליושב

ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות, כ .99
ונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או ייפויי הכוח ושיקולי הדעת הנת

 ידיו דרך כלל.-המופעלים על

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל  .100
 הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

ובלבד שכל הדירקטורים דירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ה .101
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו 
שלא להתכנס לדיון באותו ענין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה 

או לחילופין ירשום יושב ראש שלא להתכנס, וייחתם בידי יושב ראש הדירקטוריון 
 . פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים הדירקטוריון

לעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצרוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר  
ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה לצרף -הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב

 תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור. 

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים  .102
הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו לכך 

או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון )ובלבד שמספרם לא יפחת משניים( 
ם להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה )ובלבד הזכאים לקבל הודעה והזכאי
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, תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שמספרם לא יפחת משניים(
 שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם להוראות תקנות אלה. 

ידי -הדירקטוריון או על פי החלטת-ידי או על-פוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו עלכ .103
ידי אדם )שאינו תאגיד( המשמש כחבר הדירקטוריון, -ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על

תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון 
האלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל 

ד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הוועדה אח
 האמורה.

  עדות הדירקטוריוןו
 

דירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה ה .104
דירקטוריון שתפקידה לייעץ  מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בועדת

לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. כפוף להוראות 
חוק החברות והוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן 

ל סמכות בכל ועדה הרשאית להפעי לוועדות כאמור. בכל ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.
  מסמכויות הדירקטוריון יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל  104ל ועדה שתוקם כאמור בסעיף כ .105
ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי -ההוראות שתיקבענה על

בות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן ההוראות הכלולות בתקנון זה לעניין הישי
 ידי הדירקטוריון.-מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על

עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם ו .106
לקביעת הדירקטוריון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור 

 רקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.הדי

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע  .107
 בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת  .108
ידי כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו 
של דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל 

 אדם כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

  לימנהל הכלה
 

מנהל הכללי ימונה ויפוטר בידי הדירקטוריון ורשאי הדירקטוריון למנות יותר ממנהל כללי ה .109
 אחד.

מנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע ה .110
הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו ויהיו לו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק 

 נון זה לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. החברות או בתק

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור  
 יכול שיהיה כללי ומראש.

 
המנהל הכללי יודיע ליושב ראש הדירקטוריון ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא  א()  .111

לחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף שיקבע מהותי 
הדירקטוריון. לא היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, 

 יודיע המנהל הכללי כאמור לכל חברי הדירקטוריון.
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 ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש-יושב ב() 
 מהמנהל הכללי דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה.

ראש -הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב ג() 
הדירקטוריון ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על 

 נקיטת הפעולה הנדרשת. 
 

 נושאי משרה 
 

מן למנות לחברה נושאי משרה )למעט דירקטורים ומנהל מנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזה .112
כללי( לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, 
וכמו כן יהיה המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן 

 לזמן ובכל זמן, לפי שיקול דעתו המוחלט.

וכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכויות והתפקידים של י מנהל הכלליה .113
ידו כאמור. תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור -נושאי המשרה שמונו על

 בחוק החברות.

  מבקר הפנימיה
 

 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת. .114

ת תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החוק המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, א .115
 ונוהל עסקים תקין.

או אם נקבע אחרת על ידי  הממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה יושב ראש הדירקטוריון .116
 .דירקטוריון החברה

המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון הצעה לתוכנית עבודה שנתית או תקופתית  .117
 אותה בשינויים הנראים לו.והדירקטוריון יאשר 

  ואה החשבון המבקרר
 

עד תום  םבתפקיד ובכל אסיפה שנתית וישמש ויתמנאחד או יותר,  ,רואה החשבון המבקר .118
האסיפה השנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה 

למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא  רגילשתתקבל ברוב 
 תארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה. 

בכפוף ובהתאם  האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר .119
 להוראת חוק החברות.

הדירקטוריון, אשר ידווח בידי  שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע .120
ועדת הביקורת או הועדה שמינתה  בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רו"ח המבקר.

החברה לבחינת דוחותיה הכספיים לפי הוראות חוק החברות, תבחן את היקף עבודתו של 
 רואה החשבון המבקר ואת שכרו ותביא המלצותיה לפני הדירקטוריון.

עבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת ייקבע המבקר ון שכרו של רואה החשב .121
 .בידי הדירקטוריון

 תוקף פעולות ואישור עסקאות
 

בכפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון  .122
מנהל הכללי, לפי או על ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי ה

יהיו תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת  –העניין 
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הדירקטוריון, הדירקטור חבר הועדה או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה 
 האמורים היה פסול מלכהן בתפקידו.

ה לחברה, זמן סביר לפני המועד לדיון נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגל .123
 באישור הפעולה את מהות ענינו האישי בפעולה, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים.

עסקה לא חריגה של חברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה, או עסקה לא חריגה  .124
ישי, של החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל השליטה בחברה יש בה עניין א

למעט עסקה הנוגעת לתנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה או של בעלי השליטה 
 .בחברה וקרוביהם, תאושר על ידי ועדת הביקורת או לפי קביעתה )בכפוף להוראות הדין(

אישור ועדת הביקורת יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על 
 ידי אישור עסקה מסוימת.

עסקאות חריגות עם נושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה  .125
או בעל השליטה עניין אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נושאי המשרה 

 ולתנאי כהונתם של בעלי השליטה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין.

  לוקהח
 

 תתקבל בדירקטוריון החברה, ובכפוף למגבלות על פי דין.חלטת החברה על חלוקה ה .126

 דיבידנד ומניות הטבה
 

פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטבה כ .127
 יחולקו באופן יחסי לכמות מניות החברה, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.

בע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה החברה רשאית לקבוע מועד קו .128
 מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין ה .129
מניות שלגביהן יש לחברה עכבון ו/או שיעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל 
הטבה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות 

 בוד. בגינם יש לחברה עכבון ו/או שיע

עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז ה .130
עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת 

 המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

( שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, יראו 7וך תקופה של שבע )יבידנד שתשלומו לא נדרש תד .131
 את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי המחאה או פקודת תשלום  .132
ים, שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומ

לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה 
כזו תערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים 

 שנעשו בקשר לאותה מניה.

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות  .133
ותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל שברש

לבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון לחברה סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם 
 דרישות תשלום וכדומה.
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הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי  .134
שערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע החברה, או מ

 ייעודן של קרנות אלה.

  יזוגמ
 

 .רגיל, בכפוף להוראות חוק החברותאישור מיזוג טעון רוב  .135

  רוטוקוליםפ
 

חברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון ה .136
ירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, וישיבות של ועדות הד

( שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי 7שעליו הודיעה החברה לרשם, לתקופה של שבע )
 העניין.

 ל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:כ .137

 המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה; א() 
שמות הנוכחים, ואם הם מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים  ב() 

 ובאסיפת בעלי מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן;
 תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו; ג() 
 ידי הדירקטוריון לוועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי;-הוראות שניתנו על ד() 
 מסמכים, דו"חות, אישורים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו. ה() 

 
פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה  .138

ידי -לאמור בו. פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על
 איה לכאורה לאמור בו.הדירקטור שניהל את הישיבה, ישמש ר

  רשם בעלי המניותמ
 

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את הפרטים הבאים: .139

 -לגבי מניות על שם  (1) 
 שמו, מספר הזהות ומענו של כל בעל מניות, הכל כפי שנמסר לחברה;  )א(  
ב, אם כמות המניות וסוג המניות שבבעלותו של כל בעל מניות, בציון ערכן הנקו )ב(  

 -קיים, ואם טרם שולם על חשבון התמורה שנקבעה למניה סכום כלשהו 
 הסכום שטרם שולם; 

 הקצאתן של המניות או מועדי העברתן לבעלי המניות, לפי העניין;  תאריך )ג(  
 מניות בעל כל של שמו ליד החברה תציין, סידוריים במספרים המניות סומנו )ד(  

 ;שמו על הרשומות המניות מספרי את
   
גם את מספרן והתאריך שבו הפכו לרדומות, הכל כפי שידוע  –לגבי מניות רדומות  (2) 

 לחברה.
)ב( לחוק החברות או לפי סעיף 309לגבי מניות שאינן מקנות זכויות הצבעה לפי סעיף  (3) 

גם את מספרן ואת התאריך שבו הפכו למניות שאינן מקנות  -)ב( לחוק החברות 333
 עה, הכל כפי שידוע לחברה.זכויות הצב

כל אותם פרטים אחרים אשר לפי חוק החברות או תקנון זה נדרשים או מורשים  (4) 
 להירשם במרשם בעלי המניות.

 
 החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל. .140
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מרשם בעלי המניות יהיה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו. במקרה של סתירה בין הרשום  .141
במרשם בעלי המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה 

 הראייתי של תעודת המניה.

  ודעותה
 

 . 56הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תימסר כאמור בסעיף  .142

שלא בדרך של פרסום באתר הפצה של  במסירתן החברה חייבת דין פי שעל הודעות (א)  .143
רשות ניירות ערך או בעיתונים או באתר האינטרנט, לבעלי מניותיה הרשומים במרשם 

לידיו של בעל המניות או תשלחנה אליו  מסרנהיתלעיל,  56סעיף בעלי המניות, בכפוף ל
פי הכתובת האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב -על

( שעות 72אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ושתיים ) –כנמסרת ההודעה 
 ( ימים ממועד משלוחה.10תוך עשרה ) -ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל 

שם ובין -רשאית למסור הודעה לבעלי המניות, בין אם הם מחזיקים מניות על החברה (ב) 
 כאמור מודעהדי פרסום י-, עללרישומיםחברה  באמצעותאם הם מחזיקים מניות 

ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי  המודעה פרסוםלעיל, ותאריך  56סעיף ב
  בעלי המניות.

הוראות סעיף )א( לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק )ב(   
 זה, למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת.

)ב( לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי -בפסקאות )א( ואין באמור  )ג( 
 שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

 בכל אחד מהמקרים הבאים יחשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת: .144

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו  א()
ודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת חדשה, נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה ע

 ( יום ממועד משלוח ההודעה.30והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים )

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות  ב() 
הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע  -אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן  -הדואר 

 האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.בכתובת 
 

לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון  .145
 במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

 כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים  .146
 תו בעל מניות )בין אם החברה ידעה כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של או

 על כך ובין אם לאו(, כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה 
 ן באותן מניות.יכאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוני

 ירוק החברהפ
 

במפורש אחרת אלא אם נקבע  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  .147
 תחולנה ההוראות הבאות: -בתקנון זה או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי 

ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה )נכסי החברה לאחר הנאמן  א() 
 (.הנכסים העודפים"" -תשלום חובותיה יקראו להלן 

ים העודפים בין בעלי את הנכסהנאמן כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק  ב() 
 המניות באופן יחסי פרו רטה לכמות המניות.
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לחלק הנאמן באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב רגיל, רשאי  ג() 
את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור 

ימצא שהנאמן המניות כפי  כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי
 לנכון.

  טור מאחריותפ
 

חברה רשאית, לפטור מראש ובדיעבד נושא משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, ה )א( .148
 בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

 מאחריותועל אף האמור בסעיף קטן )א(, החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור  )ב(
 עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות. כלפיה

החברה רשאית לקבוע בכתבי הפטור כי הפטור כאמור בסעיף קטן )א( לעיל, לא יחול  )ג(
על החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה 

 . תה בחוק החברותאחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור( יש בה עניין אישי, כמשמעו

  יטוח אחריותב
 

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו  .149
 עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר; א() 

ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר  הפרת חובת אמונים כלפיה, ב() 
 להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר.  ג() 

 פעולה אחרת המותרת בביטוח על פי כל דין. )ד( 

לעיל, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של  149מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .150
נושא משרה בה הכרוכה בתשלומים או בהוצאות בהם יישא נושא המשרה, לפי העניין, 

 כדלקמן:

הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך" שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות  (א)
 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין;

הליך לפי  ,לחוק ניירות ערך 1ט'או  4, ח'3הליך לפי פרקים ח' -" הליך" הז סעיף לעניין
לחוק  1ו/או הליך לפי פרק ז' סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות

, ו/או הליך אחר המנוהל על ידי רשות מנהלית או 1988-תשמ"ח-התחרות הכלכלית
 . גוף אחר המוסמך לכך על פי דבר חקיקה או הוראת דין

 
לחוק  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  תשלום (ב)

 ניירות ערך.

  יפויש
 

החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד בשל חבות או הוצאה כמפורט בפסקאות )א(  .151
 עד )ז( להלן, שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה:

פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן -כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר עלחבות  )א( 
 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  ב() 
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 
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בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך  הסתיים
פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה 
להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; 

 –בפסקה זו 

משמעו סגירת  –פתחה בו חקירה פלילית סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנ  
)בסעיף קטן  1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 

חוק סדר הדין הפלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  –זה 
 לחוק סדר הדין הפלילי; 231

פית שהוטלה על פי חוק כחלופה חבות כס –" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  
, קנס 1985-להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או 
 כופר.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  )ג( 
שחוייב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 
אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה 

 דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

שהתנהל בעניינו,  ,)א( לעיל150כהגדרתו בסעיף , הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך" )ד(
 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.

לחוק  4()א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח'1נד)א()52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף  )ה( 
  ניירות ערך.

 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין. )ו( 

משרה לשפותו בגין חבות או הוצאה כמפורט  חברה רשאית להתחייב מראש כלפי נושאה .152
)ו( לעיל. כן רשאית החברה להתחייב מראש לשפות נושא משרה בה 151)ב( עד 151בסעיפים 

)א( לעיל, ובלבד שההתחייבות תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון 151כמפורט בסעיף 
או לאמת מידה  צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, ולסכום

שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים 
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום 

 או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. 

הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על  סכום השיפוי ,מקרה בכל .153
כתבי פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי )"

מהונה העצמי של החברה המיוחס  25%מבין: )א(  לגבוה"(, לא יעלה על סכום השווה השיפוי
יים המאוחדים, סקורים או לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה לפי הדוחות הכספ

מבוקרים האחרונים של החברה, שיהיו קיימים נכון למועד תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל 
 חמישה) 5,000,000 (או )באחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למקרה בודד או במצטבר, 

נושאי המשרה  "( )וזאת מבלי לגרוע מזכותם שלסכום השיפוי המרבי)"מיליון( דולר ארה"ב 
לקבל תגמולי ביטוח, לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת 
ביטוח, שהחברה תקבל עבור נושא המשרה מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח 

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, והכל בתנאים המפורטים בכתבי השיפוי(. 

  של כל אחד או יותר מהמקרים הבאים:לא יחולו ב 151-153 סעיפים .154

הפרת חובת אמונים, למעט לעניין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמונים בנסיבות  (א)
 לעיל. )ב(149 בסעיףכאמור 

 הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד. (ב)

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. (ג)
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 .אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרהקנס, קנס  (ד)

 החברה חיוב

155.  

חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או  )א(
למקרה מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים, יחד חותמת החברה או שמה 

 המודפס תחייב את החברה.

 זכויות חתימה נפרדות לגבי עסקים שונים של החברהרשאי הדירקטוריון לקבוע  )ב( 
 ולגבי גובה הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.  

  ינוי תקנוןש
 החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית. .156

*** 



 

 'ב נספח

 

 בע"מ )"החברה"( ונד-נייס

 לנושאי משרה  מדיניות תגמול

 1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט

 כללי -חלק א׳ 

 מבוא .1

המשרה )כהגדרת מסמך מדיניות תגמול זה עוסק בעקרונות תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי  .1.1

בע"מ, ונד -נייסבחברת "( החברות חוק)להלן: "( 1999-מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

וכן ", מדיניות התגמול"" או המדיניות"המכהנים בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת )להלן: 

בהתאמה(, והוא נועד לבסס את עקרונות התגמול של נושאי המשרה, לרבות  "נושאי המשרה"

 רכיביו ואופן קביעתו.היקפו, מ

מדיניות התגמול תהיה כפופה לאישור וועדת התגמול, הדירקטוריון ואסיפת בעלי מניות  .1.2

 החברה, הכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות.

 תוקף ותחולת מדיניות התגמול .2

של האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  אישורה מיום החל מדיניות התגמול תהא בתוקף .2.1

וזאת בהתאם לתקנות  שבו הפכה החברה לחברה ציבורית מהמועדשנים  (5) חמשלמשך 

 .2013-החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

, את הצורך אחת לשנהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת התגמול תבחן מעת לעת ולכל הפחות  .2.2

בין היתר, בעקבות ובהתאם לעדכן או לשנות את מדיניות התגמול ואת יישומה, וזאת, 

להתפתחות עסקי החברה והשוק בכללותו, מטרות החברה, תכניות העבודה שלה, מדיניותה 

ותמליץ לדירקטוריון החברה  הכללית, מדיניות ניהול הסיכונים שלה, גודלה ואופי פעילותה

  .על עדכון או הארכת תוקפה

ישי כלשהו, אין בו כדי להקים כל כי אין במסמך זה כדי להוות הסכם לטובת צד של ,יודגש .2.3

זכות שהיא לנושאי המשרה בחברה, ולא תהיה לנושא משרה בחברה זכות מוקנית, מכוח עצם 

 אימוץ מדיניות תגמול זו, לקבל איזה מרכיבי התגמול המפורטים במדיניות התגמול.

 רכיבי ותנאי התגמול הספציפיים של כל נושא משרה בחברה נקבעו או ייקבעו במסגרת .2.4

ההסדרים הפרטניים שסוכמו ו/או שיסוכמו בין החברה לנושא המשרה בקשר לתנאי הכהונה 

וההעסקה של נושא המשרה. אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של הסכמים 

כל , קיימים או הסכמות קודמות או תגמולים אשר אושרו עובר לאישורה של תכנית התגמול

יחד עם זאת, עקרונות מדיניות התגמול  .לנוהגים הקיימים בחברהעוד הם בתוקף ובהתאם 

יחולו על כל הארכה, חידוש, שינוי ו/או עדכון של תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, 

כפי שתעודכן מעת )שנקבעו לפני מועד אישורה, ואשר יאושרו ביום אישור מדיניות תגמול זו 

 .או לאחריו (לעת
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 ושינויים בתוכניות התגמול של נושאי המשרה במסגרת המדיניות ידונואישור תנאי העסקה  .2.5

מדיניות התגמול ובכפוף  ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות

 דין.ה להוראות

יובהר, כי אין באמור במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראות חוק החברות ו/או תקנון החברה  .2.6

 .קשרות החברה עם נושא משרה כלשהו בקשר לתנאי כהונתו והעסקתובנוגע לאופן אישור הת

במקרה בו יתוקנו הוראות חוק החברות או תקנות מכוחו באופן המקל על החברה ביחס לאופן  .2.7

הפעולה שלה בכל הקשור לתגמול נושאי המשרה בה, החברה תהיה רשאית לנהוג על פי 

 .התגמולהוראות אלה גם אם הן סותרות את הוראות מדיניות 

 מדיניות תגמול זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לנשים וגברים כאחד. .2.8

אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מתנאי הכהונה שנקבעו לנושאי משרה בחברה טרם רישומן  .2.9

 2021מאי בחודש ההנפקה לציבור שהחברה פרסמה  למסחר של מניות החברה על פי תשקיף

 אלו כלולים במדיניות התגמול על דרך ההפניה ומהווים חלק ממנה."( והתשקיף)"

 מטרות מדיניות התגמול .3

 :מדיניות התגמול נועדה לקידום המטרות הבאות

, ופיתוח מחקר חברת החברה בהיות בהתחשב קידום מטרות החברה והגשמת מטרותיה, .3.1

בתכנית העבודה שלה, תכניות העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח, והכל בהתחשב 

מדיניותה בראייה ארוכת טווח, מדיניות ניהול הסיכונים של החברה, בגודלה, מורכבות 

 עסקיה, אתגריה המשתנים ואופי פעילותה.

בניית מערכת תגמול אשר תעניק לחברה את הכלים הנדרשים על מנת לגייס, לתמרץ ולשמר  .3.2

לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה  מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר יוכלו לתרום

 ארוכת טווח.

ביצועים ומבקשת לקשור בין נושאי ו יעדיםבניית מערכת תגמול המעניקה דגש לתגמול מבוסס  .3.3

ביצועיה, לקשור בין נושאי המשרה לבין בעלי המניות ויעדיה  השגתהמשרה לבין החברה ו

די החברה ולהשאת בחברה וכן להתאים את תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יע

 רווחיה, בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם.

ביסוס תגמול נושאי המשרה על שילוב נאות וסביר בין רכיבים קבועים ורכיבים משתנים  .3.4

)לרבות רכיבים הוניים(, באופן הקושר חלק מתגמול נושאי המשרה ליצירת ערך לבעלי המניות 

 בחברה.

ים, אשר יבטיחו את חופש פעילותם ועצמאותם, בין הבטחת תנאי כהונה נאותים לדירקטור .3.5

 1היתר, בהתאם לדין ולתנאי הכהונה המקובלים בחברה לדירקטורים.

 .שקיפות לבעלי המניות בקשר לתגמולי נושא המשרה בחברהיצירת  .3.6

 מרכיבי התגמול .4

                                                 

 התגמול של דירקטורים בחברה מפורטים בחלק ו' של מסמך מדיניות תגמול זה.תנאי    1
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 תגמול נושאי המשרה בחברה יהיה מורכב משני רכיבי תגמול עיקריים: .4.1

שכר הבסיס . והטבות תנאים נלווים ,חודשיבסיס רכיב הכולל שכר  - תגמול קבוע .4.1.1

, בין היתר, את היקף ומורכבות התפקיד ואת מיהות הנושא בתפקידישקף, 

התנאים הנלווים וההטבות ישלימו את שכר הבסיס  .לרבות הרקע המקצועי שלו

וע התגמול הקב. ויהיו בהתאם לחוק וכנהוג בשוק לנושאי משרה בתפקיד דומה

 מעניק וודאות ויציבות לחברה ולנושאי המשרה בה.

 התגמול המשתנה כולל: - רכיב תגמול משתנה .4.1.2

אשר נושאי המשרה יהיו זכאים למענק שנתי,  - מענק שנתי .4.1.2.1

הביצועים של החברה בראייה ו יעדיה השגתיהיה מבוסס על 

ארוכת טווח ועל תרומתו של נושא המשרה להם, ומתמרץ את 

התוצאות העסקיות ו החברה יעדילקידום  נושא המשרה לפעול

קידום הנושאים העסקיים ב גם התחשבות תוךשל החברה, 

עליהם הוא מופקד ואחראי מתוקף תפקידו בפרט, וכל זאת 

 בהתאם למדיניות החברה ולתכניותיה העסקיות.

בנוסף למענק השנתי, החברה תהיה רשאית לשלם לנושא משרה 

מיוחד בשל תרומה מיוחדת של נושא  בשיקול דעת ו/או מענק

 המשרה במהלך עסקיה של החברה.

הקושר את תגמול נושא המשרה ליצירת ערך  - תגמול הוני .4.1.2.2

לבעלי המניות של החברה ומתמרץ את נושא המשרה לקדם את 

טובת החברה וטובת מחזיקי העניין בה ואת השאת רווחיה 

 לטווח ארוך.

 בין מרכיבי התגמול השונים של נושאי המשרה בדרך במסגרת מדיניות התגמול נקבע האיזון .4.2

של יצירת יחס בין רכיבי התגמול הקבוע לרכיבי התגמול המשתנה בהתאם לתפקידם ודרגתם, 

באופן שיהיה בו כדי ליצור תמריץ ראוי לנושאי המשרה ומערכת תגמול מבוססת ביצועים, 

 בהתאםהסיכונים שלה.  המקדמת את תכניתה האסטרטגית של החברה ותואמת את מדיניות

מסך התגמול הכולל עבור נושאי משרה  50%לא יעלה על  המשתנים הרכיבים משקל, לכך

"ל וסמנכ"ל מנכמסך התגמול הכולל עבור  75% ליעלה ע לאו כספיםשאינם מנכ"ל וסמנכ"ל 

 .כספים

חשוב לציין, כי היחס בפועל בין מרכיבי התגמול השונים, ישתנה בין תקופות ובין נושאי  .4.3

)מענק המשרה השונים, בהתאם לרמת הביצועים במדדים המשפיעים על התגמול המשתנה 

בכדי להבטיח הלימה בין כלל מרכיבי חבילת התגמול, יוצגו לוועדת (. ותגמול הוני שנתי

אם לדון באישור כל אחד מרכיבי התגמול של נושא משרה, כלל בבו, התגמול ולדירקטוריון

לעניין זה, מובהר כי היה ונושא משרה מכהן במספר . מרכיבי חבילת התגמול של נושא המשרה

לעניין אופן  –תפקידים בחברה, החברה תראה את סך התגמולים להם זכאי נושא המשרה 

בעל מנגנון אישור התגמול המחמיר ככאלו הניתנים לו במסגרת התפקיד  –אישור התגמול 

אינו כולל שדרוג בתנאי הכהונה  המחמיר כאמורלמעט מקרים בהם התפקיד )שחל לגביו 

 (.והעסקה של נושא המשרה
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 כמו כן, במסגרת גיבוש מדיניות התגמול, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את היחס .4.4

חברה לעלות השכר של שאר עובדי בין עלות תנאי הכהונה והעסקה של כל נושאי המשרה ב

החברה, לרבות היחס לשכר הממוצע ולשכר החציוני של עובדים כאמור, ומצאו כי יחס זה 

, גודלה, תחום ופיתוח מחקר כחברת ה של החברהיהינו סביר, בין היתר, בשים לב לאופי

לרעה על עיסוקה, היקף ותמהיל כוח האדם המועסק בחברה, וכי אין ביחס זה כדי להשפיע 

המרביים של נושאי  תנאי הכהונה והעסקה בין עלות להלן יפורט היחס יחסי העבודה בחברה.

לבין עלות השכר הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה על פי מדיניות התגמול המשרה 

 :2020בהתאם לנתוני שכר מייצגים של שנת 

 יחס לעלות שכר חציוני יחס לממוצע עלות השכר דרג

 3.4 3.4  "למנכ

 2.5 2.5 סמנכ"ל כספים

 1.4 1.4 נושאי משרה אחרים

 

 2שכר חודשי ותנאים נלווים -חלק ב׳ 

 שכר חודשי .5

השכר החודשי של כל אחד מנושאי המשרה בחברה ייקבע בהתאם ולאור השיקולים וההיבטים  .5.1

 המפורטים להלן:

המקצועי והישגיו, פרטי השכלתו של נושא המשרה, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו  .5.1.1

אשר בשים לב לנסיבות העניין, ייבחנו גם למול קודמיו בתפקיד ומקביליו בדרג 

 הניהולי.

 מהות תפקידו של נושא המשרה, דרישות התפקיד וכן תחומי אחריותו והיקפם. .5.1.2

בחינה של השכר החודשי המוצע וכן בחינה של מכלול מרכיבי התגמול של נושא  .5.1.3

 י שכר קודמים עמו.המשרה בחברה, אל מול הסכמ

בחינה של השכר החודשי המוצע אל מול שכר נושאי משרה אחרים בחברה  .5.1.4

 בתפקידים דומים )ככל שישנם(.

בחינה של השכר החודשי המוצע אל מול יתר מרכיבי התגמול של נושא המשרה  .5.1.5

תוך שמירת היחס הנדרש בין שכר הבסיס ויתר הרכיבים הקבועים לבין רכיבי 

 מפורט במדיניות תגמול זו.התגמול המשתנים כ

יהיו רשאים  ,אסיפת בעלי מניות החברה( רלוונטישככל )ועדת התגמול, הדירקטוריון וכן  .5.2

)בין אם בהסכם העסקה ובין אם  לקבוע ולעדכן מעת לעת את שכר הבסיס של נושאי המשרה

, בהתאם לעקרונות והפרמטרים האמורים לעיל ובכפוף לתקרת המשכורת בהסכם שירותים(

 :של כל אחד מנושאי המשרה בחברה כמפורט להלן( 100%בהיקף משרה של ) 3החודשית

                                                 

 ראו חלק ל וסמנכ"ל כספים יו"ר דירקטוריון( ראו חלק ו' למדיניות. ביחס לתגמול מנכ" מעטביחס לתגמול דירקטורים )ל  2
 .' למדיניותזראו חלק  ןביחס לתגמול יו"ר דירקטוריו ' למדיניות.ח

 שירותים המעניק משרה לנושא מעביד עלות לרבות - משמע", חודשית"משכורת  מצוין בו התגמול במדיניות מקום בכל 3
 .להלן המפורטות לתקרות ביחס 28% של מקדם לפי תחושב אשר, חשבונית באמצעות לחברה
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של הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה לא תעלה  החודשית: העלות מנכ"ל .5.2.1

סכום זה כולל את התנאים הנלווים ) מלאה משרה עבור בחודש"ח ש 100,000 על

 ((.אם וככל שרלוונטי) והטבות או את החזר ההוצאות

של הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה  החודשיתהעלות : סמנכ"ל כספים .5.2.2

סכום זה כולל את התנאים ) מלאה משרה עבור בחודש"ח ש 75,000 לא תעלה על

 ((.אם וככל שרלוונטי) הנלווים והטבות או את החזר ההוצאות

של הרכיב הקבוע בתנאי הכהונה וההעסקה  החודשית: העלות נוספים יםסמנכ"ל .5.2.3

סכום זה כולל את התנאים ) עבור משרה מלאה בחודשש"ח  75,000 תעלה עללא 

 ((.אם וככל שרלוונטי) הנלווים והטבות או את החזר ההוצאות

מהתקרות המפורטות בסעיף זה לעיל לא תחשב לסטייה  10%( חריגה של עד )א :יצוין כי

המוסמכים של החברה מהוראות מדיניות תגמול זו. כל חריגה אחרת תובא לאישור האורגנים 

 כמפורט באופן תתאפשר כאמור לשיעור מעבר חריגה)ב(  בהתאם להוראות חוק החברות;

חשבונית, )ג( ביחס לנושאי משרה המעניקים שירותים לחברה כנגד  -; ולהלן 5.5 בסעיף

; לעיל כמפורט לתקרות ביחס 28% של מקדם פילהתקרות כאמור תחושבנה לפי עלות מעביד )

 (."מהמע ברכיב להתחשב מבלי

קבע )ככל שתקבע( יתלמדד כלשהו הצמדה של שכר הבסיס של נושא משרה  -הצמדה למדד  .5.3

 לפי שיקול דעת החברה ובכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

המטבע בו ישולמו תנאי התגמול לנושאי המשרה יכול ויהיה שקל חדש  - ההשתכרות מטבע .5.4

 שיהיה ככלכל מטבע מקובל במדינה בה פועלת או תפעל החברה, דולר ו/או ו/או אירו ו/או 

 .לעת מעת רלוונטי

ככל ששכרם של נושאי המשרה יעודכן בשיעור הגבוה )לרבות ההצמדה למדד  -עדכון שכר  .5.5

מהתקרות  10%לעיל )לרבות חריגה של מעל  5.2כאמור בסעיף  התקרות מסכומי( יוקר המחייה

(, יוצגו בפני האורגנים המוסמכים של החברה נתונים השוואתיים של ביצועי החברה כאמור

חברות השוואה לפחות )חברות ההשוואה הינן חברות הדומות ככל האפשר  5ומיקומה בין 

לחברה במאפייני פעילותן, בגודלן, בהיקפי פעילותן וברמת המורכבות הניהולית שלהן(, באופן 

שייבחן הקשר בין ביצועי החברה ומיקומה בין חברות ההשוואה, והכל ככל הניתן, לגבי 

 ר. פרמטרים רלוונטיים השוואתיים כאמו

, לא החברה"ל למנכשינוי לא מהותי בתנאי כהונתו והעסקתו של נושא משרה הכפוף כמו כן, 

, להלן הקבועים בגבולות, החברה"ל מנכיהיה טעון אישור של ועדת התגמול אם אושר בידי 

 לעניין .התגמול מדיניות את תואמים משרה נושא אותו של וההעסקה הכהונה שתנאי ובלבד

" משמע באופן שסך השינויים בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא מהותי לא שינוי" זה סעיף

 במצטבר 15% אובשנה  10%המשרה הכפוף למנכ"ל כאמור לא יעלה )במונחים ריאליים( על 

 .., ביחס לעלות מכלול תנאי כהונת נושא המשרה לגבי אותה שנה רלוונטיתשנים לשלוש

 תנאים נלווים והחזר הוצאות .6

 תנאים נלווים .6.1
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חברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה בה תנאים נלווים מקובלים בקרב מנהלים ה

 במשק, כמפורט להלן:

לרשות כל אחד מנושאי המשרה ולשימושם רכב צמוד  וכן לשאת העמדה  –רכב  .6.1.1

או להשתתף בהוצאות  ;בכל ההוצאות הכרוכות בשימוש ובאחזקתו של הרכב

רכב שבבעלות נושא המשרה )כולל הצמדה( כנגד חשבונית ובלבד שהוצאות הרכב 

; או להשתתף כאמור לא תעלנה על עלות הרכב שהחברה היתה מעמידה לרשותו

 ;בהוצאות נסיעה

הפרשה לקרן פנסיה ו/או לביטוח מנהלים  –פנסיה, חיסכון וקרן השתלמות  .6.1.2

מהשכר על חשבון  7.5% בגובה וכן הפרשות לקרן השתלמות כנהוג בחברה

ההפרשות יבוצעו בגין שכר הבסיס  .מהשכר על חשבון העובד 2.5% -החברה ו

 (;לרבות בונוסים ו/או תנאים נלווים אחרים)ולא יכללו רכיבי תגמול נוספים 

נושא משרה יהיה זכאי לתשלום דמי הבראה על פי חוק דמי  –דמי הבראה  .6.1.3

 ;ועל פי נוהלי החברה הבראה

זכאי לימי מחלה בהתאם לחוק ועל פי נוהלי  המשרה יהי ושאנ –ימי מחלה  .6.1.4

ימי מחלה, החל מיום  מלא של נושא משרה יהיה זכאי לתשלום. החברה

 ההיעדרות הראשון;

נושאי המשרה יהיו זכאים לחופשה שנתית בהיקף שיוגדר בהסכם  –ימי חופשה  .6.1.5

חופשה ניתנים הימי . ברה ובכפוף לדרישות החוקהעבודה האישי על פי נוהלי הח

, בתוספת ימי החופשה שנצברו שנתייםלצבירה במהלך תקופה שלא תעלה על 

בגין החלק היחסי של השנה במהלכה הסתיימה העסקתו של נושא המשרה 

לשלוש החברה יוקנה שיקול דעת להאריך תקופה זו  דירקטוריוןבחברה, כאשר ל

עבור  לשנתייםמנכ"ל יוקנה שיקול דעת להאריך תקופה זו ולעבור המנכ"ל,  שנים

  ;נושאי משרה אחרים בחברה

החברה תהיה רשאית לשאת בהוצאות תקשורת  –הוצאות תקשורת ומחשוב  .6.1.6

, אינטרנט, עיתונים וכיו"ב כל זאת ןטלפו , לרבותומחשוב של נושאי המשרה

 ובהתאם לנהלים המקובלים בחברה;

נושאי המשרה בביטוח אחריות מקצועית והכל  החברה תבטח את –ביטוחים  .6.1.7

 ;בהתאם לדרישות הדין והוראות תקנון החברה, כפי שיהיו מעת לעת

החברה תהיה זכאית לפטור או לשפות את נושאי המשרה והכל  – שיפוי או פטור .6.1.8

 ;בהתאם לדרישות הדין והוראות תקנון החברה, כפי שיהיו מעת לעת

רשאית לשאת בדמי חבר באיגודים החברה תהיה  –איגודים מקצועיים  .6.1.9

מקצועיים )כגון חברות בלשכת עו"ד, רו"ח וכיוצ'(; ספרות מקצועית; מתנות 

לחגים ואירועים משפחתיים, השתתפות באירועי גיבוש חברתיים, בדיקות 

רפואיות תקופתיות וכיו"ב, וכן תישא בתשלום המס בגין השתתפות זו, אם וככל 

 עיות.בהשתלמויות מקצווכן  שתינתן

 החזר הוצאות .6.2
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נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר של הוצאות טיסה והוצאות בגין שהותם  .6.2.1

 בחו"ל במסגרת כהונתם בהתאם לנוהל הנסיעות של החברה.

בנוסף, נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר של הוצאות עסקיות סבירות שיוציאו  .6.2.2

 ברה.הוצאות של הח החזרבפועל במסגרת כהונתם בחברה , בהתאם לנוהל 

כאמור לעיל מעבר לקבוע החזר הוצאות יובהר כי החברה אינה מחויבת להעניק תנאים נלווים ו .6.3

אין באמור במדיניות תגמול זו ליצור או להקים, במפורש או במשמע, חובה כאמור,  .בחוק

ותנאים נלווים כאמור ייקבעו במסגרת המשא ומתן לקליטתו של נושא המשרה לתפקיד 

 .בחברה ומעת לעת

 נאי סיום כהונהת .7

פי תנאי ההעסקה של כל -במקרה של סיום כהונה תינתן הודעה מוקדמת על - הודעה מוקדמת .7.1

תינתן בין אם סיום  , אשרהודעה מוקדמת ימים 180לתקופה שלא תעלה על  ,נושא משרה

הכהונה נעשה ביוזמת החברה ובין אם סיום הכהונה נעשה ביוזמת נושא המשרה )למעט 

בנסיבות המקנות על פי חוק זכאות לפטר עובד ללא תשלום פיצויי פיטורין, שאז תהא החברה 

רשאית לסיים את ההתקשרות עם נושא המשרה ללא הודעה מוקדמת(. בתקופת ההודעה 

יך נושא המשרה לעבוד בחברה ויהיה זכאי לשכר החודשי הנלווה ולתנאים המוקדמת ימש

הנלווים לו, אלא אם החברה תודיע לנושא המשרה כאמור כי היא מוותרת על המשך העסקתו 

במקרה זה תשלם לנושא המשרה את ובפועל במהלך תקופת ההודעה המוקדמת או בחלקה, 

 .תמורת ההודעה המוקדמת במלואה

המוקדמת תימנה במסגרת תקופת העסקת נושא המשרה לכל דבר ועניין  תקופת ההודעה

)לרבות לצורך זכאות לרכיבי הגמול השונים, ובכללם לתנאים סוציאליים, מענקים, הבשלת 

 אופציות(.

במקרה של סיום כהונה )לרבות במקרה של התפטרות שאינה כדין פיטורין,  - פיצויי פיטורין .7.2

חוק זכאות לפטר עובד ללא תשלום פיצויי פיטורין( יינתנו למעט בנסיבות המקנות על פי 

 פיצויים בהתאם לקבוע בדין ובהתאם לתנאי העסקתו של נושא המשרה.

 ת(.מעבר להודעה המוקדמ)החברה תהיה רשאית להעניק לנושא משרה מענק פרישה חד פעמי 

תנאי כהונתו מענק הפרישה יאושר לאחר בחינת ועדת התגמול והדירקטוריון של החברה את 

והעסקתו של נושא המשרה בתקופת העסקתו וביצועי החברה באותה תקופה ורק לנושא 

היה מועסק בפועל על ידי החברה במשך משרה אשר עמד בכל התנאים המפורטים להלן: )א( 

; )ב( במהלך תקופת העסקתו תרם תרומה מהותית לקידום עסקי החברה; )ג( שנים לפחות 3

כה בנסיבות המצדיקות, על פי שיקול דעת ועדת התגמול רה אינה כרועזיבתו של נושא המש

פי הדין או ההסכם; )ד( במקרה של סמנכ"ל, מנכ"ל -והדירקטוריון, שלילת פיצויי פיטורין על

 24שווי המענק לא יעלה בכל מקרה על סכום של  החברה המליץ על אישור מענק פרישה.

 .משכורות חודשיות

ק כאמור תחול כנגד חתימת נושא המשרה על התחייבות לאי תחרות זכאות נושא המשרה למענ

ועל כתב ויתור וסילוק כלפי החברה ומי מטעמה בקשר עם כהונתו, העסקתו וסיום העסקתו 

יובהר, כי החברה איננה  בחברה, וזאת בנוסחים המקובלים בחברה ובכפוף להוראות כל דין.
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בנסיבות מיוחדות ועל פי שיקול , יעשה, אם בכללמחויבת להעניק מענק פרישה כאמור והדבר 

 .דעת ועדת התגמול והדירקטוריון

במקרה של סיום העסקה או כהונה של  - מימוש אופציות ו/או הבשלה מוקדמת של אופציות .7.3

נושא המשרה יחולו הוראות תכנית האופציות של החברה, כפי שתהא מעת לעת, ביחס למימוש 

 של אופציות.אופציות ו/או הבשלה מוקדמת 

 5מענקים שנתיים -חלק ג׳ 

מדיניות התגמול של החברה מבוססת, בין היתר, על ההנחה לפיה על התגמול הכולל של נושאי המשרה בחברה 

להיות מושפע מתוצאותיה העסקיות של החברה, המתבטאת הלכה למעשה בעמידה ביעדים האסטרטגיים 

אי המשרה של השונים של החברה ומתרומתו האישית של כל נושא משרה להשגת יעדים אלו. בהתאם לכך, נוש

 לפי, איכותיים או כמותייםיהיו זכאים למענק שנתי, בהתבסס על עמידתם ביעדי החברה )יעדים ו יכולהחברה 

 לעת מעת שייקבעו כפי החברה יעדי(, והכל בהתאם לוהדירקטוריון התגמול ועדתהבלעדי של  דעתה שיקול

 9סעיף ב, כמפורט וכיו"ב )ובכלל כך יעדי רווח, יעדי הכנסות, עמידה באבני דרך של תהליכי מחקר ופיתוח

 (.להלן

 כספיים מענקים תקרות  .8

משכורות חודשיות  3על לכל נושא משרה לא יעלה ה קלנדרית סה"כ המענק השנתי הכולל בגין שנ

 למדיניות התגמול. 11מיוחד כמפורט בסעיף  מענק בחשבון יילקח לא התקרה חישוב לצורך .ברוטו

 אופן חישוב המענקהיעדים ו .9

שאינו מנכ"ל  לעיל, המענק לכל אחד מנושאי המשרה לפי פרק זה, 8 -ו 7 פיםסעיבכפוף להוראות 

בכל שנה על ידי  יקבע על פי מידת עמידתו של נושא המשרה ביעדים שיקבעו עבורוי ,כספים וסמנכ"ל

, לפי שיקול דעת החברה( או בהתאם לפרמטרים ועדת התגמול והדירקטוריון )או על ידימנכ״ל החברה 

"ל וסמנכיעדים למנכ״ל החברה . שבשיקול דעת שייבחנו ויאושרו על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון

יעדים לנושא משרה שהינו דירקטור יובאו  קבעו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.יהכספים 

 (לאחר אישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה)בתום כל שנה לאישור בהתאם לדרישות הדין. 

יכללו מדדים לנושאי משרה המדדים  .תחושב מידת העמידה ביעדים של כל אחד מנושאי המשרה

 עדיי)כגון יעדי תזרים, ים לתפקיד נושא המשרה ומדדים המתייחסים למטרות החברה אישיים הקשור

עמידה באבני דרך, עמידה בתכניות עבודה ובכלל כך יעדי מחקר ופיתוח, או עמידה רווח, יעדי הכנסות, 

וכן מדד הערכת המנהל אשר יבוצע על בסיס מדדים איכותיים )שאינם בהכרח ביעדים תפעוליים( 

  למדידה(.ניתנים 

 ביטול, השבה, הפחתה .10

 השבה .10.1

ככל שיסתבר כי שולמו לנושא משרה תשלומים על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו 

מחדש בדוחות הכספיים של החברה, יחויב נושא המשרה להשיב לחברה את ההפרש בין 

ה הסכום שקיבל לבין הסכום שהיה מתקבל לפי החישוב המעודכן, ובלבד שלא חלפו למעל

משלוש שנים ממועד פרסום הדוחות הכספיים שעל בסיסם ניתן המענק. מבלי לגרוע 

                                                 

 להלן.ח' ראו חלק  כספים ולסמנכ"ללמענק שנתי למנכ"ל    5
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מהמחויבות האמורה, החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה המגיע לה כאמור מכל 

סכום שעליה לשלם לנושא המשרה. יובהר כי לא יראו הצגה מחדש של נתונים בדוחות 

נות או בכללים החשבונאיים כהצגה מחדש הכספיים הנובעת משינויים שחלו בחוק, בתק

 שבשלה יחול האמור בסעיף זה.

 זכאות בגין חלק משנה .10.2

נושא המשרה יהא זכאי גם לחלק יחסי של מענק שנתי בגין תקופת ההעסקה )לרבות תקופת 

רית. המענק השנתי היחסי החלה או הסתיימה במהלך שנה קלנד ההודעה המוקדמת( אשר

ת ייקבע על פי הנוסחה המפורטת לעיל ביחס למענק השנתי, כאשר בגין תקופת הכהונה החלקי

לצורך חישוב המענק היחסי יוכפל סכום המענק העולה מהנוסחה כאמור במספר החודשים 

 .12המלאים שבמהלכם כיהן נושא המשרה בחברה חלקי 

 שלילת זכאות למענק .10.3

ל סיום כהונה בנסיבות נושא משרה לא יהיה זכאי למענק שנתי )או לחלק יחסי שלו( במקרה ש

 בהן ניתן לשלול פיצויי פיטורין על פי דין.

 הפחתת המענק .10.4

הדירקטוריון יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו ובהתחשב בהמלצת ועדת התגמול והמנכ"ל )לגבי 

נושאי המשרה למעט מנכ"ל( או המלצת ועדת התגמול )ביחס למנכ"ל(, להפחית את סכום 

בהתקיים נסיבות המצריכות זאת. נסיבות כאמור עשויות  המענק לו יהיה זכאי נושא משרה

לכלול, בין היתר, תוצאות עסקיות שליליות של החברה אשר לא השתקפו בנוסחת המענק, 

שינויים לרעה במצב המשק בישראל ובשווקים בהם פועלת החברה, ופער משמעותי בין 

בין רכיב הערכת המנהל תוצאות עמידתו של נושא המשרה ביעדי החברה וביעדים האישיים ל

את נושא המשרה. כמו כן, לדירקטוריון תהא הסמכות לבטל את תשלום המענק לנושא משרה 

הוראות  ו/אוחובת הנאמנות לחברה , הסכם העבודה תהפר, מסוים במקרים של מעילה/הונאה

 .הדין

 מענק כספי מיוחד .11

ניק לנושא משרה מענק מיוחד )נפרד ואינו קשור למענק החברה תהא רשאית להעבנוסף למענק השנתי, 

פרויקטים או הישגים השנתי( בשל תרומה מיוחדת של נושא המשרה במהלך עסקיה של החברה, כגון: 

בלתי צפויים ויוצאי דופן אשר אינם חלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה ואשר נושא המשרה לקח 

גיוסי הון; הכנסת  השלמת הפרויקט או הפעילות;בהם חלק פעיל ותרומתו משמעותית להצלחת/

ד לנושא משרה . המענק המיוחמשמעותיים דרך באבני עמידה; רכישות או מיזוגיםמשקיעים לחברה; 

. המענק המיוחד ברוטומשכורת חודשיות  6 עלה עללנושא משרה לא י חסביויאושר בנסיבות מיוחדות, 

ר מפעם אחת בשנה והוא עשוי להינתן בתשלום במזומן יכול להיות מוענק לנושא משרה בחברה לא יות

 או בתגמול הוני בתנאים כמפורט בחלק ד' להלן.

 שימוראו /ו חתימה מענק .12

התגמול ולדירקטוריון תהיה הסמכות לאשר מענק חתימה ו/או מענק שימור לנושא  לוועדת .12.1

 .ברוטו חודשיות משכורות 4משרה, בהיקף שלא יעלה על 
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לעיל וכי  5חתימה ושימור אינם נכללים במסגרת התקרות המצויות בסעיף יובהר כי מענקי  .12.2

מדובר, לגבי כל אחד מהם בנפרד, במענק חד פעמי שיינתן לכל היותר אחת לשלוש שנים לאותו 

 נושא המשרה.

 עוד יובהר כי מענקי חתימה ושימור ייחשבו לצורך מדיניות התגמול כרכיב קבוע. .12.3

  המענק תשלום .13

 הקלנדריתהכספיים השנתיים בגין השנה  הדוחותפרסום  במועד אושרנושא משרה יהשנתי ל המענק

שבגינה מחושב המענק השנתי או לאחר פרסומו, לפי שיקול דעת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

המשרה בסמוך לאחר  לנושאי. המענק השנתי ישולם שנקבעו ככל, מראש שנקבעו ביעדים ובהתחשב

או )על ידי הדירקטוריון של החברה  הרלוונטית לשנהאישור הדוחות הכספיים השנתיים של החברה 

לפי החלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ובהתאם  ,מאוחר יותרמוקדם יותר או במועד במועד 

 להם ישולם, משרה שאינוהמיוחד אשר יכול ויוענק להכספי . המענק (יעדים שנקבעו מראשמאפייני הל

 .המיוחד המענק נשוא האירוע השלמת לאחר בסמוך הניתן ככל

 4מענק הוני -חלק ד׳ 

התגמול ההוני של נושאי המשרה בחברה יתבסס על הקצאת אופציות למניות החברה. יחד עם זאת, ועדת 

בחברה )ובכלל כך התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לאשר הענקת תגמול הוני אחר לנושאי המשרה 

מכשיר הוני אחר(, חלף הענקת אופציות למניות החברה, וזאת בכפוף לתקרת הזכאות כל מניות חסומות או 

לתגמול ההוני הקבועה להלן. במקרה של הענקת תגמול הוני אחר יחולו ההוראות האמורות בחלק זה להלן, 

 בשינויים המחויבים.

 כלי התגמול ההוני .14

פי דין, תהא החברה רשאית להקצות לכל אחד מנושאי המשרה בה -ים עלבכפוף לאישורים הנדרש

)לרבות דירקטורים(, לעובדים ולנותני שירותים של החברה, אופציות לא סחירות לרכישת מניות 

 ."(תכנית האופציות הקיימת)להלן: " רגילות של החברה, בהתאם לתכנית האופציות של החברה

ודירקטוריון החברה יהיו מוסמכים לשנות או לעדכן מפעם לפעם את תכנית כמו כן, ועדת התגמול 

האופציות הקיימת כאמור או לאשר כל תכנית חלופית/נוספת העומדת בתנאים המפורטים בתכנית 

תגמול זו בהתאם לשיקול דעתם ובכפוף להוראות חוק החברות כפי שיהיו מעת לעת ולמדיניות תגמול 

 "(.ל ההוניתכנית התגמוזו )להלן: "

ההקצאה או מועד תחילת  שנים ממועדלארבע  תהיה בין שנהתקופת ההבשלה  - תקופת ההבשלה .15

כך שבתום כל )או שילוב של השניים( ההעסקה, כאשר ההבשלה תהיה הבשלה רבעונית או שנתית 

  , החלק היחסי הרלוונטי של האופציות שהוקצו לנושאי המשרה יבשילו.תקופה

שנים  10כתבי האופציות יהיו ניתנים למימוש בתוך תקופה של עד  - ד פקיעהתקופת המימוש ומוע .16

ממועד ההבשלה של כל מנה, בכפוף להוראות תכנית האופציות )בהתאם לנוסח התכנית מעת לעת( או 

 כתב ההקצאה לעניין מימוש אופציות בעת סיום כהונת נושא המשרה.

                                                 

 ' למדיניות.חיחולו הוראות חלק כספים וסמנכ"ל החברה  ביחס לתגמול הוני של מנכ"ל  4
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בהתאם למחירי המימוש  ינהיתהההקצאות  - טרם ההנפקה לציבור הקצאותביחס ל - מחיר המימוש .17

מחיר המימוש של  -; ביחס להקצאות לאחר ההנפקה לציבור בהסכמי ההענקה הפרטנייםכפי שנקבעו 

"מ בעתל אביב ב ערך ניירותמניות החברה בבורסה ל כתבי האופציה לא יפחת מהמחיר הממוצע של

אה בדירקטוריון. מימוש האופציות יכול מועד אישור ההקצשלפני ימים ימי המסחר שקדמו  30במהלך 

 Netבחלקו, באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה )כולו או  ,שיעשה

Exercise.) 

ההוגן של ההטבה נשוא הקצאה לנושא  השווי - תקרת שווי הוגן של התגמול ההוני במועד ההענקה .18

במועד  - בתגמול הוני שאינו מסולק במזומן שוויה ההוגן השנתי של ההטבה הגלומהמשרה )הן 

במועד תשלומו( על פי כללי  -שווייה של ההטבה הגלומה בתגמול הוני שמסולק במזומן הן הענקתו, ו

שאינו מנכ"ל  של נושא המשרה ברוטומשכורות  12 יעלה עללא החשבונאות המקובלים בחברה( 

לעניין זה ההטבה השנתית לא תוגדר . כספיםמנכ"ל וסמנכ"ל של  משכורות 12 על, וכספיםוסמנכ"ל 

לפי פריסה חשבונאית, אלא כתוצאה המתקבלת מחלוקת השווי הכלכלי של תגמול מבוסס מניות 

במועד אישור הדירקטוריון את הענקתו חלקי מספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול 

  .מבוסס המניות

הדירקטוריון,  כפי שיקבע על ידי ועדת התגמול או האופציות תהיינה כפופות להתאמות - התאמות .19

לנה התאמות בגין ביצוע עסקה, פירוק מרצון, הקצאת מניות הטבה, שינוי בהון ואשר יכול ותכל

דיבידנד, הנפקת זכויות, פיצול,  ,המניות המונפק )עקב איחוד הון, החלפת מניות, סיווג מחדש וכדומה(

 מיזוג וכיו"ב.

במקרה של סיום העסקה בחברה, בחברה  - למקרה של סיום העסקה בחברההוראות ותנאים ביחס  .20

האופציות אשר הוענקו לנושא  (העניין)לפי  ו/או לחברה קשורה קשורה או סיום מתן השירותים לחברה

, אלא אם סוכם תפקע –המשרה תפקענה מיידית, כך שיתרת האופציות שטרם הבשילה עד למועד 

. אופציות שהבשילו עד למועד האמור, תהיינה ניתנות רתה הן ניתנואחרת בתכנית האופציות שבמסג

 -ת בעל האופציה או נכות ולמימוש בהתקיים הנסיבות המסוימות כדלקמן: )א( במקרה של מו

חודשים מקרות האירוע  12לחלוף האופציות שהבשילו טרם קרות האירוע תהיינה ניתנות למימוש עד 

אלא אם סוכם  ,הניצע של יורשיו, מנהל עזבונו של הניצע או הניצע של אפוטרופוס הניצע ידי עלהאמור 

; )ב( במקרה של פיטורין או סיום מתן השירותים על ידי אחרת בתכנית האופציות שבמסגרתה הן ניתנו

האופציות אשר טרם  - נושא המשרה )לפי העניין( עם עילה )כהגדרתה בתכנית האופציות של החברה(

)ג( במקרה של התפטרות, -)לרבות אופציות אשר הבשילו( תהיינה בטלות; ו מומשו על ידי הניצע

אופציות  -פיטורין או סיום מתן שירותים )לפי העניין( ללא עילה )כהגדרתה בתכנית האופציות( 

לאחר סיום תקופת ההתקשרות בין החברה  ימים 90שהבשילו וטרם פקעו תהיינה ניתנות למימוש עד 

לאחר מועד פקיעתן כקבוע בכתב ההקצאה. החברה תהא רשאית להאריך תקופה לניצע ובכל מקרה לא 

על אף האמור לעיל, החברה תהיה רשאית, בכפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון, לקבוע כי  זו.

נושא המשרה יהיה זכאי להבשלה מוקדמת, מלאה או חלקית כפי שייקבע, של האופציות אשר עתידות 

וכן תהיה רשאית, באישור ועדת התגמול והדירקטוריון, להאריך את תקופת  להבשיל וטרם הבשילו

שנה אחת נוספת. כמו כן החברה  מימוש האופציות הנקובה בתכנית האופציות, בתקופה נוספת של עד

תהא רשאית לקבוע בתכנית המענקים תנאי הבשלה או תנאים להאצה של תקופת ההבשלה ו/או 

ני או חלקו, בנסיבות מיוחדות, כגון הפיכת החברה לחברה פרטית, תקופת החסימה של התגמול ההו

 ."בשינוי שליטה, מיזוג או שינוי מבני וכיוצ
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( לפקודת מס 2)ב()102יוקצו במסלול הוני ובאמצעות נאמן בהתאם לסעיף יכול שכתבי האופציות 

לפקודת מס הכנסה  102ולתוכנית האופציות, ככל שהוראות סעיף  1961-הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

)ט( לפקודת מס 3חלות לגבי הניצעים. בנוסף, הקצאת האופציות יכול שתיעשה בהתאם להוראות סעיף 

 הכנסה.

יובהר כי העקרונות האמורים לעיל משקפים את עיקרי תנאי התגמול ההוני של נושאי המשרה בחברה 

ציות או כתבי הקצאת האופציות וכי התגמול ההוני של נושאי המשרה יהא כפוף להוראות תכנית האופ

)ובכלל כך להוראות הנוגעות למיסוי, התאמת מחיר המימוש, אופן מימוש האופציות וכו'(. ועדת 

התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לקבוע הוראות נוספות בקשר עם תכנית האופציות או כתבי 

הוראותיהם, ובלבד שאין בשינוי ההקצאה לנושאי המשרה בחברה, וכן לעדכן מעת לעת את תנאיהם ו

 או עדכון כאמור כדי לחרוג מתקרות הזכאות לתגמול הוני שנקבעו במדיניות התגמול.

 ביטוח, פטור, שיפוי -חלק ה׳ 

 שיפוי .21

כפי שיהיה  נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון החברה )בנוסחם

לשיפוי מראש בשל חבות או הוצאה שהוטלה על נושא המשרה או מעת לעת(, לקבלת כתב התחייבות 

שהוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה, בהתאם לנהוג בחברה מעת לעת, ובלבד שסכום 

השיפוי שתשלם החברה )בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת הביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח 

על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על שערכה החברה( לכל נושאי המשרה, במצטבר, 

מהונה העצמי של החברה המיוחס  25%מבין: )א(  לגבוהסכום השווה  פי החלטת השיפוי, לא יעלה על

לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים, סקורים או מבוקרים 

תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה  האחרונים של החברה, שיהיו קיימים נכון למועד

  .מיליון דולר ארה"ב 5 ולכולם יחד, למקרה בודד או במצטבר, או )ב(

כמו כן, נושאי המשרה יהיו זכאים, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון החברה, לשיפוי בדיעבד בשל 

לה שעשה מתוקף היותו נושא חבות או הוצאה שהוטלה על מי מנושאי המשרה או שהוציא עקב פעו

 משרה.

 פטור .22

החברה תהא רשאית להעניק לדירקטורים בחברה פטור מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפי 

החברה, על פי כל דין, לרבות לדירקטורים שהינם בעל השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים 

ה שלבעל השליטה או לדירקטור כלשהו על פי כל דין, כאשר פטור מראש לא יחול על החלטה או עסק

יש בה עניין אישי, הכל בכפוף להוראות חוק ( גם דירקטור אחר מזה שעבורו מוענק הפטור)בחברה 

 .החברות ותקנון החברה

 ביטוח .23

כיסוי  נושאי המשרה בחברה יהיו זכאים, בכפוף להוראות חוק החברות ולתקנון החברה, לקבלת

", ביטוח מסוג Claims Madeושאי משרה, לרבות ביטוח מסוג "ביטוחי במסגרת ביטוח אחריות נ

"Run Off או כל כיסוי ביטוחי אחר אשר יחול על נושאי המשרה בחברה, בהתאם להחלטות ,"

 האורגנים המוסמכים של החברה.

בהתאם לעקרונות שנקבעו במסגרת תנאי ההתקשרות הנוכחיים של החברה בביטוח אחריותם של 

דולר ארה״ב  מיליון 5 ה, גבול הכיסוי הביטוח לנושאי המשרה בחברה לא יעלה עלנושאי המשרה בחבר

כאשר עלות דמי הביטוח בהם תישא החברה וגובה ההשתתפות העצמית לחברה יהיו למקרה ולתקופה 



13 

 

. מבלי לגרוע מכלליות בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, והעלות אינה מהותית לחברה

תיחשב כתנאי שוק ובעלות שאינה דולר ארה״ב  מיליון 1עלה על ילא בסך שפרמיה שנתית האמור לעיל 

 .מהותית לחברה בנסיבות העניין

תנאי ההתקשרות הנוכחיים של החברה בביטוח אחריותם של נושאי המשרה בחברה, כפי שאושרו על  .24

ם נכללים במדיניות לתשקיף ה 8לפרק  8.1.4 ףידי האורגנים המוסמכים של החברה, מפורטים בסעי

 תגמול זו על דרך ההפניה, ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

 תגמול דירקטורים -חלק ו' 

 , אשר אינם מועסקים בחברה,בכפוף להחלטות על פי דין, הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה .25

והוצאות ולגמול השתתפות בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול  יהיו זכאים לגמול שנתי

 , בהתחשב בדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.2000 -לדירקטור חיצוני(, תש"ס

 בכפוף לכל דין, החברה עשויה להעניק גמול הוני לדירקטורים, לרבות לדירקטורים חיצוניים .26

 ובהתאם לתכנית התגמול ההוני בחברה.  ,ולדירקטורים בלתי תלויים מעת לעת

 זכאים לשיפוי, פטור וביטוח בתנאים זהים ליתר נושאי המשרה בחברה,בנוסף, הדירקטורים יהיו  .27

 בהתאם להחלטות האורגנים המוסמכים בחברה.

 תנאי כהונתם של הדירקטורים החיצוניים יהיו בהתאם לקבוע בחוק החברות. .28

 הדירקטורים יהיו זכאים להחזרי הוצאות שיוציאו במסגרת כהונתם בחברה, בהתאם לנהלי החברה. .29

 נה תבחן ועדת התגמול את סבירות החזרי ההוצאות להם זכאים הדירקטורים בחברה.מדי ש

 גמול יו״ר הדירקטוריון ת -' ז חלק

לתשקיף, הנכללים  8.1.3, ראו סעיף יו"ר הדירקטוריון, מר שמעון שובל שללתנאי ההתקשרות  .30

 . ממנה במדיניות תגמול זו על דרך ההפניה, ומהווים חלק בלתי נפרד

 כספיםתגמול מנכ״ל החברה וסמנכ"ל  -׳ חחלק 

 8.1.2.1, שהינו ממייסדי החברה, ראו סעיף קליר אהודמנכ"ל החברה, מר  שללתנאי ההתקשרות  .31

  .ממנה לתשקיף, הנכללים במדיניות תגמול זו על דרך ההפניה, ומהווים חלק בלתי נפרד

לתשקיף, הנכללים  8.1.2.2ראו סעיף , יונתן ברגר, מר הכספיםשל סמנכ"ל לתנאי ההתקשרות  .32

  .ממנה במדיניות תגמול זו על דרך ההפניה, ומהווים חלק בלתי נפרד

מנכ"ל החברה וסמנכ"ל של  לעיל, תנאי הכהונה וההעסקה 32 -ו 31 פיםבסעימבלי לגרוע מן האמור  .33

ה' למדיניות התגמול, למעט ההוראות הספציפיות אשר -ייקבעו בהתאם להוראות חלקים א' הכספים

 ' זה.חנקבעו בחלק 

 פרשנות והוראות כלליות -׳ טחלק 

למונחים המצוינים במדיניות התגמול תובא הפרשנות הקבועה להם בחוק החברות, אלא אם נאמר  .34

 במפורש אחרת.
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מול הקבועים במסגרת מדיניות זו קובעים את המסגרת הכללית לתגמול נושאי המשרה תנאי התג .35

בחברה, אינם מקנים לנושאי המשרה זכויות כלשהן, ואינם מהווים חוזה לטובת צד ג'. במסגרת תנאי 

ההעסקה הספציפיים של כל נושא משרה ייקבעו ההסדרים הפרטניים שיחולו בקשר לתנאי הכהונה 

 שאי המשרה.וההעסקה של נו

 מקום בו נקבע במדיניות התגמול כי לוועדת התגמול או לדירקטוריון הסמכות לאשר פעולה מסוימת, .36

תוקנה לוועדת התגמול או לדירקטוריון )לפי העניין( הסמכות לעשות כן על פי שיקול דעתם, ללא צורך 

 באישור נוסף, והכל בכפוף לכל דין.

 רכיב גמול מסוים, או טווח לרכיבי גמול מסוימים, יהיומקום בו נקבעה בתכנית התגמול תקרה ל .37

רשאים ועדת התגמול או הדירקטוריון לקבוע כל סכום של תגמול אשר אינו חורג מהתקרה האמורה, 

או מהטווח, לפי שיקול דעתם. ככל שלנושא משרה יוענק תגמול נמוך מהתגמול המתואר במדיניות זו 

 ות זו.הדבר לא יהווה חריגה מהוראות מדיני

 נושאי המשרה יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, לוותר על רכיב תגמול כלשהו, באופן חד פעמי או .38

לתקופה מסוימת, וזאת מבלי לגרוע מזכאותם ליתר תנאי הכהונה וההעסקה )ומבלי לגרוע מזכאות 

 נושא המשרה לקבלת רכיב התגמול עליו הוא ויתר עם תום תקופת הויתור(.

 להתקשר עם נושאי משרה בהסכמים ו/או התקשרויות אחרות בהתאם להוראותהחברה תהא רשאית  .39

 , בכפוף לאישורן על פי דין.1999-הפרק החמישי לחלק השישי של חוק החברות, התשנ"ט

החברה תהא רשאית להתקשר בהסכמי ייעוץ/ניהול עם חברות בשליטת נושאי המשרה. על דמי הניהול 

-י, בשינויים המחויבים. במקרה כאמור לא יתקיימו יחסי עובדיחולו ההוראות החלות על שכר חודש

מעביד בין החברה לבין נושא המשרה ויחולו על דמי הניהול ההוראות החלות על שכר חודשי בשינויים 

המחויבים. דמי הניהול יהיו שווים לעלות המעסיק בהתקיים יחסי עבודה. דמי ניהול יכול וישולמו 

יים. במקרה של שינוי במתכונת ההעסקה משירותי ייעוץ ליחסי עבודה בתשלומים חודשים או רבעונ

יהא זכאי נושא המשרה לתנאים סוציאליים ממועד שינוי מתכונת ההעסקה בלבד. במקרה של שינוי 

במתכונת ההעסקה מיחסי עבודה לשירותי ייעוץ יהא זכאי נושא המשרה במועד שינוי מתכונת 

מעביד, ומאותו מועד תחדל זכאותו לתנאים -ם יחסי עובדההעסקה לתשלומים הניתנים בעת סיו

 סוציאליים.

בחברה  התקשרות החברה בהסכמי העסקה עם נושאי משרה בה ו/או כל הענקת תגמול לנושאי המשרה .40

 .יכול שתיעשה באמצעות החברה או באמצעות חברת בת של החברה
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