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   להשלמה תשקיף

  )IPO( הפקה ראשוה לציבור

  של

, אשר יוצעו )"יירות הערך המוצעיםאו " "המיות המוצעות(" החברהשל , ערך קוב ללאעל שם,  רשומות מיות רגילות, 5,131,965
והודעה משלימה שתפורסם בהתאם לתקות יירות ערך (הודעה  ")תשקיף להשלמה" או " התשקיף(" לציבור על פי תשקיף זה

  .", לפי העיין)משלימה הודעה"-" ומשלימה הודעה תקות(" 2007-תשס"זהמשלימה וטיוטת תשקיף), 

  .זה לתשקיף ד'לפרטים בדבר הזכויות הלוות למיות המוצעות, ראו פרק 

  הצעה לציבור

-תשס"זה, כהגדרתם בתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך לציבור), בלבד מוסדייםלמשקיעים יירות הערך המוצעים, מוצעים 
) 1(א)(11לתקה  , במחיר אחיד ליחידה, בהתאםיחידות 5,131,965 -ב, בדרך של הצעה לא אחידה, ")לציבור תקות אופן ההצעה(" 2007

   ומחיר של כל יחידה היו כדלקמן: הרכב .מיה אחתכאשר כל יחידה כוללת  ,לציבור לתקות אופן ההצעה

*)ש"ח 6.82   ש"ח למיה   6.82במחיר של  הרגיל המי 1 (

ש"ח, ללא כל החה או הטבה (בכפוף לשיויים בהודעה  6.82כל היחידות תימכרה ליצעים המוסדיים במחיר ליחידה של מובהר כי  (*)
  המשלימה, ככל שיהיו).

. ולתקות הודעה משלימה ) לחוק יירות ערך2(א)(16החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף לאחר פרסומו של תשקיף זה, תפרסם 
ימים  75-פי תשקיף זה, תסתיים לא יאוחר מ-פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על

  .י המוקדםימים מתחילת התקופה להגשת הזמות, לפ 45-מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ

יושלמו ו/או יעודכו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שיויים ככל שיהיו יכול שבמסגרת ההודעה המשלימה, 
 )1א(1בכמות ובתאי יירות הערך המוצעים. ככל שבהודעה המשלימה ישוו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקה 

משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפי חלוף שי ) לתקות הודעה 3עד (
  .ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה

   יפורטו במסגרת הודעה משלימה. על פי תשקיף זה יירות הערך המוצעים פקתבהההוצאות הכרוכות  סך כל

  .לחלק בלתי פרד מתשקיף זהעם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה 

) לפחות בחיתום, כאשר 25%)(א) לתקות ההצעה, תובטח ההצעה על פי תשקיף זה בחלקה (1(א)(11בהתאם לדרש על פי תקה 
 1(כהגדרת מוח זה בסעיף  יםמתמחר ישמשו כחתמים מורה מבטחים חיתום ויהול בע"מו רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ

. פרטי הסכם החיתום יובאו במסגרת ההודעה המשלימה. ), לפי העיין"החתמים"או "יםהמתמחר החתמיםלחוק יירות ערך) ("
  . זה לתשקיף בפרק ב' 2.5עיף ראו ס ,לפרטים

  .)IPO( לציבור החברה מיות של ראשוה הצעה היא זה תשקיף פי על לציבור ההצעה

מיות רגילות  16,568,550, תירשמה למסחר בבורסה, זה תשקיף' ללפרק ב 2.10 ףלהתקיימות דרישות הבורסה כאמור בסעיבכפוף 
מיות  2,742,210 ;המיות המוצעות לציבור על פי התשקיף ;") הקיימות בהון החברהמיות רגילות(" ללא ערך קוברשומות על שם, 

 2,179,080 וכן ;תשקיף זהפרק ג' בל 3.2.3.3 ףבסעיכמפורט למיות רגילות של החברה,  המרת השקעת הגישוררגילות שתבעה מ
 הקצתה החברהאשר למימוש למיות רגילות של החברה,  אופציות לא רשומות היתות 24,212 של מיות רגילות שתבעה ממימוש
  .ההפקה על פי תשקיף זה בערבלעובדים יועצים וושאי משרה, 

  .זה לתשקיף ב'לפרטים וספים אודות ההצעה ואופן הצעת יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ראו פרק 

   .זהפרק ג' בתשקיף  ווביירות ערך המירים, רא במיות החברהלפרטים אודות המחירים שקבעו בעסקאות 

  ותשקיף מדף 

א(ו) לחוק יירות 23ות ערך של החברה, בהתאם להוראות סעיף רייתשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף אשר מכוחו החברה תוכל להציע 
ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותאי יירות הערך והרכב 

  ").תשקיף מדףהיחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקון והחיות הבורסה כפי שיהיו באותה עת ("

החברה תוכל להפיק מיות  ובכלל זהתשקיף מדף זה, החברה תוכל להפיק סוגי יירות ערך שוים, בהתאם להוראות הדין  של וחומכ
, אגרות חוב היתות (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב, כפי שתהייה, מעת לעת) רגילות של החברה, אגרות חוב

לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה, כפי שתהייה, מעת ( למיות החברהלהמרה 

לשוק  ו/או החדרתם עלת בתחום המחקר והפיתוח ועל רקע היעדר הוודאות לגבי הצלחת המשך פיתוח מוצריהולאור אופייה של החברה כחברה הפ
לשם שיווק ומכירת מוצריה ו/או החדרתם  כישלון בהשגת האישורים הדרשיםהרלווטי, במקרה של כישלון בפיתוח של מוצריה של החברה ו/או 

כי כחברת מחקר ופיתוח, על מת לספק את המימון הדרש  לשוק הרלווטי, עלולה השקעת החברה בפיתוח מוצריה, לרדת לטמיון. כמו כן, יובהר
ד ליצירת תזרים מזומים חיובי פרמטי ממכירת מוצריה לשם לגיוסי הון ע להשלמת הליך המחקר והפיתוח של מוצרי החברה דרשת החברה

החברה החלה למכור את מוצריה הואיל ו ,עוד יובהר כי, כון למועד התשקיף, לחברה אין הכסות מהותיות מלקוחותיה מימון הוצאותיה השוטפות.
 . 2020ברבעון הרביעי לשת 



 

 להמרה היתות חוב לאגרותו אאגרות חוב ל, כתבי אופציה היתים למימוש למיות החברה, כתבי אופציה היתים למימוש לעת)
    .פי הדין יתן יהיה להפיקו מכוח תשקיף מדף במועד הרלווטי-ל ייר ערך אחר שעלוכן כ מסחריים ערך יירות ,החברה למיות

  הוא גורם התחרות. , למועד תשקיף זההחברה עסקי על גדולה השפעה בעל ואשר להערכת החברה הי הסיכון רםגו

   .זה תשקיףלפרק ו' ב 6.32 סעיף ראוי סיכון וספים בעלי השפעה על החברה, ם סיכון זה ואודות גורמלפרטים אודות גור

אשר שיקף לחברה שווי של  ₪, 232-כ במחיר למיה שלמיליון דולר ארה"ב,  3של השלימה החברה סבב גיוס  31.10.2020ביום 
משווי החברה  62%-כב שהיו מוך (לפי השער היציג של דולר ארה"ב לשקל חדש כון למועד השלמת סבב הגיוס),₪  34,220,000

   בהצעה לציבור על פי תשקיף זה.האחיד מהמחיר המשתקף 

המשתקף מהמרת  שווי החברההשקעת גישור, כאשר  באמצעות ,מיליון דולר ארה"ב 4.4-כשל השלימה החברה גיוס  2021חודש מרץ ב
 בהצעה האחיד מהמחירמשווי החברה אשר משתקף  24%-כב שהיו מוך ₪, מיליון 97.65-כ היוהגישור למיות החברה השקעת 

  לציבור על פי תשקיף זה. 

  לתשקיף.בפרק ג'  3.2סעיף , ראה וספים אודות סבב הגיוס והשקעת הגישור כאמורלפרטים 

 1970-, התש"ל)דוחות תקופתיים ומיידים(לתקות יירות ערך ג 5החברה היה "תאגיד קטן", כמשמעותו בתקה למועד התשקיף 
ד(ב) 5בתקה  המפורטותלתאגיד קטן,  ההקלות כלדירקטוריון החברה לאמץ את בהתאם בחר  ,")תקות דוחות תקופתיים ומיידיים("

 על המבקר החשבון רואה ודוח הפימית הבקרה על דוחפטור מפרסום ) א: (כדלקמן עיקרן אשר ,לתקות דוחות תקופתיים ומיידיים
 כלולות חברות דוחות של הצירוף סף העלאת) ג( ;20% -ל שווי הערכות צירוף עם בקשר המהותיות סף העלאת) ב( ;הפימית הבקרה

 -ואישור דוחות כספיים על ידי דירקטוריון החברה בלבד (וללא צורך באישור ועדת מאזן);  )ד(-ו; 40% -ל בייים לדוחות מהותיות
  ).מתכות דיווח חצי שתית(דיווח על בסיס מתכות דיווח של תאגיד קטן פטור  (ה)

עילית לאחר רישום יירות הערך שלה למסחר, כפוף למספר -כפי שמסר לחברה מהבורסה, ייתכן שהחברה תיכלל במדד ת"א טק
תאים, שהעיקריים שבהם הם כדלקמן: (א) שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מיות החברה בבורסה יעמוד על 

; (ג) שווי השוק של מיות החברה 10%-לפחות; (ב) שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ מיליון ש"ח 20
 50-מיליון ש"ח; (ד) המחיר למיה על פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה לא יפחת מ 100-במועד הרישום למסחר לא יפחת מ

רשומה למסחר בבורסה וספת. ככל שתעמוד החברה בתאים האמורים לעיל הה מיה ישראלית ואיה אגורות; (ה) מיית החברה 
עילית, תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מןהמויות בתקות יירות ערך (דוחות תאגיד שמיותיו כלולות במדד -ותיכלל במדד ת"א טק

לב לחוק 35בבורסה בחו"ל, כאמור בסעיף רישום למסחר  ככל שיהיה, וכן הקלה ביחס למתכות דיווח 2016-עילית), התשע"ו-ת"א טק
עילית, ואין כל ודאות -יירות ערך. יובהר, כי כון למועד תשקיף זה, החברה איה כללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד ת"א טק

   כי תעמוד בתאים שפורטו לעיל.

ובאתר הבורסה ליירות ערך  www.magna.isa.gov.ilיתן לעיין בוסח המלא של תשקיף החברה באתר רשות יירות ערך בכתובת 
  .www.tase.co.ilבכתובת 
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 הגדרות . 1.1

  ההגדרות הבאות למוחים המופיעים לצדן:ישמשו בתשקיף זה 

  הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ;  -   "הבורסה"

  -   "ההודעה המשלימה"

) לחוק יירות ערך 2)(1(א16הודעה משלימה, שתפרסם החברה בהתאם לסעיף 

הפרטים החסרים  יושלמו ו/או יעודכו כלולתקות הודעה משלימה, במסגרתה 

 ו/או היתים לעדכון בתשקיף, לרבות, אך לא רק, שיויים, ככל שיהיו ואם יהיו,

המועד והתקופה  ,תשקיף וכןהפי - בכמות ובתאי יירות הערך המוצעים על

   ;להגשת בקשות לרכישת יחידות

  ;בע"מאייר סמארט אורה   -   "החברה"

  -   החברה לרישומים"
או כל חברה אחרת ליירות ערך בתל אביב בע"מ סה הבורהחברה לרישומים של 

ובלבד שכל יירות הערך של החברה יהיו רשומים  ,לרישומים שתבוא בעליה

   באותה חברה לרישומים;

  ;ותשקיף מדף זה תשקיף להשלמה זה  -   "התשקיף"

  ;1999- חוק החברות, התש"ט  -   "חוק החברות"

  ;1968- כ"חחוק יירות ערך, התש  -   "חוק יירות ערך"

 או"פקודת מס הכסה" 

  "הפקודה"

  פקודת מס הכסה [וסח חדש];  - 

 או "תעשיות בית אל"

  "בית אל"

  ;ע"מאל זכרון יעקב ב- תעשיות בית  

  ;2010- התש"ע ),דוחות כספיים שתיים(תקות יירות ערך   -   "תקות דוחות כספיים"

"תקות דוחות תקופתיים 

  ומיידיים"
  ;1970- ך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"לתקות יירות ער  - 

  ;2007- תקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך לציבור), התשס"ז  -   "תקות אופן הצעה"

  ;2007- תקות יירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), התשס"ז  -   "תקות הודעה משלימה"

  ; -2005יירות ערך), התשס"ותקות יירות ערך (הצעת מדף של   -   "תקות הצעת מדף"

- ה וצורה), התשכ"טמב -  תקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -   "תקות פרטי תשקיף"

1969.  

 כללי . 1.2

 בהתאם להוראות, כחברה פרטית מוגבלת במיות 15.3.2018ביום בישראל והחלה את פעילותה החברה התאגדה  . 1.2.1

  .חוק החברות

פי תשקיף זה, תהפוך החברה לחברה ציבורית, - של החברה למסחר בבורסה עלעם רישומם של יירות הערך  . 1.2.2

 כהגדרת מוח זה בחוק החברות וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך.

. לפרטים וספים אודות )IPO( ההצעה על פי תשקיף זה היה הצעה ראשוה של יירות ערך של החברה לציבור . 1.2.3

  שקיף זה.לתו' החברה ראו פרק 

פי תשקיף להשלמה הכולל גם רישום למסחר של - היתרים ואישורים להצעה לראשוה של יירות ערך על . 1.3

 יירות ערך קיימים

פי - פי כל דין להצעת יירות הערך והפקתם על- את כל ההיתרים והאישורים הדרושים על החברה קיבלה . 1.3.1

 תשקיף.התשקיף ולפרסום ה
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לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור אין בהיתרה של רשות יירות ערך  . 1.3.2

  .מהימותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך המוצעים

עם רישום יירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, תדווח החברה לרשם החברות על הפיכתה לתאגיד מדווח,  . 1.3.3

 בהתאם להוראות חוק החברות. 

עומדים בתאים הקבועים  פיו יירות הערך הכלולים בתשקיף זהלהעקרוי לה מהבורסה את אישורה החברה קיב . 1.3.4

 . ")אישור הבורסה לתשקיף(" יובתקון הבורסה והחיות

מתן האישור כאמור איו מהווה אישור לרישום יירות הערך המוצעים למסחר והרישום למסחר של יירות הערך  . 1.3.5

  .משלימה שתפורסםההודעה הפי - אישור לרישום יירות הערך המוצעים למסחר עלהמוצעים יהיה כפוף לקבלת 

תשקיף יתקבל טרם פרסום ההודעה הי פ- אישור הבורסה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים על . 1.3.6

המוצעים  , על פי ההודעה המשלימה,רישום יירות הערך .לתשקיף בפרק ב' 2.14כמפורט בסעיף  ,המשלימה

 ולשווי ושיעור מזערי , להון עצמי מיימאלירסה כפוף לקיום פיזור מזערי של יירות הערך המוצעיםלמסחר בבו

רסה. על פי תקון הבו- של החזקות הציבור ביירות הערך המוצעים, כדרש מחברה חדשה מסוגה של החברה על

אות תקון הבורסה י תשקיף זה יחולו הורפ- אישור הבקשה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים על

 והחיותיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר.

באישור העקרוי האמור של הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר של יירות הערך אין לראות  . 1.3.7

 .שלימהפי ההודעה המ- פי התשקיף ועל- המוצעים על

ר לפרטים המובאים בתשקיף או למהימותם או אין לראות באישור העקרוי האמור של הבורסה אישו . 1.3.8

לשלמותם, ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של יירות הערך המוצעים בתשקיף או על 

  .פי ההודעה המשלימה- המחיר בו יוצעו על

ו או מהמועד ב תפורסם לא מוקדם מחמישה ימי עסקים ממועד פרסום התשקיף להשלמה המשלימהההודעה  . 1.3.9

פורסמה בציבור טיוטת תשקיף להשלמה, ובתשקיף להשלמה שיויים זיחים בלבד לעומת הטיוטה האחרוה 

. פורסמה הודעה משלימה, התקופה )לפי המוקדם(שפורסמה או שיויים שיתן לכלול אותם בהודעה משלימה 

ם שבע שעות ומתוכן חמש י תשקיף זה תסתיים לא לפי תופ- להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על

ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או  75- שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ

 ימים מתחילת התקופה להגשת הזמות, לפי המוקדם. 45- מ

 ) לתקות3) עד (1א(1ישוו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקה  המשלימהככל שבהודעה  . 1.3.10

א לפי חלוף לפי תשקיף זה - הודעה משלימה, תתחיל התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על

שי ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ותסתיים לא לפי תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר 

  לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה.

 ףהיתרים ואישורים הוגעים לתשקיף המד . 1.4

החברה קיבלה את כל יירות ערך.  א לחוק23בסעיף  מוח זה תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, כהגדרת . 1.4.1

- פי כל דין לפרסום תשקיף מדף זה, והצעת יירות ערך לציבור על- ההיתרים, האישורים והרישיוות הדרושים על

בהם יושלמו ת מדף ואשר אשר יוגשו בהתאם לחוק יירות ערך ותקות הצע ,פי דוחות הצעת מדף- פיו תיעשה על

 ").דוח הצעת מדף(" הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

תשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימותם האין בהיתרה של רשות יירות ערך לפרסום  . 1.4.2

 .י דוח/ות הצעת מדףפ- שיוצעו על או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של יירות הערך

, החברה קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוי לרישום יירות הערך הכלולים בתשקיף מדף זה במועד התשקיף . 1.4.3

אישורה העקרוי של הבורסה איו מהווה אישור מדף. חות הצעת פי דו- ואשר יוצעו בעתיד, ככל שיוצעו, על

יד לציבור, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור לרישום לרישום למסחר של יירות הערך שיוצעו בעת

 . עת מדף שיפורסם במסגרת הצעתםפי דוח הצ- למסחר על
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פי דוח - אין במתן האישור העקרוי ה"ל משום התחייבות למתן אישור לרישום למסחר ליירות ערך שיוצעו על . 1.4.4

פי דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקון - להצעת מדף בעתיד. על אישור לרישום למסחר ליירות ערך שיוצעו ע

 פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישומם למסחר.   - הבורסה וההחיות על

אין לראות באישור הבורסה לתשקיף מדף זה אישור לפרטים המובאים בתשקיף, למהימותם או לשלמותם ואין  . 1.4.5

כלולים או על המחיר בו יוצעו בדוח הצעת מדף בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של יירות הערך ה

 בעתיד. 

   עילית- מדד טק . 1.5

הערך שלה  ילית לאחר רישום יירותע- ביב טקא- כפי שמסר לחברה מהבורסה, ייתכן והחברה תיכלל במדד תל

המסחר הראשון של  שווי החזקות הציבור בתחילת יום )א(למסחר, בכפוף למספר תאים, שהעיקריים שבהם: 

הציבור בתחילת יום המסחר כאמור  ב) שיעור החזקות(מיליון ש"ח לפחות;  20חברה בבורסה יעמוד על מיות ה

 (ד)"ח; שמיליון  100 - הרישום למסחר לא יפחת מ  שווי השוק של מיות החברה במועד ; (ג)10%- לא יפחת מ

מיית החברה היה מיה  )ה(אגורות;  50 - המשלימה לא יפחת מה המחיר למיה על פי התשקיף להשלמה וההודע

בבורסה וספת. לפיכך, בהתחשב במאפייי החברה, במבה ההפקה ובהיקפה,  ישראלית ואיה רשומה למסחר

ילית. אם תעמוד החברה בתאים האמורים לעיל ותיכלל במדד ע- אביב טק- החברה במדד תל ייתכן מצב בו תיכלל

 וחות תאגיד(דמן ההקלות המויות בתקות יירות ערך  , תוכל החברה לבחור ולאמץ אלועילית- טק אביב- תל

  כמפורט להלן:) ו"יתעיל- תקות טק(" 2016 - תשע"ו, )עילית- שמיותיו כלולות במדד ת"א טק

קטן, כהגדרת מוח  , החברה תהה מהקלות היתות ל"תאגיד קטן" אף אם לא תחשב תאגיד1בתקופת ההקלות . 1.5.1

 . ם ומיידייםדוחות תקופתיי תג' לתקו5זה בסעיף 

 ב(ד)9כמפורט בסעיף  פטורה מלצרף הצהרת מהלים על הבקרה הפימית, אבתקופת ההקלות, החברה תה . 1.5.2

 .דוחות תקופתיים ומיידייםלתקות 

בעסקי החברה ביחס  בתקופת ההקלות, ביחס לדוחות רבעויים, החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות שיויים . 1.5.3

בייים ומידע פיסי של  ; מלצרף דוחותדוחות תקופתיים ומיידייםלתקות  א39לדוח התקופתי כאמור בתקה 

מלצרף דוח דירקטוריון רבעוי,  ; וכןוחות תקופתיים ומיידייםדא לתקות 44- ו 44חברה כלולה, כאמור בסעיפים 

קריות יפרט את ההתפתחויות העי . החברה תצרף דוח אשרדוחות תקופתיים ומיידייםלתקות  48כאמור בתקה 

 .מתום שת הדיווח האחרוה במצב עייי החברה בתקופת הבייים ובתקופה המצטברת

החברה יירשמו למסחר  ם וככל שיירות הערך שלא - לחוק יירות ערך (ד) לב35כן ובהתאם להוראות סעיף  כמו . 1.5.4

יקי יירות הערך החברה לקבל את הסכמת מחז לב לחוק יירות ערך, לא תידרש35בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 

לחוק יירות  3ערך, על מת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה' לחוק יירות (ג)לב35שלה, כאמור בסעיף 

יירות הערך של החברה יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור לעיל, החברה לא תפה  ערך. יובהר כי, אם וככל

לחוק  3פרק ה' ל מת לעבור ולדווח בהתאם להוראותתידרש לקבל את הסכמת מחזיקי יירות הערך שלה ע ולא

  יירות ערך.

ל עילית ואין כ- טק ביבא- כון למועד תשקיף זה, החברה איה כללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל

לאמץ אלו מן ההקלות  ודאות כי תעמוד בתאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה החלטה האם

  עילית.- ו בתקות טקהמויות לעיל ו/א

  הון החברה . 1.6

לפירוט בדבר הון המיות הרשום, המופק והפרע של החברה לתאריך התשקיף והון המיות המופק והפרע  . 1.6.1

  זה. לתשקיף ג'במועד התשקיף, בד בבד עם ביצוע ההצעה ואחרי ההצעה לפי תשקיף זה, ראו פרק 

                                                 
1

) תום השה שבמהלכה יחלפו חמש שים ממועד ההפקה 1התקופה ממועד ההפקה לראשוה לציבור עד קרות אחד מאלה, לפי המוקדם: (   

יארד ) תום השה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד בתשעים הימים שקדמו לתום אותה שה, עלה על מיל2(-הראשוה לציבור; ו

 ש"ח.



4-א 

  :כדלקמן םהי31.12.2020, כון ליום מרכיבי ההון העצמי של החברה  . 1.6.2

  )דולר ארה"בסכום (באלפי   רכיב

  1  הון מיות 

 3,572  פרמיה על מיות

 325  קרות הון

 )2,446(  עודפים

 0  זכויות שאין מקות שליטה

 1,452  סה"כ הון:

  

סעיפים של החברה, לרבות ביחס לשיויים שחלו בהון המיות כאמור, ראו  לפרטים וספים בדבר הון המיות

 .לתשקיףג' פרק ל 3.3 - ו 3.2, 3.1
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ק ר '  פ י -ב ט ר ה פ ע צ ה   ה

ההודעה ידי החברה, תתבצע על פי תשקיף זה והודעה משלימה (״-הצעת יירות הערך לציבור שוא תשקיף זה על

  ״), וזאת מכוח תקות הודעה משלימה. המשלימה

(כהגדרת מוח זה בתקות אופן ההצעה), תוצעה בלבד פי תשקיף זה למשקיעים מוסדיים -יירות הערך המוצעים על

בדרך של הצעה לא אחידה כמשמעה בפרק ג' לתקות אופן ההצעה. לאחר פרסום התשקיף, תפרסם החברה הודעה 

עה משלימה, אשר במסגרתה יושלמו הפרטים ) לחוק יירות ערך ולתקות הוד2)(1(א16משלימה בהתאם להוראות סעיף 

ימים מיום  75-מהחסרים בתשקיף ו/או יעודכו הפרטים היתים לעדכון בתשקיף. הודעה משלימה תפורסם, לא יאוחר 

ככל שההודעה המשלימה  .ימים מתחילת התקופה להגשת הזמות, לפי המוקדם 45-או מ פרסום התשקיף להשלמה

במועדים מאוחרים למועד האמור לעיל, תידרש החברה להגיש בקשה לתיקון תשקיף טרם ביצוע ההצעה לפי  תפורסם

ומורה  ידי רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ-פי תשקיף זה תובטח, בחלקה, בחיתום על-תשקיף זה. ההצעה על

, הכל בהתאם לתקה )"החתם"או " החתמים המתמחרים"או  "החתמים" –מבטחים חיתום ויהול בע"מ (להלן יחד 

על התשקיף.  םכאמור כחתימת םעל ההודעה המשלימה ויראו בחתימת מויחת מים) לתקות אופן ההצעה. החת1(א)(11

במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך לא רק, תאי הסכם החיתום, 

  בפרק זה להלן. 2.15בסעיף  לפרטים וספים ראועמלת חיתום, עמלת הפצה וריכוז. 

ההוראות הכללות בפרק זה מתבססות, בין היתר, על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה, תקון והחיות הבורסה 

וסחן במועד פרסום התשקיף. ככל שיחול שיוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום התשקיף: (א) "), כהוראות הבורסה("

(ב) יפורטו -יחולו על הצעת יירות הערך על פי ההודעה המשלימה, הוראות הבורסה כפי שהיו במועד ההודעה המשלימה; ו

לגבי יירות הערך המוצעים) לעומת (בהוראות הבורסה הרלווטיות לפרק ההצעה  יםבמסגרת ההודעה המשלימה, השיוי

  .הוראות הבורסה שכללו בתשקיף

 יירות הערך המוצעים לציבור . 2.1

 ההצעה לציבור תתבצע במסגרת ההודעה המשלימה לתשקיף זה, במסגרתה יוצעו לציבור יירות הערך הבאים:

 להלן תמצית תאי יירות הערך המוצעים לציבור: . 2.1.1

המיות (" להלן קוברך עללא  ,שםמיות רגילות, רשומות על  5,131,965החברה מציעה לציבור בדרך של הפקה, עד  . 2.1.1.1

 ). "יירות הערך המוצעיםאו " "המוצעות

 לתשקיף זה.  ד'לפרטים אודות הזכויות הלוות למיות המוצעות ראו בפרק 

) 2)(1(א16להלן בהתאם לסעיף  2.14לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה, כמפורט בסעיף  . 2.1.1.2

  .לחוק יירות ערך ולתקות הודעה משלימה

פי תשקיף זה תפורסם במסגרת ההודעה המשלימה. -התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על . 2.1.1.3

התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות ערך המוצעים על פי תשקיף להשלמה זה לא תחל בטרם חלפו חמישה ימי 

ף להשלמה, ובתשקיף עסקים ממועד פרסום התשקיף להשלמה או מהמועד בו פורסמה בציבור טיוטת תשקי

להשלמה שיויים זיחים בלבד לעומת הטיוטה האחרוה שפורסמה או שיויים שיתן לכלול אותם בהודעה 

פי  -. פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על)לפי המוקדם(משלימה 

ימים מתחילת התקופה להגשת  45-ף להשלמה או מימים מיום פרסום התשקי 75-לא יאוחר מ תשקיף זה תסתיים

ככל שבהודעה המשלימה ישוו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקה  .הזמות, לפי המוקדם

תתחיל התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על פי  לתקות הודעה משלימה, )3(עד  )1(א1

 .מי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימהתשקיף זה לא לפי חלוף שי י

להלן, לרבות,  2.14במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו או יעודכו הפרטים החסרים בתשקיף כמפורט בסעיף 

התחייבויות משקיעים מוסדיים, שיויים ככל שיהיו בכמות ובתאי יירות של  הציון דבר קיומחיתום ככל שיהיה, 

  הערך המוצעים וכיוצ"ב. 

כספי ההפקה מאת המשקיעים, מבלי שתהיה החברה רשאית לבטל את הצעת יירות הערך בכל עת לפי קבלת 

  למשקיעים כל טעה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את כל ההזמות שיתו לחברה כבטלות.
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 אופן הצעת יירות הערך לציבור  . 2.2

) 1(א)(11יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, מוצעים על ידי החברה בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בסעיף 

  ההצעה, כפי שיפורט להלן: לתקות אופן

") בדרך של היחידותיחידות (" 5,131,965-מיות רגילות של החברה, המוצעות ליצעים המוסדיים ב 5,131,965 . 2.2.1

 הרכב כל יחידה ומחירה הים כדלקמן: הצעה לא אחידה ובמחיר אחיד ליחידה, כאשר

  מחיר    הרכב יחידה

של החברה במחיר ללא ערך קוב  הרגיל המי 1

  ש"ח למיה 6.82של 

  ש"ח 6.82  

ש"ח, ללא כל החה או הטבה (בכפוף לשיויים  6.82כל היחידות תימכרה למציעים המוסדיים במחיר ליחידה של  . 2.2.2

 .בהודעה המשלימה, ככל שיהיו)

מאת יובהר, כי החברה רשאית לבטל את ההצעה לציבור של יירות הערך בכל עת לפי קבלת כספי ההצעה  . 2.2.3

המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל דרישה, טעה ו/או תביעה בקשר לכך. במקרה כאמור ייראו את כל 

 ההזמות שיתו לחברה כבטלות.

 תאי יירות הערך המוצעים לציבור . 2.3

 תאי המיות המוצעות . 2.3.1

 ,החברה. המיות המוצעותפי תשקיף זה, תהייה שוות זכויות למיות הרגילות הקיימות בהון -המיות המוצעות על

המרת והמיות שתבעה מ) ותרשומ(לא  אופציותהמיות שתבעה ממימוש  ,החברההמיות הקיימות בהון 

על שם החברה לרישומים ותזכיה את  תרשמה, לפרק ג' בתשקיף זה 3.2.3.3כמפורט בסעיף  השקעת הגישור

ידי -בעליהן בזכויות שוות לקבלת דיבידדים, מיות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על

   .החברה לאחר תאריך התשקיף

  .לתשקיףד' ראו בפרק  ,לפרטים וספים בדבר הזכויות הלוות למיות המוצעות

 תשקיף זה תאים מתלים להשלמת ההצעה על פי . 2.4

בהתקיימות דרישות פי תשקיף זה ורישום יירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותים -ההצעה על השלמת

 להלן. 2.10.3 - 2.10.1 ראו סעיפים ,הבורסה. לפרטים

 תיאור ההצעה לציבור  . 2.5

 כללי . 2.5.1

באופן המפורט  ,יחידות 5,131,965-, במכרז בהצעה לא אחידה יירות הערך המוצעים יוצעו לציבור כאמור במסגרת . 2.5.1.1

  .ההצעה, כל יחידה מכילה מספר שווה של מיות מוצעותאופן לתקות בפרק ג' 

מיירות הערך  25%, הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום של לפחות פרק ג' לתקות אופן ההצעה בהתאם להוראות . 2.5.1.2

אופן אחידה יהיו משקיעים מוסדיים כהגדרת מוח זה בתקות  המוצעים לפי התשקיף והיצעים בהצעה לא

מן ההפקה למי שאיו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי  30%רשאית למכור עד תהיה החברה  ,אולם .ההצעה

שאיו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו יירות הערך ליצעים בהצעה לא אחידה 

ובאותו יום, והכמות שתוקצה לכל משקיע שאיו משקיע מוסדי, תהיה לפי חלקה היחסי של הזמתו מתוך סך כל 

אשר כל משקיע יוכל להגיש הזמה אחת בלבד; עשתה ההצעה חלקה , כאיו משקיע מוסדיההזמות של מי ש

 . מתוך כלל ההפקה 30%יימו אותם  -בישראל וחלקה מחוץ לישראל 

 התקופה להגשת הבקשות . 2.5.2

 התקופה להגשת בקשות בהצעה הלא אחידה לפי תשקיף זה תפורטה במסגרת ההודעה המשלימה.

 התחייבות מוקדמת . 2.5.3
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למשקיעים מוסדיים, במטרה לקבל מהם הזמות לרכישת חתמים מועד פרסום תשקיף זה פו החברה והל עובר

פי תשקיף זה. כל הזמות המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשה לחתמים -היחידות המוצעות על

שיפורסם בהודעה  ידי החתמים, ותקובה במחיר ליחידה-ולחברה על גבי טפסי הזמה בוסח שיישלח אליהם על

המשלימה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה. יתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה 

שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הקוב בה בלבד, 

חילה. בקשה שמספר היחידות הקוב בה פחות וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא כלל בה מלכת

מיחידה אחת, לא תתקבל. בקשות המשקיעים המוסדיים לרכישת יחידות כאמור תהייה בלתי חוזרות. כל בקשה 

תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את יירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהיעות מלאה או חלקית 

פי תאי -את המחיר המלא, על ")רכז ההפקה(" מבע" בק מזרחי טפחות הפקרכז ההלבקשתו ולשלם באמצעות 

פי תאי התשקיף וההודעה  התשקיף וההודעה המשלימה, של יירות הערך המוצעים שיוקצו לו עקב היעות על

  .המשלימה

  היחידות הקצאת . 2.5.4

   :להלן כמפורט תיעשה היחידות הקצאת

 היחידות למשקיעים מוסדיים הקצאת

 םהתקופה להגשת הזמות, היחידות המוצעות תוקציה למזמיים בהצעה לא אחידה לפי שיקול דעת תוםלאחר 

, לאחר היוועצות בחברה. במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמות שתוקצה לכלל המשקיעים המוסדיים החתמיםשל 

ידי חתם או -לו על ידי החתם המוי בקבוצתו ובין שמכרו-בין שמכרו לו על(המויים בקבוצתו של חתם להצעה 

מכמות היחידות שמכרה בהצעה.  5%ידי קבוצתו, על -או בקבוצת מפיץ, או שהשקעותיהם מוהלות על )מפיץ אחר

 10-ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם כאמור, גבוה מ-היה שווי הכסים המוהלים עבור הציבור על

קבוצת ״ או ״קבוצת חתםכמות היחידות המוצעות. ״מ 10%מיליארד ש״ח, לא תעלה הכמות שתוקצה להם על 

צעה. כל היחידות תימכרה למשקיעים במחיר אחיד ה״, לפי העיין, משמעה כהגדרת המוח בתקות אופן המפיץ

ללא כל החה או הטבה , )״המחיר האחידבסעיף זה: ״(ליחידה, שהיו המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה 

  .מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי שמפורטות בפרק זה ו/או כפי שתפורסמה בהודעה המשלימה

 חיתום והפצה . 2.6

, וככזו פרק ג' לתקות אופן ההצעהפי -פי תשקיף זה תתבצע בדרך של הצעה לא אחידה על-הצעת יירות הערך על

פרטים בדבר עיקרי הסכם החיתום, העמלות הצעה. מהה 25%תובטח ההצעה הלא אחידה בחיתום של לפחות 

. בכל מקרה בו קיימות יפורטו במסגרת ההודעה המשלימההשוות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים, 

ייתן גילוי במסגרת ההודעה המשלימה בדבר , התקשרויות עם מפיצים וספים לאלו המפורטים בתשקיף זה

בל, עמידתם בתאי כשירות, וכן פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים זהותם, עמלות ההפצה שהם אמורים לק

  .םמסווגים ובין המפיצים לחברה ו/או לבעלי העיין בה, ככל שקיי

 ותי שירותים וספים . 2.7

בגין ההפקה, תפקידם  )לפי העיין(ייתן גילוי אודות זהות ותי השירותים הוספים במסגרת ההודעה המשלימה 

 .והעמלה ו/או השכר אותו הם זכאים לקבל, וכן גילוי לגבי יגודי עייים פוטציאליים, אם וככל שיהיו

 תעודות מיה . 2.8

  מועד פרסום ההודעה המשלימה.בהוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה 

החברה למבקשים את יירות הערך הכלולים ביחידות התמלאו כל התאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה 

ידי משלוח תעודות בגין יירות הערך המוצעים לחברה לרישומים של החברה, כגד -לרכישתן עתה, על שהבקשה

ידי רכז ההפקה, -, על)ליצעים שהזמתם עתה וימסר(שפרטיו  העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד

 לא תעשה בטרם וכח רכז ההפקה, כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כאמור בסעיףלחברה, ובלבד שההקצאה 

  .להלן 2.10 -ו 2.9

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת יירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים, טרם הועברה לחברה מלוא תמורת 

לה תמורת ההפקה, תדווח החברה בסמוך למועד ההקצאה דיווח על שיויים בהון המופק, בו מצוין כי טרם תקב
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ההפקה. עם קבלת תמורת ההפקה במלואה בידי רכז ההפקה בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה 

דיווח וסף על שיויים בהון, בו תצוין קבלת תמורת ההפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההפקה 

  .בגין יירות הערך המוצעים, לא יתן לרושמם למסחר בבורסה

(לא  אופציות, המיות שתבעה ממימוש בהתאם לאמור בתקון הבורסה, כל המיות הקיימות בהון החברה

כמפורט  המרת השקעת הגישורהמיות שתבעה מ, בפרק ג' לתשקיף זה 3.4בסעיף כמפורט  ,) שהוקצומותרשו

יירות הערך המבוקשים יחד: "(פי תשקיף זה  המיות המוצעות לציבור עלו לפרק ג' בתשקיף זה 3.2.3.3בסעיף 

כמו כן, מיות חדשות שתפיק  מרשם בעלי המיות של החברה על שם החברה לרישומים.תירשמה ב ")לרישום

תפיק החברה, ככל שתפיק, תירשמה שהחברה, לרבות מיות שתבעה מהמרת יירות ערך המירים למיות 

  מים.במרשם בעלי המיות של החברה על שם החברה לרישו

בוסח  תהייה יתות להעברה, לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת בקשה על כך לחברה המיות

והיטלים  ,לפי עיין, בצירוף התעודה. כל ההוצאות הכרוכות בהעברה, פיצול או ויתור, כאמור המקובל למטרה זו,

   .אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על המבקש וישולמו על ידו

 בבורסה למסחר רישום . 2.9

מיות  16,568,550, תירשמה למסחר בבורסה זהלפרק  2.10בכפוף להתקיימות דרישות הבורסה כאמור בסעיף  . 2.9.1

מיות המוצעות לציבור על פי ה") הקיימות בהון החברה; מיות רגילותרגילות רשומות על שם, ללא ערך קוב ("

מיות רגילות שתבעה מהמרת השקעת הגישור למיות רגילות של החברה, כמפורט בסעיף  2,742,210התשקיף; 

אופציות לא רשומות  24,212רגילות שתבעה ממימוש של  מיות 2,179,080לפרק ג' בתשקיף זה; וכן  3.2.3.3

בערב ההפקה  היתות למימוש למיות רגילות של החברה, אשר הקצתה החברה לעובדים יועצים וושאי משרה,

 על פי תשקיף זה.

 רכישות בעלי עיין . 2.9.2

לרכוש , אפילד בע"מ -עיין בחברה ההמיות המוצעות על פי תשקיף זה, התחייבה בעלת של מתוך הכמות הכוללת 

  1,139,247ובסך כולל של ש"ח (המחיר האחיד) 6.82מיות, כחלק מההפקה על פי תשקיף זה, במחיר של  167,045

 לתשקיף זה.ג' בפרק  3.2לפרטים וספים אודות אפילד בע"מ ראו סעיף  1.ש"ח

עומדים בתאים הקבועים פיו יירות הערך הכלולים בתשקיף זה הבורסה את אישורה העקרוי להחברה קיבלה מ . 2.9.3

 .פיו-בתקון הבורסה ובהחיות על

מבוקשים הטרם פרסומה של ההודעה המשלימה, החברה תפה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את יירות הערך  . 2.9.4

 .לרישום

אישור הבורסה לרישום למסחר בה של יירות הערך המוצעים, ייתן טרם פרסומה של ההודעה המשלימה כמפורט 

   ן.להל 2.14 בסעיף

תפה החברה לבורסה בבקשה (ככל שיערך) ימי עסקים לאחר יום המכרז  2תוך לאחר פרסום תוצאות ההצעה, ו

 בסעיפים, בכפוף לאמור המבוקשים לרישוםי אישור הבורסה כאמור, את יירות הערך פ-לרשום בה למסחר, על

  .להלן 2.10.3 - 2.10.1

 הסכם עשיית שוק . 2.9.5

, )בהתאמה ,״השוק תעוש״-ו "ההסכם"(בע"מ  מיטב דש טריידהתקשרה החברה בהסכם עם , 2021במאי  24ביום  . 2.9.5.1

ההחיות על פיו , שוק ביירות ערך של החברה, בהתאם להוראות תקון הבורסה תהשוק תשמש כעוש תעל פיו עוש

, אישרה הבורסה את פעילותה של עושת השוק כעושת 2021במאי  25ביום  .והחלטות דירקטוריון הבורסה בעיין זה

 שוק במיות החברה החל מיום המסחר הראשון בהן.

מיום החל ") המועד המקורי("(א) תקופת הסכם עשיית השוק היה לשה אחת  ם:להלן תאיו העיקריים של ההסכ . 2.9.5.2

כל  ,וספות של שלושה חודשים ותביירות ערך של החברה, וככלל, היא תתחדש מאליה לתקופ המסחר הראשון

_______________________  

  .(כהגדרת מוח זה בתקות אופן ההצעה) "משקיע מוסדיבע"מ היה " אפילד   1
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(ב) בחלוף שה מיום תחילת המסחר,  רי;שהוא חפץ בסיום ההסכם במועד המקו להסכםאלא אם הודיע צד  פעם,

 סיומוכל צד להסכם יכול להביאו ל ; (ג)יום לפחות  21לסיים את ההסכם בהתראה של אחד מהצדדים רשאיכל 

או מועד קצר מכך (שעות  72מיידי במקרה של מיעה חוקית. עושת השוק רשאית לסיים, בהודעה מוקדמת של ה

ו כל רשות מוסמכת ו/או במקרה שעושת השוק תחדל לשמש כעושה שוק על פי קביעת הבורסה ו/א )ככל שיידרש

 .בהתאם לכל דין

עושת השוק תפעל כעושה שוק ביירות ערך של החברה בהיקף, בתמורה ובתאים המפורטים  ,בהתאם להסכם . 2.9.5.3

, בכפוף לתקון הבורסה, במהלך המסחר בבורסה, פקודות מכירה ופקודות קיה תשלחא) עושת השוק : (להלן

יפחת ובמרווחי מחיר שלא יעלו על המרווח המרבי בין פקודות קיה כאמור לבין פקודות לכמות יירות הערך שלא 

תמורת פעילותה של עושת  )ב; (ומכירה כאמור ביירות הערך, הכל בהתאם להוראות תקון הבורסה והחיותי

החברה,  החברה תמורה חודשית בסכום שאיו מהותי עבורמהשוק כאמור לעיל, תהא עושת השוק זכאית לקבל 

) עושת השוק הצהירה כי, בכפוף ג( בתחילת כל רבעון;לעושת השוק  בתוספת מע"מ, ככל שיחול. התמורה תשולם

לקבלת אישור הבורסה, היא רשאית לפעול כעושה שוק בבורסה וכי היא עומדת בכל דרישות הבורסה, כפי 

הקשורות ו, ולהחיותיהבורסה  שמפורטות בתקון הבורסה ובהחיותיו וכי תמשיך לפעול בהתאם לתקות

 .לפעילות עושי השוק בבורסה, כפי שתתעדכה מעת לעת

  דרישות הבורסה לרישום . 2.10

ון הבורסה וההחיות מכוחו, רישום למסחר בבורסה של יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, קבהתאם לת . 2.10.1

ששווי ושיעור החזקות הציבור במיות וכן מזערי של יירות הערך המוצעים  פיזורהון עצמי מיימאלי, מותה ב

בורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הרשמת למסחר לא יפחתו מהקבוע בהחיות ה החברה לאחר הרישום

 בבורסה.

מבקשת לרשום את מיותיה למסחר על פי  היה חברת מו"פ, כמשמעות מוח זה בתקון הבורסה, ולכן החברה . 2.10.2

הבורסה. בהתאם, רישום למסחר בבורסה של יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה  והחיות לתקון ד'חלופה 

זה  ובכללמיליון ש"ח  16-לא יפחת מ מותה בכך ששווי החזקות הציבור במיות החברה לאחר הרישום למסחר

החזקות הציבור  וששיעור מיליון ש"ח שווי החזקות ציבור הובעים מהפקה לציבור על פי תשקיף זה 16לפחות 

לחלופה כאמור ם כמו כן, הרישום למסחר בהתא 2,10% יעמוד על לפחותבמיות החברה לאחר הרישום למסחר 

 מיליון ש"ח 8ת היו לפחו מותה גם בכך שההון העצמי, כהגדרתו בתקון הבורסה, לאחר הרישום למסחר

 ").דרישות שווי ושיעור החזקות הציבור("

החברה השקיעה במחקר ופיתוח, בתקופה שאיה ש : (א)חלופה המתוארת לעיל מותית בכךכמו כן, הרישום לפי ה

עולה על שלוש השים שקדמו למועד הדו"חות הכספיים על פיהם מוגשת הבקשה לרישום למסחר, סכום של לפחות 

 טכולוגית מיליון ש"ח ובלבד שההשקעה כאמור הוכרה כהשקעה למחקר ופיתוח בידי הרשות הלאומית לחדשות 3

להמשיך ולעסוק  התחום העיקרי בו עוסקת החברה ומתכוות(ב) ש -; ו)2021באפריל  6התקבל ביום כאמור אישור (

-בו, בתקופה שלאחר הרישום למסחר, היו מחקר ופיתוח או ייצור ושיווק של פירות המחקר והפיתוח שבוצע על

  .ידה

על פי תשקיף זה למסחר של יירות הערך המוצעים  רישום על פיו כמו כן, בהתאם לתקון הבורסה ולהחיות . 2.10.3

כמפורט להלן: מספר המחזיקים המזערי של החזקות הציבור במיות החברה בקיום פיזור מזערי בבורסה מותה 

 . אלפי ש״ח לפחות 16מחזיקים ששווי האחזקה של כל אחד מהם  35לפחות יהיה  החברהבמיות 

או  ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הדרש כאמור לעיל, מחזיק אחד - ״מחזיקבסעיף זה ״

  .מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור

על תוצאות ההפקה ועל התקיימותם  בוסף, הרישום למסחר בבורסה מותה בכך שהחברה תודיע בדיווח מיידי . 2.10.4

ובמקביל תפה לבורסה לרישום יירות הערך של דרישות הבורסה לרישום למסחר, כמפורט בסעיף זה לעיל. 

_______________________  

מיליון ש"ח או יותר, שיעור החזקות  05בהתאם להחיות הבורסה, ככל ששווי החזקות הציבור בעקבות הפקה על פי תשקיף זה יהיה    2
   הדרש לאחר הרישום למסחר יקטן כקבוע בהחיות הבורסה.מאלי יהציבור המי
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למסחר. לאחר שהבורסה תוודא שהתקיימו הדרישות המפורטות בסעיף זה לתשקיף וכן שאר ההוראות הקבועות 

  סחר יירות הערך המוצעים. בתקון הבורסה וההחיות על פיו, יירשמו למ

על פי תשקיף יירות ערך , תבוטל הצעת לעיל 2.10.1-2.10.3תקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים ילא ככל ו . 2.10.5

 זה, יירות הערך המוצעים לא יימכרו ולא יירשמו למסחר בבורסה ולא ייגבו כספים מהמזמיים. 

, )בהתאם למועדים הקבועים בדין(לרשות ולבורסה  התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי . 2.10.6

ותפרסם הודעה בדון ביום העסקים הראשון בשי עיתוים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל 

 .בשפה העברית

   הסדרים מעשיית הימעות . 2.11

להימע על ההודעה המשלימה, מתחייבים בחתימתם  והחתמיםהדירקטורים, בחתימתם על תשקיף זה, , החברה . 2.11.1

בקשר להצעת יירות ערך, הפצתם  ו/או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה, מלעשות הסדרים שאים כתובים בתשקיף

למכור את  על פי ההודעה המשלימה, ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימע מלהעיק זכות לרוכשי יירות ערך

   .ובהודעה המשלימה תשקיףיירות הערך שרכשו מעבר למפורט ב

להודיע על ההודעה המשלימה, מתחייבים בחתימתם  והחתמיםהדירקטורים, בחתימתם על תשקיף זה,  ,החברה . 2.11.2

לרשות על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר להצעת יירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את 

  לעיל. 2.11.1ההתחייבויות כאמור בסעיף 

להימע על ההודעה המשלימה, מתחייבים בחתימתם  והחתמים ,הדירקטורים, בחתימתם על תשקיף זה, החברה . 2.11.3

מלהתקשר עם צד ג' כלשהו בקשר להצעת יירות ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים 

 לעיל. 2.11.1ביגוד לאמור בסעיף 

לא כי על ההודעה המשלימה, מתחייבים  בחתימתם והחתמיםבחתימתם על תשקיף זה,  ,הדירקטורים ,החברה . 2.11.4

 ממפיץ שלא התחייב בכתב להוג בהתאם להוראות סעיף זה. מהצעה לציבור זו, יקבלו הזמות ליירות ערך 

  דילול הוןמ הימעות . 2.12

פי תשקיף זה, לא תעשה -המוצעים על בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד להשלמת הצעת יירות הערך

אשר יש בה משום ״דילול הון" , ההודעה המשלימה לפיהחברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור לפי התשקיף ו

  .פרטי התשקיףכמשמעותו בתקות 

 מיסוי . 2.13

ב לפקודה, הקובע 121הוסף סעיף ), "הפקודה"( 1961-), תשכ"אוסח חדש( לפקודת מס הכסה 195במסגרת תיקון 

 – 2021כון לשת (ש"ח  647,640מס יסף על הכסות גבוהות. יחיד אשר הכסתו החייבת בשת המס עלתה על 

מסכום ההכסה  3%, ישלם מס וסף בשיעור של )הסכום מתעדכן מידי שה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן

יף זה חלות על כל סוגי ההכסות, לרבות הכסה מרווח הון ושבח החייבת העולה על הסכום האמור. הוראות סע

  )."מס יסף"( לחוק מיסוי מקרקעין 47לפקודה ובסעיף  88מקרקעין למעט סכום איפלציוי כהגדרתו בסעיף 

תיקוי חקיקה ליישום המדייות הכלכלית ( פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית 2016בדצמבר  29 ביום

לפקודה, בו  234במסגרת החוק תוקן גם תיקון "). החוק(בסעיף זה: " 2016-), תשע"ז2018-ו 2017 יבלשות התקצ

 1 ואילך על הכסה שהופקה או שצמחה מיום 2018בשת  -23%קבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות יופחת ל

  עוד קבעו שיויים בשיעורי המס החלים על יחידים.  .2018ביואר 

"יחיד שהיה -ור להלן המתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל, עשוי שלא לחול ביחס ליובהר שהאמ

"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, ומוצע כי תושבים כאמור יפו לקבלת ייעוץ -ללתושב ישראל לראשוה" ו

"בעלי שליטה" -ר ייחשבו כיצוין כי ביחס למשקיעים אש ,פרטי לשם בחית זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן

  או כבעלי מיות מהותיים כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס וספות על אלו המתוארות להלן. 

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעיין מיסוי חבר בי אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי 

או יותר מההכסות או הרווחים של תושב החוץ,  25%-לאו ההים או הזכאים  ישראל הם בעלי השליטה בו

  א לפקודה.68במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 
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כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה ביירות הערך 

הערך אין מתיימרות להוות פרשות המוצעים על פי התשקיף. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי יירות 

ואין באות במקום יעוץ מקצועי בהתאם לתוים המיוחדים  ,מוסמכת של הוראות החוק הזכרות בתשקיף

פי תשקיף זה לפות לייעוץ מקצועי  ולסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש יירות ערך על

 ליו, בשים לב לסיבותיו הייחודיות.על מת להבהיר את תוצאות המס שיחולו ע

  לפי הדין הקיים כיום חלים על יירות הערך המוצעים על פי התשקיף הסדרי המס מתוארים בתמצית להלן:

 רווח הון ממכירת יירות הערך המוצעים . 2.13.1

ר המס ידי יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעו-ממכירת יירות ערך על 3לפקודה, רווח הון ריאלי 91בהתאם לסעיף 

, ויראו את )25%( לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים 121השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

ידי יחיד שהיו  רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת יירות ערך על

 )10%( בעשרה אחוזים 4ין, לבדו או יחד עם אחרקרי, המחזיק, במישרין או בעקיפ – "בעל מיות מהותי" בחברה

במועד מכירת יירות הערך או במועד כלשהו  – בחברה 5לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה

אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי "), מהותי בעל מיות" ( החודשים שקדמו למכירה כאמור) 12שים עשר (ב

על אף האמור לעיל, יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית ). 30%( יעלה על שלושים אחוזים בידיו יהיה בשיעור שלא

 והפרשי הצמדה בשל יירות הערך, יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת יירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים

א(ב) לפקודה. 101-) ו9א)(א(101 זאת עד לקביעת הוראות ותאים ליכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים ),30%(

"עסק", -שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכסה בידיו ממכירת יירות הערך היא בגדר הכסה מ

בשת  47%עד ( לפקודה 121לפקודה, והוא יחוייב בשיעור מס שולי כקבוע בסעיף ) 1(2 בהתאם להוראות סעיף

2021.(  

על חלק הכסתו החייבת של יחיד העולה על סכום של  3%ס יסף בשיעור של בוסף לשיעורי המס האמורים יחול מ

  ).סכום מתעדכן מדי שה בהתאם לעליית המדדה – 2021בשת (ש"ח  647,640

(א) 126חבר בי אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 

  ).23% – 2021לפקודה (בשת 

יה לתקות מס הכסה (חישוב רווח הון במכירת ייר ערך הסחר בבורסה, מלווה מד(ד) 3-ו (א)2התאם לסעיפים ב

 השהומר באופציה"), במכירת מיה שמקורה קות חישוב רווח הוןת(" 2002-או יחידה בקרן אמות), התשס"ג

ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד  האופציהלמיה, יראו כמחיר המקורי את המחיר המקורי של 

למיה, יראו את יום הרכישה כיום הרכישה  השמומש באופציהמימושו למייה. כמו כן, במכירת מיה שמקורה 

  .האופציהשל 

כהגדרתם בפקודה, פטורים ממס על רווח ההון ממכירת יירות ערך  ),יחידים וחבר בי אדם( ככלל, תושבי חוץ

רסה בישראל ככל שהרווח איו מיוחס למוסד קבע של תושבי החוץ בישראל בכפוף להוראות סעיף הסחרים בבו

לפקודה. פטור זה לא יחול על חברה תושבת חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או ההים או  )2(ב97

א 68ם להוראות סעיף או יותר מההכסות או מהרווחים של תושב חוץ, במישרין או בעקיפין בהתא 25%-הזכאים ל

לפקודה. במקרה והפטור כאמור לא יחול, ככלל, אפשר שיחולו הוראות פטור של אמה רלבטית למיעת כפל מס 

בין מדית ישראל לבין מדית התושבות של תושב החוץ ובכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים  )במידה וקיימת(

  מרשות המיסים.

הון ) לפקודה פטורים ממס בגין רווחי 2(9וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  קרן אמות פטורה וכן קופות גמל

ממכירת יירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתאי הסעיף האמור. על הכסותיה של קרן אמות חייבת ממכירת 

שלח "מ-"עסק" או מ-יירות ערך יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה איה מהווה בידיו הכסה מ

_______________________  

 לפקודה. 88כהגדרת מוח זה בסעיף    3

 לפקודה. 88כהגדרת מוח זה בסעיף    4

 לפקודה. 88כהגדרת מוח זה בסעיף    5
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יד" אלא אם כן קבע במפורש אחרת. לא קבע להכסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכסה בשיעור המירבי הקבוע 

  לפקודה.  121בסעיף 

יכוי ( לעיין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים, בהתאם לתקות מס הכסה

-, תשס״ג)ערך, במכירת יחידה בקרן אמות או בעסקה עתידית מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ייר

המשלם למוכר תמורה במכירת  )כהגדרת מוח זה בתקות האמורות) חייב, ("תקות היכוי מרווח הון(" 2002

מרווח ההון הריאלי, כאשר המוכר היו ) )25%יירות ערך המוצעים, יכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים 

 2021(א) לפקודה (בשת 126הקבוע בסעיף  כאשר המוכר היו חבר בי אדם, יוכה מס בשיעור מס החברותיחיד. 

מיכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים  מופחת) או שיעור( מרווח ההון הריאלי. זאת, כפוף לאישורי פטור) 23% –

  שרשאי המכה במקור לבצע. 

קרות אמות וגופים וספים הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין  כמו כן, לא יוכה מס במקור לקופות גמל,

תקות (" 2005-) תשס"ויכוי מריבית, מדיבידד ומרווחים מסוימים( והמפורטים בתוספת לתקות מס הכסה

  , וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם. )"היכוי מדיבידד וריבית

וח הצעת מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור היכוי במקור שיוכה בעת ככל שיירות הערך המוצעים על פי ד

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה ) 30%( יהיה שלושים אחוזים) לאחר המחיקה(מכירתם 

  .)לרבות פטור מיכוי מס במקור(על שיעור יכוי מס במקור אחר של יכוי מס במקור 

כי הוראות תקות היכוי מרווח הון לא תחולה על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר  באשר לתושב חוץ קבע

ארבעה  שהוא תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך

 2402ה בטופס ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהר )14עשר (

  על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור. 

לפקודה וההוראות (ד) 91אם במועד המכירה לא וכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

  ידי המוכר בגין מכירה כאמור. מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

  קיזוז והפסדים ממכירת יירות הערך המוצעים . 2.13.2

הפסדים בשת המס שמקורם במכירת יירות הערך המוצעים בשת מס פלוית ואילו היו רווחי הון היו ככלל, 

, יקוזזו תחילה כגד רווחי הון ריאלי ושבח מקרקעין ממכירת )יחיד או חבר בי אדם(חייבים במס בידי מקבלם 

הון איפלציוי חייב אשר יקוזז ביחס למעט רווח (, בישראל או מחוצה לה )לרבות מייר ערך סחיר(כל כס שהוא 

  לפקודה.  92, והכל בהתאם להוראות סעיף )3.5 -ל 1של 

הפסד הון כתוצאה ממכירת ייר ערך בשת המס יתן יהיה לקיזוז גם כגד ריבית או דיבידד ששולמו בגין אותו 

יירות ערך אחרים באותה ש ד ששולמו בגיןגד ריבית או דיבידייר ערך או כ ת מס ובלבד ששיעור המס החל על

(א) לפקודה (בשת 126 הריבית ודיבידד מייר הערך האחר כאמור לא עולה על שיעור מס החברות הקבוע בסעיף

) או 1ב(125הקבוע בסעיפים  באותה שת מס לגבי חברה, ולגבי יחיד, ובלבד שלא עלה על השיעור) 23% – 2021

  .25%ג(ב) לפקודה שהיו 125

למעט (הפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כגד רווחי הון או כגד הכסות ריבית או דיבידד כאמור קיזוז ה

  לפקודה.  92והכל בכפוף להוראות סעיף ) 3.5 -ל 1רווח האיפלציוי חייב אשר יקוזז ביחס של 

לפקודה  (ב)92ור בסעיף הפסד הון שלא יתן לקזזו בשת המס, יקוזז כגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמ

  בשות המס הבאות, לאחר השה שבה וצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשת המס בה היה ההפסד.

ג לפקודה, במכירת מיה על ידי חבר בי אדם יופחת מסכום הפסד ההון אשר וצר 94בהתאם להוראות סעיף 

החודשים שקדמו למכירה אך לא  )24עשרים וארבעה ( ממכירת המיה סכום דיבידד שהתקבל בשל המיה במשך

  או יותר.  15%בשיעור של  )למעט מס ששולם מחוץ לישראל(יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידד ששולם עליו מס 

בהתאם לתקות היכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצורך יכוי המס במקור ממכירת יירות ערך סחרים, 

, יקזז החייב ביכוי במקור את הפסד ההון שוצר )"יירות סחירים"(ת אמות ועסקאות עתידיות יחידות של קרו

ממכירת יירות סחירים שהיו ביהולו ובכפוף לכך שהרווח וצר באותה שת מס שבה וצר ההפסד, בין טרם יצירת 

  ההפסד ובין לאחר המועד האמור.
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 יירות הערך המוצעיםשיעור המס שיחול על הכסות מדיבידד בגין  . 2.13.3

, 25% בשיעור של -דיבידד שמקורו ביירות הערך המוצעים יהיה חייב ככלל במס בידי יחידים תושבי ישראל 

  .30%לגבי יחיד שהיו בעל מיות מהותי כאמור, אשר שיעור המס לגביו יהיה למעט 

ש"ח  647,640העולה על  2021מסכום ההכסה החייבת לשת  3%בוסף לאמור לעיל, יוטל מס יסף בשיעור של 

  .)סכום זה מתעדכן מידי שה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(

לפקודה, לא יבוא במיין הכסתן החייבת (ב) 126לגבי דיבידד בידי חברות תושבות ישראל, ככלל, בהתאם לסעיף 

  ד שמקור הדיבידד איו בהכסות שהופקו או שצמחו, במישרין או בעקיפין, מחוץ לישראל. ובלב

למעט תושב חוץ שהיו בעל מיות מהותי כאמור,  25%תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידד כאמור בשיעור של 

וקבלת אישור מראש . זאת, בכפוף לאמות המס עליהן חתומה מדית ישראל 30%שלגביו יחול שיעור מס של 

  מרשות המיסים. 

שיעור המס לגבי דיבידד בידי קרן אמות חייבת יהא בהתאם לשיעורי המס החלים על יחיד שההכסה איה 

  מהווה בידיו "עסק" או "משלח יד", אלא אם כן קבע מפורשות אחרת.

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

  בגין דיבידד כאמור.

מס  על הכסתו החייבת של חבר בי אדם מדיבידד שמקורו בהכסות שהופקו או שצמחו מחוץ לישראל, יוטל

  ).23% – 2021(א) לפקודה (בשת 126החברות הקבוע בסעיף 

בידד ליחיד תושב ישראל ולתושב חוץ בהתאם לתקות היכוי מדיבידד וריבית יכוי המס במקור בחלוקת די

  .25%בגין יירות הערך המוצעים, בשיעור של ) יחיד או חבר בי אדם(

, לגביו קבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, )יחיד או חבר בי אדם(, שולם דיבידד לתושב ישראל העל פי תקות אל

יה בכפוף להוראות אמה למיעת כפל מס שכרתה יוכה המס לפי השיעור. לגבי תושב חוץ שיעור יכוי במקור יה

  בין מדית ישראל לבין מדית תושבותו של המקבל, וקבלת אישור מראש מרשות המיסים. 

לא יוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרות אמות וגופים וספים הפטורים מיכוי מס במקור לפי 

  הדין. 

 ההודעה המשלימה  . 2.14

תקות ללחוק יירות ערך ו) 2)(1(א16התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף לאחר פרסומו של 

משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו ו/או יעודכו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך  הודעה

התאם לתקות לא רק, שיויים, ככל שיהיו, בכמות ותאי ההצעה. בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הדרשים ב

 :הודעה משלימה ובכלל זאת, התוים כדלקמן

 .המבוקשים לרישוםאישור הבורסה לרישום למסחר של יירות הערך  . 2.14.1

 .פירוט הוצאות בשל הצעת יירות הערך המוצעים והפקתם, ועמלות ריכוז והפצה . 2.14.2

מהכמות  20% שלא יעלה עלבשיעור  )ככל שיהיו(פי התשקיף -שיוי בכמות ו/או במחיר יירות הערך המוצעים על . 2.14.3

לעיל, בהתאמה, ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא תשוה  2.2ו/או מהמחיר המצויים בסעיף 

מן המכפלה האמורה הגזרת מן המחיר והכמות שצויו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכיים יפורטו  30%-ביותר מ

 .בהודעה המשלימה

לעיל יתאפשר, ובלבד שלא ישוה אף אחד מבין המחיר או הכמות של  2.14.3ל השיוי האמור בסעיף שיוי העולה ע . 2.14.4

לפי העיין, ומכפלת המחיר  ,ללעי 2.2מן הכמות ומן המחיר שצויו בסעיף  -50%יירות הערך המוצעים ביותר מ

מן המכפלה האמורה הגזרת מן הכמות והמחיר שצויו בתשקיף וכן שהתקופה  50%-בכמות לא תשוה ביותר מ

המוצעים תקופה להגשת הזמות ליירות ערך (לתקות יירות ערך ) 3)((ב2להגשת הזמות תחל לפי תקה 

 .הכמות והמחיר העדכיים יפורטו בהודעה המשלימה. 2005-, תשס"ו)בתשקיף
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לעיל, לרבות  2.3כל פרט אשר תיקוו מתחייב כתוצאה מהשיוי בתאי יירות הערך המוצעים, כאמור בסעיף  . 2.14.5

 .ידי הציבור-הוצאות, תמורת יירות הערך וייעודה והתקופה להגשת בקשות לרכישת יירות הערך על

-עלפי התשקיף וההודעה המשלימה, -פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת בקשות לרכישת יירות הערך על . 2.14.6

ימים מתחילת התקופה להגשת  45-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ 75-לא יאוחר מ ידי הציבור, תסתיים

 .הזמות, לפי המוקדם

) לתקות 3) עד (1א(1ככל שבהודעה המשלימה ישוו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקה  . 2.14.7

תתחיל התקופה להגשת הזמות לרכישת יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה לא לפי חלוף  ,הודעה משלימה

 שי ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה.

ההודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המג״א ותופץ באופן ובמקומות שבהם פורסם התשקיף. עם  . 2.14.8

מהתשקיף ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי פרד 

 .לאחר פרסום ההודעה המשלימה

 להלן). 2.15.3בסעיף כהגדרתו ( חתמיםבמסגרת ההודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם ה . 2.14.9

 ריכוז, חיתום והפצה . 2.15

פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם רכז הפקה -בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת יירות ערך על . 2.15.1

  .שיפורטו בהודעה המשלימהבהסכם ריכוז, לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההפקה, והכל בהתאם לתאים 

פי -בכפוף להוראות כל דין, תהיה החברה רשאית להתקשר עם חתם או מספר חתמים, לצורך הבטחת ההצעה על . 2.15.2

תשקיף זה בחיתום ולשלם עמלות חיתום ו/או תשלומים אחרים. עיקרי הסכם החיתום, לרבות שמות החתמים 

צעה, העמלות השוות וקיומה של התחייבות המתמחרים והחתמים האחרים, שיעור השתתפותם בהבטחת הה

פי תשקיף זה חייבת -לשיפוי החתמים, ככל שיהיו, יפורטו בהודעה המשלימה. יובהר, כי הצעת יירות ערך על

פי תשקיף זה. כון למועד התשקיף, אין כל -מהיחידות מתוך היחידות המוצעות על 25%בחיתום לרכישתן של 

  .ייחתם ויירות הערך של החברה יובטחו בחיתום מלא או חלקיוודאות, כי הסכם חיתום כאמור 

יפו, -תל אביב 2ויצמן  רחובבע"מ מ שירותי חיתום (א.ש.)בכוות החברה להתקשר בהסכם חיתום עם רוסאריו  . 2.15.3

יפורטו  םאו עיקריה אשר עיקריו רמת גן 23 יז'בוטיסקמרחוב ומורה מבטחים חיתום ויהול בע"מ ועם  6423902

במסגרת ההודעה המשלימה, לרבות אך לא רק, חיתום, עמלת הפצה, ריכוז ועוד. הסכם החיתום יכס לתוקף עם 

 ).״הסכם החיתום״( פרסום ההודעה המשלימה

פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם -כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת יירות ערך על . 2.15.4

 .פי יתר התאים, כפי שיפורטו בהודעה המשלימה-צה למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועלמפיצים, לשלם עמלות הפ

 הצעת יירות ערך מכוח תשקיף מדף . 2.16

סוגי יירות ערך "). על פי תשקיף המדף יכול שיוצעו לציבור המדף תשקיףתשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף ("

(לרבות בדרך של הרחבת סדרות  החברה, אגרות חובמיות רגילות של  ובכלל זה שוים, בהתאם להוראות הדין

(לרבות בדרך של  , אגרות חוב היתות להמרה למיות החברהקיימות של אגרות חוב, כפי שתהייה, מעת לעת)

, כתבי אופציה הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב היתות להמרה למיות החברה, כפי שתהייה, מעת לעת)

 להמרה היתות חוב לאגרותו אאגרות חוב להחברה, כתבי אופציה היתים למימוש  היתים למימוש למיות

  .")הערך יירות"בסעיף זה: ( מסחריים ערך ויירות החברה למיות

 דוחות באמצעות, ערך יירות לחוקא 23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה, מדףה תשקיף פי על הערך יירות צעתה

 היחידות והרכב הערך יירות ותאי פרטי לרבות, הצעה לאותה המיוחדים הפרטים כל יושלמו בהם אשר מדף הצעת

"מ, כפי שיהיו בע אביב בתל ערך ליירות הבורסה והחיות לתקון ובהתאם דין כל להוראות בהתאם, המוצעות

  .באותה עת
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ק ר ן – 'ג פ ו ת ה ו י  מ ל ה ה ש ר ב ח   ה

  1החברה שלהמיות  הון 3.1

 ייר תיאור
  הערך

 הרשום הוןה
  למועד התשקיף

 קהון המופה
למועד  והפרע

  התשקיף

ההון הרשום 
עובר לרישום 

  למסחר בבורסה

, הון המופק והפרעה
הפקה על פי תשקיף טרם 

בהחה של המרת  זה,
 השקעת הגישור

 )3.2.3.3(כהגדרתה בסעיף 
והמרת מיות בכורה סיד 

עובר ' למיות רגילות, א-ו
  בבורסה חרלרישום למס

  *19,310,760 90,000,000  9,550,530   80,794,800  רגילות  מיות

 בכורה מיות
  סיד

5,220,000   3,032,820   - -  

בכורה  מיות
  א' 

3,985,200   3,985,200   - -  

בתוספת המיות , ההפקה על פי תשקיף זה טרםהכלולות בהוה המופק של החברה  רגילותהמיות מספר ה* 

 מרהההש"ח, שהיו מחיר  5.21בגין המרת השקעת הגישור, לפי מחיר למיה של  (לפי הרישום למסחר) שיופקו

לפרק  3.2.3.3. לפרטים אודות השקעת הגישור ראו סעיף הגישור השקעת בהסכם הקבוע ההמרה למגון בהתאם

  זה.

בחלוקת כסים  קדימהזכות המרה למיות רגילות, זכות  תוכולל ,סידה בכורהצמודות למיות , העודפותהזכויות  3.1.1

   2.דילול-הגת אטיו )(ביחס למיות רגילות אך לא ביחס למיות בכורה א' בפירוק

בחלוקת כסים  הכוללות זכות המרה למיות רגילות, זכות קדימ ,ה א'בכור, הצמודות למיות העודפותהזכויות  3.1.2

  3וכן זכויות וטו שוות. דילול-הגת אטי, פירוקב

ההון בחברה, בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף  המרתהחליטה אסיפת בעלי המיות על , 2021במאי  24ביום  3.1.3

 סיד בכורה מיות כל מידי באופן יומרו, זה תשקיף פי על בבורסה למסחר הערך יירות לרישום עוברכך שזה, 

, מיות לבעלי שהוקצו ת)ו(לא רשומ אופציות וכן, 1:1 של ביחס החברה של רגילות למיות', אבכורה  מיותו

הזכויות . יובהר כי בלבד החברה של רגילות למיות למימוש יתות יהיו החברה ויועצי משרה ושאי, עובדים

עם המרת כלל סוגי  אוטומטית ולעיל יבוטל 3.1.2-ו 3.1.1' המפורטות בסעיפים א-הצמודות למיות בכורה סיד ו

 הרגילות המיות וכמות ההון המרת ביטול הערך הקוב, על תודיעהחברה המיות למיות רגילות של החברה. 

   במסגרת ההודעה משלימה. והפרע המופק בהוה

                                                 

 
 להלן.  3.2הוה של החברה, טרם ההפקה והרישום למסחר, מותאם להגדלת ההון הרשום וחלוקת מיות ההטבה כמפורט בסעיף    1
הם זכאים למות דירקטור מטעמם  ,על בסיס דילול מלא ,מהון המיות 8%-יותר מ החזיקו כקבוצהכל עוד בעלי מיות בכורה סיד יצוין כי    2

 ,תמהון המיו 5%-(ביחד כקבוצה) יותר מ החזיקוכל עוד לא יתמה דירקטור כאמור, ובעלי מיות בכורה סיד כמו כן, "). סיד עדףומ דירקטור("
בהצבעה של בעלי המיות המחזיקים ברוב מבין מיות הבכורה סיד, משקיף מטעמם לישיבות  , קיימת להם הזכות למות,על בסיס דילול מלא

א') -וצה להחליט ברוב רגיל (מקרב בעלי המיות המחזיקים במיות בכורה סיד וא' זכאים כקב-ת בכורה סיד וכמו כן, בעלי מיו .הדירקטוריון
 בפרק זה.  3.1.3על המרת מיותיהם למיות רגילות. הזכויות ה"ל מתבטלות עם המרת המיות למיות רגילות כאמור בסעיף 

ת המשקיע המוביל מטעמם זכאי למו ,על בסיס דילול מלא ,מהון המיות %15-יותר מ וצההחזיקו כקב א'כל עוד בעלי מיות בכורה יצוין כי    3
כל עוד לא "). כמו כן, המועדפים הדירקטורים", דירקטור מועדף סיד ודירקטור מועדף א' יקראו להלן יחד "א'עדף ודירקטור מדירקטור ("

, קיימת להם הזכות על בסיס דילול מלא ,מהון המיות 5%-(ביחד כקבוצה) יותר מ החזיקויתמה דירקטור כאמור, ובעלי מיות בכורה סיד 
בוסף, בעלי מיות בכורה  .בהצבעה של בעלי המיות המחזיקים ברוב מבין מיות הבכורה א', משקיף מטעמם לישיבות הדירקטוריון למות,

עוד  ') על המרת מיותיהם למיות רגילות.א-יקים במיות בכורה סיד וכאים כקבוצה להחליט ברוב רגיל (מקרב בעלי המיות המחזא' ז-סיד ו
 הדירקטורים מבין אחד לאישור או) אחת כקבוצהא' (המצביעים -ו סיד בכורהיצוין כי הושאים הבאים כפופים לאישור רוב מקרב בעלי מיות 

זכויות הצמודות למיות בכורה א'; (ב) הקצאת מיות  ביטולו (בהתאם לאורגן המאשר): (א) תיקון תקון החברה הכולל שיוי ו/א המועדפים
הזכויות ה"ל  כות המיוי של דירקטור מועדף א', כמפורט לעיל.(ג) ביטול ז -והסכם השקעה בכורה א' (כהגדרתו להלן);  במסגרתבכורה א' שלא 

 בפרק זה.  3.1.3מתבטלות עם המרת המיות למיות רגילות כאמור בסעיף 
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 -הוה הרשום של החברה יהא מורכב מ ,ערב הרישום למסחרו ,למיות רגילותא' וסיד בכורה המרת מיות  לאחר 3.1.4

כל המיות בהוה  4מיות רגילות. 19,310,760-מיות רגילות והוה המופק והפרע יהא מורכב מ 90,000,000

אודות ההון לפרטים  המופק והפרע של החברה, ירשמו על שם החברה לרישומים, כמפורט בפרק ב' לתשקיף זה.

 בפרק זה להלן. 3.3.2ראו סעיף  בבורסה למסחר ורישום מיותיההמופק של החברה לאחר ההפקה 

  התשקיף לתאריך שקדמו השים בשלוש החברה בהון שחלו השיויים 3.2

 למעט החברה של והפרע המופק, הרשום בהון שיויים חלו לא, התשקיף למועד שקדמו השים שלושת במהלך

 :להלן כמפורט

  החברה של הרשום בהון שיויים 3.2.1

 1,000,000-ל חולקמה₪,  10,000, עמד ההון הרשום של החברה על החברה הקמת מועדב, 2018במרץ  15 ביום

  ערך קוב כל אחת.₪  0.01מיות בות 

החליטה אסיפת בעלי המיות של החברה  )להלן(כהגדרתו  הראשוי השקעהה סבב במסגרת, 2018 ביולי 29 ביום

 דועמי, כך שההון הרשום של החברה סיד בכורה מיות 58,000-למיות רגילות  58,000מחדש של  סיווגו המרהעל 

  .יות בכורה סידמ 58,000-מיות רגילות ו 942,000-המורכב מ₪,  10,000סך של  על

, במסגרת סבב השקעה בכורה א' (כהגדרתו להלן) החליטה אסיפת בעלי המיות של החברה 2019בדצמבר  22 ביום

 דועמי, כך שההון הרשום של החברה 'אמיות בכורה  44,280-ל רגילות מיות 44,280 של מחדש סיווגועל המרה 

  מיות בכורה א'. 44,280-מיות בכורה סיד ו 58,000מיות רגילות,  897,720-המורכב מ₪,  10,000על סך של 

החליטה אסיפת בעלי המיות של החברה, בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה, על , 2021במאי  24ביום 

ביטול הערך הקוב של מיות החברה, המרת כלל סוגי המיות למיות רגילות של החברה והגדלת ההון הרשום, 

  מיות רגילות (ללא ע..).   90,000,000-כך שההון הרשום של החברה יהא מורכב 

  החברה של המופק בהון שיויים 3.2.2

                                                 

 
  .המיות שיופקו בגין המרת השקעת הגישוראת  ההון המופק בסעיף קטן זה כולל   4
  השווי המוערך חושב על בסיס כמות המיות, טרם סבב ההשקעה, במכפלת המחיר למיה שקבע בסבב ההשקעה.   5
 להלן. 3.6לפרטים וספים אודות בעלי השליטה בחברה ראו סעיף    6

 תאריך
  השלמה 

  השיוי מהות
 ייר סוג

  הערך
ו/או  מיות כמות

  אופציות

 תמורה
 בעד שתקבלה

  המיות
  "ב)ארה(בדולר 

 מיות"כ סה
 המופק בהון

 והפרע
  (מצטבר)

  המוערך השווי
  (לפי

  הכסף)
  המשתקף

 מההשקעה
  5(בדולר ארה"ב)

15.3.2018  
  

הקצאת מיות 

למייסדי רגילות 

ובעלי  החברה

 6השליטה בה

מיות 

 רגילות

מיות  100,000

 רגילות
 מיות  100,000קוב ערך כגד

  רגילות
  

21.11.2018   

 מיות הקצאת
 סיד בכורה

 סבב במסגרת
 כמפורט השקעה
  3.2.3.1 בסעיף

  סיד בכורה

מיות  30,892

-בכורה סיד ו

 ותאופציו 2,806

לרכישת מיות 

 בכורה סיד

580,000   

 מיות 100,000
  רגילות

-  

 מיות 30,892
  סיד בכורה
  

  מיליון 2
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   במיותיה ועסקאות החברה בהון השקעות 3.2.3

  :התשקיף למועד שקדמו םשלושת השי במהלך החברה שביצעהההשקעה  ביבוסיובאו פרטים על גיוסי ההון  להלן

                                                 

 
ביחס לסבב ההשקעה ה"ל, אשר במסגרתו העמידה החברה למשקיעים אפשרות לרכוש מיות בכורה א', מתייחסים התוים המופיעים בטבלה,     7

  . 13.10.2020והסתיים ביום  22.12.2019לגיוס הכולל שהחל ביום 
מיות בכורה א' במסגרת הסבב האמור.  4,428כי בין המשקיעים בסבב ה"ל מה משקיע שהיו ותן שירותים לחברה, אשר הוקצו לו יצוין     8

ארה"ב באמצעות שירותים אשר  אלף דולר 250-אלף דולר ארה"ב במזומן ו 50תמורת הקצאת המיות שהתקבלה מהמשקיע האמור כללה 
  ם בין המשקיע לחברה.  הועמדו לחברה על פי הסכם שחת

  להלן. 27ש "הלפרטים וספים ראו    9
 .בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה     10
 .בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה     11
 להלן. 27"ש ה ראולפרטים וספים    12
  מספר המיות כאמור מותאם לחלוקת מיות ההטבה.   13
  .לפרק זה 3.2.3.3בסעיף לפרטים וספים, ראו אודות השקעת הגישור    14

13.10.20207  

מיות  הקצאת
בכורה א' 

במסגרת סבב 
 כמפורט השקעה
  3.2.3.2 בסעיף

  'א בכורה
מיות  44,280

 בכורה א'
  8מיליון 3

 מיות 100,000
  רגילות

-  

 מיות 30,892
  סיד בכורה
-  

 מיות 44,280
  'א בכורה

  מיליון 10

14.1.2021  
 אופציות מימוש

  למשקיע שהועקו
  סיד בכורה

מיות  2,806
 בכורה סיד

  כגד ערך קוב

 מיות 100,000
  רגילות

-  

 מיות 33,698
  סיד בכורה
-  

 מיות 44,280
  'א בכורה

  

13.5.2021  

הקצאת מיות 
יובל חסומות למר 

יו"ר  – ברושטיין
דירקטוריון 

  9החברה

מיות 
  רגילות

מיות  4,005
  רגילות

  קובכגד ערך 

 מיות 104,005
  רגילות

-  

 מיות 33,698
  סיד בכורה
-  

 מיות 44,280
  'א בכורה

  

24.5.2021  
 הקוב ערכן ביטול

 מיות של
  10החברה

סוגי  כל
  המיות

-  -  
 שיוי חל לא

  בכמויות
  

24.5.2021  
 1:1א' למיות רגילות של החברה ביחס של -המרת מיות בכורה סיד ו

 89שכל בעל מיה בחברה קיבל להחזקתו עוד  כךמיות הטבה,  העקתו
   11.בהחזקתו) על כל מיה תמורה ללאמיות (

16,378,470 
  רגילות מיות

  

.6.20212  

הקצאת מיות 
יובל חסומות למר 

יו"ר  – ברושטיין
דירקטוריון 

  12החברה

מיות 
  רגילות

מיות  190,080
  13רגילות

-  
16,568,550 

  מיות רגילות
  

ערב הרישום  
   למסחר

  המרת
  השקעת

כמפורט  גישורה
  3.2.3.3בסעיף 

המיר 
  למיות
  רגילות

מיות  2,742,210
   14רגילות

  מיליון 4.4-כ
310,76019, 

  רגילות מיות
  



  4-ג
           

" היירוד(" 15לרבות היירוד בע"מ משקיעים ממספר, סיד בכורה, השלימה החברה סבב גיוס 2018 בובמבר 21 ביום 3.2.3.1

דולר ארה"ב, הוקצו  580,000-כ של כולל להשקעה בסךפיו בתמורה  על ,)העיין לפי, "המשקיעים"ק זה: "בס-ו

 סבבדולר ארה"ב למיה (" 18.78-כשל החברה, במחיר של  סיד בכורהמיות  30,892 סך של כאמור יעיםלמשק

מיות  2,806 לרכישת אופציותהיירוד ל, העיקה החברה ראשויהשקעה הסבב ה במסגרת ").ראשויה השקעהה

 .החברה למיות מומשו כאמור האופציות כל, התשקיף למועד כוןהחברה בערכן הקוב.  שלבכורה סיד 

, היירודלרבות  וקיימים חדשים משקיעם מספרהשלימה החברה סבב גיוס וסף, מ, 2020 באוקטובר 13 ביום 3.2.3.2

 לפי, "המשקיעים"ק זה: "בסו" .ב.יא", "אפילד"( 17בע"מ 2000א.ב.י פטהאוז אחזקות ומסחר ו 16בע"מ אפילד

מיות  44,280 סך של דולר ארה"ב, הוקצו למשקיעים כאמור מיליון 3-כ של להשקעה בסך בתמורה פיו על ,)העיין

 18").'א בכורה השקעה סבבדולר ארה"ב למיה (" 67.75של החברה, במחיר של  'א בכורה

"), הסכם המשקיעים(בס"ק זה: " אפילדלרבות  וקיימים חדשיםחתם עם מספר משקיעים  ,2021 מרץבחודש  3.2.3.3

השקעת דולר ארה"ב (" מיליון 4.4-השקעת גישור, במסגרתו גייסה החברה עד למועד פרסום התשקיף סך כולל של כ

  .")הגישור

הגישור באופן  השקעת סכום ומרי, הםימב, לפי המוקדם בקרות אחד מהבאים בהתאם לתאי השקעת הגישור,

   :")המועד הקובע(" 2021באפריל  12חודשים מיום  12, ובלבד שאירוע כאמור יתרחש תוך להלןהמפורט 

, בורלצי ההפקה במועד .")לציבור הפקה" -זה  ק"בס( זה תשקיף כדוגמת"ב תשקיף עלציבור  מיות תהפק  )א(

למיה  מחיר) 1המוך מבין: ( למיה במחיר ,רגילות מיותל אוטומטי באופן, הגישור השקעת סכום כלומר, י

 30) מחיר למיה המשקף שווי חברה של 2( ;על המחיר למיה שקבע בהפקה לציבור החה 20%המשקף 

, על וההפקה על פי תשקיף זה (ולא כולל השקעת הגישור) מיליון דולר ארה"ב, עובר להמרת השקעת הגישור

  .")המרהה מגון(" בסיס דילול מלא

(לא כולל השקעת  "בארה דולר מיליון 3 של כולל מסך יפחת שלא במסגרתו יגויס סך גיוס סבב – מזכה השקעה  )ב(

גישור, באופן אוטומטי, למיות הההשקעה המזכה יומר כל סכום השקעת  במועד .)("השקעה מזכה" הגישור)

. המיות אשר יוקצו במועד ביצוע ההשקעה המזכה, יוקצו במחיר מן הסוג שיוקצה בהשקעה המזכה ,החברה

  על מחירה. 20%בהחה של  ,למיה שיקבע בהשקעה המזכה

של פירוק, יומר סכום השקעת הגישור ויוקצו לכל משקיע כמות מיות מן הסוג הבכיר ביותר  במקרה – פירוק  )ג(

 הגישור.  השקעתבשל החברה באותו מועד, השווה לסכום ההשקעה של כל משקיע 

 אירוע(" ו/או כל כסי החברה מוחלט מיות החברה או מכירת רובמוחלט ו/או כל  רובמכירת  – מכירה  )ד(

יומר סכום השקעת הגישור ויוקצו לכל משקיע כמות מיות מן הסוג הבכיר  ,מכירה לאירוע עובר ,")מכירה

 ההשקעה מסכום 125%-להשווה  כולל סכוםאשר תבטיח לכל משקיע החזר בביותר של החברה באותו מועד, 

 . העיין לפי, הרלווטי משקיעהשהושקע על ידי 

 קצווי, המועד הקובעמ שיםחוד 12בתוך  ד לעיל –בסעיפים א  המפורטים מהאירועים אחד רחשתי ולא ככל

כפי שיקבע בין  למיה מחיר לפי המרה וביחס, מועד באותו ביותר הבכיר מהסוג, החברה של מיות למשקיעים

  החברה לבין רוב מיוחס מבין המשקיעים.

                                                 

 
 מהון המיות המופק והפרע של החברה (ללא דילול).  8% בשיעור שלכון למועד התשקיף, היירוד היה בעלת עיין בחברה בעקבות אחזקותיה    15
המיות המופק והפרע של החברה (ללא  מהון 70%5.בשיעור של  אפילד היה בעלת עיין בחברה בעקבות אחזקותיהכון למועד התשקיף,    16

  דילול). 
כון למועד התשקיף, א.ב.י היה בעלת עיין בחברה מכוח זכויותיה למות דירקטור בדירקטוריון החברה. למען הסר ספק, זכות זו תבוטל    17

  אוטומטית עם רישום מיות החברה למסחר בבורסה. 
 בכורה מסוג מיות 1,476 ההשקעה סבב במסגרת רכש אשר המשקיעים מאחד לרכושבב ההשקעה התחייבה החברה: (א) יצוין כי במסגרת ס   18

מיות מסוג בכורה א',  3,690במסגרת סבב ההשקעה  רכש אשר אחר למשקיע להעיק(ב) -ו; ידו על המיוצרים מוצרים של מסוימת כמות', א
 .וקפריסין ביוון החברה מוצרי של הפצהאו /ו למכירה ראשוים זכות
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 החלופה לפיסכום השקעת הגישור  יומרלמחיר האחיד על פי תשקיף זה, כהגדרתו בפרק ב' לתשקיף,  בהתאם

 של מיות רגילות של החברה, במחיר 2,742,210 עד של לכמות תומרהשקעת הגישור ש כך, מגון ההמרהל השייה

   20.החברה תודיע על השלמת ההקצאות המפורטות בסעיף זה בהודעה המשלימה 19.")ההמרה מחיר("ש"ח  15.2

  בעלי עיין וושאי משרה בכירה ביירות הערך של החברה  החזקות 3.3

   :להלן כמפורט הים התשקיף תאריך למועד סמוך, בחברה בכירה משרה ושאיאו \ו עיין בעליהחזקות  3.3.1

 בייר המחזיק שם
  הערך

 תיאור
  המחזיק 

מיות 
  21רגילות

מיות 
שתבעה 

 אופציותמ
(לא 

  22רשומות)

 שיעור
 החזקה
(ללא 
  )דילול

 שיעור
 החזקה

  )מלא(בדילול 

  23אביעד שיידרמן
מכ"ל ובעל 

  שליטה
4,500,000 277,830   27.16%  25.48%  

  25אלדר שיידרמן
סמכ"ל 

טכולוגיות 
  ובעל שליטה

4,500,000  277,830   27.16%  25.48%  

  7.07%  8%  -  1,325,610  בעל מיות 24היירוד

  5.04%  5.70%  -  944,280  בעלת מיות  25אפילד

 26א.ב.י
בעלת זכות 

למות 
  דירקטור

            
637,650   -  3.85%  3.40%  

  ברושטייןיובל 
יו"ר 

  דירקטוריון
550,53027  -  3.32%  2.94%  

  0.99%  - 186,12028  -  דירקטור  פרופ' אבירם יסן

  מיה פלד
סמכ"לית 

  שיווק
-  

         
195,660   

-  1.04% 

  רועי פרידברג
מכ"ל 

  החברה הבת
-  

         
161,460   

-  0.86%  

  עופר בלומפלד
סמכ"ל 

  כספים
-  

         
197,460   

-  1.05%  

עובדים שאים 
בעלי עיין ו/או 

  -  
         

391,320   
-  2.09%  

                                                 

 
הואיל והסכם השקעת הגישור לא פירט את שער ההמרה (דולר ארה"ב/שקל חדש) ביחס להמרת השקעת הגישור, דירקטוריון החברה קבע כי    19

הכללית לדולר ארה"ב (מועד האסיפה ₪  3.255שהיו  24.5.2021שער ההמרה יהיה לפי שער החליפין היציג של שקל חדש לדולר ארה"ב ליום 
 שהתכסה טרם ההפקה).

  להפחתה בהון העצמי של החברה לעומת ההון העצמי עובר להמרה. בכדי להביא  בהמרת השקעת הגישוריובהר, כי אין    20
 בהחה כי הומרו כלל מיות בכורה סיד ובכורה א' למיות רגילות של החברה ולמעט המיות הובעות מהמרת סכום ההשקעה בהשקעת הגישור.    21
  מיות רגילות של החברה. 90לאור חלוקת מיות ההטבה, בוצעה התאמה, כך שכל אופציה מעיקה זכות (בכפוף לתאיה) למימוש של    22
 לפרק ח' בתשקיף זה. 8.4-ו 8.1שיידרמן ומר אלדר שיידרמן הם אחים. לפרטים וספים אודות בעלי השליטה בחברה, ראו סעיפים מר אביעד        23
השליטה בחברה  תבעל ולמיטב ידיעת החברה, . כון למועד התשקיףהשקעותב ועוסקת בישראל התאגדה אשר פרטית חברה היה היירוד חברת    24

  .דב הופמן מוחזקת במלואה על ידי מר  HDE.ממיות חברת היירוד 60%-") המחזיקה בכHDEבע"מ ("הדסה  HDEהיא חברת 
באפילד בעל השליטה  ולמיטב ידיעת החברה כון למועד התשקיף השקעות.ב ועוסקת בישראל התאגדה אשרת פרטית חברה היה אפילד חברת   25

  המופק של אפילד.מלוא הון המיות המחזיק ב מר יותן קולבר הוא
 יבעל ולמיטב ידיעת החברה, כון למועד התשקיף .דל"ן והשקעות הי טקב ועוסקת בישראל התאגדה אשר פרטית חברה היה.ב.י א חברת   26

 17לפרטים וספים אודות א.ב.י ראו ה"ש . מיות א.ב.ימ 37.5%-ר וברק רוזן המחזיקים כל אחד בכיטוכמאים ה"ה אסף ה בא.ב.יהשליטה 
  לעיל.

מההון המופק  2.25%במסגרת הסכם השירותים שחתם עם מר ברושטיין, התחייבה החברה להעיק למר ברושטיין מיות חסומות בכמות של     27
מלוא יירות הערך המוצעים וכן בהחת המרת כלל המיות הרגילות (בהחת רכישת  550,530של החברה כפי שיהיה לאחר ההפקה, קרי, 

 לעיל, ההקצאה כאמור התרחשה בשתי הקצאות מצטברות.  3.2.2). כמפורט בטבלה בסעיף מהשקעת הגישור הובעות
  אופציה.  כתבי  ,2,068יסן' לפרופ החברה העיקה, יסן' לפרופ החברה בין שחתם שירותים הסכם במסגרת   28
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ושאי משרה 
  בכירה

מחזיקים אחרים 
שאים בעלי עיין 

  29או עובדים
  4,110,480  

         
491,400   24.81%  24.55%  

  100%  100%  2,179,080  16,568,550    סה"כ

   30:למסחר החברה של הערך יירות ורישום ההפקה השלמת לאחראו ושאי משרה בכירה \בעלי עיין ו החזקות 3.3.2

 המחזיק שם
  הערך בייר

 תיאור
  המחזיק

מיות 
  רגילות

מיות 
שתבעה 
מאופציות 

(לא 
  רשומות)

 החזקה שיעור
 דילול(ללא 

  ) מלא

 שיעור
 החזקה

  )מלא(בדילול 

 אביעד
  שיידרמן

מכ"ל ובעל 
 שליטה

4,500,000  277,830  18.41%  17.95%  

 אלדר
  שיידרמן

סמכ"ל 
טכולוגיות 

ובעל 
  שליטה

4,500,000  277,830  18.41%  17.95%  

  4.98%  5.42%  -  1,325,610  בעלת מיות  היירוד

  5%  5.44%  -  1,330,025  בעלת מיות  31אפילד

יובל 
  ברושטיין

יו"ר 
  דירקטוריון

550,530  -  2.25%  2.07%  

פרופ' אבירם 
  יסן

  0.70%  -  186,120  -  דירקטור

  פלד מיה
סמכ"לית 

  שיווק
-  195,660  -  0.73%  

 רועי
  פרידברג

מכ"ל 
החברה 

  הבת
-  161,460  -  0.61%  

 עופר
  בלומפלד

סמכ"ל 
  כספים

-  197,460  -  0.74%  

 עובדים
 בעלי שאים
ו/או  עיין

ושאי משרה 
  בכירה

  -  391,320  -  1.47%  

 מחזיקים
אחרים 

שאים בעלי 
 או עיין

  32עובדים

  7,271,640  491,400  29.75%  29.16%  

  18.65%  20.31%  -  4,964,920    ציבור

  100%  100%  2,179,080  24,442,725    "כסה

                                                 

 
מתוך כמות  .ם) ואים מהווים בעלי עיין בה כון למועד התשקיףיועצי 2-משקיעים ו 17(מתוכם  19בעלי מיות בחברה אשר מספרם עומד על    29

החודשים שקדמו למועד התשקיף ולכן הן חסומות בהתאם למפורט בטבלה  12במהלך מיות הוקצו  2,019,150המיות המוחזקת על ידי אחרים 
  להלן. 3.8.5שבסעיף  

  .ת הרגילות הובעות מהשקעת הגישורכלל המיובהחת רכישת מלוא יירות הערך המוצעים וכן בהחת המרת    30
מיות שובעות מהמרת  218,700מיות שהוחזקו על ידה במועד התשקיף; (ב)  944,280כמות המיות המוחזקות על ידי אפילד כוללת: (א)    31

  ש"ח (המחיר האחיד).  6.82ר של מיות שאפילד התחייבה לרכוש, כחלק מההפקה על פי תשקיף זה, במחי 167,045ג) (-השקעת הגישור; ו
. למסחר הרישום במועד עיין תבעל להיות תחדל יאוה הואיל .ב.יא בידי המוחזקות המיות את כוללת אחרים ידי על המוחזקות המיות כמות   32

התשקיף ולכן הן חסומות החודשים שקדמו למועד  12במהלך מיות הוקצו  5,180,310, אחריםכמות המיות המוחזקות על ידי  מתוךכמו כן 
מיות  2,523,510לעיל; (ב)  29מיות כמפורט בה"ש  2,019,150. הכמות החסומה כאמור כוללת: (א) להלן 3.8.5בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף  
  ..ב.ימיות המוחזקות בידי א 637,650(ג) -שבעו מהמרת השקעת הגישור; ו
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  שירותים וותי משרה ושאי, לעובדיה החברה שהעיקה, סחירות שאין החברה למיות אופציות 3.4

 כללמועד התשקיף,  רגילות להקצאה לעובדים (פול). כון מיות 2,179,080 לרכישת אופציות 24,212ייעדה  החברה 3.4.1

 למוע בכדי, כאמור האופציות מלוא בהקצאת איןכי  יוערלעובדים, ושאי משרה ויועצים.  תה, הוקצכאמור כמותה

החברה ראו  שלאודות תכית האופציות  . לפרטים וספיםלעובדים וספות מיותאו /ו אופציות להקצות מהחברה

   33להלן. 3.5סעיף 

  :התשקיף תאריך למועד שקדמו השים בשלוש החברה העיקה אשר האופציות בדבר פירוט יובא להלן 3.4.2

                                                 

 
אמן רווח הון בהתאם  כך שתהיה בהתאם למסלול ,14.01.2021 ומה יכויים של החברה ביוםתכית האופציות הוגשה לאישורו של פקיד ש   33

  .1961-, תשכ"א)וסח חדש(לפקודת מס הכסה  )3((ב)102-) ו2)((ב102לסעיף 
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  לאחר חלוקת מיות ההטבה.   34

 תאריך
העקת 

  ותהאופצי

 תאריך
תחילת 
  ההבשלה

 שם
  המחזיק

 מספר
 ותאופצי

  שהועקו 

 תקופתתאי 
  ההבשלה

 ותאופצי מספר
 כון שהבשילו

   התשקיף למועד

 מיהכל  מחיר
שתבע 
  34 מהאופציה

 מהות
  העסקה

 כמות
 המיות
 הרגילות
 הובעות
 ממימוש
  האופציה

 זכויות
  מיוחדות

שווי הוגן של 
בדולר  האופציות

  ארה"ב

  2,174  פלד מיה  10.8.2018  27.2.2021
 8.1.3.5 סעיף ראו

  בתשקיף' ח לפרק
1,358  

  0.0001-כ

  "בארה דולר

 העקת
 אופציות

 כחלק
  מהסכם
  העסקה

195,660   --  73,090   

27.2.2021  10.8.2018  
 גלעד

  קליה
2,174  

 מהאופציות 25%
. שה בחלוף יבשילו
האופציות יתר 

מות  12-יבשילו ב
שוות, בכל רבעון, 
בחלוף שה ממועד 

  ההבשלהתחילת 

1,358  
  0.0001-כ

  "בארה דולר

 העקת
 אופציות

 כחלק
 מהסכם
  העסקה

195,660   --  73,090   

27.2.2021  1.11.2018  
 אהרון
  מוליבר

2,174 

 מהאופציות 25%
יבשילו בחלוף שה. 

 האופציותיתר 
 מות 12-ב יבשילו

, רבעון בכל, שוות
 ממועד שה בחלוף

  ההבשלה תחילת

1,222  
   0.0001-כ

  "בארה דולר

 העקת
 אופציות

 כחלק
  מהסכם
  העסקה

195,660  --  73,090  

27.2.2021  1.3.2019  
 רועי

  פרידברג
1,794  

 8.1.3.3 סעיף ראו
  בתשקיף' ח לפרק

1,794  
  0.0001-כ

  "בארה דולר

 העקת
 אופציות

 כחלק
  מהסכם
  העסקה

161,460   --  60,314   
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27.2.2021  1.2.2021  
 עופר

  בלומפלד
2,194  

 8.1.3.4 סעיף ראו
  בתשקיף' ח לפרק

--  
  0.0001-כ

  "בארה דולר

 העקת
 אופציות

 כחלק
  מהסכם
  העסקה

197,460   --  73,762   

27.2.2021  26.9.2019  
 אריק
  טדלר

1,476  

יבשילו  האופציות
, שיםבמשך שלוש 

 חודשי בסיס על
)1/36( 

738 
דולר  0.75-כ

ולא  ארה"ב
  ש"ח 1-פחות מ

 העקת
 אופציות

 כחלק
 מהסכם

  שירותים

132,840   --  18,273   

27.2.2021 25.11.2020  
 ארתור
  סטראק

1,916  
 יבשילו האופציות

 על, שתיים במשך
 )1/24( חודשי בסיס

319 
דולר  0.75-כ

ולא  ארה"ב
  ש"ח 1-פחות מ

 העקת
 אופציות

 כחלק
 מהסכם

  שירותים

172,440   

והחברה  ככל
תסיים את 

הסכם 
השירותים 

עם מר 
ארתור 

(ללא  סטארק
עילה, 

כהגדרת 
מוח זה 
בהסכם 

השירותים) 
בטרם הגיעה 

תקופת 
ההבשלה 
לסיומה, 
תתקיים  

האצה 
של  מיידית

  האופציות.

23,720   

13.5.2021  

 מועד
על  ההפקה

פי תשקיף 
 זה

 אביעד
  שיידרמן

3,087  
 8.4.1 סעיף ראו

 בתשקיף' ח לפרק
 ש"ח 10.23 --

 העקת
 אופציות

 כחלק
  מהסכם
  העסקה

277,830   --  27,328  

13.5.2021  

 מועד
על  ההפקה

פי תשקיף 
  זה

 אלדר
  שיידרמן

3,087  
 8.4.2ראו סעיף 

 לפרק ח' בתשקיף
 ש"ח 10.23 --

 העקת
 אופציות

 כחלק
  מהסכם
  העסקה

277,830   --  27,328  
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13.5.2021  1.5.2021  

 זמיר אלי
באמצעות 
איווסט 
פרו שוקי 
  הון בע"מ

2,068  

, יבשילו האופציות
 ממועד החל

 אחת, העקתן
 מות 20-ב, לרבעון

 חמש למשך, שוות
  שים

--  

מחיר המיה 
של החברה כפי 

שיהיה בתום 
יום המסחר 
הראשון של 

ות החברה ימ
בבורסה (שער 

ולא   העילה)
  ש"ח 1-פחות מ

 העקת
 אופציות

 כחלק
 מהסכם

  שירותים

186,120   --  24,832  

13.5.2021  1.5.2021  
' פרופ

 אבירם
  יסן

2,068  
 8.1.4.2 סעיף ראו

  בתשקיף' ח לפרק
--  

 המיה מחיר
 כפי החברה של

 בתום שיהיה
 המסחר יום

 של הראשון
 החברה מיות

(שער  בבורסה
ולא   )העילה
  ש"ח 1-פחות מ

 העקת
 אופציות

 כחלק
 מהסכם

  שירותים

186,120   --  24,832  

      2,179,080      6,789    24,212      "כסה
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   האופציות תוכית 3.5

  האופציות של החברה: תוכיתיובא תיאור כללי של  להלן

"), על פיה מוקצים מעת לעת לעובדים, לדירקטורים, התכית, אימצה החברה תכית תגמול הוי ("7.1.2021 ביום

) 1תמורה, כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה: ("), ללא היצעיםלושאי משרה, ליועצים ולותי שירותים ("

) יחידות של מיות חסומות; 3) מיות חסומות; (2"); (האופציותאופציות לרכישה של מיות רגילות של החברה ("

. כון למועד שים ממועד אימוצה על ידי הדירקטוריון עשר. תוקפה של התוכית הוא לאחר הוי תגמול) 4( או

  ו על פי התוכית אופציות בלבד.התשקיף, הוקצ

, כי החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, ולהשלמת ההפקה על פי תשקיף זה, הקצאת יירות ערך יובהר

של החברה תהיה בהתאם לכל דין ותעשה בכפוף לקבלת אישור הבורסה ועמידה בהוראות תקון הבורסה וההחיות 

  . מימוש מיימלי מחיר לרבות לעיין מחיר מיה או על פיו, כפי שיהיו במועד ההקצאה

  :התוכית פי על האופציות תאי פירוט להלן

  המימוש ואופן מחיר 3.5.1

 אחד(כל  הדירקטוריון של וועדה או הדירקטוריון ידי על ייקבע, אופציה כל של המימוש מחיר, התוכית פי על

קתה במועד") הדירקטוריון" - להלן יקרא"ל מהיה המחיר: (א) הבאים לסייגים בכפוף, העמהערך יפחת לא למ 

על פי התוכית ו/או  תמיה המוקצי מחיר, בבורסה סחרות החברה מיות עוד כל; (ב) (ככל שיש)  שלה קובה

 המחיר; (ג) הבורסה והחיות תקון להוראות בהתאם המיימלי ממחיר יפחת לאשל כל אופציה  המימושמחיר 

-מ יפחת לא), הדירקטוריון ידי על שייקבע(כפי  המס הטבת במסלול להיכלל מת על הרלווטי הדין פי על הדרש

 עבור התמורה את לשלם היצע חייב האופציה מימוש עם. ההעקה ביום המיות של ההוגן השוק משווי 100%

  . המימוש

האופציה יעשה באמצעות שליחת הודעת מימוש למשרדי החברה בצירוף תשלום מלא בעבור המיות  מימוש

  הובעות ממימוש כאמור. 

  האופציה תתקופ 3.5.2

יהיו יתות למימוש בהתאם לתאים שייקבעו בהסכם עם כל יצע ויצע, לרבות תקופת ההבשלה.  האופציות

תקופת המימוש של האופציות היא כעשר שים החל מיום ההעקה, למעט אם קבע אחרת בהסכם האופציה. 

  במקרה בו הסתיימה ההתקשרות בין היצע לבין החברה תהא תקופת המימוש כמפורט להלן. 

  היצע עם ההתקשרות סיום לאחר אופציות שמימו 3.5.3

) עד מועד הפסקת vested( הבשילו אשר אופציות לממש היצע באפשרות, היצע עם ההתקשרות הפסקת עם

ההתקשרות, וזאת תוך התקופה הקובה בהמשך סעיף זה להלן. אופציות אשר טרם הבשילו במועד הפסקת 

ההתקשרות או שהבשילו ולא מומשו בפרק הזמן כמפורט להלן (וטרם חלפה לגביהן תקופת המימוש אשר קבעה 

  י התוכית. בהסכם האופציה במועד העקתה), תהייה יתות להקצאה מחדש על פ

 סיום לאחר אופציות מימוש עם בקשר הבאות ההוראות יחולו, היצע עם האופציה בהסכם אחרת קבע לא עוד כל

האופציות  35,עילה עקב למעט, שהיא סיבה מכל, היצע עם ההתקשרות והסתיימה במידה: יצע עם ההתקשרות

שהבשילו תהייה יתות למימוש עד למוקדם מבין: (א) תקופה של שלושה חודשים ממועד סיום ההתקשרות, (ב) 

פקיעת תקופת המימוש כפי שקבעה בהסכם האופציה. במקרים של מוות או כות האופציות שהבשילו תהייה 

  חודשים.  12יתות למימוש לתקופה של 

                                                 

 
' crime of moral) ביצוע עבירה לא מוסרית 1סיום ההתקשרות עם היצע בגין כל אחד מן המקרים הבאים: ( –" על פי התוכית משמעה עילה"   35

turpitude' ) ;יצע כלפי החברה; (2המשפיעה על החברהיצע 3) כל עבירה של חוסר יושר אישי בקשר לאחריות ההפרה מהותית כלשהי של ה (
ימים);  7) הפרה מהותית של תאי ההסכם עמו (עם תקופת ריפוי בת 4ו הפרה של חובת סודיות; (על ידי מעורבותו בפעילות מתחרה לחברה ו/א

  ) אם היצע הוא אזרח ישראלי בסיבות בהן יתן לשלול ממו פיצויי פיטורים עם סיום העסקתו על פי הדין הישראלי.5(
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ם היצע עשה על ידי החברה עקב עילה כל האופציות שהועקו ליצע תפקעה לאלתר וסיום ההתקשרות ע במידה

עם סיום ההתקשרות, באופן שבו כל אותן האופציות אשר טרם הבשילו, תפקעה וכן כל האופציות שהבשילו לא 

  תהייה יתות עוד למימוש. 

  העברה איסור 3.5.4

  .דיןפי -על או צוואה פי על ליורשים אלא, להעברה יתות תהייה לא האופציות

  התאמות 3.5.5

 של בדרך להצעה, הטבה מיות לחלוקת הקובע ביום האופציות של מימוש יבוצע לא, הבורסה להחיות בהתאם

"). חברה אירוע: "להלן יקרא"ל מה אחד(כל  הון להפחתת או הון לפיצול, הון לאיחוד, דיבידד לחלוקת, זכויות

  בוסף, אם חל יום האקס של אירוע חברה לפי היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס כאמור. 

החברה. לכל מיות החברה, לרבות מיות  באסיפותהמימוש תקיה זכות לקבל הזמות, להשתתף ולהצביע  מיות

קה אחרת ולהשתתפות בחלוקת עודף כסי החברה המימוש, זכויות שוות בייהן, בכל הקשור לדיבידד, וכל חלו

  בפירוק.  

 המפורטים ובתאים במקרים יותאמו, מומשו טרם אשר אופציותמיות שיבעו מהה מספראו /ו המימוש מחיר

  :הבורסה לתקון בכפוף והכל להלן

החברה, לרבות פיצול מיות, איחוד או החלפה של מיות, סיווג מחדש, או כל  מקרה של חלוקה מחדש של הון בכל 3.5.5.1

אירוע דומה שבוצע ללא קבלת תמורה על ידי החברה. אזי הדירקטוריון יהיה רשאי לבצע התאמה על פי שיקול 

ביחס דעתו הבלעדי. בגין הפקה של מיות, או יירות ערך היתים להמרה למיות, לא תבוצע התאמה כלשהי 

 לכמות האופציות או מחירן. 

במקרה של חלוקת מיות הטבה על ידי החברה, תשמרה זכויות היצעים כך שמספר המיות שיבעו מכל אופציה,  3.5.5.2

להן יהיה זכאי היצע, יגדל בהתאם לכמות מיות ההטבה שהיצע היה זכאי להן לו מימש את האופציות ביום 

כל מיה שתבע מהאופציה, יופחת  עבור מחירהלוקת מיות ההטבה. המסחר האחרון שלפי המועד הקובע לח

 בהתאמה, באופן יחסי, כתוצאה מהוספת מיות כאמור.

של מיזוג ו/או מכירת כל ו/או רוב מיות החברה ו/או מכירת רוב ו/או כל כסי החברה ו/או כל אירוע דומה  במקרה 3.5.5.3

אופציות שלא הבשילו), תוחלף או תומר באופציה לרכישת  כפי שייקבע על ידי הדירקטוריון, כל אופציה (לרבות

מיה או ייר ערך אחר של החברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה מסופת של החברה הרוכשת, בהתאם 

המיות, אשר חולקו לבעלי המיות של החברה כגד מיותיהם במסגרת עסקת המיזוג ו/או מכירת כל כסי  לכמות

ותבוצעה ההתאמות המתאימות במחיר המימוש ובכמות המיות אשר תשקפה את תאי העסקה החברה כאמור, 

מידה והחברה החדשה או החברה הרוכשת, לרבות חברה מסופת בהאמורה, וכל יתר תאי האופציות יעמדו בעים. 

ול דעתו של החברה הרוכשת, לא תיתן את הסכמתה להחלפה או המרה כאמור, הדירקטוריון רשאי לפי שיק

הבלעדי, להחליט כיצד תשפיע העסקה כאמור על האופציות לפי מועד האירוע, אשר עשוי לכלול אחד או יותר 

יומיים לפי  עד ןבמלוא יבשילו) כל או חלק מהאופציות 1מההחלטות כדלקמן: (ביחס לכל או לחלק מהיצעים): (

) כל או חלק מהאופציות יבוטלו עם השלמת 2; (שיקבעו על ידי הדירקטוריון אחריםביצוע העסקה או במועדים 

העסקה ובמקומם יהיו זכאים היצעים לקבלת תמורה, או ללא תמורה, בסכומים כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון; 

 ) תבוצע התאמה ו/או פרשות לתאי האופציה על מת לאפשר את השלמת העסקה. 3(

 את לקבוע, בלעדי דעת שיקול יהיה לדירקטוריון), לאו אם ובין מרצון פירוק אם(בין  החברה פירוק של במקרה 3.5.5.4

 או ההבשלה מועדי של האצה לכלול עשוי אשר, הבשילו או מומשו שטרם האופציות על כאמור הפירוק השפעת

 .האופציות של ביטול

אחרת במזומן או בעין על ידי החברה (לרבות חלוקה באישור בית המשפט  חלוקה או דיבידד חלוקת של במקרה 3.5.5.5

לכל  יהיה זה דיבידד לקבלתלחוק החברות, או כל סעיף אחר החל בעיין זה), המועד הקובע  303בהתאם לסעיף 

 , שטרםאופציה כל של המימוש מחיר כאמור. במקרה מימושן במועד המאוחר ולכל המיות הקצאתהמוקדם במועד 

 . פיו על וההחיות הבורסה תקון להוראות בכפוף בגובה הדיבידד, פחתיו, הבשילהמומשה או 
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 האופציהמיות שתבע מכל כתב , אולם כמות מיהמימוש ל מחיר שלשל הפקת זכויות לא תתבצע התאמה  במקרה 3.5.5.6

 .פיו על וההחיות הבורסה תקון להוראות והכל בכפוףתותאם כך שתשקף הצעה כזו 

 בחברה השליטה בעלי 3.6

 שיידרמן אביעדו אלדרידיעת החברה, כון למועד תאריך התשקיף, בעלי השליטה בחברה הים מר  למיטב

לאור הסכם בעלי וחשבים כמחזיקים יחד  חברהבמהון המיות המופק והפרע  27.16%-כ ,כ"א ,המחזיקים

   36.להלן 3.7, כמפורט בסעיף 2021במאי  2המיות מיום 

 של הערך יירות ורישום ההפקה השלמת לאחר בחברה, השליטה בעלי הצפויות של חזקותהלפרטים אודות ה

רכישת מלוא יירות הערך המוצעים וכן בהחת המרת כלל המיות הרגילות הובעות  בהחת( למסחר החברה

 3.3.2 בסעיף כמפורט בפועליהיה  ההחזקותשיעור שכל , כיובהר כי לפרק זה. 3.3.2ראו סעיף  ,מהשקעת הגישור)

   .בחברה שליטה בעליכ שיידרמן רומר אלד שיידרמןבמר אביעד  לראותתמשיך  החברה ,לפרק זה

 החברה למיות בוגע הסכמים 3.7

הסכמים בין בעלי מיות בחברה בוגע למיות  קיימים לאלמיטב ידיעת החברה ומהליה, כון למועד התשקיף, 

  37למעט כמפורט להלן: החברה

  בעלי מיות הסכם

") בעלי השליטה" ו/או "הצדדים, חתמו מר אביעד שיידרמן ומר אלדר שיידרמן (בסעיף זה: "2021 במאי 2ביום 

בין היתר, כי בעלי השליטה  "), הקובעהסכם בעלי המיותעל הסכם בעלי מיות שהחברה איה צד לו (בסעיף זה: "

מתחייבים להצביע באופן זהה ביחס לכל החלטה שתובא לאישור האסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה 

"), כולל ביחס למיוי דירקטורים לדירקטוריון החברה, וזאת בהתאם להחלטה משותפת שתתקבל על האסיפה("

האסיפה. ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה בהתייעצות ידם בהתייעצות מוקדמת שתערך בייהם עובר למועד 

  המוקדמת, הם יתגדו להחלטה שעל סדר היום. 

לכהוה  מועמד אחד בעיין מיוי דירקטורים, קבע בהסכם בעלי המיות כי כל אחד מהצדדים יהיה רשאי להציע

כללית במיוי של מועמדים בדירקטוריון החברה והצד האחר מתחייב לתמוך באמצעות כל כוח הצבעתו באסיפה ה

  כאמור. זהותם של מועמדים וספים לדירקטוריון החברה, תקבע בהסכמה בין הצדדים.

כמו כן קובע הסכם בעלי המיות כי העברת מיות החברה על ידי מי מבעלי השליטה תהא כפופה לזכות הצעה 

ת ההצעה הראשוה לא תמומש. זכות ראשוה לצד האחר וזכות הצטרפות למכירת המיות של הצד האחר ככל שזכו

ההצעה הראשוה וזכות ההצטרפות לא יחולו ביחס למכירת מיות בבורסה על ידי כל אחד מבעלי השליטה, החל 

הון המיות המופק והפרע של החברה כון למועד בו יירשמו מיות  5%ממועד ההפקה ואילך, בהיקף של עד 

"). מובהר בזה כי ככל שהחברה תפיק לאחר רישום מיות חופשיתתקרת המכירה ההחברה למסחר בבורסה ("

החברה למסחר בבורסה מיות וספות, לרבות עקב מימוש אופציות, לא יילקחו מיות אלה בחשבון לצורך חישוב 

  תקרת המכירה החופשית.

  ערך יירות חסימת 3.8

  כון למועד התשקיף:להלן מפורטות החיות הבורסה לעיין חסימה של יירות ערך, כפי שהן 

 זה: בסעיףההוראות המפורטות  לעיין 3.8.1

חזיק ביירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת מיות אשר בהחה שימומשו יהיה לרבות מי שמ -״ בעל עיין״

 המחזיק כאמור בעל עין.

                                                 

 
. לפרטים וספים אודות השקעת למסחר בבורסה המיות רישוםשתתרחש לפי המרת השקעת הגישור של החברה טרם יות מבהתאם להון ה   36

 .3.2.3.3הגישור ראו סעיף 
להצביע בשמה אביעד שיידרמן למכ"ל החברה, מר ח ופוי כיי , בעלת מיות בחברה,אדגיים וצ'רס בע"מ, העיקה חברת 2020ובמבר ב 8ביום    37

 .אוטומטית עובר להפקה שוא תשקיף זהפקע , הפרוקסי יובהתאם לתאי ").פרוקסיבאסיפות הכלליות של החברה ("
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    כל אחד מאלה: –״ מיות שהוקצו לפי הרישום למסחר״

פי הגשת הבקשה לרישום עשר חודשים ל-עין, בתקופה שתחילתה שייםמיות שהוקצו או שרכשו מבעל   .א

  למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

פי  הגשת עשר חודשים ל-מיות שהוקצו במסגרת המרה של יירות ערך המירים, בתקופה שתחילתה שיים  .ב

 הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

ו רכשו, בכל מועד שהוא לפי הרישום למסחר, ולא מומשו לפי הרישום יירות ערך המירים שהוקצו א  .ג

 מיות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. למעטלמסחר, 

, מתן אופציה על מיות חסומות או קבלתה אף אם מועד מימושה חל לאחר לרבות השאלה -״ עסקה או פעולה״

או הסכם אחר, שכרת בין בכתב ובין בעל פה תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל מיות חסומות 

בתקופת החסימה של יירות הערך שוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק במיות חסומות להפעיל את 

  אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן מיות בדרך הקבועה בהסכם.

  לרבות ייר ערך המיר. –" מיה"

למעט על מי שהיה בעל עין במועד כאמור כתוצאה מרכישת  38מסחר,על בעל עין בחברה חדשה במועד הרישום ל 3.8.2

  מיות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה, יחולו תאי החסימה הבאים:

בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המיות למסחר, לא יעשה בעל עיין כל עסקה או פעולה במיות   .א

 ״).המיות החסומותהמוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (״

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

מכמות  2.5%הרישום, רשאי בעל עיין לבצע כל עסקה או פעולה במיות החסומות בשיעור שאיו עולה על 

  קה זו יעשה על בסיס מצטבר.המיות החסומות מידי חודש. חישוב כמות המיות החסומות לצורך פיס

בתום שמוה עשר חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד מיעה לביצוע כל עסקה או פעולה   .ג

  במיות החסומות.

שאיו בעל עין במועד הרישום למסחר ועל מחזיק במיות שהיה בעל עין  39על מחזיק במיות בחברה חדשה, 3.8.3

  רת ההצעה לציבור שבתשקיף זה, יחולו תאי החסימה הבאים:כתוצאה מרכישת מיות שהוצעו במסג

בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המיות למסחר, לא יעשה מחזיק במיות כל עסקה או פעולה   .א

 ").המיות החסומותבמיות שהוקצו לפי הרישום למסחר ("

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

 12.5%רשאי מחזיק במיות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה במיות החסומות בשיעור שאיו עולה על 

 מכמות המיות החסומות, מידי חודש. חישוב כמות המיות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

יה עוד מיעה לביצוע עסקה או פעולה במיות בתום תשעה חודשים שלאחר מועד הרישום למסחר לא תה  .ג

 החסומות.

  ת הבורסה.האמור בסעיף זה לא יחול על עובד שאיו עובד שהיו בעל עין, כהגדרתו בפרק ה' להחיו

 פעולות או עסקאות ביצוע 3.8.4

 סקה או פעולה במיות החסומות במקרים ובתאיםיתן לבצע ע לעיל, 3.8.3 -ו 3.8.2האמור בסעיף למרות 

  המפורטים להלן:

 יתן להציע לציבור בהצעת מכר מיות חסומות.  .א

                                                 

 
 הלן.ל 3.8.5מפורט בסעיף כהמפורטות בסעיף זה יחולו על יירות הערך של החברה המוחזקים ע"י בעלי העיין בחברה  החסימההוראות    38

 הלן.ל 3.8.5לעיל ובסעיף  32מפורט בה"ש כ חריםאהמפורטות בסעיף זה יחולו על יירות הערך של החברה המוחזקים ע"י  החסימההוראות    39
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החל מתום שישה חודשים ממועד הרישום למסחר יתן להעביר מיות חסומות, בעסקה מחוץ לבורסה, ובלבד   .ב

שמקבל המיות יתחייב כי על המיות שקיבל ימשיכו לחול תאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, כאמור 

 ל.לעי 3.8בסעיף 

מכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מיות חסומות וזאת לשם העברתן לעושה שוק   .ג

 לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק השלישי לתקון הבורסה ובהחיות על פיו.

 משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המיעה של כל עסקה או פעולה שקבעה בהחיות  .ד

 הבורסה.

יתן להעביר מיות חסומות ממחזיק במיות חסומות, לתאגיד בבעלותו המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא   .ה

הבעלות בו, בתאי שמקבל המיות, יתחייב כי על המיות שקיבל ימשיכו לחול תאי החסימה שחלו במועד 

 .3.8הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

  ה במיות חסומות בהתקיים התאים הבאים:כמו כן, יתן לבצע כל עסקה או פעול

במקום המיות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מיות אחרות המוחזקות על ידי תאגיד בבעלותו המלאה  . 1

 של המחזיק במיות החסומות או על ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המיות החסומות.

מושא העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן המיות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למיות החסומות  . 2

יתחייב כי יחולו עליהן תאי החסימה שחלו על המיות החסומות מושא העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף 

 , למשך תקופת החסימה שותרה.3.8

חסמו מיות כאמור בסעיף זה לעיל, על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במיות   החסומות, לא יחול 

  י בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.שיו

  :זה' ה סעיף לעיין

 בין אם המחזיק הוא בעל עיין ובין אם לאו.  -״ מחזיק במיות חסומות״ 

  בין במישרין ובין בעקיפין. -״ מלוא הבעלות״ או ״בבעלותו המלאה״

חסומות למי שמבקש לממש בחברה שפוצלה מחברה רשומה, יתן להעביר מיות חסומות ממחזיק במיות   .ו

יירות ערך המירים של החברה הרשומה שביצעה פיצול וזכאי למיות החסומות על פי התאים שקבעו בהליך 

 הפיצול.

  . ד. לתקון הבורסה.91כהגדרתו בסעיף  –" פיצול" –סעיף  לעיין

הן בגין, במסגרת המיזוג, יתן להעביר מיות חסומות של חברה במיזוג, ובלבד שהמיות שיקבלו המחזיקים ב  .ז

כהגדרתו בסעיף  -״ מיזוג״ -יחסמו למשך תקופת החסימה שותרה למיות החסומות כאמור. לעיין סעיף זה 

 .ד. לתקון הבורסה.91

מכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מיות חסומות, לשם השאלתן לחתם לצורך   .ח

, 2007-בוע בתקות יירות ערך (אופן הצעת יירות ערך לציבור), התשס״זהקצאת יתר בהצעה לא אחידה, כק

 ימים לאחר תאריך פרסום התשקיף. 30וזאת לתקופה של עד 

לעיל לא יחולו, בין היתר, על מיות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור שבתשקיף זה  3.8.3-ו 3.8.2הוראות סעיף   .ט

 י הרישום למסחר.לפיו רשמת החברה לראשוה למסחר, ורכשו לפ

 :התשקיף למועד כון החברה של ערך יירות חסימת אודות פרטים להלן 3.8.5

  המחזיק פרטי
  המוקצים הערך יירות

  החסימה סוג
  אופציות  מיות

  עיין בעלי

  4,500,000  אביעד שיידרמן
אופציות היתות  3,087

  יותמ 277,830 -למימוש ל

 סעיף פי על

3.8.2.  
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  4,500,000  אלדר שיידרמן
 היתות אופציות 3,087

  יותמ 277,830 -ל למימוש

 סעיף פי על

3.8.2.  

  -  1,325,610  היירוד
 סעיף פי על

3.8.2.  

  - 1,162,980  אפילד
 סעיף פי על

3.8.2.  

  -  פרופ' אבירם יסן
היתות  אופציות 2,068

  מיות 186,120 -למימוש ל

 סעיף פי על

3.8.2.  

  -  550,530  יובל ברושטייין
 סעיף פי על

3.8.2.  

  החודשים שקדמו למועד התשקיף 12יירות ערך שהוקצו במהלך 

(אים  מחזיקים אחרים

בעלי עיין בחברה ואים 

  )עובדים

180,3105,   

אופציות היתות  5,460

 491,400 -למימוש ל

  מיות

 סעיף פי על

3.8.3.   

 ערך יירות לחסימת כלליות הוראות 3.8.6

החסומות תירשמה על שם החברה לרישומים ותוחזקה במשך תקופת החסימה בפיקדון המתהל על  המיות  .א

 לאמן התמורה. בפיקדון חתימה זכות תהא לאמן רק כאשר 40,")האמן(" בע"מ אמויותאלטשולר שחם שם 

 .האמן לבין החברה בין שיוסכם בסכום תהיה האמות שירותי בעבור

תחול גם על מיות הטבה שיחולקו בגין המיות החסומות, על מיות הובעות מהמרת יירות ערך  החסימה  .ב

 חסומים ועל זכויות שיחולקו בגין ללא תמורה. המירים

 החסומות במיות המחזיק יהג, בתמורה זכויות של בדרך וספות מיות החסומות המיות בגין שיוצעו במקרה  .ג

 :שלהלן הדרכים אחת פי על האמן באמצעות

 למיות הזהות מיות ירכוש מהמכירה שיקבל ובתמורה החסומות המיות בגין הזכויות את בבורסה ימכור . 1

 .בידו המוחזקות החסומות המיות על החלות החסימה הוראות יחולו ועליהן החסומות

 .החסומות המיות בגין הזכויות את יצל . 2

המיות שתבעה מיצול הזכויות, למעט אותה כמות של מיות ששוויה על פי מחיר ה"האקס זכויות"  על

חולו הוראות החסימה החלות על המיות החסומות המוחזקות י –כשווי השקעתו בגין יצול הזכויות 

  בידו.

היתות למימוש שאים רשומים למסחר, על זכויות  המיריםהחסימה יחולו גם על יירות ערך  הוראות . 3

ליירות ערך ועל יירות ערך הובעים מהם. תקופת החסימה תימה מיום הרישום לראשוה של יירות 

 הערך של החברה הבורסה.

  וולוטרית חסימה 3.8.7

-ו 3.8.2 פיםמבלי לגרוע מהוראות החסימה מכוח החלק השי לתקון הבורסה וההחיות על פיו, כמפורט בסעי

ומיה  פרידברג, עופר בלומפלד, רועי אלדר שיידרמן, אביעד שיידרמן, ברושטייןה"ה יובל  לעיל, התחייבו 3.8.3

 זה קטן בסעיף, המפתח אשי ולמעטלעיל  3.8.1העיין בחברה (כהגדרתם בסעיף  ובעלי") המפתח אשי(" פלד

  ") בהתחייבות בלתי חוזרת כלפי החברה, כי:העיין בעלי"

                                                 

 
אמן לעיין סעיף זה היו חברה לאמות שבק או חבר בורסה הוא החברה האם שלה או החברה האחות שלה, עורך דין או חברה לאמות    40

 ות של רואי חשבון, חברה אשר אושרה על ידי יושב ראשון רשותאמאמן לפי של עורכי דין, רואה חשבון או חברה ליירות ערך לשמש כ
) 1(א)(3אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כאמן על פי סעיף  או חברה 1994-לחוק השקעות משותפות באמות, התש"ד 9סעיף 

. ביקשה החברה לשות את האמן ליירות הערך לאחר פרסום 2003-לכללי המס הכסה (הקלות מס בהקצאת מיות לעובדים), התשס"ג
האמן כאמור היו  יף, תפרסם על כך הודעה לציבור עם פרטים אודות האמן החדש ובלבד שהיו עומד בתאים האמורים לעיל.התשק

) לכללי המס הכסה (הקלות מס בהקצאת מיות לעובדים), 1(א)(3חברה אשר אושרה על ידי פקיד השומה לשמש כאמן על פי סעיף 
 2003-התשס"ג
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   המפתח אשי  .א

וכן במיות שתבעה  )מימושן(למעט  המפתח לא יבצעו כל עסקה או פעולה במיות ו/או באופציות אשי

 לחסימההתחייב  ,לבורסה מחוץ בעסקה, כשוהר כן אם אלא( ממימוש האופציות, הן בבורסה והן מחוץ לבורסה

חודשים, שתחילתם במועד הרישום למסחר של מיות החברה. לאחר תום תקופת  12למשך תקופה של  )כאמור

וד לחסימה וולוטרית, אלא לחסימה בהתאם לא יהיו כפופים ע המפתח אשיהחסימה הוולוטרית כאמור, 

כמפורט בטבלה  (ככל שחלה להוראות החסימה מכוח החלק השי לתקון הבורסה וההחיות על פיו בלבד

  .)בפרק זה לעיל 3.8.5שבסעיף 

 העיין  בעלי  .ב

וכן במיות שתבעה ממימוש  )מימושן(למעט  ו/או באופציות לא יבצעו כל עסקה או פעולה במיות העיין בעלי

, , התחייב לחסימה כאמור)לבורסה מחוץ בעסקה, כשוהר כן אם אלא( , הן בבורסה והן מחוץ לבורסההאופציות

חודשים, שתחילתם במועד הרישום למסחר של מיות החברה. לאחר תום תקופת החסימה  6למשך תקופה של 

לא יהיו כפופים עוד לחסימה וולוטרית, אלא לחסימה בהתאם להוראות  העיין בעליהוולוטרית כאמור, 

 3.8.5כמפורט בטבלה שבסעיף  (ככל שחלה החסימה מכוח החלק השי לתקון הבורסה וההחיות על פיו בלבד

  .)בפרק זה לעיל
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   הלוות למיות החברה הזכויות – 'דרק פ

פקה על השלמת הה ס לתוקף עםיכהחברה שי וןהחברה על פי תק יותלמלוות להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות ה

ו מהווה , ואיתיאור תמציתי של חלק מהזכויות הלוות למיות החברהו מובהר כי התיאור המובא להלן הי 1פי תשקיף זה.

 ,תקוןהמובהר בזה כי הוראות "). וןהתק("ה זלתשקיף  ספח א'החברה, המצורף כ וןוסח המלא של תקב תחליף לעיון

סתירה בין הוראה מהוראות התקון לבין הוראה  ככל שקיימת המפורטות להלן כפופות להוראות חוק החברות ולכל דין.

לא יתן להתות עליה, תגבר הוראת ר שא ו/או חוק יירות ערך (לרבות כל תקה שהותקה מכוחם) מהוראות חוק החברות

   .החוק

היה למסחר, י ב לחוק יירות ערך, לפיו, בהון חברה שמיותיה רשמות לראשוה46האמור בפרק זה כפוף להוראות סעיף 

של החברה הין פרעות  סוג מיות אחד בלבד, המקה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הקוב. כל המיות בהון המופק

  במלואן.

  המיות זכויות 4.1

 .ללא ערך קובמיות רגילות  90,000,000-מורכב משל החברה  הרשום המיותהון  4.1.1

 הרגילות תקיה לבעליהן: המיות 4.1.2

ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות מיוחדות, וכל זכות שווה להשתתף   .א

אחת מהמיות בחברה מזכה את בעליה, הוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, באמצעות שליח או 

 באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;

לוקת כסים או בכל חלוקה זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידדים, בין במזומן ובין במיות הטבה, בח  .ב

 אחרת;

 זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירוקה.  .ג

  חלוקת דיבידד ומיות הטבה 4.2

  החלטת החברה על חלוקת דיבידד ו/או חלוקת מיות הטבה תתקבל על ידי דירקטוריון החברה. 4.2.1

4.2.2 יות במועד ההחלטה על הדיבידד הם בעלי המיות הזכאים לדיבידקבע בעלי המ ד או במועד מאוחר יותר אם

  מועד אחר בהחלטה על חלוקת הדיבידד.

פקודת תשלום שישלחו בדואר  ידי המחאה או-אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידד על 4.2.3

לפי הכתובת הרשומה של בעל המיה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים לאותו בעל מיה 

כזו תיערך לפקודת האדם שאליו  ששמו זכר ראשוה במרשם בעלי המיות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה

היא שלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידד רשום שמו במרשם בעלי המיות כבעלים של כל מיה 

או, במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור בוגע לכל התשלומים שעשו בקשר 

  לאותה מיה ולגביהם תקבלה הקבלה. 

לוקת מיות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עייו כל קושי שיתעורר ולבצע התאמות, לרבות לשם ח 4.2.4

להחליט כי לא יחולקו שברי מיה, להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של שברי מיות, למכור את השברים ולשלם 

במזומים ישולמו לבעלי המיות,  תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מיות ההטבה  וכן להחליט כי תשלומים

לא יובאו בחשבון לשם  )"חש 50 -מ ואם לא קבע אזי שסכומם פחות(או כי שברים שערכם פחות מסכום שייקבע 

 .ביצוע התאמות כאמור

  הזכויות להשתתף ולהצביע באסיפות בעלי המיות 4.3

                                                           
שהוראותיו מפורטות בפרק ון חדש קכחי בתון החברה הקואישרה האסיפה הכללית של החברה את תיקון ת, 24.5.2021 ביום    1

  .בבורסה ות החברה למסחרירישום מ יקה על פי תשקיף זה ולפפלתוקפו עם השלמת הה סן החדש יכו. התקזה
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 15 -ירקטוריון אך לא יאוחר מאסיפות כלליות תכוסה לפחות אחת לשה במקום ובמועד שייקבע על ידי הד 4.3.1

חודשים לאחר האסיפה הכללית האחרוה. אסיפות כלליות אלה תקראה "אסיפות שתיות". יתר האסיפות של 

  החברה תקראה "אסיפות מיוחדות".

סדר היום באסיפה השתית יכלול דיון בדיווח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים כדרש על פי הדין. האסיפה השתית  4.3.2

רואה חשבון מבקר, תמה את הדירקטורים לפי התקון ותדון בכל העייים האחרים אשר יש לדון בהם  תמה

 באסיפה הכללית השתית של החברה, לפי התקון או לפי החוק, וכן בכל עין אחר שיקבע הדירקטוריון.

ם יקבל דרישה בכתב של הדירקטוריון רשאי לכס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכס אסיפה כללית א 4.3.3

) בעל מיה, אחד ב) שי דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהים; ו/או (א"): (דרישת כיוסאחד מאלה (" כל

) בעל גאו יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המופק ואחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה; ו/או (

  מזכויות ההצבעה בחברה. מיה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים

כל דרישת כיוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים ותימסר  4.3.4

למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בוסח זהה אשר כל אחד חתום על ידי 

  דורש אחד או יותר.

מיוחדת, יזמה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכיוס, ובלבד דירקטוריון שדרש לזמן אסיפה  4.3.5

 שמועד הכיוס יהיה לא מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום זה.

אודות כיוס אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המיות הרשומים במרשם בעלי המיות בחברה  הודעה לחברי החברה 4.3.6

כיוסה וכן תפורסם בדרכים וספות ככל שהדבר דרש עפ"י כל דין. ההודעה תכלול לפחות עשרים ואחד ימים לפי 

את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעין הצבעה בכתב. בכל מקרה שעל סדר יומה של האסיפה הכללית 

יתן לפרסם  לחוק החברות, 87לא כלולים ושאים אשר יתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה כאמור בסעיף 

 הודעה עד ארבעה עשר יום לפחות לפי כיוס האסיפה.

אין לפתוח בדיוי האסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה וכח מין חוקי בעת פתיחת הדיון. מין חוקי הוא וכחות  4.3.7

של לפחות שי בעלי מיות שלהם עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה (כולל וכחות באמצעות שלוח 

 או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שקבע לפתיחת האסיפה.

 לא כח באסיפה כללית בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה מין חוקי, תידחה האסיפה לשבוע 4.3.8

בהזמה לאסיפה או בהודעה על צוין ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם 

של  ). המין החוקי לתחילת האסיפה הדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא"האסיפה הדחית"האסיפה (

 .בחלק כלשהו מזכויות ההצבעהמחזיקים 

דקות  15הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון עדר מהאסיפה תוך  האסיפהיושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש  4.3.9

  יבחר היו"ר ע"י האסיפה הכללית.יאש האסיפה, מהמועד שקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בר

אסיפה כללית שיש בה מין חוקי רשאית להחליט על דחיית האסיפה למועד אחר ולמקום שתקבע, ובמקרה כזה  4.3.10

  .לעיל 4.3.6 ייתו הודעות והזמות לאסיפה הדחית כאמור בסעיף

  בעל מיה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה. 4.3.11

הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם בעלי המיות במועד שייקבע ע"י הדירקטוריון  בעלי המיות 4.3.12

  זמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.בהחלטה ל

 הצבעה יהיו לכל בעל מיות מספר קולות בהתאם למספר המיות שבבעלותו.בכל  4.3.13

במקום ששי אשים או יותר הים בעלים משותפים במיה, הרי בהצבעה על כל עין יתקבל קול האיש ששמו רשום  4.3.14

ובין ע"י שליח, והוא הזכאי למסור לחברה כתבי ראשוה במרשם בעלי המיות כבעלים של אותה מיה, בין בעצמו 

  הצבעה.

החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל, לרבות החלטה לשיוי התקון, אלא אם קבע רוב אחר בחוק החברות  4.3.15

  או בתקון.
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הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה תקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או דחתה או שלא תקבלה ברוב מסוים, תהיה  4.3.16

ה לכאורה לאמור בה. היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה וספת או מכרעת, ראי

 וההחלטה שהועמדה להצבעה תידחה.

בעלי המיות בחברה רשאים בכל עין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת סוג)  4.3.17

את  בכפוף לכל דין לא שלל בהחלטתו לזמן את האסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שהדירקטוריון

  האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה באותו עין.

הדירקטוריון על הצבעה באמצעות כתב הצבעה, יצוין דבר שלילת האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה אסר  4.3.18

  לעיל. 4.3.6 בהודעת כיוס האסיפה לפי סעיף

 בעל מיה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד מועד תחילת האסיפה. כתב הצבעה שבו 4.3.19

ציין בעל מיה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה עד למועד תחילת האסיפה (לרבות האסיפה הדחית), יחשב 

וכחות באסיפה לעיכלעיל 4.3.7 ין החוקי כאמור בסעיףיין קיום המ.  

  ות לבעלי המיותהודע 4.4

הודעות שיש ליתן לבעלי המיות תיתה, ביחס למיות הכל  -ביחס לבעלי מיות שרשומים במרשם החברה  4.4.1

שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו זכר ראשוה במרשם בעלי המיות כבעלים של אותה מיה, וכל הודעה 

יה.ישה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מת 

אם שוגר בדואר רשום  -ימי עסקים  3תוך  ולייעודיחשב כאילו הגיע לבעלי המיות כל הודעה או מסמך שיישלח  4.4.2

ביום העסקים  וו/או בדואר רגיל בישראל, ואם מסר ביד או שלח באמצעות פקסימיליה יחשב כאילו הגיע ליעוד

 . וקבלתהראשון לאחר 

 יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו מרשם. כל רישום אשר יעשה באופן רגיל במרשם החברה 4.4.3

מוקדמת של מספר ימים מסוים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא יום  כשיש צורך לתת הודעה 4.4.4

 המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

 העברת מיות החברה 4.5

  יתות להעברה.מיות החברה  4.5.1

במרשם בעלי המיות על שם בעל מיות רשום, לרבות העברה על ידי החברה לרישומים  כל העברת מיות הרשומות 4.5.2

  :, והיא לא תירשם, אלא אםאו אליה, תיעשה בכתב

יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מיות תקין ביחד עם תעודות המיות שעומדים להעבירן, אם   .א

ד המאמת את חתימת המעביר. במקרה של העברת הוצא. שטר ההעברה יהא חתום על ידי המעביר ובחתימת ע

מיות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם ע"י מקבל המיות ובחתימת עד המאמת 

  את חתימת מקבל המיות; או

  יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או  .ב

  הוכח לחברה כי תקיימו תאים שבדין להסבת הזכות במיה.  .ג

מיות שלא שולמו במלואן טעוה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול דעתו ת העבר 4.5.3

 המוחלט ומבלי לתת ימוקים לכך.

 מרגע רישום שמו במרשם בעלי המיות.רק מקבל העברה ייחשב כבעל המיות ביחס למיות המועברות  4.5.4

זבון או אפוטרופוסים, בי האדם ישפטר, או כשאין מהלי עהלי עזבוו של בעל מיות יחיד האפוטרופוסים ומ 4.5.5

שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המיה היחיד שפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם כבעלי זכות במיה 

 שהייתה רשומה על שם הפטר.
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ם בחיים, כאשים רשמה מיה על שם שי בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הותר או בשותפים הותרי 4.5.6

אשר להם הזכות במיה או טובת האה בה. רשמה מיה על שם מספר בעלים במשותף יהיה זכאי כל אחד מהם 

 .להעביר את זכותו בה

את ספרי ההעברה ופקסי החברים לזמן שיראה בעיי הדירקטורים, ובלבד שתקופת סגירת  החברה רשאית לסגור 4.5.7

 .ום בכל שהכל פקס כ"ל לא תעלה על שלושים י

  ולות ואישור עסקאות שאין חריגותוקף פעת 4.6

לחוק החברות, תאושר באחת מהדרכים  271בכפוף להוראות חוק החברות, עסקה שמתקיים בה האמור בסעיף  4.6.1

הבאות: (א) ל ידי דירקטוריון החברה; או (ב) על ידי ועדת הביקורת של החברה; או (ג) על ידי שי ושאי משרה 

לפחות אחד מושאי המשרה ה"ל  (כהגדרת המוח בחוק החברות) בחברה, שאין להם עיין אישי בעסקה, כאשר

 היו מכ"ל החברה או סמכ"ל הכספים של החברה. 

אישור עסקאות שאין חריגות כאמור לעיל, יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על  4.6.2

  ידי אישור עסקה מסוימת.

   שיוי הון  4.7

ל החברה על ידי יצירת מיות חדשות, והכל כפי שייקבע להגדיל את הון המיות הרשום שהאסיפה הכללית רשאית  4.7.1

  בהחלטת האסיפה הכללית.

האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מיות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של חברה, לרבות התחייבות  4.7.2

  מותית, להקצות את המיות.

  רשאית בכפוף להוראות כל דין:האסיפה הכללית תהא  4.7.3

את הון מיותיה, או כל חלק ממו, למיות בות ערך קוב גדול מסכום ערכן הקוב של לאחד ולחלק מחדש   .א

מיות, ובלבד שלא  ואם היו מיותיה ללא ערך קוב להון המורכב ממספר קטן יותר של המיות הקיימות

  .המופק יהא בכך כדי לשות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המיות בהון

ש של מיותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מיותיה, כולו או מקצתו, למיות לחלק על ידי חלוקה מחד  .ב

להון מופק  -מיותיה ללא ערך קוב  ואם היו בות ערך קוב קטן יותר מן הערך הקוב של המיות הקיימות

בעלי בכך כדי לשות את שיעורי החזקותיהם של  המורכב ממספר גדול יותר של מיות, ובלבד שלא יהא

  .המיות בהון המופק

להפחית את הון מיותיה וכל קרן שמורה לפדיון הון באופן ובאותם התאים ובקבלת אותו האישור שחוק   .ג

 ש.והחברות ידר

  הקצאת מיות 4.8

הדירקטוריון רשאי להפיק מיות ויירות ערך אחרים, המירים או יתים למימוש למיות, עד גבול הון המיות 

ין חישוב גבול ההון הרשום יראו י"ע היתים להמרה או למימוש במיות כאילו הומרו י. לעהרשום של החברה

  או מומשו במועד הפקתם.

   יירות ערך בי פדיון 4.9

החברה רשאית בכפוף לכל דין להפיק יירות ערך היתים לפדיון בתאים שיקבע הדירקטוריון, ובלבד שייתן 

  הדירקטוריון והתאים שקבע.אישור האסיפה הכללית להמלצת 

  דירקטוריון החברה 4.10

לפרטים בקשר עם דירקטוריון החברה, לרבות תאי כהותם, אופן מיוי חברי הדירקטוריון והפסקת כהותם, ראו 

  לפרק ז' לתשקיף זה. 7.3סעיף 
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ק ר ה – 'ה פ ע צ ה ה ת  ר ו מ  ת

 תמורת ההפקה 5.1

ורה טו הצפויה ממה, התמורה הצפויה ברוטו מההצעה שוא תשקיף זה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בה והתמ

) לחוק יירות ערך ולתקות הודעה 2)(1(א16יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף 

 משלימה. למועד התשקיף, טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים. 

 ייעוד תמורת ההפקה  5.2

החברה, כפי דירקטוריון החלטות  על פי, החברההשוטפת של  העסקית פעילותהמימון לתמורת ההפקה תשמש  5.2.1

(כאשר החברה צפויה להשקיע:  ופיתוח מחקרל מיועד להיות צפוי "חש מיליון 7-כ של סך כאשר, מעת לעתשתהייה 

מיליון  1.75-(ג) כ-פיתוח ססורים; ובמיליון ש"ח  1.75-מיליון ש"ח בפיתוח מערכות ליתוח מידע; (ב) כ 3.5-(א) כ

 תמורת יתרתו החברה של החוזר ההון מימוןל מיועד להיות צפוי "חש מיליון 10-כסך של , פיתוח פילטרים) ב₪ 

  להעמקת החדירה של החברה לשווקים מרכזיים לרבות לשוק בארה"ב. מיועדתצפויה להיות  ההפקה

ההפקה המפורטים לעיל, מבוססים על ההחה שיירכשו מלוא יירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה. ככל  תמורתשימושי 

שלא יירכשו מלוא יירות הערך המוצעים, בכוות החברה לעשות שימוש בתמורה עבור השימושים המפורטים לעיל בהתאם 

  .וחלט מעת לעת על ידי דירקטוריון החברהלחלקם היחסי בתמורת ההפקה שתתקבל בפועל, ובכל מקרה, הכל כפי שי

כגון פקדוות  ,עד לשימוש בתמורת ההפקה כאמור, החברה תשקיע את תמורת ההפקה באפיקים סולידיים 5.2.2

), מק"מ וכד', כפי שיקבע AA-במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קוצריות בעלות דירוג אשראי (לפחות 

לצורך האמור לעיל, לא תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה בגזרים על ידי ההלת החברה מעת לעת. 

(מעו"ף או מט"ח), במיות או מכשירים וספים, אשר כס הבסיס שלהם היו מיות או מדדי מיות או אופציות 

  .במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בגזרים (למעט אם הדבר יעשה לצורך הגה על כסי החברה)

זה מהווה גם תשקיף מדף אשר מכוחו החברה תוכל להציע יירות ערך של החברה, בהתאם להוראות סעיף  תשקיף 5.2.3

א(ו) לחוק יירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, 23

ובהתאם לתקון והחיות לרבות פרטי ותאי יירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין 

  ").תשקיף מדףהבורסה כפי שיהיו באותה עת ("

ייעוד תמורת ההפקה ביחס להפקות שתבוצעה באמצעות דוחות הצעת מדף מכח תשקיף מדף זה, על פי תקה  5.2.4

 , יפורט בדוח הצעת המדף הרלווטי.פרטי תשקיף לתקות )א(א25

 מזעריתתמורת  5.3

 התמורה בדיןורישום יירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, מותים בכך שפי תשקיף זה -השלמת ההצעה על

תמורה הדרשת בכדי לעמוד בדרישות הבורסה, כמפורט בסעיפים מה הגבוהשווה או  תהיההיחידות המוזמות 

 בפרק ב' לתשקיף זה. 2.10.3 – 2.10.1
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  ' ו ק  ר ד   – פ י ג א ת ה י  ק ס ע ר  ו א י   ת

וסיומה    1.1.2019לתקופה שתחילתה ביום    ") החברה " (   עסקי אורה סמארט אייר בע"מ   ויפורט להלן תיאור   בפרק זה יובא 

    1צוין במפורש אחרת. אם  , אלא  זה   סמוך למועד פרסום תשקיף ב 

  . ביחד   , להלן   כהגדרתה ,  והחברה הבת שלה   חברה ל   ביחס , יתוארו  אודותיה   כספי ה מידע  ה   , לרבות תיאור הפעילות העסקית 

  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה   - חלק א'  

 ותיאור התפתחות עסקיה הקבוצה  פעילות   6.1

 התאגדות החברה  6.1.1

  בהתאם להוראות כחברה פרטית מוגבלת במיות,    15.3.2018ביום    בישראל והחלה את פעילותה   החברה התאגדה 

פי תשקיף זה היה הצעה ראשוה לציבור של יירות הערך של החברה. לאחר  - הצעת יירות הערך על    . חוק החברות 

השלמת רישום יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה בבורסה, תהפוך החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מוח זה  

   . בחוק החברות 

  החברה   פעילות  6.1.2

שיווק   , ובכלל זה פיתוח  האוויר  איכות   תחום   שהיו פעילות אחד ת בתחום ו עוסק  ") הקבוצה החברה והחברה הבת (" 

התוך   אוויר לטיהור    ות פלטפורמ ותפעול   בישראל    ויטור מבית  - בסביבה    - ו   " הפעילות   תחום ("   "ל ובחו אוויר 

  . ) ", לפי העיין המוצרים " 

    . זה   תשקיף   שוא   ההפקה   לאחר גם    כאמור   הפעילות   בתחום   לעסוק   להמשיך   החברה   בכוות   כי   יובהר 

  החברה   החזקות   ומבה   שליטה   בעלי  6.1.3

בעל כון   6.1.3.1 התשקיף  הי   י למועד  בחברה  שיידרמן   ם השליטה  אביעד  ומר  שיידרמן  אלדר  ב   , המחזיקים   מר  - כ"א, 

בה.    27.16% ההצבעה  ומזכויות  החברה  של  והפרע  המופק  המיות  בעל מהון  אודות  וספים  השליטה    י לפרטים 

   .זה   תשקיף ב   ' ח פרק  ל   .48- ו   8.1סעיפים  בחברה, ראו  

 של הקבוצה כון למועד התשקיף:   אחזקות ה מבה  להלן   6.1.3.2

  

   פעילות ה   ם חו ת  6.2

  "). הבת   החברה ("   .Aura Smart Air Incבאמצעות    לעיל החברה פועלת בתחום פעילות אחד, במישרין ו/או   כאמור 

  הבת   ה לחבר   בארה"ב. וההפצה של מוצרי החברה    שיווק מערך ה החברה מרכזת את    , באמצעות החברה הבת כמו כן,  

בהיקפים    לפי רווחים  ו   הפסדים  החברה   מהותיים   לא מס  של  טו  רגילות  מפעולות  להפסד  - ו   2019  לשים   ביחס 

  לא   וכן   ריביות או  / ו   יהול   דמי   2020- ו   2019  בשים   לחברה   שילמה   לא   הבת   החברה   כי   יוער   עוד   . בהתאמה ,  2020

  . דיבידד   האמורות   בשים   לחברה   חילקה 

("   החברה למועד התשקיף,    כון  בהודו  בת  חברה    הבת   החברה ").  ההודית   הבת   החברה החלה בתהליך של הקמת 

  הודו. לרכז את מערך השיווק וההפצה של החברה ב ו   של החברה   מלאה   בשליטה   להיות   עתידה   ההודית 

 
  לאור ,  זה   תשקיף   למועד   סמוך   שסיומה   לתקופה   ביחס   וכן   2020  - ו   2019  לשים   ביחס   היו   זה   בפרק   הקבוצה   פעילות   תיאור     1

  פרטי תשקיף.   לתקות   הראשוה   בתוספת (א)  1  בתקה   המפורטים   בתאים   החברה   עמידת 

 מ"אורה סמארט אייר בע
 ]החברה[

100%

Aura Smart Air Inc. 
 ]החברה הבת[
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 מבי  - תחום איכות האוויר התוך 

בתים    : כגון   , ה סגור   ה איכות האוויר בסביב ל   מתייחסת )  Indoor Air Quality – IAQ( מבי    - האוויר התוך איכות  

וכן    , מלוות, בתי אבות   , פרטיים, משרדים, מבים ציבוריים    להסעת המוים תחבורה  כלי  ב בתי ספר ובתי חולים 

,  מבה ה   אוכלוסיית . איכות ירודה של אוויר הפים עלולה לפגוע בבריאות  ) " מבי - תוך   אוויר ו/או "   " אוויר הפים (" 

של   הימצאותם  בשל  אוויר  וזאת  כגון הכוללים,    , פים ה מזהמי  רעילים  חד   : גזים  ( – פחמן   Carbonחמצי 

Monoxide (  , ) קןתחמוצות חNitrogen Oxides (   ו ) רדוןRadon .(  

מבי לקויה, הובעת בין השאר מחשיפה לחומרים  - קשר בין איכות אוויר תוך מחקרים שוים הצביעו על קיומו של  

-   הראו כי בזיהום האוויר התוך מחקרים רבים  כמו כן    2, ובין תלוות על תסמיים רפואיים שליליים. מזהמי אוויר 

    3. מבה סגור המצאים חלק יכר משעות היום בתוך    סכה בריאותית ממשית לאשים   קיימת מבי  

בארצות   הגת סוכות   הסיכוים    4, צייה   )EPA –Agency Environmental  Protection(   הברית - הסביבה  כי 

- אים פחותים מהסיכוים שבזיהום אוויר "חיצוי" ועל   , מבי - תוך ה אוויר  ה שבזיהום    הבריאותיים והסביבתיים 

ק מן המזהמים עלול להיות גבוה פי חמישה  ל למעשה, על פי תוי הסוכות, הריכוז של ח   ממו.   פי רוב אף חמורים 

: תופעות  כגון שוהים במבה  ה על בריאות    מידית בהשוואה לאוויר שמחוצה לו. לזיהום זה יש השפעה    המבה בתוך  

כ  יובש בעייים וכאבי ראש    דוגמת מקומיות  גרון,  החמרת מחלות כרויות    וכן סחרחורות, בחילות, עייפות, כאבי 

  כמו אסתמה. 

ישירות  מפליטות  בעיקר  ובע  חיצוי  אוויר  רעילים   זיהום  וחומרים  גזים  ומכלי   , של  תעשייתיים  רכב.  - ממקורות 

כגון: רמת אוורור  מגוון רחב של מקורות זיהום  מהמקורות ה"ל בתוספת  ובע  מבי  - זיהום אוויר תוך   לעומת זאת, 

הביין  ובידוד  בייה  חומרי  וחיצויים,  פימיים  ממקורות  כימיים  מזהמים  מספקת,  ווירוסים  ו   שאיה  חיידקים 

  .   שמקורם בגוף האדם 

מעה   לתת  ולטפל  בכדי  לעיל,  שתוארו  הש לבעיות  האוויר  זיהום  ליהול    החברה   פיתחה ים,  ו בגורמי  פלטפורמה 

תוך השמדת המזיקים    טיהורו ו   ו לסיו ,  התוך מבי הפועלת ליטור איכות האוויר    איכות האוויר בחללים סגורים 

בחלל  ול   . והמזהמים השוים  לסן  כלל המזהמים בחלל הסגור, תוך שהיא    טהר המערכת מסוגלת  יעיל את  באופן 

בכדי אמת   בזמן   האוויר   איכות   תוי מטרת את   וזאת  חכמות   ,  והמלצות  תובות  בין    לספק  למשתמשי המערכת, 

כאשר תוי המערכת מסוכרים באופן אוטומטי למערכות חכמות    או מוסדיים   עסקיים   , אם הם לקוחות פרטיים 

  . החברה מפתחת ש   המערכת   יהול   תוכת   דרך   ותוים   לספק מידע . בוסף המערכת יכולה  ליהול בייים 

ייחודית המאפשרת לה להגיע לתוצאות   (כמפורט בסעיפים    אוויר מרשימות   טיהור החברה משתמשת בטכולוגיה 

להלן)   6.18- ו   6.8 זה  ורכיבים  בפרק  בחומרים  שימוש  ידי  על  וזאת    גיפים ,  חיידקים   בטרול   יעילים   שמצאו , 

    . החלבוים שעל קרום התא   את ,  היתר   בין   המשמידים ,  וטפילים 

 השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה  6.3

ועסק  בהון החברה  למועד א להשקעות  שקדמו  בשתיים  בוצעו  אשר  במיותיה  ראו    ות מהותיות אחרות  התשקיף, 

    . זה   לתשקיף   ' ג פרק  ל   3.2  סעיף האמור ב 

 חלוקת דיבידדים  6.4

   . דיבידדים ולא הכריזה על חלוקת    חילקה   לא   החברה   ועד למועד תשקיף זה,   התאגדותה   מועד החל מ  6.4.1

 .כון למועד תשקיף זה, לחברה אין מדייות חלוקת דיבידדים  6.4.2

   .חלוקת דיבידדים בוגע ל על החברה מגבלות  חלות  למועד התשקיף, לא   6.4.3

  רווחים ראויים לחלוקה. ולמועד פרסום תשקיף זה, לחברה אין יתרת    31.12.2020כון ליום   6.4.4

 
2    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487 
3    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487  
מבי ו"תסמות הביין החולה",  - לעיין זה ראו דוח של מרכז המחקר והמידע של הכסת בושא: "איכות אוויר תוך     4

  בקישור שלהלן: 
-e411-f1f7-00155d01107c/2_c8eb6d8d-80c8-e411-f1f7-http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/c8eb6d8d

00155d01107c_11_9553.pdf-80c8    
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   ) דולר ארה"ב באלפי  ( הקבוצה  הפעילות של    ום מידע כספי לגבי תח  6.5

 מבי - איכות האוויר התוך תחום   6.5.1

  
  למועד סמוך    לשה שהסתיימה ביום 

  התשקיף 

הסבר  
לשיויים  

  31.12.2019  31.12.2020    בתוים 

  2,827  0  3,780  הכסות מלקוחות 

עיקרי  
השיויים  
בתוים  
ובעים  

מהעובדה כי  
החברה החלה  
לייצר ולמכור  
את מוצריה,  

באופן מסחרי,  
ברבעון  

הרביעי לשת  
2020  

  1,349  1,059  1,676  קבועות עלויות  

  2,205  0  2,950  עלויות משתות 

הכסות (הוצאות)  
  אחרות טו 

0  0  0  

מפעולות    הפסד 
  רגילות טו 

1,344  1,264  1,477  

מפעולות    הפסד 
המיוחס    רגילות טו 

  לבעלים 
1,344  1,264  1,477  

    4,420  241  5,977כסים    ה"כ ס 

  1,392  713  2,968  התחייבויות    ה"כ ס 

והסבר  ההתפתחויות    וסף   לפירוט  בתוים  והשיויים  אודות  המוצגים שחלו  ראו  ,  שלעיל בטבלאות    הכספיים 

  . הדירקטוריון המצורף לפרק זה בדוח  הסברי הדירקטוריון  

 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים   6.6

עשויה   החברה,  בס פעילות  שוות  התפתחויות  או  אירועים  ממגמות,  מושפעת  המקרו בי להיות  של    -   בה  כלכלית 

  החברה, אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותיה העסקיות, כמפורט להלן: 

 הקורוה   גיף   והתפשטות   הישראלי   המשק   מצב  6.6.1

, אשר הוכרזה על  Covid 19  - ה   ף החלה להתפשט ברחבי העולם "מגפת הקורוה" לה גורם גי   , 2020  שת   בתחילת 

הוודאות   ואי  המגיפה  התפרצות  עולמית.  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  התפשטותה  שבאה  ידי  קצב  בעקבות 

  גם מדית ישראל. חווה  כלכלי עולמי שאת אותותיו  ו   בריאותי   המהיר, הביאו למשבר 

עלולים   ובעתיד,  בהווה  ותוצאותיה  המגיפה  התמשכות  החברה,  עסקי    להשפיע להערכת  תחום    לאור   החברה על 

בחללים    – פעילותה   מבי  התוך  האוויר  לטיהור  מפתחת  היא  שאותה  והמערכת  מבי  התוך  האוויר  איכות  תחום 

  , כמפורט להלן: באופים שוים   סגורים 

חיובית    . א  מוסדיים    - השפעה  וגופים  פרטיים  אשים  בקרב  המודעות  להעלאת  רבות  תרמה  הקורוה  מגפת 

ויטור של  - האוויר התוך לחשיבות של איכות   מבי. בתוך כך התחדדה ההבה כי לפתרוות המספקים טיהור 

האוויר התוך מבי, עשויה להיות השפעה על היכולת להתמודד עם התפרצות גיפים, ובכלל זה לזרז את קצב  

ם משאבים  חזרתן לשגרה של מדיות רבות בעולם וגופים עסקיים רבים. כמו כן, גופים מוסדיים ופרטיים מקצי 

 ותקציבים רבים לטובת מערכות יטור וטיהור האוויר וכפועל יוצא מגדילים את היקף השוק למערכות אלו. 

שלילית    . ב  של    - השפעה  ההשפעה  להגברת  להביא  עשויה  הקורוה  גיף  הסיכון  התפרצות  חשופה  גורמי  להם 

ו זאת  ו   החברה  במשק  האטה  מיתון,  לרבות  הכלכלי,  במצב  מהחמרה  ב קיטו כתוצאה  הצריכה ן  כן,  קצב  כמו   .

הגיף   עשויים התפרצות  סחורות  מעבר  על  מגבלות  על    והטלת  חומרי  להשפיע  את    גלם ה זמיות  המשמשים 

  .  , וכן על הפצת מוצריה במדיות שוות בעולם ושיויים במחיריהם   החברה 

מידע    מהוות   בקשר לכך, , בדבר השפעות אפשריות של גיף הקורוה, ככל שיהיו, והערכות החברה  לעיל   האמור 

יירות ערך, אשר מבוסס   פי עתיד כהגדרתו בחוק    למועד   כון התוים המצויים בידי ההלת החברה    על צופה 

מידע כאמור עשוי להיות מושפע מגורמים שוים שאים    . להתממשותו   באשר   מלאה התשקיף, ואשר אין וודאות  

, החלטות של גורמים רגולטורים במדייות העולם  והתרחבותו   הגיף  המשך התפשטות בשליטת החברה, ובכלל זה 

כאמור  במדיות  האוכלוסייה  בסעיף    והתהלות  כמפורט  סיכון  גורמי  של  התרחשותם  לפיכך,  להלן   6.32וכן   .

  או ,  חלקן   או   כולן ,  להביא לכך שהן לא יתממשו   עשויים להשפיע על הערכות החברה ואף שיויים בגורמים כאמור  

  . מהצפוי ,  מהותית   לרבות ,  שוה   באופן   יתממשו 
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 הפעילות   תחום   על   כלליות   רגולטוריות   מגבלות  6.6.2

כפופ מוצרי   רדיו,    ים החברה  גלי  תקית  דרישות  לרבות,  פועלת  היא  בהן  במדיות  שוות  רגולטוריות  לדרישות 

החברה משקיעה משאבים רבים למיפוי הדרישות הרגולטוריות  .  בפרק זה   6.26.7כמפורט בסעיף    בטיחות וקיימות 

בתחום הפעילות, במדיות השוות, בעזרת יועצי רגולציה וכן בעזרת מפיציה במדיות היעד. כמו כן החברה דרשת  

, כמוצר טיהור אוויר על מת  ) EPA(   האמריקאית   בארה"ב, בסוכות הגת איכות הסביבה   מוצריה רישום של    לבצע 

כון למועד התשקיף החברה פועלת להשלמת    . רשמי   באופן   אוויר   כמטהרי "ב  בארה שיהיה יתן לשווק את מוצריה  

  שום כאמור.  הרישום, ובהתאם לעמדת יועציה, מוצרי החברה עומדים בתאים הדרשים על מת להשלים את הרי 

ברחבי  החברה   להערכת   ובהתאם   התשקיף   למועד   כון  סביבה,  ואיכות  ממשל  ארגוי  של  המלצות  מספר  ישן   ,

שוים    לעודד   שמטרתן העולם,   מבי.   להתקין גורמים  תוך  אוויר  וטיהור  ליטור  יש    מערכות  החברה  להערכת 

  הרגולטוריות  המלצות ב  לעמוד על מת  וזאת , ברגולציה כאמור בכדי לעודד צרכים שוים לרכוש את מוצרי החברה 

  מוצרים רכישת מוצרי החברה או    את   המחייבת   לא קיימת רגולציה   , למיטב ידיעת החברה, כי   מודגש   אולם   כאמור 

    במדיות בהן היא פועלת.   דומים 

תקיה  וספים    לפרטים  חקיקה,  מגבלות,  תחום    ים צ ואילו אודות  על  החלים  סעיף   , ת ו הפעיל מיוחדים    6.26  ראו 

    לפרק זה בתשקיף. 

 תחרות  6.6.3

כתחום    וטיהור   איכות   תחום  חשב  מבי  התוך  לכן  ו דיאמי  חדשי,  האוויר  משמעותי,  התפתחות  פוטציאל  בעל 

פעילות של  ה הגברת    מבה התחרות בשוק יעבור תמורות משמעותיות בשים הקרובות, ובכלל זה   החברה צופה כי 

ו  קיימים  לתחום כן  מתחרים  חדשים  מתחרים  של  היתר,    . הפעילות   כיסה  בין  התחרות,  עם  מתמודדת  החברה 

יעילות    , ראל ייצור ביש   בדגש על   גבוהה   באמצעות הצעת מגוון מוצרים המתואמים ללקוחותיה, שמירה על איכות 

והפקת תובות  (ובתוך כך התממשקות עם מוצרים של צדדים שלישיים)    מידע   לען   ה מוצרי   קישוריות של   ביצוע, 

בתחום  יתרון משמעותי לעומת מתחריה    המהווים, להערכת החברה,   , אסף מהססורים השוים ש המידע    על בסיס 

  הפעילות. 

  לפרק זה בתשקיף.   6.14  ראו סעיף   , ת ו הפעיל תחום  ב   תאי התחרות אודות  וספים    לפרטים 

 סיכוי מלחמה ואירועים ביטחויים  6.6.4

ובסביב  ישראל  במדית  הביטחוי  משרדיה ת המצב  ההלתה,  אשר  החברה,  על  להשפיע  עלול  המרכזים    , ה 

מצויים בישראל. הדרדרות במצב הביטחוי, לרבות מלחמה    שבהם היא עושה שימוש ומתקי הייצור    הלוגיסטיים 

ייתכן כי חלק    וסגירת מלי האוויר והים בעקבותיה, עלולה לעכב את פעילות ההפצה של מוצרי החברה.  כן,  כמו 

  מעובדי החברה ומהליה ייקראו לשירות מילואים ועשויה להיות לכך השפעה על התהלות החברה. 

  מתפתחות   במדיות   פעילות  6.6.5

כון למועד התשקיף, החברה משווקת את מוצריה, בין היתר, במדיות מתפתחות, החשופות למשברים ואשר חלקן  

משברים כאמור, עשויים לעקב ואף להקטין    . מתאפייות בשלטון או משטר שלעיתים איו יציב, פוליטית וכלכלית 

    תיה. בהכסו   לפגום כך  ב את היקף המכירות של החברה במדיות אלה ו 

 תיאור עסקי החברה בתחום הפעילות   – ב'    חלק 

 על תחום הפעילות    כללי מידע   6.7

   מבה תחום הפעילות ושיויים החלים בו  6.7.1

מבי  התוך  האוויר  איכות  בתחום  פועלת  הפעילות ב   . החברה  לתחום  הרלווטיים  רבות,    , שווקים  חברות  פועלות 

.  , אשר מציעות פתרוות שוים ליטור איכות האוויר וטיהור איכות האוויר להלן   6.14.2  ובכלל זה כמפורט בסעיף 

( בצמיחה היו תחום    תחום איכות האוויר  גיף הקורוה    ) COVID-19, אשר קיבל משה חשיבות לאור התפרצות 

שת   מטבעם    . 2020בתחילת  אשר  סגורים  יומי   מאכלסים ומאופיים  חללים  יום  אדם   באופן  חשבים  רבים   בי   ,

ווירוסים  גיפים  להתפשטות  התורמים  החברה,  .  ככאלה  הצריכה  להערכת  הרגלי  שיוי  לב  לאור  ובשים  בעולם 

       . עשוי לגדול   מערכות לטיהור, ויטור אוויר להתפרצות מגפת הקורוה, הביקוש ל 
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פי   צופה  מידע  בבחית  היו  בו,  החלים  והשיויים  הפעילות  תחום  מבה  בדבר  לעיל,  זה  בסעיף  הכלל  המידע 

  תחום   על   הקורוה   גיף   ת השפע   בדבר   החברה   של   הערכותיה עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, אשר מבוסס על  

אשר  מ   מידע   סמך   על   וזאת ,  מבי   התוך   האוויר   איכות  החברה,  שביצעה  פימיים  ויתוחים  חיצויים  מקורות 

  גורמים חיצויים וספים ו   הגיף   התפשטות   המשך התממשותו איה ודאית ועשויה להיות שוה, בין היתר, בשל  

בסעיף   כמפורט  סיכון  גורמי  של  התרחשותם  וכן  עשויה    אשר ,  להלן   6.32כאמור  ואשר  החברה  בשליטת  אים 

     . להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל 

 מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.7.2

תקיה  אודות    לפרטים  חקיקה,  הפעילות מגבלות  תחום  על  החלים  מיוחדים  סעיף   , ואילוצים  זה    6.26  ראו  לפרק 

 . בתשקיף 

   שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  6.7.3

הקורוה    לאור  גיף  המודעות התפרצות  הציבור,    ועליית  בריאות  על  מבי  התוך  האוויר  איכות  החלו  להשלכות 

שוק  טרם התפשטות הגיף,  ברכישת מוצרים הפועלים לטיהור ויטור האוויר התוך מבי.    להתעיין רבים  מגזרים  

הי ויטור  טיהור   סגורים  בחללים  האוויר מ   חלק   ווה האוויר  מיזוג  החברה,   כיום,   . שוק  טיהור    להערכת  פתרוות 

  . אלה ויטור אוויר מהווים שוק פרד, וזאת לאור התפתחות היצע המוצרים בתחום זה והגידול בביקוש למוצרים  

רחוק   הלא  אוויר  בעבר  ב לצורך אימוץ  בעיקר  דרשים  היו  מוצרי טיהור  ירוקים ועמידה  בין  יום,  כ   אולם   , תקים 

גיף הקורוה,   לאור היתר,   במרחב    בחללים סגורים אלה  גופים רבים בוחים את הצורך בשילוב מערכות    השפעת 

כגון והפרטי הציבורי   בהם  ,  משרדים  התוך קיימת  :  בחלל  רבה  רפואה,  מבי,  - תועה  ומוסדות  חולים  כלי  בתי 

,  להערכת החברה .  ות ומלו ותרבות, בתי מגורים    מסחר אוטובוסים ורכבות, מרכזי    כדוגמת להסעת המוים  תחבורה  

  פעילות ה שילובן של מערכות טיהור ויטור האוויר בחללים השוים, צפויה לגרום לשיויים מהותיים בפח  האצת  

    . רווחיותו המכירות ו בקצב    מתמשכת   עלייה ל בתחום ו 

הייעו   ערכה   2020  דצמבר חודש  ב  אד סאליבן   - והמחקר    ץ חברת  אודות   פרוסט  איכות  ל   העולמי   שוק ה   דוח  תחום 

" סאילבן אד    פרוסט ("   מבי - התוך האוויר   ו הדוח ",  חברת  היה    סאילבן אד    פרוסט ).  , לפי העיין " היעד   שוק " - " 

מחקרים   עורכת  אשר  מובילה  ומחקר  טכולוגיה  ייעוץ  לחברות  באליזיה  עוסקת  השאר  ובין  שוים  אסטרטגיים 

הדוח סקרה    מד. - וביו  אד סאילבן במסגרת  וכן את התמורות  השיויים  את    פרוסט  היעד  בשוק  והתמורות שחלו 

לשת   עד  היעד  בשוק  ו   . 2026הצפויות  לשיויים  התייחס  הדוח  כן,  לסגמטים  ל כמו  בפילוח  כאמור  תמורות 

  בחלוקה גאוגרפית, בשוק היעד. ו   העיקריים 

 - ל צפוי לגדול    והוא   מיליארד דולר ארה"ב   7  - בשווי כולל של כ   היעד הוערך שוק  היקף  ,  2019בשת  דוח,  ה על פי  

    . 2026מיליארד דולר ארה"ב עד שת   12

כן  הדוח   , כמו  פי  הצמיחה על  קצב  הפעילות  ,  בתחום  מוצרים  צריכת  המוסדי   של  להיות    , ממשלתי - בשוק  פי  צפוי 

  צריכת שירותי  קצב הצמיחה של בוסף קובע הדוח כי   ; בשוק הביתי של הצריכה  ש, לכל הפחות, מקצב הצמיחה ו של 

  . מערכות לטיהור אוויר ויטור איכות האוויר הצריכה של  אליזה צפוי להיות פי חמש, לכל הפחות, מ ה תוכה ו ה 

(א) יצירת ממשק   להצלחה העיקריים  מפתחות  הדוח מוה את ה  ובייהם:  למערכות    המוצרים   חיבור ו   בשוק היעד 

  מתקדמות לטיהור האוויר ויטור איכות האוויר התוך מבי.   טכולוגיות (ב) אימוץ ויישום    - יהול ביין ו 

היו בבחית  ,  איכות האוויר התוך מבי   בהיקף הפעילות בתחום , בדבר השיויים  המידע הכלל בסעיף זה לעיל 

על   מבוסס  אשר  ערך,  יירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פי  צופה  גיף  מידע  השפעת  בדבר  החברה  של  הערכותיה 

איכות האוויר התוך מבי  על תחום  לתחום   הקורוה  הציבור  בהתייחסות  צפויות  על תמורות  על סמך  וכן  וזאת   ,

איה ודאית ועשויה    ם , אשר התממשות צויים וכן תוים שפרסמו גורמים חי   יתוחים פימיים שביצעה החברה 

בשל   היתר,  בין  שוה,  הגלובלי להיות  הצריכה  קצב  על  והשפעתו  הגיף  התפשטות  של    המשך  התרחשותם  וכן 

ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית    החברה   אים בשליטת אשר    , להלן   6.32גורמי סיכון כמפורט בסעיף  

   . על הערכות החברה האמורות לעיל 

    ו התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שיויים במאפייי הלקוחות של  6.7.4
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החברה   הקורוה גיף  התפרצות  לאור   להערכת  ו ,  ובהתאם  פרטיים  גובר   ממשלתיים גופים  עיין    ברכישת   מגלים 

התקיים בעיקר    תוך מבי ה אוויר  ה איכות  בהן הדיון בושא האחרוות לעומת השים  .  אוויר   ויטור   לטיהור   מערכות 

  . , גדלה באופן משמעותי הרחב בציבור    לושא,   יום המודעות כ במרחב האקדמי ובכלל זה בעריכת מחקרים בושא,  

הלקוחות אשר יתעייו  מאפייי  ב הווה שיוי  ת קוש למוצריה ואף  י גדיל את הב המודעות הגוברת ת להערכת החברה  

  . אלה ברכישת מוצרים  

עם המפיצים  שאותה היא מפתחת  החברה ממשיכה במאמצי חדירה לשווקים. החברה סבורה כי מערכות היחסים  

  . ללקוחות פוטציאליים   מוצריה   , תאיץ את גישות להלן)   6.11  (כאמור בסעיף   השוים 

לעיל,   זה  בסעיף  הכלל  הפעילות,    בדבר המידע  תחום  של  בשווקים  הלקוחות  וה התפתחויות  במאפייי  שיויים 

של החברה בדבר    הערכותיה , היו בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, אשר מבוסס על  ו של 

, השיויים המתרחשים בפועל  מבי   התוך   האוויר   איכות   תחום ל   הרלווטיים   השווקים השפעת גיף הקורוה על  

  החברה   הערכות   סמך   על ,  היתר  בין ,  ת , מבוססו כאמור  החברה   הערכות .  הפעילות  בתחום   הלקוחות   למאפייי   ביחס 

איה ודאית ועשויה להיות    ם , אשר התממשות הציבור   של   הצריכה   בהרגלי   שיויים   לאור   החברה   למוצרים   לביקוש 

כאמור וכן התרחשותם    לתחום הפעילות   חדשים מתחרים    וכיסת   הגיף   התפשטות   המשך שוה, בין היתר, בשל  

אים בשליטת החברה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית   אשר , להלן  6.32של גורמי סיכון כמפורט בסעיף 

  . על הערכות החברה האמורות לעיל 

 שיויים טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  6.7.5

כון למועד    . לרבות טכולוגיות הקשורות לקליטת פחמן   , רווי שיויים טכולוגיים   תחום איכות האוויר היו תחום 

(אשר עשוי    של פחמן דו חמצי   ריכוזים גבוהים ל   מותאמות פחמן דו חמצי מהאוויר    טיהור רוב השיטות ל   התשקיף, 

גבוהים)  בריכוזים  רעיל  שמצאים    , להיות  הריכוזים  ב ת  ו בפליט כדוגמת  מב הקיימות  כוח  דלק  תחות  וססות 

מפעלים    אלו שיטות    מאובים.  בעיקר  המשמשות  ויקרות  גדולות  מערכות  של  התקה  הדרשים  שוים  מצריכות 

איכות הסביבה. כמו כן קיימות מספר טכולוגיות, המצאות בשלבי פיתוח, אשר מותאמות להתמודד  לעמוד בתקי 

  הבשילו   טרם טכולוגיות    כון למועד התשקיף,   , . להערכת החברה באוויר   של פחמן דו חמצי   ריכוזים המוכים עם  

מסחרי  מוצר  היתר, לכדי  בין  וזאת,  בשל    ,  וכן  מורכבותן  עלותן,  אותן    ה גבוה ה ארגטית  ה צריכה  ה בשל  של 

אלו   5. טכולוגיות  מסחרי, טכולוגיות  למוצר  שיבשילו  ככל  עליהן   ,  לטכולוגיות  חלקי,  באופן  חלופיות    הין 

  . חלק מהמזהמים אשר מוצרי החברה מטפלים בהם כגד    יעילות מוצרי החברה היות והן  מבוססים  

. בהתאם לכך, החברה פועלת באופן  ת על פעילות החברה בתחום הפעילו שיויים אלו עשויים להשפיע  לאור האמור,  

להערכת החברה הרגולציה העולמית בתחום איכות האוויר, משפיעה ותשפיע על    במוצריה. שיפורים    שוטף לביצוע 

    פיתוח טכולוגיות חדשות ושדרוג טכולוגיות קיימות. 

 תחום הפעילות ב במערך הספקים וחומרי הגלם  מהותיים  שיויים   6.7.6

להיות להם    כון  צפויה  וחומרי הגלם של החברה שיש להם או  למועד התשקיף, לא חלו שיויים במערך הספקים 

 . החברה   של השפעה מהותית על התוצאות העסקיות  

   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשיויים החלים בהם  6.7.7

גורם הצלחה קריטי בתחום  להערכת החברה, קבלת אסמכתאות מגורמים חיצויים,    – איכות הייצור    בקרת  6.7.7.1 היו 

משאבים  הפעילות.   משקיעה  מוצרי   קבלת ל   רבים החברה  עבור  חיצויות  היתר אסמכתאות  ובין  פועלת    החברה   ה 

והתרופות האמריקאי)   FDAאישור    לקבלת  המזון  ידיעת החברה, אישור כאמור    , , אולם (מהל  כי, למיטב  יובהר 

   . איו ידרש לצורך שיווק מוצריה בארה"ב 

קיימת חשיבות רבה ליעילות ואיכות היצור של המוצרים בתחום הפעילות.  להערכת החברה,    -   היצור   ואיכות   יעילות  6.7.7.2

מייצרת   מ החברה  להערכת    . מתקדמות   איכות   בקרת   בדיקות   הכולל ,  למחצה   אוטומטי   ייצור קו  ב   מוצריה חלק 

זה החברה,   קיימת .  בחודש   מכשירים   10,000  לעד   הייצור   קצבי   את   להעלות   לחברה   מאפשר   קו  לחברה    בוסף, 

 
טכיקה, המבוססת על    תוארה   ו ) ב MITבמאמר של המכון הטכולוגי של מסצ'וסטס (   מופיעה דוגמא לטכולוגיה חדשה כאמור      5

  : להלן   הקישור   את   ראו   וספים   לפרטים העברת אוויר דרך פלטות אלקטרוכימיות טעוות.  

  https://news.mit.edu/2019/mit-engineers-develop-new-way-remove-carbon-dioxide-air-1025  
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  עוברים ש   איכותיים   גלם   בחומרי   משתמשת   החברה לאור היצור המקומי בישראל.    המוצרים   ובאיכות   בקצב שליטה  

 השוים.   ים בקרת איכות לפי שילובם ברכיבי המוצר 

להערכת החברה, העלייה במודעות לחשיבות איכות האוויר התוך המבי היה גורם הצלחה קריטי   –  מודעות גוברת  6.7.7.3

בשוק בו היא פועלת. כמפורט לעיל, תחום איכות האוויר התוך מבי, עובר בעת הוכחית תמורות משמעויות בכל  

, צפויה, להערכת החברה, להגדיל  להבת החשיבות של איכות האוויר התוך מבי. הגברת המודעות כאמור הקשור  

 באופן משמעותי את הביקוש למוצרים בתחום הפעילות. 

קושים,  י לרמת המחירים של המוצרים בתחום הפעילות, תהא השפעה יכרת על היקפי הב החברה סבורה כי  –  מחיר  6.7.7.4

והיקפו על  וכן   עלויות הייצור  אופי קהל היעד  עושה מאמצים להקטין את  על ו . החברה  מוצריה  גישות    כך להקל 

 .  לקהל רחב ולא רק לקהל המוסדי 

השימוש  6.7.7.5 יהיו    –   וחות  הפעילות  בתחום  שהמוצרים  מת  על  כי  סבורה  על    אטרקטיביים החברה  הרחב,  לציבור 

המוצרים להיות וחים ופשוטים לתפעול ולהתקה. החברה שמה לעצמה דגש על הדסת אוש ידידותית למשתמש,  

מורכב,   ותפעול  מקצועיות  התקות  דורשים  לא  ידה  על  המפותחים  המוצרים  כן  חבר    פועלות   ככלל ו ועל  בשיטת 

 . ) Plug & Playוהפעל ( 

כגון:    – כוח אדם   6.7.7.6 ידע רחב בתחומים שוים,  דרש בסיס  תוים להצלחה בתחום הפעילות  אוויר,  יתוח  זרימות   ,

. בחברה מועסקים מוקדי ידע משמעותיים  מכיקה ייצור מערכות דומות, אלקטרויקה ו הדסת חומרים מורכבים,  

במרבית מהתחומים ה"ל והחברה עושה מאמצים לשמירה על כוח אדם כאמור. להערכת החברה, ליכולת לשמר  

   כוח אדם כאמור עשויה להיות השפעה על יכולת החברה להתמודד מול מתחריה.  

רוחי   טכולוגיה  6.7.7.7 הפעילות.    –   וקיין  קידמה טכולוגית בתחום  על  לשמירה  רבה  קיימת חשיבות  להערכת החברה 

בתחום יטור וטיהור האוויר. החברה פועלת בכל עת להגן    חדשיים החברה ממשיכה לפתח מוצרי חומרה ותוכה  

הן על תהליך  באמצעות הגשת בקשות לרישום פטטים וסימי מסחר וכן על ידי רישום עיצובים,  על קייה הרוחי,  

 (כדוגמת עיצוב הפילטר).   אשר פיתחה היטור והטיהור הייחודי והן על עיצוב הפלטפורמות  

המוצר לשוק    החדרת רחב, יתרון ביכולת    ולוגיסטיקה בשוק בעלי מערך הפצה    לגורמים   – מערך הפצה ולוגיסטיקה   6.7.7.8

מערך   מהמוצר. החברה מפתחת  הגזרת  לרווחיות  הקשור  בכל  גדולה  המערך חשיבות  ליעלות  כן,  כמו  הרלווטי. 

של   ההפצה  מערך  המרכזיות.  היעד  במדייות  מוצריה  את  להפיץ  לה  יסייע  להערכתה  אשר  ולוגיסטיקה,  הפצה 

 . 6.11  החברה סמך בעיקר על רשת המפיצים כמתואר להלן בסעיף 

להערכת החברה למויטין חיובי כיצרן אמין עשויה להיות השפעה משמעותית על היקפי המכירות   – ומויטין מיתוג  6.7.7.9

  איכותיים   מוצרים יצור ושיווק  אמצעות  ב וזאת    כחברה אמיה ואיכותית של המוצרים. החברה שואפת למתג עצמה  

ומדידה    לען מידע   חיבור עם יכולת    , . כמו כן החברה ממתגת את מוצריה כמוצרים חכמים ישראל ב   בדגש על יצור 

   . של תוי איכות האוויר   בזמן אמת 

הפעילות   6.7.7.10 בתחום  חדשות  מגמות  היו    – זיהוי  פועלת  היא  בו  השוק  החברה  קיימת  להערכת  כן  ועל  מתפתח  שוק 

מגמות חדשות    לפעול לזיהוי החברה מקפידה, ותמשיך כך גם בעתיד,  חשיבות לזיהוי מגמות חדשות. בהקשר הזה  

 . מגמות כאמור ל לשאוף להתאים את מוצריה    וכן   בתחום הפעילות, 

מערכות    המפתחות ומספקות יצירת שיתופי פעולה עם חברות  להערכת החברה,  –   עם צדדים שלישיים   שיתופי פעולה  6.7.7.11

 ) בייים  יש    ) Building Management Systemsליהול  שכן  בשוק,  הפועלות  לחברה  משמעותי  יתרון  מהווה 

ם אצל צרכים שוים. החברה פעולת על מת לקדם שיתופי  מוצרי ה להטמעת  בשיתופי פעולה כאמור בכדי לסייע  

שעשויים להיות  עם חברות המספקות מוצרים  ה כאמור. כמו כן החברה פועלת על מת ליצור שיתופי פעולה  פעול 

למוצרי החברה,  בייים כגון:    משלימים  יהול  וחברות  אוויר  למיזוג  מערכות  ומתחזקות  אשר  ,  חברות המוכרות 

לחברה לחשוף את מוצריה בפי לקוחות חדשים בשווקים שטרם ביססה את מעמדה   עשויים לסייע להערכת החברה 

 בהם.  

פעולה עם בית אל  6.7.7.12 גם    –   שיתוף  להיותה ספק של החברה, היה  בית אל, שמעבר  להערכת החברה ההתקשרות עם 

יה לתרום  עשו   גורם עסקי מוביל לו קשרים עפים עם גורמים שוים הפועלים בשווקים המשיקים לתחום הפעילות, 

גורמים כאמור.  עם  יצירת קשרים  לרבות בדרך של  לדוגמא הפצת מוצרי החברה למגזרים אשר    לפעילות החברה 
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יצירת קשרים עסקיים עם גורמים מובילים    וכן   מחייבים אישור מוקדם של הצד המתקשר כגון גורמים ממשלתיים 

 בתעשייה. 

  בפרק זה.   6.21.1  ראו סעיף לפרטים וספים אודות התקשרות החברה עם בית אל  

   עיקריים של תחום הפעילות ושיויים החלים בהם יציאה  ו   כיסה י  חסמ  6.7.8

 : כיסה   חסמי 

  2020-2018בשים    . ופיתוח   במחקר כיסה לשוק מחייבת השקעות לא מבוטלות  החברה,    להערכת   –   מו"פ   פעילות  6.7.8.1

כמו    עותי על מתחריה. מ במו"פ, אשר מקה לחברה יתרון מש דולר ארה"ב    אלפי   1,812  - החברה השקיעה סך של כ 

 כן, החברה מגה על הטכולוגיה שהמפותחת על ידיה באמצעות רישום פטטים ושמירה על סודות מסחריים. 

 לפרק זה בתשקיף   6.19לפרטים וספים אודות קייה הרוחי של החברה, ראו סעיף  

בווירוסים    –   רגולטורים   ואישורים "ל  בי   תקיה  6.7.8.2 יסויים  עריכת  פעילות המו"פ בתחום מחייבת, לשיטת החברה, 

חדשים אשר    גורמים לפיכך  .  הראשוה   מהשורה   חולים   ובתי   מעבדות פעילים. יסויים כאמור טעוים אישורים של  

  יבקשו להיכס לשוק בו פעולת החברה עשויים להיתקל בקשיים בקבלת אישורים כאמור. יוער כי החברה קיבלה 

. לפרטים וספים אודות הדרישות הרגולטוריות  בוירוסים חיים לצורך עריכת יסויים    בית החולים שיבא מ אישור  

 לפרק זה.   6.26.7  והאישורים שהחברה מחזיקה ראו סעיף 

חדירה אל שווקי היעד בתחום הפעילות מבוססת ברובה על התקשרויות עם    –   התקשרות עם מפיצים אסטרטגיים  6.7.8.3

עם   התקשרה  החברה  היעד.  לקהל  המוצרים  להפצת  שיפעלו  השוות  בטריטוריות  מובילים  וכן  מפיצים  מפיצים, 

 עתידה להתקשר עם מפיצים וספים, בכדי לחדור לשווקי היעד ולבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום. 

  לפרק זה.   6.11  לפרטים וספים אודות התקשרויות החברה עם מפיציה ראו סעיף 

  : יציאה   חסמי 

לקוחות  6.7.8.4 עם  טווח  ארוכות  מוסדיים,    –   התקשרויות  לקוחות  עם  אר   ערכים בדר"כ  התקשרויות  הסכמים  כי  ו ע"ב 

לזה   זה  מחויבים  הצדדים  במסגרתם  כאמור,  ההסכמים  תקופת  לפעילות  טווח.  הקשורות  שוות  בהתחייבויות 

    בתחום הפעילות, עשויה להוות חסם יציאה מהתחום. 

היצור  6.7.8.5 הפעילות    –   הליך  בתחום  יצריות  ל לחברות  התחייבויות  וכן  תיתכה  משה  קבלי  מול  ייצור  כמויות 

ל  מוצרים  התחייבות  עם    קוחות לל אספקת  החברה  מהתקשרות  כחלק  החברה    בית הקצה.  להלן),  (כהגדרתה  אל 

 למתן שירותי ייצור ואספקה.   הסכם מחויבת לכמויות יצור מוגדרות בהתאם ל 

 לפרק זה.   6.21.1  לפרטים וספים אודות התקשרות החברה עם בית אל ראו סעיף 

   תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם  6.7.9

דומות   בטכולוגיות  חלקם  תחליפים,  מספר  יש  הפעילות  בתחום  החברה  וחלקם  ל למוצרי  החברה  מוצרי 

    סגול.   באולטרה מערכות חיטוי  ו   ™) BIOPROTECT  - כדוגמת  חיטוי בחומרים כימיים (   בטכולוגיות שוות כגון 

   התחרות בתחום הפעילות ושיויים החלים בו מבה   6.7.10

מציעות פתרוות  ה   אשר עוסקות בתחום טיהור האוויר התוך מבי   , , ישראליות ובי"ל מובילות   מספר חברות ישן  

באופן  בדלים אחד מהשי  אלו  פתרוות    , למיטב ידיעת החברה   , . ברם בעיית איכות האוויר בחללים סגורים שוים ל 

וב  החברה, משמעותי  ידיעת  למיטב  בדלים   עיקר,  ל ב   החברה שמספקת  מהפתרון    הם    של   שוים ה   תהליכים יחס 

  .  ודאטה   ען   לפלטפורמות המערכת    חיבור במוצר בודד ו   משולבות   טכולוגיות ,  האוויר   טיהור 

מתחרים    הפעילות   כסו לתחום   חד מ כאשר  דחיפת עידוד לתחום,    ה התפרצות גיף הקורוה, ת להערכת החברה,  

  איכות האוויר התוך מבי.   מוצרי   בקשר עם ארגוים רבים הרחיבו את תקציבי הרכש    ומאידך רבים  

 לפרק זה בתשקיף.    6.14  לפירוט וסף אודות התחרות בתחום הפעילות, ראה סעיף 

 ושירותים מוצרים   6.8
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בוסף  .  ורט להלן פ , כמ מבי - אוויר תוך ויטור  מערכות לטיהור    עיקר ייצור, שיווק והפצה של ב הפעילות כולל    ם תחו 

וויסות  על מוצרי החברה   פלטפורמה ליהול, שליטה ובקרה ללקוחות עסקיים   מוצרי החברה כוללים  , המאפשרת 

יישומון    ; וכן , תוך איסוף ויתוח תוים לכדי פעולות אוטומטיות עצמאיות חכם ויעיל של איכות האוויר התוך מבי 

בזמן  אוויר ה  ן של איכות ואבחו , שיתוף מידע  מוצרי החברה ללקוחות פרטיים, המאפשר יהול חכם של  (אפליקציה) 

  אמת. 

י  מוצרי  להלן  של  תוארו  הפעילות הליבה  בתחום  ברחבי    החברה  השוים  ללקוחותיה  ומוכרת  היא משווקת  אותם 

  : העולם 

 המוצר המרכזי    –   ) Aura Air(   אייר   אורה מערכת   6.8.1

  הפועלים ליטור חכמים  (חיישים)  מערכת ליהול איכות האוויר, המבוססת על ססורים  אורה אייר היה    מערכת 

האוויר   מבי  איכות  אמת התוך  היטור,    . בזמן  לפעולות  על  בוסף  המבוססות  אוויר  טיהור  של  יכולות  למערכת 

  לטפל בחלקיקים, גזים, וירוסים, בקטריות, עובשים ומזהמים וספים.   ביכולתן טכולוגיות מתקדמות אשר  

    שלבים:   שלושה על    מבוססת מתקדמת  ה   המערכת 

  מידע   מספקים ה   באמצעות חיישי מדידה חכמים   בזמן אמת   זיהוי ויטור איכות האוויר הפימית והחיצוית  . 1

חכמות, בזמן אמת, למשתמשי המערכת,  תובות והמלצות  ובהמשך מספקים    אלגוריתם שמותקן על המוצר ל 

 .  וזאת בין היתר בהתאם לצרכים הבריאותיים של הלקוח 

  בהתאם לצרכיו הייחודיים של הלקוח   , פעילות המוצר של   שליטה, הגדרה וויסות (באמצעות אלגוריתם מוטמע)  . 2

 . בשים לב לתוצאות יטור איכות האוויר התוך מבי המתקבלות בשלב הראשון כאמור 

 : כמפורט להלן   , פעולות ייחודיות וסיון האוויר המזוהם וזאת באמצעות ארבע    טיהור  . 3

 (סן ראשוי)   Filter-Pre  . א 

אבק  של  גדולים  חלקיקים  מסן  המוקדם  גדולים    ,המסן  וחלקיקים  חיים  בעלי  שיער  חרקים,  אבקה, 

 .אחרים 

 (סן)   Filter ™-The Ray  . ב 

;  99.98%מיקרון ביעילות של עד   0.3בגודל של  חלקיקים   מסן   HEPA:) 1: ( חלקים  המסן מורכב משלושה 

שכבות חושת   ממספר  המורכב   בד   –   " חכם " בד חושת    ) 3( - ; ו וריחות רעים VOC   סופגת   – שכבת פחמן    ) 2( 

   החברה הגישה בקשה לרישום פטט על טכולוגיה זו.   .המסן וירוסים, חיידקים ועוד 

 (רכיב החיטוי)   ™ The Sterionizer  . ג 

בדיוק כמו    - מייצר יוים חיוביים ושליליים  -Sterionizer קוטבית. ה  רכיב המבוסס על טכולוגיית ייון דו 

 .המזהמים המזיקים שהוזכרו לעיל  המטהרים ומרעים אוויר פימי על ידי ביטול  - אלה המצויים בטבע 

 (סן אולטרא סגול)   UVC LEDs  . ד 

   .ידי השמדת החלבוים על קרום התא  ים וטפילים על יעיל בטרול חיידקים, גיפ 

  . לפרק זה בתשקיף   6.19  ראו סעיף   , הרוחי של החברה   קייה אודות  וספים    לפרטים 

עובדת   עד    היממה   שעות   כל במשך  המערכת  של  בשטח  סגור  חלל  של  תוך    55לטיהור אקטיבי  אחת,  ליחידה  מ"ר 

. מרגע הפעלת המערכת, כל האוויר בחלל החדר  ) החלל   למאפייי   בהתאם   וזאת (   המוצר   מפרט   לפי סחרור האוויר  

. המערכת ממשיכה לסן ולטהר את האוויר בחלל  ות מזמן ההפעלה דק   24- בתוך כ המערכת    באמצעות   יסון ויטוהר 

חיווי על מדדי איכות האוויר השוים בחדר. בוסף,  מתן  תוך    , אוטומטי באופן    , של עד פעמיים וחצי בשעה   קצב ב 

יוים חיוביים ושליליים בכל רגע תון, המהווים דבך אקטיבי וסף לטיהור חלל   המערכת פולטת כמפורט לעיל,  ו 

   .משטחים ב באוויר ו   6אירוסולים   על   השאים וירוסים ומזיקים  מ   החדר 

 : , כון למועד התשקיף להלן יפורטו תוים מרכזיים אודות המערכת  6.8.2

 

 
 חלקיק המרחף באוויר.     6
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  ) Aura Air(   אייר   אורה מערכת    

פילטר    - ססורים    המערכת   ורכיבי   הסיון   שיטת  אוויר,  איכות  של  ומדידה  פחם    )  )HEPAיטור  משולב 

  . לחילול יוים חיוביים ושליליים   פולאר - טכולוגיית בי ו  UVC Ledוחושת,  

  של   הפעילות   אפקטיביות 

  המערכת 

, יעילות המערכת ביחס לגיף  ) 6.18.2(כהגדרתו בסעיף    א שיב ח  דו בהתאם ל 

מגיפי הקורוה בחלל    99.99%  - של כ   לכדי טיהור   ה מגיע הקורוה  דמוי גיף  

  . להלן   6.18.2 , כמפורט בסעיף שבדק 

ביחס   המערכת  יעילות  החברה,  שערכה  פימיות  מעבדה  לבדיקות  בהתאם 

ביחס לפטריות עה    בחלל שבדק,   99%-   91%  - כ   עה בטווח שבין לבקטריות  

  97%- כ   – , ביחס לעובש  בחלל שבדק   (למעט קדידה)   97%- 90%בטווח שבין  

שבדק   העופות  בחלל  ושפעת  החזירים  שפעת  כדוגמת  לוירוסים  - כ וביחס 

   בחלל שבדק.   99%

  . מדידה, יטור וטיהור האוויר   עיקריים   שימושים 

לבחית יעילות המערכת ביחס לגיף הקורוה. לפרטים וספים    –   א שיב   דוח   מערכת ב   שבוצעו   יסויים 

  לפרק זה.   6.18.2  ראו סעיף 

יעילות המערכת ביחס לווירוס    –   הספרדי   הביטחון   משרד     2MS  - לבחית 

יעילה ברמה    גיף הקורוה. מ   המאופיין כעמיד פי חמישה  המערכת מצאה 

    . בחלל שבדק   ווירוס בהשמדת ה   99.99%- של כ 

לבחית יעילות המערכת    -   מכון הביולוגי באויברסיטת קמפיאס בברזיל ה 

לגיף  מסוג  ה   ביחס  יעילה MHV3קורוה  מצאה  המערכת  של   .  - כ   ברמה 

    . בחלל שבדק   בהשמדת הגיף   9.99%9

  . קילו   7.2  ; מ " ס   38X38  גודל ומשקל 

  . הסתיים   הפיתוח   סטאטוס 

  . 30,000  - כ   יחידות שיוצרו 

  . יח' בחודש   10,000  - כ   מוערך כושר ייצור  

  . , שתיים באירופה בכל העולם   שה אחריות   אחריות 

שים.    3  - להערכת החברה, כל מערכת צפויה, בשימוש סביר, לפעול למשך כ   תוחלת החיים של המערכת 

החלפת  יובהר כי    מחייב החלפה אחת לחצי שה.   HEPA  - ה   פילטר יצוין כי  

    . כמפורט בטבלה זו   החברה   שותת   מהאחריות   חלק הפילטר איה  

אחת    HEPA  - ה   אחת לחודש והחלפת פילטר   י הסן הראשו   שטיפה במים של   תחזוקה דרשת 

    לחצי שה. 

  ) Aura Air Miniאורה אייר מיי ( מערכת   6.8.3

משמעותית ביחס למערכת הכוללת    ים קט מוצר וסף שהחברה מפתחת אשר ממדיו  אורה אייר מיי היו  ה מכשיר  

מייצר יוים  , אלא  רו לעיל א השלבים שתו   שלושת אורה אייר. המכשיר פשוט, ואיו פועל באמצעות  ה של  והמקיפה  

ושליליים  גודלו באמצעות הסטריוייזר   חיוביים  הוח,  פשטותו    , .  ביו ותפעולו  הבולטים  יתרוותיו  יתן  הים  תר. 

אייר    לייד  האורה  במטוס מיי  את  ולטיסה  במשרד  לעבודה  ברכבת,  את    באופן לשפר  יתן  כך  ,  לסיעות  דרמטי 

כבועת הגה יידת סביב האדם הושא  משמשת  המערכת   . הסובבת את המשתמש בשגרה היומית שלו איכות האוויר 

  . מ"ר   10עד    בטווח של אותה  

    : אודות המערכת להלן יפורטו תוים מרכזיים   6.8.3.1

  ) Aura Air Miniמערכת אורה אייר מיי (   

  . פולאר לחילול יוים חיוביים ושליליים - טכולוגיית בי   שיטת הסיון ורכיבי המערכת 
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אפקטיביות הפעילות של  

  המערכת 

הקורוה היא  דמוי גיף  , יעילות המערכת ביחס לגיף  מחקר שיבא בהתאם ל 

  . שבדק   בחלל   כאמור ם  מגיפי   99.99%  - טיהור של כ 

  לרבות בכלי תחבורה.   טיהור האוויר בחללים סגורים   שימושים עיקריים 

לבחית יעילות המערכת ביחס לגיף הקורוה. לפרטים וספים    – דוח שיבא    יסויים שבוצעו ממערכת 

  לפרק זה.   6.18.2  ראו סעיף 

  גרם.   350;  "מ ס   8X8X11  גודל ומשקל 

  . הסתיים   סטאטוס הפיתוח 

  . 1,500  - כ   יחידות שיוצרו 

  . בחודש   ידות יח   5,000  - כ   כושר ייצור מוערך 

  . , שתיים באירופה בכל העולם   שה אחריות   אחריות 

  שים   3  - להערכת החברה, כל מערכת צפויה, בשימוש סביר, לפעול למשך כ   החיים של המערכת תוחלת  

  אין.   תחזוקה דרשת 

    עסקיים   ללקוחות   Aura Airליהול צי מכשירי    תוכה  6.8.4

ללקוח  מציעה  האוויר ה ות  החברה  טיהור  מכשירי  מערך  ליהול  תוכה  החברה,  של  מוצרים  מספר    רוכשים 

    לקוחות בודדים המשתמשים בתוכה זו.    לחברה כון למועד התשקיף,    . החברה   ידי   על   פותחה   אשר ,  שברשותם 

בסיס   על  מתבצעת  לתוכה  בקשר  לקוחותיה  עם  החברה  של  חודשי  ההתקשרות  לתשלום  בתמורה  שימוש  רישיון 

    קבוע בגין כל מוצר אשר מחובר לתוכה. 

מאפשרת   ב   הקצה   ללקוח התוכה  המכשירים,  ב האוויר  איכות  תוי  לצפות  ב כל  שלהם  לצפות  החיבור  סטטוס 

שליטה יעילה במצבי עבודה שוים בהתאם לצרכי הלקוח. התוכה  מאפשרת  ו   ) ן אם יש ( תקלות  לאתר  לאיטרט,  

בתשלום חודשי קבוע לכל מכשיר.    ) API(   ממשק תכות יישומים   ) דרך BMSמתממשקת למערכות יהול בייים ( 

וכך    התממשקות התוכה  יהול הביין משפרת את יכולתו של הלקוח לקבל החלטות מבוססות מידע  עם מערכות 

  לבצע פעולות קודתיות המותאמות באופן אפקטיבי לצרכיו וללא בזבוז של ארגיה מיותרת.  

   פרטיים   למשתמשים   אפליקציה  6.8.5

המבוססים על מערכות הפעלה    למכשירים מתאימה  ה   חימית   (יישומון)   אפליקציה מציעה ללקוחות הקצה    החברה 

  שיתוף ,  הביתית   איטרט אדרואיד ואפל. האפליקציה מאפשרת התקה פשוטה של המוצר תוך חיבור לרשת ה   של 

והמשפחה   המערכת  הבית  חברי  שאר  "חכם"   עם  בית  לאפליקציות  חיבור  ל וכן  יתן  האפליקציה  באמצעות    קבל . 

  לתופעות   הקשורים   חלקיקים   על   רלווטיים תוים    וכן   , בזמן אמת   , ופתוחים   סגורים   חללים תוי איכות אוויר ב 

שליטה    האפליקציה מאפשרת   האפליקציה מציגה פרמטרים של חלקיקי גזים, לחות וטמפרטורה.   . שוות   אלרגיות 

    ת על כל שיוי במצב הקיים. ובקרה על המוצר תוך קביעת מצבי פעולה שוים וקבלת התראות בזמן אמ 

  אייר   אורה למערכת    חלפים  6.8.6

  וכרת ומ   משווקת מחייב החלפה אחת לחצי שה. החברה  ה   HEPA  פילטר   כוללת , מערכת אורה אייר  ל לעי   כמפורט 

הפילטר    את   ומוכרת   משווקת . החברה  המוצר   ותחזוקת   הלקוחות   משירות   כחלק פרד,    כמוצר HEPA - את פילטר ה 

ושיווק    ר כאמו  הפצה  ערוצי  להלן.    6.12.2- ו   6.11בסעיפים    המפורטים מוצריה    של באותם  זה    למועד   כון בפרק 

   . מהותיות   אין   כאמור   מחלפים   החברה   הכסות ,  התשקיף 

   פילוח הכסות ורווחיות מוצרים ושירותים  6.9

מכירה של מוצרי החברה  פעילותה המסחרית, הכוללת  ו דרכה כחברת מחקר ופיתוח,  את  בשים לב שהחברה החלה  

שת   של  הרביעי  הרבעון  בתחילת  התחילה  קצה,  וללקוחות  ליום    ; 2020למפיצים  כון  הכסות  לחברה  אין 

  :החברה המרכזיות של  מוצרים  ה להלן פרטים בדבר קבוצות  .  31.12.2019
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  שיעור מכלל הכסות הקבוצה   ) דולר ארה"ב הכסות (באלפי  

לשה  
שהסתיימה  

ביום  
31.12.2020  

סמוך למועד  
  פרסום התשקיף 

לשה  
שהסתיימה  

ביום  
31.12.2020  

סמוך למועד  
פרסום  
  התשקיף 

אורה אייר  
 )Aura Air ( 

3,780  2,717  100%  96%  

אורה אייר  
 Auraמיי ( 

Air Mini ( 
 -  110   -  4%  

 

   מוצרים חדשים  6.10

ממוצריה  האסף  הרב  המידע  ליתוח  מערכות  מפתחת  של    , החברה  מודלים  מכוה   AI- ו   MIבאמצעות    (למידת 

  מערכות פיתוח  ("   למשתמשים ליהול חכם של צי המוצרים והפקת תובות  ואיטליגציה מלאכותית, בהתאמה),  

כיום,    אחד .  ") מידע   ליתוח  אמת    לספק ביכולת    מתאפיין הכלים שהחברה מפתחת  בזמן  ,  החברה   ללקוחות מידע 

כגון:   שוים  כסים  בתחומים  (הערכת  ופירמות  כסים  של  ואקטואריה  ביטוח  דאטה,  מבוססת  חכמה  רפואה 

  מבוטחים). 

כך למשל, להערכת החברה, בתחום הביטוח, חברות הביטוח עשויות להשתמש במידע, המופק באמצעות מערכות  

ות האוויר כאחד  צרכים שוים, כגון: לעריכה של פוליסות ביטוח בריאות (אשר עשויות לשקלל מדדי איכ ל החברה,  

מהמשתים המשפיעים על בריאות המבוטח וכפועל יוצא על גובה פרמיית הביטוח) או לעריכה של פוליסות ביטוח  

כסים ועסקים (אשר עשויות לשקלל את מדדי איכות האוויר כאחד המשתים המשפיעים על אופי תחזוקת הכס,  

ב  העסק).  ויהול  הכס  בקירות  עובשים  הצטברות  להערכת  לדוגמא  עשויים,  חולים  בתי  הרפואה,  בתחום  וסף, 

החולים.   בבתי  שוים  בזיהומים  לטפל  מת  על  החברה,  מערכות  באמצעות  המופקות  בתובות  להשתמש  החברה, 

כמו כן, ארגוים ממשלתיים וסביבתיים וכן חוקרים בתחומים שוים המבקשים לתח את השפעת זיהום האוויר  

הציב  בריאות  על  מבי  כאמור. התוך  יתוחים  ביצוע  לצורך  המופק,  במידע  להשתמש  עשויים    כון   כי   מובהר   ור 

  . כאמור   לצרכים   החברה   מערכות   באמצעות   המופק   במידע   שימוש   עשה   לא ,  התשקיף   למועד 

החברה גייסה ומגייסת כוח אדם ייעודי. כמו כן החברה מקצה משאבים יהוליים  לטובת השלמת פיתוח המערכת  

    כאמור.   ה התוכ לטובת פיתוח  

למדידת    לחללים סגורים ופתוחים וספים  דגמי ססורים  (א)    : של ראשויים    פיתוח מחקר ו החברה מצאת בשלבי  

  העמקת יתוח המידע האסף על ידי מוצרי החברה הקיימים כיום   , אשר יאפשרו את מזהמים ווירוסים בחלל   מגוון 

אשר    , כמו חושת ואבץ   , חומרי ייסוד על    המבוססים   פילטרים בעלי טכולוגיות שוות   (ב) - ו ;  ") ססורים   פיתוח (" 

    ; ") פילטרים   פיתוח ("   בעלי אלרגיות ו   ים חולים אסתמטי כגון    , לקוחות בעלי מאפייים שוים עשויים לשרת  

, היו בבחית מידע צופה פי עתיד,  בגין פיתוח מוצרים אלו   מוצרים חדשים   בדבר המידע הכלל בסעיף זה לעיל,  

על   מבוסס  אשר  ערך,  יירות  בחוק  ההיתכות   הערכותיה כהגדרתו  בדבר  החברה  הפיתוחים    של  של  הטכית 

בין היתר, ת , מבוססו כאמור   החברה   הערכות האמורים.   שערכה החברה   על   ,  הפיתוח  התממשות   תוכית    ה אשר 

בין היתר, בשל  שוה,  להיות  ועשויה  ודאית  של    איה  כלכלית  כדאיות  חוסר  הפיתוח,  בהליכי  עיכובים טכיים 

בסעיף  הפיתוח   כמפורט  סיכון  גורמי  של  התרחשותם  עשויה    אשר   להלן,   6.32וכן  ואשר  החברה  בשליטת  אים 

   להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל. 

   ם ומפיצי   לקוחות  6.11

וללקוחות קצה, בתחילת הרבעון    ם החברה החלה את פעילותה המסחרית, הכוללת מכירה של מוצרי החברה למפיצי 

  .  2020הרביעי של שת  

מהמתווכים   המפיצים ככלל   להלן   (להבדיל  שיתוארו  המוצרים   ) כפי  את  רוכשים  החברה  מוצרי    מהחברה   של 

מפיצים   באמצעות  המוצרים  מכירת  אי  של  לסיכון  חשופה  איה  שהחברה  כך  הקצה,  ללקוחות  אותם  ומוכרים 

.  ה מפיצי ידי    על המכרים    המוצרים   עבור   הקצה   ללקוחות   אחריות   החברה ספקת  מ   עם זאת,   יחד ללקוחות הקצה.  

    לקוחות החברה. כ   במפיצים רואה    החברה   , לפיכך 
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זה   ובכלל  פוטציאליים של החברה,  כלקוחות  רבים  במגזרים  רואה  לקוחות מוסדיים  החברה  פרטיים,  בלקוחות 

  . ם ם) ומפיצי בתי חולי ו (כגון: משרדי ממשלה    לקוחות ממשלתיים   , ) משרדים, קיוים, בתי מלון, תאטראות (כגון:  

   הלקוחות   עם   ההתקשרות   מאפייי  6.11.1

ל החברה רואה לגד עייה התקשרויות  ל ככ   . השוים יפורטו מאפייי ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה    להלן 

קצה  ולקוחות  מפיצים  לקוחות,  של  סוגים  שי  ומוכוות    , עם  מבוצעת  החברה  של  המכירות  פעילות  עיקר  כאשר 

פועלת החברה למכירת מוצריה ללקוחות קצה באמצעות    להתקשרות עם מפיצים.  כן,  גם  הפועלים    מתווכים כמו 

  . למכירת המוצרים על ידי החברה ישירות ללקוחות, כפי שיפורט להלן 

לעיל   –   בלעדיים   ושאים בלעדיים    מפיצים  6.11.1.1 במפיצי   , כאמור  רואה  שכן   החברה  החברה,  כלקוחות  כון  המוצרים   ,

התשלום בגים איו מושפע    , ככלל, רוכשים מהחברה כמות מוגדרת של מוצרים, אשר   אלה מפיצים   , למועד התשקיף 

גופים העוסקים מ   חלק   . קצה ה מיכולתו של המפיץ למכור את המוצרים ללקוחות     , קבע   דרך ,  מפיצי החברה הים 

  כמוצר   החברה   מוצרי   את   ומפיצים ,  מבי   התוך   האוויר   וטיהור   האוויר   מיזוג   תחומי ב ושיווק של מוצרים    במכירה 

 . ללקוחותיהם   המציעים   הם   אשר   הפתרוות   במגוון   וסף 

עשויים להתאים לשמש  ה עבור החברה גורמים  מאתרים  מתווכים, אשר    בדרך כלל על ידי   המפיצים מתבצע איתור  

מוצרי  של  השוות   ה כמפיצים  מראש בטריטוריות  מגדירה  שהחברה  קריטריוים  פי  על    עם   ההתקשרות   תאי .  , 

כלל כוללים  ,  כאמור   מתווכים ה  הבאות   בדרך  ההוראות  (א) את    מפיצים   למציאת   לפעול   מתחייבים   מתווכים ה   : 

החברה איה מחויבת    ; (ב) פועל ב   העסקה מסוים מהיקף    בשיעור בתמורה לעמלה    , וזאת החברה   עבור   ם י פוטציאלי 

ה   בבלעדיות  של  מתווך כלפי  בשירותיהם  להיעזר  יכולה  והיא  ל בהתאם וספים.    מתווכים ,  פייה  טרם  מפיץ  , 

ה  על  מקדים    לספק   מתווך פוטציאלי,  דעתה  לחברה מידע  שיקול  לפי  אתו  להתקשר  אם  להחליט  רשאית  אשר   ,

הפוטציאלי ה   של   אישורו   לאחר .  הבלעדי  (ג) ולקדם את העסקה   מפיץ ל   לפות   המתווך   רשאי ,  החברה ע"י    מפיץ   ;  

  .  מראש   בהתראה   לבטלו   הזכות   יתת   צד   ולכל חודשים,    12היה    המתווך תקופת ההתקשרות הבסיסית עם  

באופן  פוטציאליים  לחברה הזדמויות להתקשר עם לקוחות קצה  פועלים על מת לאתר  כמו כן, המתווכים כאמור  

  מפיץ בלעדי.   לא קיים לחברה ישיר, בטריטוריות בהן  

    מפיצים. היו ל   85%- כ כון למועד התשקיף,    , סך המכירות של החברה   מתוך 

    בלעדיים   מפיצים  6.11.1.2

  חוזי הפצה בלעדיים, במדיות שוות. מספר  כון למועד התשקיף, החברה חתמה על  

בלעדי,   (א) כולל בד"כ את ההוראות  הסכם הפצה  בטריטוריה שהצדדים הסכימו    הבאות:  בלעדיות  המפיץ מקבל 

  אי עמידת המפיץ ביעדים מקה , כאשר  מכירות מוגדרים מראש   יעדי בעמידת המפיץ ב   (ב) הבלעדיות מותית   ; עליה 

ל את  לחברה   המפיץ את  בטל  הזכות  עם  המפיץ   ההסכם  של  בלעדיותו  את  לבטל  לחלופין  יתת    (ג)   ; או  למפיצים 

במחיר בו הם    בטריטוריה הבלעדית שקבעה בהסכם   הזכות לרכוש את מוצרי החברה במחיר קבוע ולמכור אותו 

  רואים לכון.  

שה  הארכה ל שלוש שים והיא כוללת אפשרות  בד"כ  היה    הבלעדיים הסכמי ההפצה  מרבית  תקופת ההתקשרות ב 

בחר   בהם  שילוח  ובתאי  בתאריך  מוצריה  את  לספק  ההסכם,  במסגרת  מתחייבת  החברה  פעם.  בכל  וספת  אחת 

  . המפיץ 

למוצרי  המפיצים   עם   ההסכם   תאי   פי   על  לאחריות  הקשור  בכל  הקצה  לקוחות  כלפי  אחראית  ותרת  החברה   ,

כי  ") תקופת האחריות ("   חודשים   24  ובאירופה   חודשים   12החברה, וזאת למשך   יצוין  הספקית  (   תעשיות בית אל . 

לרכוש  . המפיצים באירופה יכולים  האחריות   ת גב למשך תקופ   ל א אחריות גב    לחברה   ת ות   ) החברה   המרכזית של 

מוצרי   במכירת  שתיים  של  אחריות  חובת  יש  באירופה  כי  העובדה  בשל  תשלום,  בתוספת  וספת  לשה  אחריות 

  הכולל גם סיוע   , שירות לקוחות   , באופן עצמאי, מפיצי החברה, מעמידים לטובת לקוחותיהם חלק מ בוסף,    צריכה. 

  תחזוקת ותפעול המוצרים.   בהתקת, 

יובא פירוט בדבר מכסות המוצרים השתית   על  מופיעה בהסכמי ההפצה הבלעדיים שחתמו  ר  ש א בטבלה שלהלן 

החברה  בלעדיות).    2020בשת    ידי  אזורי  לפי    התחייבות   ולא   מכירה   יעדי   מהוות   אלה   מכסות כי    יודגש (בחלוקה 

    : להלן   המפורטות   הכמויות   כלל   את   לרכוש 
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  שלישית   שה   שייה   שה     ראשוה   שה   בלעדיות    אזורי 

  25,000  22,500  20,000  7ברזיל 

  8,500  7,700  7,000  צ'ילה 

  20,000  15,000  10,000  מקסיקו 

  30,000  27,500  25,000  רוסיה 

 8,000 6,000 5,000  מדיות ערב 

  9,680  8,800  8,000  ספרד ופורטוגל 

  50,000  35,000  10,700    8ווייטאם   ן טאיווא 

  30,000  27,500  25,000  יפן 

 186,693 155,250 115,700  סה"כ 

הבלעדיים   ההפצה  בהסכמי  מופיעה  אשר  השתית  המוצרים  מכסות  בדבר  פירוט  יובא  שלהלן  בטבלה  כן,  כמו 

בשת   החברה  ידי  על  בלעדיות).    2021שחתמו  אזורי  לפי  (בחלוקה  התשקיף  למועד  לסמוך    מכסות כי    יודגש ועד 

  :  להלן   המפורטות   הכמויות   כלל   את   לרכוש   התחייבות   ולא   מכירה   יעדי   מהוות   אלה 

  שלישית   שה   שייה   שה     ראשוה   שה   בלעדיות    אזורי 

  19,000  12,000  7,000  ישראל 

  15,000  12,000  10,000  אידוזיה 

  18,000  12,000  8,000  יוון 

 52,000 36,000 25,000  סה"כ 

מובהר כי אין כל וודאות שהחברה תמכור כמויות כאמור בטבלאות שלעיל. עוד יובהר כי לחברה אין מפיץ בלעדי  

  בארה"ב.  

יוער כי, כון למועד התשקיף, החברה מצויה במשא ומתן להתקשרות בהסכמי הפצה בלעדיים עם מספר גורמים  

יובהר כי כון  .  דרום קוריאה ו   שוויץ, יוון, גרמיה ו   קדה, דרום אפריקה, צרפת   טריטוריות יעד מרכזיות לרבות ב 

וככל שיבשיל להסכם מחייב מה   לכדי הסכם מחייב  יבשיל  ומתן כאמור  כי משא  וודאות  כל  אין  למועד התשקיף 

שר אושרה על  מוצרים א   8,000כי המפיץ המיועד בגרמיה העביר לחברה הזמה מחייבת של    ין יצו עוד    יהיו תאיו. 

  ידי החברה.   

    בלעדיים   שאים   מפיצים  6.11.1.3

בשיויים   בלעדיים,  מפיצים  עם  ההתקשרות  לתאי  זהים  בלעדיים  שאים  המפיצים  עם  ההתקשרות  תאי 

לא קבעו בתאי ההתקשרות עמם יעדי   , ת המחייבים. מפיצים אלו אים מקבלים בלעדיות ביחס לטריטוריה מוגדר 

ההתקשרות עימם היה לרוב לתקופה של שים עשר חודשים אשר יתן להביא לסיומה בהתראה  תקופת  מכירה ו 

  . יום מראש על ידי הצדדים   30של  

 לקוחות קצה  6.11.1.4

של   המכירות  מרבית  לעיל,  מתקשר   מוצרי כאמור  החברה  זאת,  עם  יחד  מפיצים.  באמצעות  מבוצעת    ת החברה 

, בטריטוריות בהן אין לחברה התקשרויות  לקוחות קצה, עסקיים ופרטיים כמפורט להלן גם עם  במישרין    לעיתים 

  . עם מפיצים בלעדיים 

  קצה.   לקוחות היו ל   מסך המכירות   15%למועד התשקיף,    סמוך   , סך המכירות של החברה   מתוך 

חברת דל"ן מסחרי  :  כגון ,  בארץ ובחו"ל   ומוסדיים   עסקיים   קצה   לקוחות   מספר   לחברה   -   ומוסדיים   עסקיים   לקוחות  6.11.1.5

למגורים,   מלון,  ודל"ן  בתי  חולים,  בתי  תחבורה,  חברות  חיוך,  ומוסדות  ממשל  אבות  גופי  בתי  ליהול  חברות 

  מחיר ספציפית ומותאמת לדרישת הלקוח. הצעת    באמצעות   מבוצעת   אלו   לקוחות   עם   ההתקשרות   .טק - וחברות היי 

  ללקוחות עסקיים ומוסדיים זהה לתאי השירות לשאר לקוחות הקצה.  תאי השירות  

 
, במסגרתה הוא מקבל שירותי  ההסכם  חתימת   ממועד  החל,  שה  של  לתקופה  הטבהבברזיל    החברה הבלעדי של    למפיץ   העיקה   החברה     7

    תמיכה שוים ללא תמורה.
(   המפיץ     8 ווייטאם התקשר עם החברה, באופן חריג, לתקופה של חמש  ( 5הבלעדי של החברה בטאיוואן  )  3) שים חלף שלוש 

  , בהתאמה. 120,000- ו   85,000שים. יעדי המכירה של המפיץ לשה הרביעית והחמישית הם  
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 אתר האיטרט של החברה.  מכירות החברה ללקוחות פרטיים הין בעיקר באמצעות    –   לקוחות פרטיים  6.11.1.6

   מהותיים ומפיצים    לקוחות  6.11.2

  ומפיצים   מהותיים, אשר סך ההכסות של החברה מלקוחות   ומפיצים   לקוחות לחברה מספר  עד התשקיף,  ו כון למ 

    מסך ההכסות של החברה.   5%עולה על    אלו 

מסך ההכסות השתיות    10%עולה על   , מהם   אחד  מכל ,  סך ההכסות  אשר   צים מפי   שי   לחברה כון למועד התשקיף,  

    ההתקשרות עם מפיצים אלו: להלן יפורטו עיקרי תאי  .  2020בשת    החברה של  

 ואיי מריאה הצפויים   גואם ב   הסכם הפצה בלעדי   – '  א   מפיץ  6.11.2.1

החברה    2021במאי    10ביום   הבת)  התקשרה  החברה  בלעדי  (באמצעות  הפצה  הסכם  במסגרת  בארה"ב  מפיץ  עם 

ו ההסכם בגואם ואיי מריאה הצפויים ("  ", בהתאמה). על פי ההסכם המפיץ רוכש את מוצרי  אזור הבלעדיות " - " 

קבוע שהוגדר מראש. תקופת ההתקשרות בהסכם היה לשלוש שים, אשר מוארכת באופן אוטומטי    במחיר   החברה 

כוותו שלא להאריך את   על  להודיע  דעתו הבלעדי, רשאי  פעם. כל צד להסכם, בהתאם לשיקול  וספת בכל  בשה 

ימים, טרם סיום התקופה הרלווטית. בכפוף לאישור החברה,    60הודעה מראש של    תקופת ההסכם, וזאת על ידי 

.  לכון   רואה   הוא   אותו   במחיר אותם    מוכר המפיץ מבצע באופן עצמאי את פעולות השיווק של המוצרים, ובהתאם,  

פעולות  במסגרת ההסכם המפיץ התחייב כי במשך תקופת ההסכם ולמשך שישה חודשים לאחר סיומו, הוא לא יבצע  

בוסף, התחייב המפיץ לעמוד במכסת מכירות  מכירה או שיווק של מוצרים בעלי מאפייים דומים לאלו של החברה.  

. קייה הרוחי של החברה איו  אלו   ביעדים   עומד   לא   והמפיץ   ככל   ההסכם   לבטל   הזכות   קמה   לחברה   כאשר שתית,  

או פיזיים בהם. החברה    ם איו רשאי לבצע שיויים טכיי מועבר או מומחה למפיץ לצורך שיווק המוצרים, והוא  

אישרה למפיץ לעשות שימוש בסימן המסחר שלה לצורך ביצע פעולות השיווק בלבד. בין החברה למפיץ קיים הסדר  

  בכפוף ,  השי   הצד   את   לשפות שיפוי הדדי, אשר במסגרתו ובכפוף להתקיימות אירוע בר שיפוי, מתחייבים הצדדים  

האחר    בכל   הקצה   לקוחות   כלפי   אחראית   ותרת   החברה ,  ההסכם   תאי   פי   על   . בהסכם   כמפורט   והכל יות  לגובה 

    . חודשים   12  למשך   וזאת אף לאחר סיום ההסכם,    החברה   למוצרי   לאחריות   הקשור 

  בארה"ב   הסכם הפצה לא בלעדי   – ב'    מפיץ  6.11.2.2

  מסגרת "ב. ב בארה  מפיץ בהסכם הפצה לא בלעדי עם  (באמצעות החברה הבת) התקשרה החברה  2021 במאי   21ביום 

החברה למפיץ    העיקה ההסכם,    פי   על ").  הטריטוריה את מוצרי החברה בארה"ב ("   מוכר ומשווק הסכם, המפיץ  ה 

יתן להעברה, לקדם, להפיץ ולמכור את מוצרי החברה ו   רישיון מוגבל, לא בלעדי  ").  הרישיון ("   בטריטוריה   בלתי 

  בהתאם ,  בהסכם) פי שקבע  (כ   מוצרים ממחיר ה   מסוים   שיעור ל   השווה   עמלה   לחברה   המפיץ   ישלם ,  הרישיון   תמורת 

,  ") הראשוית   התקופה ("   ם לשים עשר חודשי   היה   בהסכם   ההתקשרות   תוקפת .  ידו   על   שמכרו   המוצרים   לכמות 

מוארכת   דעתו    כל .  אחת   פעם ,  וספים   חודשים   עשר   בשים אוטומטי    באופן אשר  לשיקול  בהתאם  להסכם,  צד 

ימים, טרם    30הבלעדי, רשאי להודיע על כוותו שלא להאריך את תקופת ההסכם, וזאת על ידי הודעה מראש של  

  של   ובכתב מראש    הודעה ל   בכפוף ,  עת   בכל ,  ההסכם   לסיום   להביא   יכולה   החברה ,  בוסף .  הראשוית סיום התקופה  

  , המפיץ   של   כלקוחות על ידי החברה  עבור לקוחות שהוכרו    , חודשים   12, למשך  יום, עם זאת המפיץ ימשיך לקבל    30

  . כם גם לאחר ביטול ההס   עמלה השווה להפרש בין מחיר המכירה ללקוח של המפיץ לבין מחיר המכירה למפיץ עצמו, 

החברה למפיץ קיים הסדר שיפוי הדדי, אשר במסגרתו ובכפוף להתקיימות אירוע בר שיפוי, מתחייבים הצדדים   בין 

  אחראית   ותרת   החברה ,  ההסכם   תאי   פי   על .  בהסכם   כמפורט   והכל לגובה האחריות    בכפוף ,  השי   הצד   את   לשפות 

  .  חודשים   12  למשך   וזאת ם,  אף לאחר סיום ההסכ   החברה   למוצרי   לאחריות   הקשור   בכל   הקצה   לקוחות   כלפי 

  תלות במפיציה הבלעדיים ושאים בלעדיים.   לה   אין ,  התשקיף   למועד   כון יובהר כי להערכת החברה,  

 עיקריים ושיעור ההכסות ממפיצים    סך  6.11.2.3

פעילותה המסחרית, הכוללת מכירה של מוצרי החברה  ו דרכה כחברת מחקר ופיתוח,    את   בשים לב שהחברה החלה 

  . 31.12.2019אין לחברה הכסות כון ליום    ; 2020בתחילת הרבעון הרביעי של שת    החלה למפיצים וללקוחות קצה,  

ושיעור    דולר ארה"ב סך ההכסות באלפי    
  מסך ההכסות השתיות של החברה 

2020  
סמוך למועד  

  התשקיף 
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  -   -   10%  391  מפיץ א' 

  1%  33  15%  551  מפיץ ב' 

   קבועים   לקוחות ל   המכירות   התפלגות  6.11.3

פעילותה המסחרית, הכוללת מכירה של מוצרי החברה  ו דרכה כחברת מחקר ופיתוח,  את  בשים לב שהחברה החלה  

שת   של  הרביעי  הרבעון  בתחילת  התחילה  קצה,  וללקוחות  ליום    ; 2020למפיצים  כון  הכסות  לחברה  אין 

31.12.2019 . 

  הלקוח   סוג 

לפי סוג    החברה   הכסות   מכלל   ההכסות   ושיעור   ההכסות   סך 
  הלקוח 

  התשקיף   למועד   סמוך   2020

  %   דולר ארה"ב   %   דולר ארה"ב 

 1%  40  10%  398  מוסדי 

  1%9  2,577  85%  3,201  מפיץ 

  8%  210  5%  181  אחרים 

  

  טריטוריה 

  לפי פילוח ג"ג   החברה   הכסות   מכלל   ההכסות   ושיעור   ההכסות   סך 

  התשקיף   למועד   סמוך   2020

  %   דולר ארה"ב   %   דולר ארה"ב 

  20%  575  26%  985  אירופה 

  39%  1,080  37%  1,403  צפון אמריקה 

  23%  641  15%  578  אסיה 

  7%  198  10%  393  אמריקה הלטיית 

  11%  333  11%  421  אזורים אחרים 

   שיווק והפצה  6.12

המוצרים למפיצים, בלעדיים ולא    ומכירה של לשיווק  חלק  מערך השיווק של מוצרי החברה  בהתאם לאמור לעיל,  

  מכירה ישירה ללקוחות קצה.  שיווק ו ל כן  בלעדיים, אשר בתורם מוכרים את מוצרי החברה ללקוחות קצה ו 

    ולקוחות קצה) מבוצע באמצעות חברות שילוח בי"ל. כמו כן, מערך ההפצה של החברה ללקוחות כאמור (מפיצים  

  להלן יתוארו מערכי השיווק וההפצה. 

 מערך המכירות   –   השיווק   אסטרטגיית   תיאור  6.12.1

    במסגרת פעולות השיווק שלה, פועלת החברה במספר דרכים אשר העיקריות שבהן מפורטות להלן: 

 ות ללקוח ישירות    המוצרים שיווק   6.12.1.1

שלה   החברה  הקצה  ללקוחות  מוצריה  את  לעיל)   ישיר   באופן   , בארה"ב ו   בישראל   משווקת  לאמור  לצורך  .  (בוסף 

השיווק   פעילות  על  אחראי  אשר  ציבור  יחסי  משרד  עם  התקשרה  החברה  ה"ל  בטריטוריות  המוצרים  שיווק 

האיטרט שלה בישראל  באמצעות אתרי    באופן ישיר ללקוחותיה בוסף החברה משווקת את מוצריה    בתקשורת. 

  בוסף,   . Google  - ו   Facebookלרבות    , מרכזיות   ת איטרטיו   בפלטפורמות   פרסום וכן באמצעות    ובארצות הברית 

    . פארם בע"מ - כדוגמת סופר   , ברשתות מסחריות   החברה משווקת את מוצריה בישראל 

 המפיצים דרך    המוצרים שיווק   6.12.1.2

לשיווק  המוצרים   ישיר   בוסף  מוצריה    , ותיה ללקוח   של  את  משווקת  מפיצים  החברה  ושאים  בעזרת  בלעדיים 

  . , כמתואר לעיל בלעדיים 

 מתווכים  6.12.1.3

,  המתווך .  תיווך   בהסכמי   להתקשר   החברה   והגת   איתם ,  מתווכים   באמצעות   מוצריה   את   משווקת   החברה   כמו כן, 

  במסגרת ביגוד למפיץ, איו רוכש את המוצרים מהחברה, אלא מהווה גורם מתווך בין החברה לבין לקוח הקצה.  
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  למגבלת   בכפוף   מוצריה   את   ולפרסם   אקטיביות   שיווק   פעולות   לבצע   אישור   למתווך   ותת   החברה ,  סכמים אלו ה 

ידי    לפעול   המתווך   רשאי   בה ,  בהסכם   המפורטת ,  הטריטוריה  על  פוטציאלי שזהותו אושרה מראש  וביחס ללקוח 

  .  החברה 

כלל,     בסיום   כאשר "),  הבסיסית   התקופה ("   חודשים   12  של   לתקופה   היו   התיווך   בהסכם   ההתקשרות   משך בדרך 

").  הוספת   התקופה ("   פעם   בכל   חודשים   12  של   וספת   לתקופה   אוטומטי   באופן   מוארך   ההסכם ,  הבסיסית   התקופה 

    . ומראש   בכתב   הודעה   מתן   ידי   על   ההסכם   לסיום   להביא   הדדי   באופן   רשאים   הצדדים 

ו   ים קבע   המתווך   ידי   על   שמשווקים   ים המוצר   י מחיר  החברה  בהסכם   ים מופיע   הם ע"י    בתמורה התיווך.    כספח 

הסופית שסגרת מול לקוח   סקה שיעור שקבע בין החברה לבין המתווך מסכום הע ב  לעמלה  זכאי  המתווך  לשירותיו 

ידי    הקצה  על  שקבע  המחיר  מעל  שמכרו  למוצרים  ביחס  לבווס  ו/או  ספורים  אחוזים  סביב  כלל  בדרך  שעה 

  . החברה 

  6.11.1.1  יצוין כי מתווכי החברה פועלים גם למציאת מפיצים בלעדיים ושאים בלעדיים. לפרטים וספים ראו סעיף 

  לפרק זה. 

 ההפצה   מערך   תיאור  6.12.2

מערך   של    בשווקים   אחיזתה   את   ולהעמיק   לפתח   החברה   של   ביכולתה   משמעותי   גורם   מהווה   ההפצה יעילותו 

 ת.  פועל   היא   בהם   ם הרלווטיי 

- בית החברה,   יצרית מערך ההפצה ללקוחות הקצה של החברה בישראל, מבוצע ע"י הזמות מהמחסן הלוגיסטי של 

החברה אחראית כלפי   . מקומיות  שילוח  וחברות  ישראל  דואר  באמצעות   בפועל המוצרים עשית  שליחת  . אל תעשיות 

  על לקוח הקצה.  חלה    כאשר עלות השילוח עצמה במשלוח    עיכובים על    הלקוח 

ולוגיסטיקה   הפצה  אחסון,  מערך  לחברה  המספקים  ספקים  שי  עם  שירותים  בהסכמי  התקשרה  החברה  בוסף, 

ו חברות השילוח וההפצה ("   בארצות הברית ובאירופה  החברה שולחת  ככלל    ", לפי העיין). השירותים   מי הסכ " - " 

ומשם מופצים המוצרים ללקוחות הקצה בארצות    והשילוח למחסים הלוגיסטיים של חברות ההפצה  את מוצריה,  

העיין   הברית  לפי  שיגרמו,    . ובאירופה,  ככל  שיגרמו,  זקים  על  אחראיות  אין  וההפצה  השילוח  חברות  כן,  כמו 

 סים במחסים הלוגיסטיים (למעט אם פעלו בצורה רשלית או מכוות).  ח למוצרים המאו 

בישראל   מלבד  החברה  של  ההפצה  מוצריה  ובאירופה   בארה"ב   , מערך  את  מפיצה  החברה  ומפיציה    ללקוחותיה , 

(   באמצעות השוים ברחבי העולם     מוצרי   של   ההזמה   ביצוע   לאחר   ). UPS  - ו   DHLחברות השילוח הגדולות בשוק 

 International Commercial  - כללי ה   לפי   , השילוח   שיטת   את   בעצמם   בוחרים   המפיצים ו לקוחות הקצה  ,  החברה 

Terms 2020   )"INCOTERMS" .(   השילוח  מ   חלק בשיטת  בוחרים  החברה   DDU   )Delivery Dutyלקוחות 

Unpaid (   וחלקם האחר ב   -EXW   )Ex Works .(   כון כי להערכת החברה,    יובהר   במי   תלות   לה   אין ,  התשקיף   למועד  

  . השילוח   מחברות 

ו   מערכת האורה אייר   התקת  (אולם כאמור לעיל, חלק ממפיצי    הקצה   לקוח   ידי   על   יכולה להתבצע היה פשוטה, 

המערכת מיועדת להתקה על  .  החברה מציעים ללקוחותיהם, באופן עצמאי, גם שירות התקה של מוצרי החברה) 

סטדרטיים  ב   החדר   קיר  ברגים  שלושה  חיבור  .  חשמל שקע  ל   וחיבור אמצעות  תפעל    מערכת ה לאחר  היא  לחשמל 

וזאת על מת לאפשר שליטה מרחוק על    לרשת איטרט אלחוטית את המערכת    לחבר   יתן כמו כן,    . עצמאית   בצורה 

  המערכת וקבלת תוים שוים מהמערכת. 

 שיווק   באפיקי   תלות  6.12.3

החברה,   שיווק  לעיל   שתוארו   המרכזיים   השיווק   באפיקי   תלות   לקבוצה   אין   התשקיף   למועד   כון להערכת  קרי,   ,

האיטרט. מובהר כי בהקשר זה וכמפורט לעיל, החברה רואה במפיצים  מוצרי החברה באמצעות המתווכים ואתר  

  כלקוחות החברה. 

    הזמות   צבר  6.13

ולכן לא התקבלו, כון לאותו מועד, הזמות מחייבות    בשלבי פיתוח   מוצרי החברה היו ,  2019בדצמבר    31כון ליום   6.13.1

 מלקוחות.  
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הקיימים מול לקוחות החברה, הין    ם , ההכסות הצפויות מלקוחות, בהתאם להסכמי 2020בדצמבר    31כון ליום   6.13.2

 כמפורט בטבלה שלהלן: 

  1רבעון   
2021  

  2רבעון  
2021  

  3רבעון  
2021  

  4רבעון  
2021  

  2021  סה"כ 

צבר הזמות  
דולר  אלפי  ב 

  ב ” ארה 

הכסות  
 ממפיצים 

666  400  534   -  1,600  

הכסות  
מלקוחות  

 עסקיים 
 -   -   -   -   -  

הכסות  
מלקוחות  

 פרטיים 
 -   -   -   -   -  

 בלבד.   2021יובהר כי לחברה צבר הזמות מחייב עד לשת  

הקיימים מול לקוחות החברה, הין    ם , ההכסות הצפויות מלקוחות, בהתאם להסכמי 2021באפריל    30כון ליום   6.13.3

   כמפורט בטבלה שלהלן: 

  2רבעון   
2021  

  3רבעון  
2021  

  4רבעון  
2021  

  2021  סה"כ 

צבר הזמות  
דולר  אלפי  ב 

  ב ” ארה 

הכסות  
 ממפיצים 

2,466  2,121  1,457  6,044  

הכסות  
מלקוחות  

 עסקיים 
 --   --   --   --  

הכסות  
מלקוחות  

 פרטיים 
 --   --   --   --  

    ההזמות   צבר   תמהיל  6.13.4

צבר ההזמות   לעיל,  מ כולל  של החברה  כמפורט  הזמות  של   המורכב מפיצים  בעיקר  אייר,    מוצרי   מתמהיל  אורה 

  אלו.    למוצרים אורה מיי וחלפים  

   תחרות  6.14

תחום    תחום  היו  מבי  התוך  האוויר  ב איכות  התשקיף   , כאשר   ה גבוה   ות תחרותי המאופיין  למועד    ת ו פועל   , כון 

כן ולהערכת החברה, בשל קצב    9חברות בארץ ובעולם.   100- ל   מעל   בתחום  תחום הפעילות,  של    הגידול הגבוה כמו 

מבי  התוך  האוויר  איכות  לחשיבות  המודעות  והגברת  הקורוה  גיף  התפשטות  מתחרים    עשויים   , לאור  להיכס 

הפעילות  לתחום  מתחרים וספים  החברה  להערכת  כן,  כמו  ושיווק    להגדיל   עשויים קיימים    .  בפיתוח  השקעתם 

  .  , דבר אשר יגביר את התחרויות בתחום הפעילות מוצרים שוים 

התחרות ההולכת וגוברת בתחום, החברה משקיעה משאבים לא מבוטלים    עם כחלק ממאמצי החברה בהתמודדות  

ם בשוק.  במחקר ופיתוח, לשם שימור והשאת הערך הטכולוגי של מוצריה, על פי מוצרים דומים אחרים הקיימי 

פיתוח ושכלול מערך ההפצה שלה בכדי לחדור ולהעמיק אחיזתה בשווקים  ל   רבה בוסף, החברה מייחסת חשיבות  

  והמתחרים הקיימים בשוק זה.   החברה   פועלת   בו   השוק   אודות   פירוט   יובא   להלן בהם היא פועלת.  

   החברה   פועלת   בו   השוק   תיאור  6.14.1

העולמי  סאליבן אד    פרוסט   ידי   על   ערך ש   דוח ה   פי   על    בשת   הוערך ,  מבי   התוך   האוויר   איכות   תחום   של , השוק 

העיקריים בשוק הים: (א) מערכות לטיהור אוויר ויטור איכות    הסגמטים   . "ב ארה   דולר   מיליארד   בכשבעה   2019

ו  לאיזון אחוז הלחות באוויר;  (ב) מכשירי אידוי  (בדומה למוצרים שהחברה משווקת);  תוכה  - האוויר  (ג) שרותי 

(בדומה   מבי  התוך  האוויר  איכות  ליטור  במערכות  חיישים)  (באמצעות  שצבר  מידע  על  המתבססים  ואליזה 

התשקיף  החברה   ממוצרי   כחלק   שמסופקים   תים לשירו  למועד  כון  כי  יצוין  עוד    היו   בשוק   העיקרי   הסגמט ). 

 
 לדוח של פרוסט אד סאליבן.   בהתאם     9
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שרותי תוכה ואליזה,    - ; כאשר הסגמט השלישי  האוויר   איכות   ויטור   אוויר   לטיהור   מערכות   -   הראשון   הסגמט 

הסגמטים   ת משמעותי   גבוה   צמיחה   צפי   בעל   הסגמט   הוא  בשוק    בוסף,   . משאר  הקצה  לקוחות  את  מסווג  הדוח 

(א)    סוגי לקוחות היעד לשלושה   ביתיים עיקריים:  (ב)  לקוחות  ו ם י י מוסד   לקוחות ;  כון  ים מסחרי   לקוחות (ג)    - ;   .

הלקוחות המוסדיים צפוי לצמוח בקצב    שוק   תח ; כאשר  השוק הביתי מהווה את עיקר השוק   תח   התשקיף,   למועד 

  . לשאר סוגי הלקוחות   משמעותי ביחס באופן  צמיחה גבוה  

  ; ) עם או בלי פחמן פעיל (   HEPA  פילטר   : (א) מרכזיות   טיהור שלוש טכולוגיות    בשוק כון למועד התשקיף, קיימות  

קיימים מספר חיישים למדידה של סוגי    בשוק . כמו כן,  ושליליים   חיוביים   יוים   מחולל (ג)    - ו   ; UVC ledורות    (ב) 

  . מזהמים שוים 

החברה  להלן   להערכת  שיפורט  שפ ה ,  וכפי  המשולבת  אייר)   תחה י מערכת  האורה  מיתר    תה ו א   ת מבדל ,  (מערכת 

,  תקופה קצרה והשתלבותה בשווקים מגווים בעולם תוך  של החברה  . התפתחותה המהירה  העולמי מתחריה בשוק  

רבים   יעד  לקהלי  מוצריה  את  לחשוף  לה  הוחה  ומגווים  אפשרה  המערכת  את  אימצו  אשר  העולם,  ברחבי 

  והידידותית שפיתחה החברה. 

   החברה   פועלת   בו   בשוק   המתחרים   תיאור  6.14.2

לעיל   פועלים  כאמור  בשוק  החברה  ידיעת  מ למיטב  הים    מתחרים   100- למעלה  מביהם    – כשהעיקריים 

Philips ,Blue Air, Inc  ,Dyson Inc  ,IQAir  ,Molekule, ,  Aura Beat, Daikin   ,  Winix   ו -uHoo   תדיראן  ו

בע"מ  היקף  .  ") תדיראן ("   (בישראל)   הולדיגס  מבחית  הן  באופיין,  שוות  הפעילות  בתחום  המתחרות  החברות 

היה חברה   Dyson חברת , החברה  ידיעת  למיטב  , לדוגמא כך  . עיסוקם והן מבחית תחומי פעילותן בתחום הפעילות 

הביתיים הפועלת    ת באלי ו גל  הצריכה  מוצרי  חברת    בתחום  ומגד  בפרט  האוויר  איכות  ובתחום    Molekuleככלל 

  . היא איה עוסקת בתחומי פעילות וספים בתחום איכות האוויר התוך מבית ו פועלת אך ורק  

  , ) Winix- ו   Blue Air, Dyson, IQAir, Philips(   מובילות בשוק   חברות   5ישן    דוח של פרוסט אד סאליבן בהתאם ל 

חברות הפועלות בתחום הפעילות, כחברות שכדאי    12בוסף, הדוח ציין    . הכולל   מהיקף השוק   35%  - המחזיקות בכ 

    לעקוב אחריהן, כאשר, החברה מית על החברות כאמור. 

,  2020כי כון למועד התשקיף, ובשים לב לכך שהחברה החלה למכור את מוצריה רק ברבעון הרביעי לשת    יצויין 

    אין ביכולתה של החברה להעריך את חלקה בשוק בו היא פועלת. 

החברה   של  הדגל  מוצר  תמחור  החברה,  ידיעת  כאמור    - למיטב  והתמחור  תחרותי  היו  האייר,  האורה  מערכת 

  דד עם התחרות בשוק. מאפשר לחברה להתמו 

  לעומת מוצר החברה   מאפייים עיקריים של המוצרים המתחרים  6.14.3

  הביתיים   לצרכים   פתרוות   על   בדגש   שוות   בטכולוגיות   אוויר   לטיהור   מערכות   מציעות   המתחרות   החברות מרבית  

  מערכת שליטה ובקרה מרכזית.   אים כוללים ש   בודדים   וכמוצרים 

מכשירים   בתוך  האוויר  טיהור  טכולוגיות  מהמתחרים משלבים את  חלק  לכך,  רק  בוסף  מיועדים  שוים שאים 

מאוורר ל  כדוגמת  האוויר  באיכות  חברת  מ ים,  טיפול  של  המוצר  (כדוגמת  חימום    ים ומזג )  Dayson Incכשירי 

ידי  על  המשווק  מזגן  כי    . ) תדיראן   (כדוגמת  יצויין  הזה  שילוב  בהקשר  החברה,  ה להערכת  לטיהור  כל  טכולוגיות 

  שיוי טכי וארגטי משמעותי. השקעה לא מבוטלת וכן  מחייב    אוויר במערכות מיזוג מרכזיות 

  מתוך   אחת   טכולוגיה   רק כוללים    , שמשווקים על ידי מתחרי החברה   , בשוק המוצרים    מרבית למיטב ידיעת החברה,  

כאשר בחלק קטן מהמוצרים משולבות שתי טכולוגיות;    ; , שצויו לעיל לטיהור אוויר   הטכולוגיות המרכזיות   שלוש 

  את שלושת הטכולוגיות.    יותר משלבת ב ורק קבוצה מצומצמת  

כן  ידיעת החברה,  ,  כמו    המוצרים   למיעוט כאשר  ססורים כלל,    המתחרים אים כוללים   המוצרים   מרבית למיטב 

  תדיראן   , למיטב ידיעת החברה, לדוגמא יש ססור אחד או שיים ולמיעוט קטן עוד יותר יש שלושה ססורים ומעלה.  

כי  .  למדידת איכות האוויר   חיישים   במוצריה   כוללת   ה ואי   האוויר   טיהור   של   אחת   בטכולוגיה   משתמשת  יודגש 

אייר ה   מערכת  מיישמ של    אורה  שלוש   ת החברה  כל  אוויר  הטכולוגיות    ת את  חיישים    שלושה   ת כולל וכן  לטיהור 

  .  (כתחליף לחיישן רביעי)   וספים המספק תוים    אלגוריתם ב   ת ואף משתמש   איכות האוויר   ויטור   ה חכמים למדיד 
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אודות איכות האוויר, בזמן אמת, מאפשר לחברה לבצע  האורה אייר    מערכת   באמצעות התוים    איסוף עוד יצוין כי  

הקצה  למשתמשי  חכמות  והמלצות  תובות  והעברת  היתר, יתוחים  בין  מרכזית    ,  שליטה  למערכת  חיבור  בעזרת 

ביין.  יהול  למערכות  להתממשק  ויכולה  המוצרים  צי  את  המוצרים    המהלת  החברה,  ידיעת    המתחרים למיטב 

    .   , במוצר אחד, את כל המאפייים כאמור כוללים אים  

התיאור   כי  ה מובהר  למערכת  בעיקרו  מתייחס  לעיל,  אייר האמור  ה אורה  מערכת  מיי .  אייר  מערכת    אורה  היה 

. כון למועד התשקיף, אין בידי החברה מידע אודות חלוקת  האורה אייר , הכוללת מאפייים הגזרים מ פשוטה יותר 

, חלק מהמתחרים  . למיטב ידיעת והערכת החברה האורה אייר מיי השוק ומאפייי המוצרים המתחרים במערכת  

כמפורט   בשוק,  ל לעיל המרכזיים  דומות  מערכות  לשווק  עתידים  או  משווקים  מיי ,  אייר  מאפייים  אורה  להם   ,

 לאורה אייר מיי. דומים  

   עותיות  6.15

פעילותה המסחרית, הכוללת מכירה של מוצרי החברה  ו דרכה כחברת מחקר ופיתוח,  את  בשים לב שהחברה החלה  

כון למועד התשקיף, החברה איה יכולה להצביע  ; 2020וללקוחות קצה, התחילה ברבעון הרביעי של שת למפיצים 

  על עותיות במכירת מוצריה. 

  , העותיות בפעילותה העסקית עשויה להיות מושפעת מאירועים שוים שמאפייים את עוות השה להערכת החברה  

בהקשר    . שוים ובעות הקיץ מהתפרצות של שרפות ואירועי טבע שוים   ווירוסים התפשטות  מ בעות החורף   ה לדוגמ 

מוכה  זה יוער כי החברה משווקת את מוצריה במדיות שוות ולכן השפעת העותיות, כלל שתהיה, צפויה להיות  

  פעילות החברה. ל   ביחס 

   כושר ייצור  6.16

חודש  ב החל לפעול באופן שוטף  ,  קיסריה מפעלי בית אל ב ב המצא    , Aura Air  – חברה ה  ה מוצר הדגל של    ייצור   ו ק 

  ע"י   החברה   עבור בה  ו   תוכן   הייצור   ו ק   . אל   בית   ע"י   בשיתוף   החברה   עבור   מופעל הייצור    קו .  2020ספטמבר  

של   אל   בית   תעשיות  ייצור  לעמוד בקצב  שת    ד ע לחודש  יחידות    10,000במטרה  של  השי  הרבעון  ק 2021לסוף    ו . 

אוטומטית  בצורה  לעבוד  תוכן  ה   למחצה   הייצור  טהרת  מודולריות  Lean Manufacturing  - על  מאפשר  אשר   ,

ייצור  יחידות  של  הגבלה  וללא  השוק  לדרישות  בהתאם  גמישות  תוך  ופיתוח,  בשיתוף    , הטמיעה   החברה .  לגדילה 

וטי אריזה, כלים ועמדות בדיקה אוטומטיות המאפשרות יהול סדרתי  הייצור מסועים, רוב   ו בק   , תעשיות בית אל 

  ואוטומציה בכל שלב ושלב בתהליך הייצור. 

את   המתאר  תרשים  מוצרי  להלן  אייר כמות  החברה   האורה  לשת ביח   שייצרה  הרביעי  לרבעון  והרבעון    2020  ס 

     10: 2021הראשון של שת  

  

 
  . 2020  ספטמבר   בחודש   שוטף   באופן   לפעול   החל ,  אייר   האורה   מוצר , קו הייצור של  לעיל   כאמור     10
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  ומופעל במפעלי בית אל בקיסריה    מצא   היצור   קו   אורה מיי. של ה וסף  קו הייצור ה   הושק ,  2020בחודש דצמבר  

  . 2020חודש דצמבר  יחידות במהלך    1,000הקו החל בייצור ראשוי של  תעשיות בית אל.    ידי   על 

  בפרק זה.   6.17.1  ף סעי   ראו   הייצור לפרטים וספים אודות קו  

בארה"ב, שעתיד  ש תעשיות בית אל    מפעלי ב ייצור וסף    ו של ק   תכון ב   החלה   החברה   , ים הוכחי הייצור    י במקביל לקו 

כמו כן, קצב הייצור  . ארה"ב  אל  בית  תעשיות מופעל על ידי הייצור   קו  . 2021להיות מושק כבר ברבעון השי של שת 

יעמוד  המתוכן   החדש  הקו  לחודש.    500על    בתחילתו של  מ יחידות  היה  ו מטר אחת  זה,  קו  כ   הגדרת ת    - המוצר 

Assembled in the US  , לחברה יאפשר  יוצא  פדרליים   וכפועל  במכרזים  התמודדות  להתמודד  החברה  להערכת   .

טרם    כון למועד התשקיף וכל עוד קו היצור כאמור   מריקאי. דריסת רגל משמעותית בשוק הא   במכרזים אלו תהווה 

  .  מוגבלת   בארה"ב   ם , יכולתה של החברה לזכות במכרזים פדרליי החל לפעול 

     11להלן פירוט כושר הייצור הפוטציאלי והמוצל בפועל של החברה בתחום הפעילות ביחס לכלל מוצריה: 

  

2020  2021  

  פוטציאלי 
יצול  
  בפועל 

  פוטציאלי 

  יצול 
  בפועל 

  עד 
  למועד 

  התשקיף 

Aura 
Air  

16,000  13,745  120,000  8,000  

Aura 
Mini  

    60,000  1,500  

לעיל  זה  בבחית מידע  ,  החברה   של   בפועל   והמוצל   הפוטציאלי   הייצור   כושר   בדבר   , המידע הכלל בסעיף  היו 

הערכותיה של החברה בדבר עלויות הייצור הצפויות  צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, אשר מבוסס על  

בסיס   על  היתר  בין  הקרובות,  בשים  החברה לחברה  של  החברה   עם   היכרותה  ספקי  של  הייצור  ואשר  יכולות   ,

רגולטורים בתחום    בשל גורמים חיצויים, לרבות שיויים התממשותו איה ודאית ועשויה להיות שוה, בין היתר,  

אשר    , להלן   6.32וכן התרחשותם של גורמי סיכון כמפורט בסעיף    החלטות ופעולות של צדדים שלישיים   , הפעילות 

 . עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקים  6.17

   קווי היצור של החברה  6.17.1

התשקיף,   למועד  יצור  באמצעות    מיוצרים   החברה מוצרי  כון  קווי  מיי,  שי  והאורה  אייר  האורה  עבור  פעילים, 

. בית אל הקימה את קווי היצור עבור  ") קווי הייצור ("   ם על ידה י והמופעל   הממוקמים במפעלי בית אל שבקיסריה 

לבית אל בגין הקמת קווי הייצור,  עמלה  החברה משלמת  לפי ההסכם עם בית אל,  בעלות הקמתם.    ושאה החברה  

בגין קו הייצור של אורה  למוצר  דולר ארה"ב    20  - בגין קו הייצור של אורה איר ו דולר ארה"ב למוצר    13בסך של  

  .  ") הייצור   קו   בגין   העמלה ("   מיי 

 לפרק זה.   6.16  בקווי היצור, ראו סעיף   הפוטציאלי   הייצור היצור, לרבות קצב    קווי לפרטים וספים אודות  

   החברה   משרדי  6.17.2

שוכרת. להלן יובאו תוים מרכזיים בקשר להסכם  היא    אותם   אשר "),  החברה   משרדי ("   משרדיה מ   פועלת   החברה 

    השכירות ולמשרדי החברה. 

  יפו.   - אביב , בתל  6משרדי החברה מצויים ברחוב בית הלל    : מיקום 

  1  מ"ר פרוסים על קומה   127  : שטח 

  החברה   וכולל את מעבדות הפיתוח של   כמטה החברה   הכס משמש   : ייעוד 

  השטח מוצל במלואו   : לגידול   אפשרות /    השטח   יצול 

 
  . בלבד   בישראל   מתבצע   הייצור   כל   התשקיף   למועד   כון   כי   מובהר     11
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במהלך  :  בהסכם   ראשוה   שה   : חודשית   שכירת   עלות  החודשיים  השכירות  החודשים    12דמי 
  . ₪   10,500הראשוים של תקופת השכירות הים  

במהלך    דמי :  בהסכם   שייה   שה  החודשיים  החודשים    12השכירות 
  . ₪   12,500הוספים של תקופת השכירות הים  

חודשים, שתחילתם ביום    24החברה שכרה את הכס לתקופה קצובה של    : תקופת השכירות 
    . 31.10.2022וסיומה ביום    11.11.2020

  מהסכם   מרכזיים   תאים 
  : השכירות 

בוסף לדמי השכירות החברה התחייבה לשאת בהוצאות השוטפות   . 1
 כגון: תשלומי ארוה, חשמל ומים. 

במסגרת הסכם השכירות, הפקידה    ה להבטחת ביצוע התחייבויותי  . 2
 . כספי   פיקדון בידי המשכיר  החברה  

תאי יסודי מתאי ההסכם על ידי החברה, תהא  במקרה של הפרת   . 3
 המשכירה רשאית לבטל את הסכם השכירות. 

ש"ח לתקופת    50,000החברה התחייבה להפקיד פיקדון כספי ע"ס של   . 4
  השכירות וכן לרכוש פוליסת ביטוח צד ג' עבור הכס. 

   מחקר ופיתוח  6.18

המקצועית   וההבה  הידע  המומחיות,  בשיפור  דוגלת  בתחום החברה  ביותר  והמתקדמת  החדשית    בטכולוגיה 

    משאבים לא מבוטלים בפעילות המחקר והפיתוח שלה.    ה . על כן, החברה משקיע הפעילות 

 החברה   של "פ  המו   פעילות  6.18.1

של החברה מתבצעת בעיקר בעזרת צוות הפיתוח המורכב ממהדסי חשמל ואלקטרויקה,    המחקר והפיתוח פעילות  

:  כגון   , בעלי תפקידים בתחומי המדעים ו )  Data Science( מהדסי מכיקה, מהדסי תוכה, מהדסי דאטה סייס  

  . יה והדסת חומרים , כימ יה מיקרוביולוג 

התשקיף  למועד  אייר    , כון  (אורה  הקיים  המוצרים  קו  עם  בקשר  והפיתוח  המחקר  תהליכי  את  השלימה  החברה 

הקיימים  המוצרים  ושדרוג  פיתוח  על  עומלת  החברה  מיי).  כן    . ואורה  החברה    והפיתוח   המחקר   פעילות כמו  של 

    : כמפורט להלן וספים    מתמקדת בשלושה תחומים שוים 

חומרה  . 1 מבוססי  מוצרים  המוצרים    פיתוח  לסל  בתחום  הקיים  וספים  החברה  מבי של  התוך  האוויר  .  איכות 

וספים אשר    בדמות ססורים חכמים   לסביבה המערכתית, מוצרים משלימים אשר יתו מעטפת שלמה  פיתוח  

כדוגמת גז פורמלדהיד, הפרדה לגזים אורגים ספציפיים, ססורים לוירוסים    , יכולים לזהות מזיקים וספים 

גודל חלקיק בעזרת לייזר על בסי  ל   , לחללים תוך מבים   ס עיבוד תמוה ומדידת  חוץ הביין,  ססורים חכמים 

. פיתוח מוצרים  הרכב תעשיית  ו מוצרי טיהור אוויר לחללים שוים בייהם חללים גדולים, מבי תעשייה  ופיתוח  

חילול יוים חיוביים ושליליים אשר שלחים לחלל החדר  קרי באמצעות על טכולוגיית הביו פולר ( אלו מתבסס 

 . וסוגרים מעגל חשמלי על אירוסולים) 

מבית,  ל  שיטות פיתוח   . 2 התוך  הסביבה  של  השוים  למזהמים  אוויר  ועיצוב  טיהור  חומרים  הדסת  באמצעות 

"י  ע   המפותחים   רכיבים   הים   במערכת   כללים   אשר   הרכיבים   כי (מובהר    שיטות שוות פילטרים ב תעשייתי של  

   . ) החברה "י  ע   ולא   שלישיים   צדדים 

ושכלול  . 3 דאטה   פיתוח  מבוססי  דיגיטליים  מלאכותית ) Data(   כלים  ביה   ,   )AI  ( ו ) מכוה  פיתוח  MLלמידת   .(

מעה    הוליסטית מערכת   האקולוגית הותת  איכות    למערכת  מבי   אוויר ה של  למערכות    המתממשקת   , התוך 

 . ת המאפשרות למידה והפקת תובות ביצועיות ו חכמות וספ 

   השומר   תל ,  שיבא   החולים   בית   עם   מחקר  6.18.2

על מת לבחון את אפקטיביות  בבדיקה  החלה החברה, בשיתוף עם בית החולים שיבא תל השומר,    2020בחודש מאי  

את יכולות המערכת    לאמוד הטיהור של מערכת האורה אייר ביחס לוירוס ממשפחת הקורוה. מטרת המחקר הייתה  

 ) הקורוה  ממשפחת  בגיף  המזוהם  אוויר  לטהר  ליכולת  ה )  IBVביחס  לוירוס    SARS-CoV-2- הדומה במאפיייו 

ה הוביל  ש  ( למגפת  החברה  הבדיקה במסגרת  .  ) Covid-19קורוה  מוצר  בדקו  ,  מרכיביו  על  אייר)  האורה  (מערכת 

- הראשון בחן את הביצועים האטי   השלב בקשר ליכולת להשמיד את הגיף האמור. היסוי בוצע בשי שלבים: (א)  
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השלב השי בדק את יכולתה של המערכת כולה לטהר סביבת אוויר  (ב)  - ו   ראליים של כל אלמט טיהור במערכת; וי 

  12"). דוח שיבא (" והמת בווירוסים בתצורת אירוסול  מז 

- (ה   RNA ) לטובת הפקת IBV(   האמור אשר הודגרו בגיף    מערך היסוי כלל תחילה, את הפקת הגיף מביצי עופות 

RNA   ו מה ) תפקיד מרכזי במגוון תהליכים ביולוגים   לה ולקולה  הי . -RNA   ות וכן  הופק בעזרת שימוש בשיטות שו

    הימצאות הגיף לפי ואחרי השימוש במערכת.   ת לטובת השווא   בוצע תהליך גטי 

הודבק בגיף ודגם    HEPA- פילטר ל הגיף על כל אחד מרכיבי המערכת: (א)  בשלב הראשון בוצעה חשיפה ישירה ש 

ו   10- ודגם לאחר כ שהודבק בגיף  סטימטר מבד סטרילי    30- הסטריויזר הוצב כ   ; (ב) ות דק   10- לאחר כ  - דקות; 

. תוצאות השלב הראשון  דקות   10- ודגם לאחר כ  הוצב כסטימטר אחד מבד סטרילי שהודבק בגיף   UVC LEDsג) ( 

    , ביחס לכל אלמט בטכולוגית המוצר. 99%  - הראו הפחתה משמעותית בשיעור שאריות הגיף, של למעלה מ  

השי   המערכת  בשלב  מדף  הוצבה  של )   (Biological Safety Cabinet Class II A2ביולוגי בתוך    בממדים 

הוזרם,   13מילימטר.   500* 900* 450 המדף  בולייזר לתוך  של    ), איהלציה (מכשיר    בעזרת  זרימה  מ"ל    0.2- כ בקצב 

פעלה בתצורה גיף בתצורת אירוסול.  לדקה,   כ   המערכת  הגיף. לטובת בחית    30- מלאה במשך  דק' מרגע הזרמת 

ס"מ מרצפת    40להפחית את הימצאות הגיף, בדקו פדים סטריילים ספוגים במי מלח בגובה של    המערכת   יכולת 

הראו הפחתה משמעותית בשיעור  שלב השי  דקות. תוצאות ה   30- ו   20,  10גימות בוצעו בטווחי זמן של  המדף. הד 

  . 99.9%- , של למעלה מ  במדף   שאריות הגיף 

ערך    יובהר  לא  והיסוי  היות  לעיל,   מעבדה   בתאי   אלא   , אושי   גורם ל   ביחס כי  יכולת    כאמור  לחברה    לקבוע אין 

  .  אושי   לגורם   ביחס   הקורוה   גיף למקדם וסיכויי ההדבקה של    ביחס המערכת    יעילות את    אובייקטיבי באופן  

   "פ במו   השקעות  6.18.3

  2019  2020  

סכומים שהוכרו  
כהוצאה (אלפי דולר  

  ארה"ב) 

סכומים שהוכרו ככס  
לא מוחשי (אלפי דולר  

  ארה"ב) 

סכומים שהוכרו  
כהוצאה (אלפי דולר  

  ארה"ב) 

סכומים שהוכרו ככס  
לא מוחשי (אלפי דולר  

  ארה"ב) 

השקעות  
  החברה 

706   -  909   -  

מעקי  
  פיתוח 

389   -  420   -  

  רשות החדשות   תוכית ראשוה בשיתוף  6.18.3.1

מיליון    1.05  - כ עד  , מתוך תקציב של  50%אישרה רשות החדשות את השתתפותה, בשיעור של    2018במהלך שת  

  אוויר   יהול   מערכת   של   ופיתוח   מחקר   של   בפרויקט ),  "ב ארה   דולר   אלפי   525  - כ   עד ב (הייו, השתתפות    דולר ארה"ב 

זה   קטן  יתן    . ") המעק "   - (בסעיף  הבאים:    בכפוף המעק  בתאים  החברה    שה   של   ביצוע   תקופת (א)  לעמידת 

(ב)  2019אוגוסט  ב   סופה ו   2018  ספטמבר ב   שתחילתה    שישה   על   יעלה   שלא   זמן   פרק   בתוך   משלים מימון    הצגת ; 

  לתאי   בהתאם   . לשיווק   מוכן   יהא   המוצר   כי   היא   הביצוע   תקופת   לסוף   דרך   אבן (ג)  - ו   התוכית   אישור   מיום   חודשים 

(על    החברה   מהכסות   3%של    סך השווה לשיעור ב   , החברה התחייבה להעיק לרשות החדשות תמלוגים   התוכית 

  .  עד לתשלום מלוא המעק בסיס בחיה חצי שתית),  

כ  של  בסך  לחדשות תמלוגים  לרשות  העבירה  והחברה  בגין    113- התוכית הסתיימה בהצלחה  דולר ארה"ב  אלפי 

    . 2020החברה, במחצית השייה של שת  המכירות שביצעה  

  עם רשות החדשות   תוכית שייה בשיתוף  6.18.3.2

אלף    790  - כ עד  מתוך תקציב של  ,  60%  - את השתתפותה, בשיעור של כ , אישרה רשות החדשות  2019במהלך שת  

לבדוק את    מטרתו   אשר   , פיילוט מחקרי בבתי ספר ) ב אלף דולר ארה"ב   480  - כ עד  (הייו, השתתפות ב   דולר ארה"ב 

  בכפוף  המעק יתן  .  ") המעק "   - (בסעיף קטן זה    השפעת איכות האוויר על ביצועי התלמידים ועל מצבם הבריאותי 

הבאים:   בתאים  החברה  שה  (א)  לעמידת  של  ביצוע  ב תקופת  (ב)  2020דצמבר  ב   סופה ו   2020יואר  שתחילתה   ;

 
  . לעיון בדוח המלא ראו את הפרסום בקישור להלן: World Journal of Surgery and Surgical Research -העת  בכתב   התפרסם שיבא דוח   12

id1300.pdf-v4-https://www.surgeryresearchjournal.com/pdfs_folder/wjssr .  
   . לחוקר במעבדה ביולוגית  מתקן המאפשר עבודה בטוחה והגה    13
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חתימה על הסכם שיתוף פעולה עם הרשות המקומית בה בוצע הפיילוט (בתוך שלושה חודשים מתחילת התוכית);  

פילטר   ביצועי  הוכחת  ה   HEPA  – ה (ג)  ו   UV- ומערכת  לחדשות;  רצון הרשות  לשביעות  מעבדה  הצגת  - בתאי  (ד) 

ת החברה התחייבה להעיק לרשות  הצהרת ייצור קוהרטית לשביעות רצון הרשות לחדשות. בהתאם לתאי התוכי 

עד לתשלום מלוא    (על בסיס בחיה חצי שתית),   מהכסות החברה   3%של    סך השווה לשיעור ב   , החדשות תמלוגים 

    14  . המעק 

הפילטר   ביצועי  את  הוכיחה  המקומית,  הרשות  עם  פעולה  שיתוף  הסכם  על  חתמה  החברה  התשקיף  למועד  כון 

לשביעות רצון הרשות לחדשות והציגה הצהרת ייצור קוהרטית לשביעות רצון הרשות לחדשות.    UV- ומערכת ה 

לאור משבר הקורה ומעבר ללימודים מרחוק, הפיילוט, אשר תוכן להיערך באחד מבתי הספר במטה יהודה, דחה.  

החדש  הרשות  אישרה  ובהתאם  התוכית  לדחיית  לחדשות  לרשות  החברה  פתה  האמור  את  לאור  להאריך  ות 

  . כון למועד התשקיף, לא שולמו תמלוגים מכוח תוכית זו.  2021תקופת הפיילוט עד לסוף יולי  

  "פ המו   חוק  6.18.3.3

תשמ"ד ה   להוראות   כפופה   החברה ,  ה"ל   ת ו התוכי   מכוח  בתעשייה,  ופיתוח  מחקר  לעידוד    יו ותקות   1984- חוק 

  . ה משרד הכלכל ו   לחדשות   הרשות לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי    וכן "),  "פ המו   חוק (" 

על  אישור  שקיבלו  לחברות  מעיקה  החדשות  בשיעור  - רשות  כספית  תמיכה  מו"פ  תוכית  לביצוע  המו"פ  חוק  פי 

ידה. ככלל, חברות המקבלות את תמיכת רשות  - מסוים מהוצאות המחקר והפיתוח של תוכיות מו"פ המאושרות על 

המו"  בחוק  הקבועים  בשיעורים  מהכסותיהן  תמלוגים  בתשלום  חייבות  על החדשות  ובתקות  ובהתאם  - פ  פיו 

לאישור שיתן להן, וזאת עד לתשלום מלוא סך מעק התמיכה שקיבלו מרשות החדשות בתוספת ריבית, או למעלה  

פי חוק המו"פ, חברות תמכות, אשר פעילותן ממומת,  - מזה במקרים מסוימים (כגון בשל העברת ייצור לחו"ל). על 

וכן מתחייבות לקחת על עצמן  ידי מעקי רשות החדשות - בין היתר, על  , דרשות לעמוד בדרישות ותאים שוים, 

שוות  ידע   ,התחייבויות  על  שמתבסס  ככל  בלבד,  בישראל  שיתבצע  כך  ייצור,  על  התחייבויות  השאר,  בין  לרבות, 

ככלל, העברת ייצור לחו"ל   .הקשור לתמיכת רשות החדשות, אלא אם רשות החדשות מאשרת אחרת מראש ובכתב 

  מתן זכויות לייצור מחוץ לישראל מחייבים תשלום תמלוגים מוגדלים.    או 

חוק המו"פ מסמיך את רשות החדשות לאשר סוגים מסוימים בלבד של העברת ידע. כמו כן, העברת ידע כאמור  

ולכללים   לוסחאות  בהתאם  החדשות  לרשות  מסוימים  סכומים  לתשלום  כפופה  להיות  עשויה  בו  זכות  או  לעיל 

העברת ידע מחוץ לישראל או המאפשר הפרה כאמור  ל   ביחס בחוק המו"פ. המפר את הוראות חוק המו"פ    שקבעו 

לעיל, חייב באחריות פלילית שדיה מאסר של שלוש שים. כמו כן רשות החדשות עשויה להטיל עיצומים כספיים  

הייתה   החברה  אילו  משולמים  שהיו  הסכומים  לרבות  וקסות,  כספים  תשלום  לחו"ל  ולתבוע  הידע  את  מעבירה 

  .לאחר קבלת האישור של רשות החדשות 

ידע  זאת   לעומת  (שיווק ומכירה) של מוצרים שפותחו בהתבסס על  ייצוא  , אישור רשות החדשות לא דרש, לשם 

החדשות  רשות  לתמיכת  גם    .הקשור  השאר,  בין  ותאים,  הוראות  קיימים  בידע,  השימוש  על  ההגבלות  במסגרת 

ולגבי הפקדתו באמות, ואישור רשות החדשות דרש גם לגבי  לגבי שעבוד יד  ע הקשור לתמיכת רשות החדשות 

להטלת סקציות כלכליות וכן, בין היתר, לדרישה להחזר  עלולה להוביל  עמידה בדרישות ובתאים כאמור  - אלה. אי 

  ידי רשות החדשות בתוספת ריבית, הצמדה וקסות. - של מלוא התמיכה שיתה על 

   במו"פ   צפויות   ות השקע  6.18.4

  12שי מיליון דולר ארה"ב במחקר ופיתוח במהלך  כ להשקיע    צפויה כון למועד התשקיף, החברה מעריכה כי היא  

התשקיף  פרסום  למועד  העוקבים  ה"ל החודשים  לתקופה  העסקיות  בתוכיותיה  לעמוד  מת  על  החברה  ,  כאשר   ,

על פיתוח    ארה"ב   (ב) כחצי מיליון דולר   ; מידע   ליתוח   מערכות   בפיתוח "ב  ארה כמיליון דולר  (א)    : צפויה להשקיע 

    על פיתוח הפילטרים.   ארה"ב   (ג) כחצי מיליון דולר - הססורים; ו 

  לפרק זה.    0אודות פיתוחים כאמור ראו סעיף    ם לפרטים וספי 

לעיל  זה  בסעיף  הכלל  פעילות המידע  סקירת  בדבר  והפיתוח   ,  החברה   המחקר  הפעילות   של  וההשקעות    בתחום 

של החברה  הערכותיה היו בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, אשר מבוסס על הצפויות בו,  

 
  .דולר ארה"ב 730,705עומדת על ה"ל  התוכיות שתיח והחברה לרשות החדשות מכ כון למועד התשקיף, יתרת ההתחייבות של     14
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בסיס   על  היתר  בין  הקרובות,  בשים  לחברה  הצפויות  והמחקר  הפיתוח  עלויות  עם  בדבר  החברה  של  היכרותה 

מקורות חיצויים ויתוחים פימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו איה ודאית ועשויה    , מידע השוק   תאי 

שיויים  לרבות  גורמים חיצויים,  בין היתר, בשל  הימשכות הליכים    , רגולטורים בתחום הפעילות   להיות שוה, 

ורמי סיכון כמפורט  וכן התרחשותם של ג   , שיויים בתוכית העסקית של החברה המו"פ   בעלויות המו"פ, שיויים  

ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות    החברה   שאים בשליטת ,  להלן   6.32בסעיף  

 לעיל. 

     קיין רוחי   – כסים לא מוחשיים   6.19

    פטטים רישום  בקשות ל  6.19.1

  מהותי   פטט   סוג: 

  באיכות   לשליטה   מערכת   האוויר,   איכות   ליהול   מכשיר   תיאור: 

  האוויר   באיכות   לשליטה   ושיטה   האוויר 

    לרישום   הוגש   סטאטוס: 

  הודו, ארה"ב, אירופה   הוגש לרישום במדייות (וטרם רשם): 

  17.9.2020  – הודו    מועד הגשת הבקשה: 
  12.8.2020  – ארה"ב  
  12.8.2020  – אירופה  

ובקשת הפרוביז'יול    21.1.2019הוגשה ביום    PCT(בקשת  
  ) 29.3.2018הוגשה ביום  

    2018במרץ    29  מועד הקדימות: 

  בעלות    זכויות החברה בקיין הרוחי: 

בקיין   שלישיים  צדדים  זכויות 
  : הרוחי 

  אין 

  אין   מגבלות על הבעלות של החברה: 

  שים ממועד הקדימות   20  הפקיעה:   מועד 

דחיית   על  השפעת  לרישום  הבקשה 
  החברה: 

במקרה של דחיית הבקשה, החברה תידרש לבצע תכון  
מחדש לשיטת סיון וטיהור האוויר הייחודית של החברה  

  אשר עלול להשית עלויות מהותיות על החברה 

  

 סימי מסחר בקשות לרישום   6.19.2

  סימן מסחר   סוג: 

  RAY  תיאור: 
  ) 11בסוג  (   מסים ופילטרים לטיהור וחיטוי אוויר ביחס ל 

  לרישום   הוגש   סטאטוס: 

ארה"ב, האיחוד האירופי, בריטיה, קדה, יפן,  ,  ישראל   הוגש לרישום במדייות (וטרם רשם): 
  וייטאם, הודו וסין 

  2020  באוקטובר   7  -   ישראל   מועד הגשת הבקשה: 
  2021במרץ      22  –   המדיות   שאר 

    2020  באוקטובר   7  מועד הקדימות: 

    בעלות   בקיין הרוחי: זכויות החברה  

בקיין   שלישיים  צדדים  זכויות 
  : הרוחי 

  15אין 

  אין   מגבלות על הבעלות של החברה: 

  (ככל שהסימן יירשם).   2030באוקטובר,    7  הפקיעה:   מועד 
  שים   10יתן לחדש כל  

על   לרישום  הבקשה  דחיית  השפעת 
  החברה: 

להערכת החברה, דחיית הבקשה לא תשפיע באופן מהותי  
  מאוד על החברה 

 
  ושיווק   הפצה   לטובת   שיווקיים   בחומרים   המסחרי   סימה   את   להציג   גורמים   למספר   אישרה   החברה   כי   יצוין ,  הזהירות   למען     15

  . מוצריה   של 
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 עיצובים  6.19.3

  עיצוב   עיצוב   סוג: 

  האוויר   איכות   ליהול   מכשיר   עבור   פילטר   האוויר   איכות   ליהול   מכשיר   תיאור: 

  אגליה ו   האירופי   האיחוד   בילאומי,   עיצוב   אגליה ו   האירופי   האיחוד   בילאומי,   עיצוב   מדיות: ב רשום  

במדייות   לרישום  הוגש 
  (וטרם רשם): 

  וארה"ב   סיגפור   קוריאה,   דרום   יפן,   ישראל,   וארה"ב   סיגפור   קוריאה,   דרום   יפן,   ישראל, 

   2020  ביולי   8    2020  ביולי   8  מועד הקדימות: 

בקיין   החברה  זכויות 
  הרוחי: 

    בעלות     בעלות 

שלישיים   צדדים  זכויות 
  : בקיין הרוחי 

  אין   אין 

של   הבעלות  על  מגבלות 
  החברה: 

  אין   אין 

  2045  ביולי,   8  2045  ביולי,   8  מועד הפקיעה: 

  זכויות שימוש  6.19.4

לפרק    6.21.1.2  לפרטים אודות זכויות השימוש של החברה בכס בלתי מוחשי (סטריוייזר) של בית אל ראו סעיף 

    זה. 

 הון אושי  6.20

 הקבוצה   של   מתוכן   מבה ארגוי  6.20.1

   : להלן יובא פירוט המבה אירגוי של הקבוצה כון למועד תשקיף זה 

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   עובדים וקבלי משה   מספר  6.20.2

 

 
 ומייסד מכ"ל

 משותף

 שיידרמן אביעד

 

 מכירות מהל
 דרום ,ישראל
  ואפריקה אמריקה

 מכירות מהלת
 אסיה ,אירופה

 ופסיפיק
 שמש יעל

 לוגיסטיקה מהלת 

 כהן אליור

 

 סמכ"ל
 טכולוגיות

 משותף ומייסד
 שיידרמן אלדר

 
 תחום מהל

 חומרה

 חדד עומרי

 תוכה תחום מהל 

 קליה גלעד

 
 בת חברה מכ"ל

  בארה"ב

 פרידברג רועי

 
 מכירות סמכ"ל

 ארה"ב

 דואן לוקה

  כספים סמכ"ל 

 בלומפלד עופר

סמ"כלית 
 שיווק

  מיה פלד 

 לקוחות מהל

 אורן מילגרם 

 אליאסוב  אורן 
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  למועד התשקיף   סמוך   2020  2019  

  7  4  2  מכירות ושיווק 

  6  6  6  תפעול, מחקר ופיתוח 

  4  4  2  ואדמייסטרציה   ההלה 

וקבלי    עובדים "כ  סה 
  משה 

11  14  17  

 בעובדים   תלות  6.20.3

ת עובדיה   מבין   במי   תלויה   איה , החברה  החברה   להערכת  עזיבתו  באופן אשר  תחבל  הוו ,  או  לחברה  זק מהותי  ה 

    בהתפתחותה העסקית ורווחיותה בעתיד.  

 ואימוים   הדרכות  6.20.4

הכשרת אשי המכירות  שוטף ורציף, בתחומים הבאים:    באופן   על ידי גורמים מקצועיים,   הדרכות   מבצעת החברה  

ומתן  משא  ביהול  לרבות  החברה  ל ,  של  הקשור  בכל  בקשר   וכן   מידע   מערכות הכשרות  מקצועיות    אופן ל   הדרכות 

  שיווק.   פעילויות ו   סחר   תאי ,  רגולציה ,  מחקריים   תהליכים ,  (חומרה ותוכה)   מוצר ה   פעילות 

   לעובדים   תגמול   תכיות  6.20.5

    . תשקיף ב   ג' פרק  ל   3.5  ראו סעיף   , תוכית האופציות של החברה לעובדיה וליועציה אודות    לפירוט 

התגמול אודות    לפירוט  בה   מדייות  דירקטורים  לרבות  בחברה  בכירה  משרה  ושאי  סעיף    , של    ח' פרק  ל   8.3ראו 

  . תשקיף ב 

 בחברה   העובדים   של   העסקה   תאי   תיאור  6.20.6

החברה   עובדי  רוב  התשקיף,  בין  לתאריך  כוללים,  ההעסקה  הסכמי  אישיים.  עבודה  הסכמי  באמצעות  מועסקים 

בחברה  תפקידו  את  מסיים  והעובד  במקרה  תחרות  לאי  התחייבות  סודיות,  על  לשמירה  בוגע  התחייבות    היתר, 

של החברה. תאי ההעסקה כוללים,  הבלעדי    וכרכושה   , שלישי   צד   מפי  החברה   של   הרוחי   הקיין   זכויות  על   ושמירה 

אה ותאים סוציאליים בהתאם להוראות הדין. הסכמי ההעסקה הים, על פי  ר ן היתר, זכאות לחופשה, דמי הב בי 

להוראות   ובהתאם  מראש  מוקדמת  בהודעה  ההסכם  את  להפסיק  רשאי  צד  כל  כאשר  קצובה  בלתי  לתקופה  רוב, 

הפסקה   המאפשרים  חריגים  במקרים  למעט  ההעסקה. הדין,  בהסכם  כמתואר  הסכמי    מידית  במסגרת  כן,  כמו 

לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג    14החברה שאים עובדי החברה הבת, קיימות הוראות לפי סעיף    העסקה של עובדי 

 –  1963  .  

    בחברה   בכירה   משרה   ושאי   של   העסקה   הסכמי  6.20.7

של  אודות    לפירוט  ההעסקה  ב הסכמי  משרה  בה כ ושאי  דירקטורים  לרבות  בחברה  סעיף   , ירה    ח' לפרק    8.1  ראו 

  . בתשקיף 

 יועצים  6.20.8

, בין היתר, דמי  ת משתה הכולל   תמורה פר יועצים על בסיס  מס   של   בשירותיהם   החברה   מסתייעת בוסף לעובדיה  

היתים  החברה   מיות   לרכישת   ואופציות ביצועים    תלוית תמורה  תיווך,   הייעוץ  שירותי  לאופי  בהתאם  והכל   ,

לצורך  התשקיף   לתאריך   ומקבלת   קיבלה   החברה   לחברה.  ייעוץ  שירותי  הרלווטיי ,  לשווקים  לתחום    ם חדירה 

    . הם פעילותה והעמקת האחיזה ב 

   חומרי גלם וספקים  6.21

  קבוצת   בהתקשרות ארוכת טווח עם   חברה מתקשרת ה   מיות מוצריה ושמירה על מחיריהם, על מת להבטיח את ז 

בית   וכספק    הבלעדי כיצרן    , אל תעשיות  החברה  החברה    . שלה   העיקרי הגלם    חומרי של  אל,  בית  לתעשיות  בוסף 

וסף,   מרכזי  ספק  עם  בחלק    אשר מתקשרת  שמצא  התקשורת  מודול  את  לחברה    לרבות החברה    ממוצרי מספק 

   החברה.   של ען  ה   פלטפורמת תשתית יהול, שליטה ובקרה על צי מוצרי החברה המקושרים ל 

 אל   בית   תעשיות   קבוצת  6.21.1
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החברה,   ידיעת  אל למיטב  בית  תעשיות  סיון    , קבוצת  ומערכות  אוויר  לטיהור  פילטרים  ייצור  בתחום  עוסקת 

מערכת אוורור וסיון מרחבים מוגים לה תח    – היה בעלת המותג "תיבת וח"    ת בית אל למרחבים מוגים. קבוצ 

קבוצ  זה.  בתחום  אל משמעותי  בית  ל   ת  זכתה  ואף  מחמירים  ייצור  לתקי  בהתאם  הזהב "   - פועלת  מכון    " תו  של 

קבעו ע"י מכון  המעידים על התאמת מוצריה ומערכות היהול שלה לאמות מידה ש   2020ראלי לשת  התקים היש 

חברות  התקים  חולים, מפעלים,  בתי  רשויות מקומיות,  צבאות,  ממשלה,  מים מוסדות  לקוחות הקבוצה  . מבין 

  עובדים.    700- כ ת אל  ת בי הועסקו בקבוצ   2020לסוף שת    כון   כפי שמסר לחברה   ביה וקבלי מיזוג אוויר. 

כן  פיתוח מוצרי החברה ו ל מספר חברות בות הותות מעטפת ותמיכה הדסית  ב קבוצת תעשיות בית אל, מחזיקה  

  למעבר מפיתוח לייצור המוצרים הקיימים והעתידיים של החברה. 

בתחות    המוצר, ייצור והרכבת מוצרי החברה. תהליך הייצור כולל הרכבה של כל חלקי   על   אחראית תעשיות בית אל 

הייצ היצור   בקו מוגדרות   לתיק  בהתאם  המוצר היצור   תהליך   בסוף .  החברה   של   ור ,    תקיות   ת בדיק   עוברים   ים , 

ידי החברה).    ואיכות  על  פותח  (מתקן הבדיקות  ייעודי  ביק   כן   כמו מלאה במתקן בדיקות  עובר  איכות  המוצר  ורת 

מרכז  ה   , מרלו"ג בית אל לאחר אריזתם מועברים המוצרים ל   שילוח. ים ל ארז   ים וויזואלית. בסיום התהליך המוצר 

בהתאם לדרישות השילוח והמכס של מדיות    אחראי לשילוח המוצרים כן  ו   הלוגיסטית   הפעילות עבור החברה את  

 החברה.   פיקוח   לקוחות הקצה והכל תחת היעד. המשלוחים יוצאים ישירות מהמרלו"ג אל  

רוכשת   אל  החברה  בית  ה עבור  את  בע"מ  אלקטרויקה  א.י  במוצרי  PCBA( אלקטרוי  ה מעגל  מחברת  שמשולב   (

מיוצר בהתאם לתיק הייצור  האלקטרוי    המעגל   ", בהתאמה). המעגל האלקטרוי " - " ו א.י אלקטרויקה החברה (" 

מלאה על ידי א.י אלקטרויקה.  בדיקה חשמלית ופוקציואלית    המעגל האלקטרוי רכש לאחר שעבר   החברה.   של 

ה  חלקי  באמצעות  שאר  גם  רכשים  היצור,  להליכי  שדרשים  אל מוצר  בית  תעשיות  של  הרכש  באישור  מחלקת   ,

במו"מ ובחתימת הסכמים מול    לוקח חלק פעיל הטכולוגיות של החברה    סמכ"ל .  הטכולוגיות של החברה סמכ"ל  

אל    . הרכיבים   ספקי  לבית  כי החברה משלמת  הרכיבים שאוזכרו  עבור  יובהר  כלל  בתוכו את  מוגמר המגלם  מוצר 

  לעיל.  

   החברה   לפעילות   הרלווטיות   קבוצת בית אל   חברות שאר   6.21.1.1

תביות תוכו ע"י החברה בשיתוף עם תעשיות  ה .  של המוצר   ייצור תביות ומכוות לפלסטיקה   -   בע"מ   טק - שחק 

  בית אל. 

הפילטרים   -   בע"מ   אייר   פילט  ה   ייצור  במוצר  בחברה   ura AirA- המצאים  המוצר  מהל  של  פיקוחו  ייצור  .  תחת 

Ray-Filter   לפי החלקיקים  סיון  בתקי  ועמידה  הפילטר  יכולות  בדיקת  של   כולל   MERV 13   )Minimum  ציון 

efficiency reporting value ( טיםרשמו לגביו פטהפילטר  בקשר עם  כל פיתוח עתידי  .  . הפילטר פותח ע"י החברה ו

  הטכולוגיות.   סמכ"ל מבוצע ע"י מהל המוצר של החברה ובאישורו של  

 לקווי הייצור של החברה.  וספים  מייצרת מכוות אוטומציה וכלים    -   בע"מ   וות בית אל מכ 

  את מוצרי החברה במפעלה בארה"ב.   עתידה להרכיב   –   תעשיות בית אל ארה"ב 

 למתן שירותי ייצור ואספקה   הסכם  6.21.1.2

בת    לתקופה   ה ) בהסכם למתן שירותי ייצור ואספק " הצדדים " ( אל  - , התקשרה החברה עם בית 2021במאי,    26ביום  

  "). להלן פירוט התאים המרכזיים בהסכם: ההסכם "   : בסעיף קטן זה (   שים   10

ייצור,   מתחייבת אל    בית   , ההסכם   במסגרת  קו    והדסה   תכון ,  לוגיסטיקה   חזוק, י ת   לספק לחברה שירותי  גבי  על 

, האורה  עבור מוצר האורה אייר   ייצור   שירותי שירותי הייצור המסופקים לחברה, כוללים    "). השירותים (" צור  י הי 

וה  זה   Ray-filter- מיי  "   " החברה   מוצרי "   : (בסעיף קטן  העיין ",  המוצרים או  לשירותים, החברה    ). לפי  בתמורה 

הסכום כאמור יתעדכן בהתאם    , כאשר חברה ה   מייצרת עבור   בית אל משלמת לבית אל סכום קבוע בגין כל מוצר ש 

  "). התמורה בגין השירותים ("   לשיוי עלויות המוצר לרבות עלות עבודה, חומרי גלם ורכיבים 

מוצרי האורה אייר    של עמלה בגין קווי הייצור    מובהר כי בוסף לתמורה בגין השירותים, החברה משלמת לבית אל 

  . לעיל   6.17.1בסעיף    כאמור והאורה מיי,  

  אחרים , ולא עבור צדדים  בלבד  החברה   עבור   החברה   מוצרי לייצר את   התחייבה אל  - בית ,  ובכפוף לאמור להלן   בוסף 

בית אל תהא רשאית  ,  בין הצדדים   וסף לחתימה על הסכם    בכפוף ו הוראות ההסכם,    פי   על .  עצמה   אל   בית   לרבות 
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  ייצור   רשאית לספק שירותי   אל - בית   . ו/או של החברה   ל בית אל פרד ש   מותג תחת    החברה   מוצרי את    ולמכור לייצר  

על מידע    תסתמך או    לא תעשה שימוש   כל עוד   , החברה   במוצרי   ויתחרו   שייתכן לצדדים שלישיים ביחס למוצרים  

    . הרוחי   קייה או על    החברה סודי של  

  ביצוע   לצורך   מומחה   או   מועבר   ואיו ,  המלאה   בבעלותו   שאר   להסכם של כל צד    הרוחי   קייו ההסכם,    במסגרת 

  כחלק מהמוצר הסופי   הסטריוייזר   ברכיב לחברה להשתמש    אישרה אל    בית   , ההסכם כמו כן, במסגרת    . השירותים 

, מוגבלת להטמעתו  זה   ברכיב   החברה   של   השימוש   וזכות הוא קייה הרוחי של בית אל    הסטריוייזר . רכיב  בלבד 

הסופי  כאמור   במוצר  האישור  של  לתוקפו  עשויים ,  בוסף   . וכפופה  לפיתוח    בעתיד   הצדדים  בהסדרים  להתקשר 

בהסכם    הצדדים ,  כאמור במקרה  .  ות חדש   ות טכולוגי   או \ ו מוצרים   היתר,    שיקבע   , חדש   שירותים יתקשרו  בין 

    רוחי שפותח במשותף. ה קיין  ב   המשותפת הסדרים הקשורים לבעלות  

,  50,000כמפורט להן: (א)    של יחידות שתית    על פי ההסכם, החברה התחייבה להזמין מבית אל כמות מיימאלית 

  12,000,  10,000(ב)    - יחידות אורה אייר לשה הראשוה, השייה והשלישית להסכם, בהתאמה; ו   70,000- ו   60,000

  "). המיימאלית   הכמות יחידות אורה אייר מיי לשה הראשוה, השייה והשלישית להסכם, בהתאמה ("   17,000- ו 

  ההסכם.  תקופת  עד סיום    הבאות   לשים כמות מיימאלית שתית    הצדדים על   יסכמו השה השלישית,    בתום 

המיימאלית   בוסף  הכמות  להזמת  השתית  מההתחייבות  לגרוע  ההסכם,  ומבלי  במסגרת  התחייבה,  החברה   ,

  .  ") הכמות החזויה (" לייצור המוצרים  הזמות שתית  אל, תחזית  - לספק לבית 

(" אחת לחודש החברה תמסור לבית אל את הכמות   (ע"ב הכמות החזויה)  ").  החודשית   ההזמה החודשית לייצור 

סטייה    של במקרה    כאשר   מכמות המוצרים שהוזמה בחודש הקודם;   15%  - ההזמה החודשית לא תסטה ביותר מ 

המסירה עבור כל    מועד   . כאמור   ההזמה   של   עדכיים ה   תאים ה   על   בייהם   יסכמו   הצדדים   , מעבר לשיעור כאמור 

החברה  .  ") מועד המסירה ("   על ידי בית אל   המחייבת החודשית    חודשים מיום קבלת ההזמה   7הזמה חודשית היו  

עד    מועד את  לדחות    רשאית  של  מ   מהכמות   15%המסירה  חודשים  לשישה  עד  חודשית  בהזמה    מועד המוזמת 

מהכמות המוזמת בהזמה חודשית    15%- מ   גבוה   שיעור   לדחות   תבקש   והחברה   ככל .  המסירה המקורי, ללא עלות 

תשלום    (ב)   או   הדחית   מהכמות מוצר    כל   עבור   וסף   סכום )  א : ( של   היא תישא בעלות וספת   , ") הדחית   הכמות (" 

  מראש לתקופה של שישה חודשים.    היה   הדחייה ו   ככל   הדחית   הכמות   ל כ חד פעמי בשיעור מסוים עבור  

חודשית   היה  הזמה  במסירת  תתעכב  אל  המעוכבת ("   ובית  עיכוב  ") הכמות  על  סביר,  בזמן  לחברה,  תודיע  היא   ,

על  כאמור  עולה  והעיכוב  ככל  על    30.  עולה  המעוכבת  שהכמות  או  המקורי  המסירה  ממועד  מהכמות    10%ימים 

וכן    5%- , בית אל תפחית את התמורה בגין המוצרים המעוכבים ב החודשים שקדמו למועד כאמור   12  - שהוזמה ב 

המעוכבת. מבלי לגרוע  הכמות    התמורה בגין מ   15%עד לשיעור של  שיגרמו לחברה    זקים ה את החברה עבור  תפצ 

כמו כן, במסגרת    חודשים.   4כמות מעוכבת ככל ועוכבה לתקופה העולה על  מהאמור לעיל החברה רשאית לבטל כל  

לכמות מוצרים    ההסכם החברה התחייבה לייצר את מוצריה אצל בית אל בלבד ולא אצל גורמים שלישיים, וזאת עד 

לייצור מוצרים מעבר לכמות הבלעדית, עומדת לבת אל זכות הצעה  "). ביחס  הכמות הבלעדית מוגדרת בכל שה (" 

  ראשוה לייצור כמות וספת כאמור, בכפוף לעמידת בית אל בסד הזמים ובמחירים כפי שיהיו באותה עת. 

בהתאם    . ) Ex Works   )  INCOTERMS 2020  השילוח   תאי במסגרת ההסכם מתבצע על פי  המוצרים  מערך שילוח  

אל בקיסריה.  והעמדתם לרשות החברה במפעלי בית    אריזת המוצרים אל אחראית על    בית לתאי השילוח כאמור,  

הושלמה,  אל  לבית    לאשר החברה  על    , לחברה   המוצרים   ת סיר מ   מועד מ   יום   30  ם בתו  לרבות  כי מסירת המוצרים 

ובמידה ולא    , כאמור   המסירה   ממועד   יום   45  בתום ").  המוצר קבלת  אישור  ("   ים המוצר   וזהות   כמות, שלמות ביחס ל 

  שאישור   פרמטרים ה   עם   בקשר   אחריות   כל   אל   בית   על   תחול   לא ,  במסגרת קבלת המוצר   החברה הועלו טעות על ידי  

  . אליהם   התייחס   המוצר   קבלת 

בגין   לרבות  מסרו  טרם  אך  שהוזמו  למוצרים  וזק  אבדן  על  אחראית  תהא  אל  מסוימת בית  מוצרים    כמות  של 

החברה  ידי  על  הזמה  עיכוב  מפאת  מסרו  כאמור, שטרם  לכמות  מעבר  וזק    .  אבדן  על  אחראית  תהא  החברה 

  ככל והעיכוב באחריותה.    למוצרים 

הזמה  כל  כ   בשיעור מקדמה    מספקת   החברה ,  המוצר   לייצור   אל   בית   אצל   קבלת שמת   עבור  ,  התמורה מ   50%- של 

לאחר   מועברת   התמורה   ת יתר   כאשר ,  בהסכם   כהגדרתה  מסיר מ יום    60  לבית אל    חשבוית. כגד  ו   המוצר   ת מועד 

כ  עלויות   י יובהר  את  כוללת  האדם ההרכבה   , היצור   החומרים,   ההקמה,   התמורה  כוח  עקיפות ,  עלויות    ועלויות   , 

  . שילוח ל   ההכה 
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מסירת המוצרים,    מועד מ   חודשים   15  של   בתקופה   כי ,  החברה כלפי    התחייבה אל    בית להוראות ההסכם,    בהתאם 

  התקבל ש מפרט  ל   המוצר   מת התא ל   כפוף ב   והכל   ידה   על   שסופקו   מוצרים ל כלפי החברה בלבד  אל תהא אחרית    בית 

כלפי החברה  האחריות, בית אל אחראית    תקופת   תוך ב   במוצר   תקלה   של   במקרה ").  האחריות   תקופת ("   מהחברה 

האחריות   תקופת חודשים וספים לאחר פקיעת  12למשך תקופה של להחליף את המוצר או לתקן אותו על חשבוה. 

  אליהם   ביחס   האחריות   שתקופת לתקן או להחליף מוצרים   מתחייבת אל   "), בית תקופת השירות של מוצר ספציפי (" 

בהסכם קבע כי האחריות של בית אל על פי ההסכם היה    החברה. כאשר עלות התיקון או ההחלפה חלה על    , פגה 

  אך ורק כלפי החברה, כאשר החברה (ולא בית אל) אחראית כלפי הצדדים השלישיים עמה החברה מתקשרת. 

  במקרה   לרבות   בתאים שקבעו בהסכם,   , בקרות אירוע שיפוי   הדדית   שיפוי   חובת   הצדדים   על מכוח ההסכם חלה  

מהותית  ה   הפרת   של  הצדדים   של תחייבות  להסכם  .  ת הדדי   סודיות   חובת   הצדדים   על   חלה   בוסף   . אחד  צד  כל 

בין היתר, את קו    . בית אל התחייבה לבטח, לפי ההסכם   התחייב לרכוש פוליסת ביטוח ייעודית לביטוח אחריותו 

על פי הוראות  ועובדיה והחברה התחייבה לבטח, בין היתר, את אחריותה למוצר, עובדיה וקייה הרוחי.    היצור 

, כהגדרתם  המהותיים   חיוביו אחד או יותר מבין  הפר    והצד השי במקרה    את ההסכם   לבטל   רשאי   צד   כל ההסכם,  

הפרה  ממועד    ימים   30  בתוך   תוקה   לא   ההפרה ו ,  הסכם ב  על  המפר  הצד    רשאים   הצדדים   בוסף .  כאמור הודעת 

של    ביהם   ההתקשרות   את   לסיים  ובכתב  מראש  הודעה  ידי  על  ישתפו  כאמור במקרה  ימים.    180וזאת  הצדדים   ,

  ללקוחות החברה.  אספקת המוצרים    המשך   את פעולה בכדי להבטיח  

   מספקיה   החברה   רכישות   היקף  6.21.2

  : החברה   של   העיקריים   מהספקים   הרכישות שיעור    יפורט   להלן 

  של   ההוצאות   כל   מסך   של החברה מבית אל   הרכישות   שיעור 
  באלפי דולר ארה"ב   התאגיד 

  תלות   קיימת 
2019  2020  

  למועד   סמוך 
  התשקיף 

  כן  2,205 2,950  0

  בית ,  לעיל   כאמור .  החברה   מוצרי   את   המייצר אל היה הספק היחידי    שבית   מכיוון בית אל    בקבוצת   תלות   לחברה 

ובדיקתם    , החברה   מוצרי   של   הייצור   שרשרת   לכל   אחראית   אל  החל מרכישת חומרי הגלם, דרך הרכבת המוצרים 

  ועד אריזתם לשילוח.  

  למשך   להיפסק   עשוי מוצריה    ייצור אל, אזי    בית את ההתקשרות עם    להפסיק   אלץ ת   החברה , ככל ו החברה   להערכת 

כאמור    עד חודשים    3- כ  יצרן  עם  הייצור  ותחילת  חלופי  יצרן  את    לצמצם   מת   על ").  המעבר   תקופת (" למציאת 

לפעילותה החזויה (כפי שתהיה   מתאימים ה לשמור מלאי מוצרים בהיקפים    החברה   בכוות הפגיעה בתקופת המעבר,  

החברה רשאית לעשות שימוש ברכיב הסטריוייזר, כל עוד הסכם ההתקשרות    , כמו כן   . המעבר   תקופת ל   מעת לעת) 

עם בית אל בתוקף. להערכת החברה היא תוכל להחליף את רכיב הסטריוייזר, ככל שתדרש, ברכיב חלופי מספקים  

  אחרים.  

, היו בבחית מידע צופה פי עתיד,  אל  בית   עם  ההתקשרות   הפסקת  השפעות   בדבר המידע הכלל בסעיף זה לעיל, 

על   מבוסס  אשר  ערך,  יירות  בחוק  ספק    בדבר   החברה   של   הערכותיה כהגדרתו  לאתר  יכולתה  פעילותה,  היקפי 

כאמור   הצפויות   הייצור   עלויות ו   חלופי  ספק  עם  ל   בהתאם   , היתר   בין ,  אצל  החברה  של  בו  היכרותה  השוק  תאי 

הפועלת  ודא החברה  איה  ואשר התממשותו  לרבות  ,  חיצויים,  גורמים  בשל  היתר,  בין  שוה,  להיות  ועשויה  ית 

סיכון   גורמי  של  התרחשותם  וכן  שלישיים  צדדים  של  ופעולות  החלטות  הפעילות,  בתחום  רגולטורים  שיויים 

 . להלן, אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל   6.32כמפורט בסעיף  

רוב   החברה,  המשמשים    חומרי להערכת  העיקריים  מוצריה   אותה הגלם  תודתיות  לייצור  ובעלי  להשגה  קלים   ,

  . בשווקים שוים והם מכרים כמוצרים פרדים    מוכה מחירים  

  חומרי גלם  6.21.3

  -   ) כרטיס אלקטרוי (הייו,    PCB- ה   רכיב (א)    : מוצריה   לייצור   החברה   את   המשמשים להלן חומרי הגלם העיקריים  

,  ייר ,  זגוגית   סיבי   -   המוצר פילטר  ; (ג)  ופלסטיק   סיליקון ,  חושת   מוליכי   - רכיבי אלקטרויקה  ; (ב)  אפוקסי   גלאס 

  במוצר (  סוללות ; (ו)  ם ואלומייו   ברזל ,  חושת   סיבי   - וע  המ   גוף ; (ה)     -  LED  UVCורות ; (ד)  וחושת   אבץ ,  חושת 

Mini Aura  ( –   ה   - בדים  (ז)  - ו ;  ליתיוםופוליאסטר   כות .    
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כי כלל  ידי   חומרי הגלם   יובהר  על  רכשים  ובאישורה. התמורה  בית אל תעשיות    והרכיבים השוים  עבור החברה 

  דות המוצר הסופיות.  י שהחברה משלמת עבור יח משולמת לבית אל כחלק מהתמורה  חומרי הגלם    בגין כלל 

    הון חוזר  6.22

מוסף,   6.22.1 ערך  מס  בגין  בעיקר  שוים,  חייבים  מזומים,  הכוללים  שוטפים  מכסים  מורכב  החברה  של  החוזר  ההון 

, בעיקר בגין  לפעילות   ם הרלווטיי   ומלאי. ההון החוזר כולל התחייבויות שוטפות בעיקר בגין ספקים וותי שירות 

בעיקר בגין מקדמות מלקוחות והתחייבויות בגין מעקים של הרשות    , פעילות הייצור, זכאים ויתרות זכות אחרות 

  לחדשות. 

החוזר   2020בשת   6.22.2 החברה   ההון  על    של  (   1,080עמד  ארה"ב  דולר  שוטפים    3,917אלפי  כסים  ארה"ב  דולר  אלפי 

 . אלפי דולר ארה"ב התחייבויות שוטפות)  2,837  לעומת 

אלפי דולר ארה"ב כסים שוטפים    219אלפי דולר ארה"ב (  238עמד על    של החברה   השלילי   ההון החוזר   2019בשת  

  אלפי דולר ארה"ב התחייבויות שוטפות).     457לעומת 

מ  6.22.3 למעלה  עם  קשרים  מהלת  החברה  ספקים:  עם  התקשרות  משה,    10- צורת  וקבלי  עם  ספקים  רובם  כאשר 

באופן   התחשבות ה  הספק  ף שוט   מתבצעת  דוגמת  מפורטים,  בהסכמים  מהותיים  ספקים  עם  מתקשרת  החברה   .

רכיבי המוצר והרכבתו. עם  המרכזי של החברה (תעשיות בית אל) המהווה קבלן משה לרכישת חומרי הגלם, ייצור  

בטווח   עים  ימי האשראי מספקים  רכש מפורטות, כאשר  הזמות  הספקים האחרים מתקשרת החברה באמצעות 

  ימים.   0-60של  

 מימון   6.23

התקשרה עם משקיעים שוים אשר    החברה גופים פיסיים לצורך טילת מימון כלשהו.    עם החברה לא התקשרה  

  . החברה   למיות   יומרו   זה   תשקיף   שוא   ההפקה   השלמת   במועד   אשר ,  המירות העמידו לטובתה הלוואות  

    לפרק ג' בתשקיף.   3.2  ראו סעיף   , לפרטים וספים אודות השקעות בחברה 

 מיסוי  6.24

  ו לפירוט תמציתי של דיי המס הרלווטיים החלים על החברה והייחודיים לפעילותה ועיקרי ההטבות על־פיהם, רא  6.24.1

   . 31.12.2020  ביום בדוחות הכספיים לשה שסתיימה    13  באור 

 . שומות מס סופיות אין  כון למועד התשקיף לחברה   6.24.2

וסכומי  ה הפסדים  ה יתרת   6.24.3 לצרכי מס של החברה  כון  צבורים  בדוחות הכספיים,  בגים  הדחים שהוכרו  המיסים 

 אלפי דולר ארה"ב, בהתאמה.    363- ו   אלפי דולר ארה"ב   2,268  - כ   ם הי   31.12.2020ליום  

   סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם  6.25

ו   ידיעת למיטב   6.25.1 ידוע לחברה על סיכוים סביבתיים הוגעים לפעילותה החברה  העסקית,    כון למועד התשקיף, לא 

הייצור    למעט  לפיכך   ספקית   –   אל   בית תעשיות    במפעלי   שמבוצעת פעילות  כי להוראות    , החברה.  החברה מעריכה 

הוגעות להגת הסביבה לא תהייה השפעות מהותיות בגיה תידרש להשקיע או לשאת בהשקעה או בעלות כלשהי,  

   .תהיה השפעה על רווחיותה ומעמדה התחרותי בעתיד הקרוב לעין   להוראות כאמור וכן איה מעריכה כי  

עם    החברה  6.25.2 אל התקשרה  בית  שירו   תעשיות  למתן  ואספק בהסכם  ייצור  פעילותה    . ה תי  אל במסגרת  כפופה    בית 

  –   ISOיהול איכות סביבתי,    –   ISO 14001  לרבות   , שוים   סביבה   לעמוד בתקי איכות   דרשת ו   לרגולציה סביבתית 

ו   –   45001:2018 בתעסוקה,  ובריאות  איכות  ISO 9001:2015 - - בטיחות  יהול  שערכה    . מערכת  לבירור  בהתאם 

  .  כאמור תקיה  ה בדרישות    ת עומד   בית אל וכן למיטב ידיעתה, כון למועד התשקיף,    עם בית אל   החברה 

   מגבלות ופיקוח על פעילות הקבוצה  6.26

  להלן פירוט הוראות החוק העיקריות והמהותיות החלות על תחום פעילותה של החברה: 

 חוק המו"פ  6.26.1

  לפרק זה בתשקיף.   6.18.3.3  ראו סעיף חוק המו"פ    אודות   לפרטים 
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    1981- חוק הגת הצרכן, התשמ"א  6.26.2

. דיי הגת  בישראל לקוחות הקצה שלה  ל   ביחס חוק הגת הצרכן וחקיקת המשה מכוחו חלים על פעילות החברה  

על העוסקים חבויות שוות   ומטילים  עוסקים לצרכים,  בין  שוים במערכת היחסים  הצרכן מסדירים אספקטים 

הצרכן  מצוקת  יצול  איסור  הטעיה,  איסור  היתר,  בין  לרבות,  הצרכים,  אחריות  כלפי  לצרכן,  אות  גילוי  חובת   ,

טובין,   סימון  באשראי,  מכירות  המכירה,  לאחר  ושירות  אחריות  ומכירות,  עסקאות  ביטולי  בפרסומות,  להטעיה 

מחירים,   ועוד.    מחויבויות הצגת  למוצרים  אחריות  תעודות  צירוף  חובת  לצרכן,  שירותים  מתן  עם  בקשר  שוות 

  שירות מטעמה. ה ותי  באמצעות  החברה פועלת בהתאם לדיים אלו, בין בעצמה ובין    ה למיטב ידיעת 

    1980- חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  6.26.3

עלולים להיגרם כתוצאה  ה בהתאם להוראות חוק האחריות למוצרים פגומים, לחברה קיימת אחריות בגין זקי גוף    

בקשר עם הסיכוים הובעים משיווק מוצרים  חה את עצמה  ביט חברה  למועד תשקיף זה, ה כון  מפגם במוצריה.  

  . פגומים 

  הפרטיות   הגת  6.26.4

  ושימוש   עיבוד ,  דיי הגת הפרטיות ואבטחת המידע בארץ ובעולם מטילים דרישות וחובות שוות בקשר לאיסוף 

וכן כל שימוש אח ב  גילויו, העברתו  התקות שהותקו מכוחו    , 1981- חוק הגת הפרטיות התשמ"א   ר. מידע אישי, 

"), קובעים הסדרים רחבים שמטרתם, בין היתר, להגן על ושאי  חוק הגת הפרטיות "  : וכן החיות הרשות (יחד 

,  המידע וכן על מידע אישי המוחזק במאגר מידע, קרי תוים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צעת אישיותו 

יאותי, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו וכן תוים על אמותו. יובהר כי הגישה הישראלית  צבו הבר מ 

לסוגיות של פרטיות מאפשרת מרחב פרשות שיפוטי רחב לפיו מידע שאיו מזוהה עם אדם מסוים, עשוי להיחשב  

היחיד   את  באמצעותו  לזהות  סבירים  באמצעים  שיתן  ככל  אישי  בא (כמידע  מידע  לדוגמא  עם  הצלבתו  מצעות 

וכן   אחר). במסגרת חוק הגת הפרטיות, מוטלות חובות שוות על בעלי מאגר מידע, על המחזיקים במאגר מידע 

אזרחיות,   סקציות  הן  בחוק  המוטלות  בחובות  עמידה  לאי  בחוק  הקבועות  הסקציות  המידע.  מאגר  מהלי  על 

ופליליו  תקות    2018בשת  ת.  מהליות  לתוקף  התשע"ז כסו  מידע),  (אבטחת  הפרטיות  הקובעות    2017- הגת 

חובת אבטחת המידע במאגרי מידע הכפופים לחוק הגת הפרטיות. התקות קובעות   יישומה של  לעיין  הוראות 

כל ארגון המחזיק   יהול של  ודרישות מהותיות שמטרתן הפיכת אבטחת מידע לחלק משגרת  מגוים ארגויים 

הן  התקות  מידע.  המידע    מאגרי  עיבוד  שפעילות  ככל  התלויה  וגדלה  הולכת  ברמה  חובות  ומחילות  מודולריות 

בארגון משמעותית יותר, ככל שמדובר במידע רגיש יותר, ככל שמאגר המידע כולל מידע אודות מספר רב יותר של  

היתר, התקות    ושאי מידע וככל שיותר אשים בארגון הים בעלי הרשאת גישה למידע המצוי במאגרי המידע. בין 

ה"ל קובעות שורה של הוראות בקשר עם הגדרת סיכוים ועדכום התקופתי, קביעת הלי אבטחת מידע בהתאם  

כמו כן, במדיות שוות    .לרגישות המאגר וכן מתייחסות להיבטים הפיזיים של שמירת המאגר והצורך באבטחתו 

זרה   רגולציה ל  כפופה  להיות   עשויה  החברה או רגיש. / ברחבי העולם אימצו רגולציה שמטרתה להגן על מידע אישי ו 

בקשר לאיסוף ועיבוד מידע אישי, בין אם כתוצאה מתחולה ישירה של החקיקה ובין אם כתוצאה מהתחייבויות  

אישי  מידע  על  להגה  האירופאיות  והתקות  בארה"ב  לרגולציה  ביחס  לרבות  ידיעתה,  . GDPR)(   חוזיות,  למיטב 

  החברה עומדת בדיי הגת הפרטיות החלים עליה מכוח פעילותה.  

 בעבודה   בטיחות  6.26.5

, עשויה החברה להיות כפופה לחוקי הבטיחות בעבודה, החלים על ביצוע עבודות  בחברה   וח ת במסגרת תהליכי הפי 

התש"ל  חדש],  [וסח  בעבודה  הבטיחות  פקודת  כגון:  מכוחן.  שהותקו  והתקות  הצווים  וכן    1970- רלווטיות, 

    . העבודה תקות ארגון הפיקוח על  ו   והתקות והצווים שפורסמו על פיו 

 והיתרים רישיוות   6.26.6

לדרישות  כפופה  פועלת  היא  בהן  השוות  במדיות  החברה  ו   , פעילות  לחקיקה  / רישיוות  בהתאם  היתרים  או 

מלא או    בתוקף דרשת החברה    להם ו/או ההיתרים    הרישיוות   תשקיף ה למועד    כון .  ומדיה   מדיה   בכל   הרלווטית 

  בהליכי חידוש.  

   תקיה ו   סטדרטיזציה  6.26.7
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.  שוים   ובילאומיים   מקומיים   לתקים   ובהתאמה   איכותם   על   הקפדה   תוך ,  מוצריה   את   ומשווקת   מייצרת   החברה 

  הסטדרטיזציה   בתעודות   החברה   מחזיקה ,  במדיות בהן החברה פועלת   והבילאומיות   המקומיות   לדרישות   בהתאם 

(א) תעודות תקן   ובין היתר:  גלי רדיו   -   RFוהתקיה הדרשות לפעילותה,  ;  בארה"ב)   FCC(לרבות תקן    תשדורת 

   SAFETYתקן  ; (ג) תעודות  בארה"ב)   FCC(לרבות תקן    הפרעות אלקטרומגטיות   -   EMC(ב) תעודות תקן עבור  

ביתי   -  לשימוש  כלל  המוצר   קיימות   - SUSTAINABILITY תקן  תעודת  )  ד ( - ו   ; בטיחות  התשקיף,  למועד  כון   .

  החברה בתוקף. תעודות התקיה שמחזיקה  

  בקרת איכות  6.26.8

בק  בדיקות  מבצעת  היצריים ר החברה  במפעליה  ואיכות  ובטכיקות    ה  מתקדמים  בדיקה  במתקי  שימוש  תוך 

 חדשיות, תוך התמקדות בשיפור הציוד ווהלי הבדיקה. כל זאת, על מת לשמור על רמתם הגבוהה של מוצריה. 

   הסכמים מהותיים  6.27

  : זה יתוארו בהרחבה הסכמיה המהותיים של החברה, בהם התקשרה, כון ועד למועד תשקיף    להלן 

  ווייטאם הפצה בלעדי עם המפיץ בטאיוואן    הסכם  6.27.1

במדי 2020,  בספטמבר   2ביום   בלעדי  הפצה  הסכם  במסגרת  בטאיוואן  מפיץ  עם  החברה  התקשרה    טאיוואן ת  ו , 

"), המוארכת באופן אוטומטי למשך  התקופה הבסיסית לחמש שים (" "). תקופת ההסכם היה  ההסכם ("   ווייטאם 

 ") וספות  שים  של  בהסכם   הקבועים   ביעדיו   יעמוד   שהמפיץ   ככל "),  ת הוספ   ה התקופ חמש  תקופה  בחלוף   .12  

חודשים ממועד חתימת ההסכם, החברה רשאית לסיים את ההסכם, ללא עילה, אך היא תידרש לפצות את המפיץ  

למגו  בהסכם.  ה   ן בהתאם  על    במקרה קבוע  להודיע  רשאי  להסכם  צד  כל  בהסכם,  כהגדרתה  מהותית,  הפרה  של 

וזאת בהודעה בכתב של שלושים ימים מראש ובתאי שההפרה לא תוקה בסמוך למתן    ההסכם לסיים את    כווותיו 

  על   סיומו בסיום ההסכם (מחמת ביטולו או    כי   קבע "ל  ה   בהסכם ,  אחרים   מפיצים   עם   להסכמים   ביגוד   ההודעה. 

) החברה תרכוש  את ההסכם   החברה   של   הפרה   בגין   המפיץ   ידי   על   ביטולו   מחמת   או   שהיא   סיבה   מכל   החברה   ידי 

  ולמכור   להמשיך   רשאי   המפיץ כמו כן,    . וזאת בתאים שקבעו בהסכם   ו פיץ את כל המוצרים המצאים ברשות מהמ 

פי תאי ההסכם    . ) פקיעתו   או   ביטולו (מחמת    סיומו   לאחר יום    90  של   וספת   תקופה   למשך   החברה   מוצרי   את  על 

את המוצרים במחיר אותו הוא רואה לכון.   ימכור החברה תמכור למפיץ את המוצרים במחיר מוגדר מראש והמפיץ 

ובמשך   ההסכם  תקופת  במהלך  כי  המפיץ  התחייב  ההסכם  יבצע    שלושה במסגרת  לא  הוא  סיומו,  לאחר  חודשים 

מכיר  מוצרים  ה פעולות  של  שיווק  או  ייצור  במכסת    תחליפיים ,  לעמוד  המפיץ  התחייב  בוסף,  החברה.  של  לאלו 

שתית,   למפיץ    בין .  אלו   ביעדים   עומד   לא   והמפיץ   ככל   ההסכם   לבטל   הזכות   קמה   לחברה   כאשר מכירות  החברה 

הצדדים   מתחייבים  פי ההסכם,  על  שיפוי  בר  אירוע  להתקיימות  ובכפוף  הדדי, אשר במסגרתו  שיפוי  קיים הסדר 

לאחריות   הקשור  בכל  הקצה  לקוחות  כלפי  אחראית  ותרת  החברה  ההסכם,  תאי  פי  על  השי.  הצד  את  לשפות 

יצור/המכירה של המוצרים בכל עת, ובלבד  החברה רשאית להפסיק את הי   . למוצרי החברה אף לאחר סיום ההסכם 

ימים מראש. כמו כן החברה צריכה להודיע למפיץ לפחות שלושים ימים מראש    שישים למפיץ בכתב לפחות    שתודיע 

  על מוצרים חדשים או חליפיים ולאפשר למפיץ למכור אותם. החברה אישרה למפיץ לעשות שימוש בסימי המסחר 

 .  חובה לסודיות הדדית שיווק בלבד. כמו כן במסגרת ההסכם קיים  לצורך ביצוע פעולות    של החברה 

 תעשיות קבוצת בית אל  עם    ייצור ואספקה הסכם   6.27.2

  . זה בתשקיף   לפרק   6.21.1.2  סעיף   ראו   אל   בית   תעשיות קבוצת    עם היצור  ספקה ו א ה   הסכם   בדבר   פירוט ל 

 הצפויים   מריאה   ואיי   בגואם   הפצה בלעדי   הסכם  6.27.3

  זה בתשקיף.   לפרק לעיל    6.11.2.1  סעיף   ראו   , גואם ואיי מריאה הצפויים ב   ההפצה הבלעדי   הסכם   בדבר   פירוט ל 

 בארה"ב הפצה לא בלעדי    הסכם  6.27.4

 זה בתשקיף.   לפרק לעיל    6.11.2.2  סעיף   ראו ההפצה הלא בלעדי בארה"ב,    הסכם   בדבר   פירוט ל 

 הסכמי העסקה של מייסדי החברה  6.27.5

(סמכ"ל    אלדר שיידרמן מר  אביעד שיידרמן (מכ"ל ומייסד משותף) ושל  מר  לפירוט אודות הסכמי ההעסקה של  

  . בתשקיף   ח' לפרק    8.1  ראו סעיף ,  טכולוגיות ומייסד משותף) 
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 משפטיים   הליכים  6.28

  . משפטיים   הליכים   כגדה   פתחו   לא   וכן ,  ועומדים   תלויים   משפטיים   להליכים   צד   איה   החברה 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.29

   היא וקטת: להלן יובא פירוט ביחס לאסטרטגיה העסקית של החברה ותהליכי ההתייעלות בהן  

 בתחום הפעילות   אסטרטגיה עסקית  6.29.1

האחיזה   החברה  העמקת  תוך  החברה,  של  העיקרי  היעד  שוק  את  המהווה  אמריקה,  בצפון  מאמציה  את    מרכזת 

על שווקים מפותחים   פועלת   היא   בהם   הקיימים   בשווקים  ודרום מזרח אסיה   , בדגש  אירופה  פועלת .  כגון    החברה 

  הקיימים   השוים   הלקוחות   לצרכי   מעה   תוך   וזאת ,  ידה   על   והמשווקים   המפותחים   המוצרים   מגוון   בת ח להר 

  . והפוטציאלים 

  למיצובה אסטרטגיית החברה מכוות    . שוק טיהור האוויר העולמי ב   משמעותי   גורם   היות ל   שואפת , החברה  כן   כמו 

  . אוויר ה איכות  בתחום  תקן בילאומי    סמכות ותו   ם ר כגו 

  לאפשר   מת   על "ב  בארה   החברה   למוצרי   הרכבה   מפעל   , עם תעשיות בית אל   בשיתוף   להקים, החברה  בכוות    בוסף, 

כון  .  "ב בארה   הרכבה   או   ייצור   על   עודף   ציון   מקבלים   בהם   פדרליים   במכרזים   להשתתף   הבת   לחברה  כי  מודגש 

חתם הסכם מחייב   ייחתם  בקשר  למועד התשקיף טרם  כי הסכם כאמור  ודאות  ואין כל  עם הקמת מפעל כאמור 

  ואם ייחתם מה יהיו תאיו.  

לעיל  זה  בסעיף  הכלל  החברה המידע  של  העסקית  האסטרטגיה  בדבר  הפעילות   ,  הרחבת    בתחום  בעיין  לרבות 

הערכותיה של החברה  היו בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, אשר מבוסס על  פעילותה,  

מקורות חיצויים,  מ   ומידע   השוק   תאי היכרותה של החברה עם  ויתוחים פימיים שביצעה, בין היתר על בסיס  

רגולטורים    ם, לרבות שיויים ואשר התממשותו איה ודאית ועשויה להיות שוה, בין היתר, בשל גורמים חיצויי 

סיכון כמפורט בסעיף  בתחום הפעילות  גורמי  של  למוצרי החברה,  ו להלן    6.32, התרחשותם  בביקושים  שיויים 

החברה  של  הפוטציאלים  הלקוחות  של  אקוומי  הסוציו  במצב  הציבור,  של  הצריכה  בשליטת   , בהרגלי    שאים 

  ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.   החברה 

 תהליכי התייעלות בחברה  6.29.2

  הייצור   תהליכי וייעול    שיפור ל   , אל   בית   תעשיות   בשיתוף ,  פועלת משמעותי בהיקף הייצור, החברה    לגידול במקביל  

החברה צופה כי תכון משופר של המעגל  כמו כן,    . באמצעות עיבוי ציר הרובוטיקה בקו הייצור   לרבות ,  היצור   בקווי 

, תאפשר חיסכון משמעותי בעלויות הייצור.  ) BOM(   המוצר של כלל רכיבי  עלות  ה מ   25%האלקטרוי המהווה מעל  

בהתאם לקצב המכירות בפועל של מוצרי    כאמור   מהלך זה, מעבר לחיסכון העלויות, יאפשר וויסות ושליטה בעלויות 

אפשר עלייה חדה בקצבי הייצור בתקופות של בקושי שיא קודתיים. תהליך וסף שהחברה מבצעת  י החברה, וכן  

)  DATA( המידע  היו עבודה על תכון ארכיטקטורת ען משופרת, אשר תאפשר צמצום משמעותי בעלויות אחסון  

  ). GDPR  - ה האגר על המכשירים (בהתאם לתקות  

זה לעיל  ובמערך הייצור שלה,  המידע הכלל בסעיף  היו בבחית מידע צופה פי  , בדבר תהליכי הייעול בחברה 

על   מבוסס  אשר  ערך,  יירות  בחוק  כהגדרתו  חיצויים עתיד,  מגורמים  וייעוץ  החברה  של  אשר  ו   , הערכותיה 

וכן התרחשותם של גורמי סיכון    גורמים חיצויים התממשותו איה ודאית ועשויה להיות שוה, בין היתר, בשל  

ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה    החברה  שאים בשליטת ,  להלן  6.32כמפורט בסעיף 

  . האמורות לעיל 

  העתידיים    מוצרי החברה  6.29.3

ותפתח מוצרי קצה   של  IOT   )Internet Of Thingsהחברה תמשיך  היהול החכם  להרחבת  התוך  )  האוויר  איכות 

. החברה מתכת לפתח מוצרים המיועדים לעולם הרכבים הפרטיים, אשר יהוו דבך מרכזי במערכת האקלים  מבי 

חכמות   פרסוליות  יאפשרו התראות  לבישים אשר  מיקרו  מוצרי  של  לפתוח סגמט  מתכת  בוסף החברה  ברכב. 

יהול האוויר.   וסף למערכת  דבך  מוצ ויהוו  כי  כל  מובהר  ואין  רים כאמור הים מצויים בשלבי תכון מקדמיים 

  וודאות כי מוצרים אלו יבשילו לכדי מוצרים מסחריים.  
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היו בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות  , בדבר מוצריה העתידיים,  המידע הכלל בסעיף זה לעיל 

על   מבוסס  אשר  של ערך,  העתידיים, ו   החברה   הערכותיה  למוצריה  באשר  עתידי  איה    תכון  התממשותו  ואשר 

היתר  בין  שוה,  להיות  ועשויה  החברה ודאית  משל  פרדים  פעילות  בתחומי  שיויים  בשל  החברות  ,  ,  חוסן 

  אים בשליטת   , אשר להלן   6.32וכן התרחשותם של גורמי סיכון כמפורט בסעיף    ת הללו המובילות בתחומי הפעילו 

   ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.   החברה 

    צפי להתפתחות בשה הקרובה  6.30

בכוות החברה להגביר את ייצור המוצרים במהלך השה הקרובה וכן היא שואפת להביא לייצור מוצרים וספים  

בכוות החברה להגביר את מאמצי השיווק שלה ביחס לקהלי היעד המרכזיים של מוצריה  המצויים בפיתוח. כמו כן,  

    . למועד התשקיף וכן להפות מאמצי שיווק לשווקים בהם פעילות החברה מצומצמת כון  

היו בבחית מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות  צפי ההתפתחות    בדבר המידע הכלל בסעיף זה לעיל,  

על     התוך   האוויר   איכות   תחום ל   הרלווטיים   השווקים   התפתחות של החברה בדבר    הערכותיה ערך, אשר מבוסס 

  ת , מבוססו כאמור   החברה   הערכות .  הפעילות   בתחום  הלקוחות   למאפייי   ביחס והשיויים המתרחשים בפועל    מבי 

יתוחים  ו מקורות חיצויים  מ   מידע ,  פוטציאליים   לקוחות   מצד   החברה   מוצרי   לרכישת   גוברת   התעייות   סמך   על 

  התפשטות   המשך איה ודאית ועשויה להיות שוה, בין היתר, בשל    ם פימיים שביצעה החברה, אשר התממשות 

  אשר ,  להלן   6.32וכן התרחשותם של גורמי סיכון כמפורט בסעיף    לתחום הפעילות   חדשים מתחרים    כיסת ,  הגיף 

         . אים בשליטת החברה ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל 

   גאוגרפיים   אזורים   לגבי   כספי   ע מיד  6.31

  . 31.12.2020לדוחות הכספים של החברה ליום    20לפירוט אודות מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים ראו ביאור  

   דיון בגורמי סיכון  6.32

 סיכוי מאקרו  6.32.1

 . תשקיף ל   זה פרק  ב   6.6  ראו סעיף לפירוט אודות סיכוי המאקרו של החברה ואופן השפעתם על פעילותה,  

   סיכוים עפיים  6.32.2

כגון החברה, היא השקעה   -   השקעה מסוכת והפסדים צבורים  בחברות    מסוכת. השקעה   השקעה בחברות הזק, 

לאיבוד כל או  לגרום  המיוחלת, ואף    התשואה הזק, כגון החברה, עשויה שלא להיב למשקיעים בחברות כאלה את  

הפסדים צבורים משמעותיים, הן ממשיכות לצבור הפסדים    רוב כספי ההשקעה. בוסף, לחברות הפועלות בתחום זה 

  לאחר תום המחקר והפיתוח, וחברות רבות הפועלות בתחום זה מציגות רווחיות ממכירת   לאורך תקופות ארוכות גם 

לחברה היסטוריה של הפסדים    , אם בכלל. ) ואף עשרות שים ( לה עסקיים רק בחלוף שים  מוצרים ו/או שיתופי פעו 

  . ) אם בכלל ( או ארוך    וייתכן שלא תוכל להשיג רווחיות בטווח זמן קרוב, ביוי 

והן  כיום בתחום הפעילות  לעיל), הן מצד גורמים הפועלים    6.14החברה חשופה לתחרות (כאמור בסעיף    –   תחרות 

  לאור התפשטות   הפעילות,   שחווה תחום   המוגבר   מצד גורמים אשר עשויים להתחרות בה בעתיד בשל קצב הגדילה 

הקורוה.  וספים   גיף  לשווקים  כיסתה  את  ולזרז  לקדם  פועלת  מובילה    החברה  כחברה  עצמה  לבסס  במטרה 

פועלת בתחום  היא  בה  בשווקים  אחיזתה  את  להעמיק  פועלת  החברה  בוסף  החברה,    .  של  השוק  תח  ולהגדלת 

    . לפרק זה   6.14.1  לפרטים וספים בקשר עם התמודדות החברה ראו סעיף 

החברה הגישה  .  ה בזכויות הקיין הרוחי המשויכים ל   רבה עסקי החברה תלויים במידה    – הגה על הקיין הרוחי  

יצירת טכולוגיה חלופית או ביצוע "הדוס  .  לעיל)   6.19  (כאמור בסעיף   מספר בקשות לרישום פטט וסימי מסחר 

      . ) למוצרי החברה, עלולים לפגוע בהיקף פעילות החברה Reverse Engineeringמחדש" ( 

מוצר  לפעילותה החברה    -   סיכוי  הדרש  ביטוחי  כיסוי  לצורך  ביטוח  פוליסות  ב   רכשה  אחריות  לרבות  יטוח 

מוצר ,  מקצועית  מטעים   חבות  מלא וביטוח  לכיסוי  יתים  או  מכוסים  האפשריים  הסיכוים  כל  לא  זאת,  עם   .  

  בהכרח יכסו את תקבולי הביטוח, ככל שיתקבלו, לא  במקרה של זק או אובדן,  בפוליסות השוות שערכו ולפיכך  

שלישיים לרבות לקוחות החברה,    הן לעיין זקים לצדדים ( מלוא היקף הזקים ו/או את כל ההפסדים האפשריים  

. בוסף, קיימים ביטוחים מסוימים שהחברה עשויה  ) התפעולי   והן לעיין טיב המוצר ו/או התאמת המוצר לייעודו 

  כדאיות כלכלית. יצוין, כי ההחלטה על סוג והיקף הביטוח מטעמים שוים כגון היעדר    להחליט שלא לעורכם כלל 
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בין היתר, בעלות הביטוח, טיבו והיקפו של הכיסוי המוצע,  דרישות החוק הרלווטיות,    מתקבלת תוך התחשבות, 

החברה עשויה להיות חשופה לתביעות בגין אחריות למוצריה ותביעות    והיכולת להשיג כיסוי מתאים בשוק הביטוח. 

ו  יכולתה להתקשר עם לקוחות   ספות אחרות  ועל  על המויטין שלה  על עסקיה,  יכולות להשפיע  על    אשר  ולשמור 

לפגוע בפעילות החברה, בקצב הצמיחה    לקוחות קיימים. כפועל יוצא, אי הצלחה להשיג כיסוי ביטוחי מספק, עלולה 

  ויכולת החדירה שלה לשווקים הרלבטיים. 

הגבוהה   ת ברמת ידע, מקצועיות ומומחיות בתחום ברמה מאופיי עילות החברה  פ  -  מקצועי ו  מן ו מי ח אדם ו כ ב   תלות 

בעל   אדם  כוח  דורשת  וכן  בתחו   סיון י ביותר,  המחקר הפעילות מי  ובקיאות  בתחומי  לרבות  השיווק    ההדסה,   , , 

מוצריה והמכירות  בפיתוח  להמשיך  החברה  של  יכולתה  העסקי   .  והפיתוח  המכירות  ביעדי  בין    ובעמידה  תלויה, 

    ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור.   השאר, ביכולתה להמשיך 

  מתהליכי הייצור   מוצרי החברה מיוצרים על פי דרישות איכות מחמירות. תקלה באחד   –   והאחסון   הייצור   איכות 

האחסון  ב   ו/או  לפגיעה  להוביל  ב עלולה  יוצא  וכפועל  החברה  גורם  מוצרי  עם  מתמודדת  החברה  החברה.  תוצאות 

זה סיכ  ב ב ,  ון  היתר,  בקר ין  הייצור   ה אמצעות  תהליכי  לעבוד    והאחסון,   על  שהוכשרו  לגורמים  הרשאות  הגדרת 

  בסביבת המוצר וכן התקת אמצעי אבטחה פיזיים באתרי הייצור והאחסון. 

תפעול  על   -   קשיי  לייצור.  ומורכבות  חדשיות  חדשות,  מערכות  מספקת  המערכות    החברה  את  לספק  החברה 

כן  כמו  הלקוחות.  צורכי  את  התואמים  שלה.    במועדים  הייצור  עלויות  להוזלת  דרכים  העת  כל  בוחת  החברה 

איכות המערכות    מתמודדת החברה עם הצורך להתגבר על קשיים תפעוליים, על מת להבטיח את   כתוצאה מהאמור 

האספקה.  זמי  לעיין  לקוחותיה  כלפי  בהתחייבויותיה  תפעו   ועמידה  קשיים  לפגוע  קיום  עשוי  זמן  לאורך  ליים 

  להסתת הזמות ופרויקטים למתחרים של החברה.   במויטין של החברה ולגרום 

 חברה ל ייחודיים    ם סיכוי  6.32.3

לירידה בהיקף פעילותו של היצרן או בכושר    . החברה התקשרה עם יצרן יחיד   -   יצרן יחיד בית אל כ התקשרות עם  

על פעילות החברה,  מהותית  אליהם עשוי להיקלע, עשויה להיות השפעה    הייצור שלו, לרבות בשל קשיים פיסים 

במויטין  פגיעה  של איחורים במסירת    לרבות  אל  ללקוחות.    המוצרים במקרה  בית  עם  הסכם השירותים  כי  יצוין 

בלעדי  איו  בסעיף    תעשיות  כהגדרתה  הבלעדית  לכמות  ביחס  לקבל  ) 6.21.1.2(למעט  אפשרות  קיימת  ולחברה   ,

החברה צופה כי מעבר ליצרן חלופי עשוי להימשך    שירותי ייצור מיצרים וספים ובכך למזער את הסיכון כאמור. 

  משך זמן מהותי. 

      בפרק זה.   6.21.1שיות בית אל ראו סעיף  לפרטים וספים אודות התקשרות החברה עם תע 

בר ואבטחת מידע מאיימות על פעילות חברות המתאפייות בידע טכולוגי מכוון.  סיי  סיכוי  –  מידע   ואבטחת  סייבר 

בין היתר, על שימוש בטכולוגיות איטרט,   חשופה לסיכוי סייבר שוים,  מערכת האורה אייר בהיותה מושתת, 

מול   אל  ערכת  החברה  ולהשבתתה.  במערכת  המצוי  במידע  לפגיעה  לגרום  עלולות  אשר  סייבר  תקיפות  לרבות 

כוללים,  אשר  שוים,  באמצעים  סייבר,  תקיפות  לרבות  אלו,  היתר,    סיכוים  עם  בין  מידע  הצפה  הצפת  תקן 

שירותי הען של החברה, הגדרת זהויות פרדות למשתמשי  , שימוש במערכת אוטומטית לסריקת פריצות ב מתקדם 

כסות  קריפטוגרפית   והרשאה   אימות   בטכיקת   שימוש המערכת,   יציאות  ללא  מאובטח  באופן  המכשיר  עיצוב   ,

 )ports  ימעקב של החברה על שרתיה ושימוש באמצעי אחסון בעל תק ,(ISO  27001, 27017   27018- ו .  

וקטת   החברה  כי  סייבר יובהר  לסיכוי  חשיפה  למזער  מת  על  לעיל  האמורים  חרף    באמצעים  אולם  שוים, 

צפויות ואין זה ודאי כי האמצעים שוקטת    יסיוותיה של החברה להקטת החשיפה כאמור, מתקפות סייבר אין 

הזקים האפשריים  למיגור  פגיעת החברה ממתק   החברה  ואכן תתרחשה.  במידה  לה  יסייעו  סייבר  פת  ממתקפות 

  עשויה להשפיע לרעה על מויטין החברה, פעילותה ותוצאותיה.   סייבר 

  כון למועד התשקיף, לא אירע אירוע סייבר בחברה.  

וספות  במדיות  לשווקים  החברה   -   חדירה  מאסטרטגיית  וספים  כחלק  לשווקים  ולחדור  להתפתח  בכוותה   ,

של איכות    יסיון, טכולוגיה מוכחת, עמידה בסטדרטים גם  פוטציאליות. חדירה לשוק חדש דורשת    במדיות יעד 

סייבר ככל שישן, אשר יש באפשרותם    מגבלות ו המקובלים באותה מדיה, שימוש בפרוטוקולי תקשורת מסוימים  

    ברה ותוצאותיה העסקיות. דבר אשר עלול להשפיע לרעה על צמיחת הח   להשפיע על קצב חדירת מוצרי החברה לשוק, 
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במדיות   -   רגולציה  מהותיות  ופיקוח  מגבלות  חלות  לא  החברה,  ידיעת  ולמיטב  התשקיף  למועד  פועלת    כון  בהן 

הדין  מכוח  החברה   הרלווטי   החברה  מוצרי  שיווק  זאת,  עם  לפעילותה.  ייחודיות  בתחום    שהין  פעילותה  וכן 

להי   הפעילות  עשויים  פוטציאליות  יעד  במדיות במדיות  ולרגולציה  לפיקוח  בעתיד  כפופים  שיויים    ות  שוות. 

אי  בדרישות הרגולטוריות, או  לגרום למגבלות מכירת - והתפתחויות    עמידה של החברה בדרישות כאמור, עשויים 

מגבלות    המוצרים  אודות  וספים  לפרטים  מהותיות.  והוצאות  רווחים  אובדן  לחברה  לגרום  ובכך  מדיות,  באותן 

    לעיל.   6.26ופיקוח על פעילות החברה, ראו סעיף  

שהחברה מקבלת  ס  הטבות המ   כ"מפעל מועדף".   , בכפוף לאישורים הדרשים, ל ו פע עתידה ל החברה    –   מפעל מועדף 

שוים. אי עמידה חלקית או מלאה בהם עלולה    במסגרת תכית "מפעל מועדף" מחייבות את החברה לעמוד בתאים 

  עתיד. ב כ"מפעל מועדף"  וספים באופן רטרואקטיבי, ואף לפגיעה במעמד החברה    להביא לדרישת תשלום של מיסים 

רוחי של צדדים שלישיים,   החברה עלולה להיתבע בגין הפרת זכויות בעלות בקיין  –  הפרת זכויות צדדים שלישיים 

אם  גם  שלישיים  צדדים  של  הגות  של  הפרה  לאור  היתר,  החברה    בין  ביכולת  לפגוע  עלול  הדבר  מודע.  באופן  לא 

וכן  מסוימים,  מוצרים  ולפתח  והגות    למכור  שימוש  רישיוות  רכישת  עבור  היתר,  בין  וספות,  להוצאות  לגרום 

להשפיע לרעה על תוצאותיה    הפסד בתביעה או אי היכולת למכור ולפתח טכולוגיות מסוימות עלולים   . משפטיות 

כון למועד התשקיף,  ו/או תביעות כלשהן בגי   התפעוליות של החברה ומצבה הכספי.  ידוע לחברה על הפרות  ן  לא 

  החברה.   הפרות כאמור בקשר עם מוצרי 

הקרובות  בשים  משמעותית  רווחיות  מוצריה.    –   העדר  של  מסחרי  שיווק  של  ראשוים  בשלבים  מצויה  החברה 

האמור,   הסיכון  עם  להתמודד  מת  על  הקצר.  בטווח  לרווחית  תהפוך  החברה  פעילות  כי  וודאות  כל  אין  לפיכך, 

קוחותיה ולייעל ולצמצם את עלויות הייצור של מוצריה. כמו כן, החברה  החברה פעולת על מת להרחיב את היקף ל 

  פועלת על מת להרחיב את מגוון מוצריה. 

   מידת השפעת הסיכוים על עסקי החברה  6.32.4

טיבם   פי  על  לעיל  שתוארו  הסיכון  גורמי  סוג  את  המציגה  טבלה  וסיכוים    – להלן  עפיים  סיכוים  מקרו,  סיכוי 

  מיוחדים לחברה, אשר דורגו בהתאם להערכת ההלת החברה, על פי השפעתם על עסקי החברה  

  הסיכון   גורם 
  ההשפעה   מידת 

  גדולה   ביוית   קטה 

  

סיכוי  

  מאקרו 

  המשק   מצב 

  והתפשטות   הישראלי 

  הקורוה   גיף 
X      

  במדיות פעילות  

    X    מתפתחות 

סיכוי מלחמה  

  ואירועים ביטחויים 
  X    

סיכוים  

  עפיים 

השקעה מסוכת  

  והפסדים צבורים 
  X   

 X      תחרות 

הגה על הקיין  

  הרוחי 
  X   

     X  סיכוי מוצר 

ח אדם  ו כ ב   תלות 

  מקצועי ו   מן ו מי 
  X   

איכות הייצור  

  והאחסון 
  X   
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     X  קשיי תפעול 

  סיכוי חברה 

התקשרות עם יצרן  

  יחיד 
  X    

חדירה לשווקים  

  במדיות וספות 
  X   

   X    סייבר ואבטחת מידע 

     X  רגולציה 

     X  מפעל מועדף 

   X    הפרת זכויות צדדי ג' 

  רווחיות   העדר 

  בשים   משמעותית 

  הקרובות 

  X   
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דוחות דוח הדירקטוריון של החברה ביחס ל) מתכבד להגיש את "החברה"( חברת אורה סמארט אייר בע"מטוריון קדיר

  )."תקופהה(" 2020בדצמבר  31סתיימה ביום הלשה ש של החברההמאוחדים 

  העסקית וסביבתהאור תמציתי של החברה ית . 1

אורה סמארט בשם  ,2018במרץ  15 ביום והחלה את פעילותה פרטית מוגבלת במיות כחברה התאגדה החברה

 מהון 57.08%-ביחד בהמחזיקים , ידרמןשיואלדר אביעד  בשליטת, מצויה החברה הדוח. כון למועד בע"מ אייר

עוסקת בתחום פעילות  חברהה, למועד פרסום הדוח .המיות המופק והפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה

מבית -אוויר בסביבה התוךלטיהור  פלטפורמותובכלל זה פיתוח, שיווק ותפעול  האוויר איכות תחום שהיו אחד

  ."לובחואוויר בישראל  ויטור

 ו'החברה ראו פרק  לפרטים וספים אודות פעילותה של החברה ותיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות

  .לתשקיף זה

פחתו באופן משמעותי לעומת תוצאות החברה ברבעון  2021תוצאות החברה ברבעון הראשון לשת יצוין כי 

-קטו בשיעור של כ 2021החברה ברבעון הראשון לשת  של מבוקרות הלא יההכסות, כאשר 2020הרביעי לשת 

מאחר והחברה השקיעה מאמצים  , בין היתר,, וזאת2020לעומת הכסות החברה ברבעון הרביעי לשת  56%

בביית מערך השיווק בשוק היעד המרכזי של החברה בארה"ב ובכלל זה מיוי סמכ"ל  2021ברבעון הראשון לשת 

לאור האמור, פחתו מאמצי מכירותגיוס והכשרת צוות וכ"ל החברה הבת האמריקאית המכירות של החברה למ .

  השיווק של החברה בשאר מדיות היעד. 

  התאגידהדירקטוריון לגבי מצב עסקי  הסברי . 2

   ת תוי הדוח על המצב הכספימצית 2.1

  להלן תמצית הדוח על המצב הכספי:  2.1.1

  סעיף

שהסתיימה ביום  לשה
 דולרבדצמבר (באלפי  31

  לשיויים החברה הסברי  )"בארה

2020  2019 

    3,917 219כסים שוטפים

לעומת  עיקר הגידול בכסים השוטפים
ובע  התקופה המקבילה אשתקד

, חייבים תמגידול במזומים, לקוחו
  ומלאי

כסים שאים 
  שוטפים

503  22  

בכסים שאים שוטפים  עיקר הגידול
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

ובע מיצירת כס מס דחה בעקבות 
צפי ליצול יתרות ההפסדים 

  המועברים

  ראו לעיל  241  4,420  סך הכסים

התחייבויות 
  שוטפות

2,837  457  

ת ובהתחייבויות השוטפ עיקר הגידול
 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

ובע מגידול בספקים וותי שירות 
והיווצרותה של התחייבות בגין 

  מעקים



2 

  

יבויות שאין התחי
  שוטפות

131  256  

בהתחייבויות שאין  עיקר הקיטון
פות לעומת התקופה המקבילה טשו

מעבר של ההתחייבות מובע  אשתקד
  בגין מעקים מטווח ארוך לטווח קצר

  ראו לעיל  713  2,968  סך ההתחייבויות

  )472(  1,452  הון

לעומת התקופה  עיקר הגידול בהון
ובע מגידול  המקבילה אשתקד

 מסבבבפרמיה על מיות כתוצאה 
 (כהגדרתו בפרק ג' 'א השקעה בכורה

שקוזזה מגידול ביתרת  )לתשקיף
  ההפסדים

סך ההון 
  וההתחייבויות

  ראו לעיל  241  4,420

  

  העסקית הפעילות תוצאות 2.2

  : תוצאות הפעילותלהלן  2.2.1

  סעיף

 31שהסתיימה ביום  לשה
 דולרבדצמבר (באלפי 

  לשיויים החברה הסברי  )"בארה

2020  2019  

  0  3,780  הכסות
החברה החלה לייצר ולמכור את 

  2020מוצריה ברבעון האחרון של שת 

  0  2,950  עלות ההכסות
החברה החלה לייצר ולמכור את 

  2020מוצריה ברבעון האחרון של שת 

הוצאות מחקר 
  ופיתוח, טו

)928(  )719(  

בהוצאות מו"פ לעומת התקופה  הגידול
בע בעיקרו מגידול  המקבילה אשתקד

השכר כתוצאה מהרחבת  אותבהוצ
צוות הפיתוח וכתוצאה מרכישה של 

הפיתוח  יחומרי גלם ששימשו בשלב
  וההכה לייצור

הוצאות ההלה 
  וכלליות

)748(  )340(  

בהוצאות ההלה וכלליות הגידול 
בע לעומת התקופה המקבילה אשתקד 

יקרו מגידול בשכר כתוצאה בע
מהרחבת המטה,  והוצ' שירותי ייעוץ 
מקצועיים היתו לחברה ע"י אחד 

  ממשקיעיה

הוצאות מכירה 
  ושיווק

)498(  )205(  

בהוצאות מכירה ושיווק לעומת הגידול 
בע התקופה המקבילה אשתקד 

בעיקרו מגידול בעמלות המכירה, 
  הייעוץ והשיווק

(הפסד)/רווח 
  תפעולי

)1,344(  )1,264(  

לעומת הגידול בהפסד התפעולי 
בע ברובו  התקופה המקבילה אשתקד

כתוצאה מגידול בהוצ' המו"פ, הוצ' 
המכירה והשיווק והוצ' הה"כ בגין 
המעבר של החברה מפיתוח לייצור 

  ולמכירה לראשוה של מוצרי החברה

(הוצאות) 
, הכסות מימון/

  טו
62  32  

התקופה לעומת בהכסות הגידול 
בע בעיקרו  המקבילה אשתקד

  מהכסות מימון בגין הפרשי שער

מיסים על 
  ההכסה

363  0  

לאור צפי יצול ההפסדים הצבורים 
בעתיד הראה לעין, יצרה החברה 
מיסים דחים בגין ההפסדים 

  המועברים
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  )1,232(  )919(  רווח (הפסד) לשה

לעומת התקופה  הקיטון בהפסד
בע בעיקרו  המקבילה אשתקד

מהיווצרותו של כס מס דחה בעקבות 
  הצפי ליצול ההפסדים

  

 ומקורות מימון תזילו 2.3

  המזומים תזרימי תמציתלהלן  2.3.1

  לשיויים החברה הסברי

שהסתיימה  לשה
בדצמבר  31ביום 
  סעיף  "ב)ארה דולר(באלפי 

2019 2020 

לעומת התקופה המקבילה  השיויים
בעו כתוצאה מגידול במלאי  אשתקד

וגידול בחייבים שאוזה ע"י הגידול 
  בספקים וותי שירות

)683(  )598( 

 מזומים תזרים
 פעילותל שימשש

  שוטפת

לעומת התקופה המקבילה  השיויים
בעו כתוצאה מגידול ברכישת  אשתקד

כסים קבועים, בעיקר ציוד מחשוב 
  ומעבדה

)15( )61( 

 מזומים תזרים
 לפעילות ששימש

 השקעה

' א השקעה בכורה מסבבביצעה  החברה
לפיו הוקצו  (כהגדרתו בפרק ג' לתשקיף)

אלפי  3,000-מיות בכורה בתמורה ל
  דולר

589 3,103 
 שבע מזומים תזרים

 מימון מפעילות

 2,444 )109(  ראו לעיל

(קיטון)  גידול
 ובשווי במזומים

  מזומים

 : מקורות מימון 2.3.2

כן באמצעות קבלת שי סבבי גיוס וגיוס הון באמצעות החברה מימה את פעילותה השוטפת ע"י 

, חתם עם מספר משקיעים חדשים 2021בחודש מרץ כמו כן,  מהמדען הראשי. כספית תמיכה 

"), הסכם השקעת גישור, במסגרתו גייסה המשקיעיםוקיימים לרבות אפילד (בס"ק זה: "

 מיליון דולר ארה"ב.  4.4-התשקיף סך כולל של כ החברה עד למועד פרסום

   לפרק ג' בתשקיף. 3.2.3לפרטים וספים אודות השקעות בחברה ראו סעיף 

 הוראות גילוי בהיבטים שוים של ממשל תאגידי . 3

 מדייות החברה בושא מתן תרומות: 3.1

למועד הדוח החברה לא אימצה מדייות בושא מתן תרומות. לא קיימות התחייבויות למתן תרומות 

 בתקופות עתידיות. 

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית: 3.2

בעלי  ירקטוריםהחברה המספר המזערי של ד ע"י קבעטרם  ) לחוק החברות12(א)(92לסעיף  בהתאם

ות חשבוסית הראוי לחברה איתמיומים , ופיאים ומבחות החברות (תח זה בתקכהגדרת מו

 2005-לדירקטור בעל מומחיות חשבואית ופיסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית), התשס"ו

וזאת בהתחשב באופי . החברה תקבע את המספר המזערי ")תקות מומחיות חשבואית ופיסית("

איות והפית דוחותהסוגיות החשבושל החברה, לאור פעילותה  םהכספיי יהסיות המתעוררות בהכ
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בעלי יסיון עסקי, יהולי  שיםהחברה בכללותו, הכולל א יוןהחברה, וכן בהתחשב בהרכב דירקטור של

  , לרבות מטלות הדיווח.החברה לומקצועי המאפשר להם להתמודד עם מטלות יהו

, שמכוחן יש לראותם כבעלי מומחיות חשבואית ופיסיתוהעובדות  וכישוריהםהשכלתם  בדבר למידע

  לפרק ז' לתשקיף. 7.1סעיף ראו 

  דירקטורים בלתי תלויים: 3.3

  .החברה בדירקטוריון תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראהתקון החברה טרם קבע ב

 לאחר תאריך הדוח אירועים . 4

לדוחות הכספיים של החברה ליום  26לפרטים אודות אירועים מהותיים שאירעו לאחר תאריך הדיווח, ראו ביאור 

  לתשקיף.  ט', המצורפים בפרק 2020בדצמבר  31

 גילוי בדבר השפעת התפשטות גיף הקורוה . 5

, אשר הוכרזה Covid 19 -ה ף, החלה להתפשט ברחבי העולם "מגפת הקורוה" לה גורם גי2020 שת בתחילת

על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות המגיפה ואי הוודאות שבאה בעקבות קצב התפשטותה 

  המהיר, הביאו למשבר בריאותי וכלכלי עולמי שאת אותותיו חווה גם מדית ישראל.

קי החברה לאור תחום להערכת החברה, התמשכות המגיפה ותוצאותיה בהווה ובעתיד, עלולים להשליך על עס

תחום איכות האוויר התוך מבי והמערכת שאותה היא מפתחת לטיהור האוויר התוך מבי בחללים  –פעילותה 

  סגורים, כמפורט להלן:

התפרצות גיף הקורוה עשויה להביא להגברת ההשפעה של גורמי הסיכון להם חשופה  -השפעה שלילית   .א

החברה וזאת כתוצאה מהחמרה במצב הכלכלי, לרבות מיתון, האטה במשק וקיטון בקצב הצריכה. כמו כן, 

שמשים את התפרצות הגיף והטלת מגבלות על מעבר סחורות עשויים להשפיע על זמיות חומרי הגלם המ

  החברה ושיויים במחיריהם, וכן על הפצת מוצריה במדיות שוות בעולם. 

מגפת הקורוה תרמה רבות להעלאת המודעות בקרב אזרחים וגופים מוסדיים לחשיבות  -השפעה חיובית   .ב

מבי. בתוך כך התחדדה ההבה כי לפתרוות המספקים טיהור ויטור של האוויר -של איכות האוויר התוך

וך מבי, עשויה להיות השפעה על היכולת להתמודד עם התפרצות גיפים, ובכלל זה לזרז את קצב חזרתן הת

לשגרה של מדיות רבות בעולם וגופים עסקיים רבים. כמו כן גופים מוסדיים ופרטיים מקצים משאבים 

 שוק למערכות אלו.ותקציבים רבים לטובת מערכות יטור וטיהור האוויר וכפועל יוצא מגדילים את היקף ה

  בדבר המבקר הפימי בתאגיד במהלך שת הדוח יגילו . 6

למועד הדוח לא מכהן בחברה מבקר פימי. החברה תפעל למיוי מבקר פימי לאחר הפיכת החברה לתאגיד מדווח 

  ובהתאם למועדים הקבועים בדין. 

  מהותיות בותר בחברה ובחברות המבק החשבוןה רוא . 7

  BDO -זיו האפט : שם

     שכר

 באלפי דולר ארה"ב   :2020-2019 השכר הכולל לשים פירוט הלןל

   

 2020  2019 

    

  0  84  לביקורת הקשורים שירותים, ביקורת שירותי גיןב כרש
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 0    10     ייעוץ ושירותי מס

  0  0    :אחר שכר

  0  94  "כ הס

      

     ש"ע. 760 – ביקורת שירותי עבור עבודה בשעותסה"כ 

העקרוות לקביעת שכ"ט רואה החשבון המבקר קבעו על סמך הערכה של היקף העבודה הדרש וכן יהול 

משא ומתן באשר לתאים המסחריים של ההתקשרות. הגורם אשר אישר את שכר טרחת הרו"ח המבקר היו 

  דירקטוריון החברה.

 מהותית שווי הערכת . 8

 התקשרה עם מעריך השווי ד"ר גיל פיקלשטיין המכהן כשותף מייסד בחברת מעריך השווי קליר  החברה

הוצאה , לעובדים ויועצים, לצורך ביצוע הערכת שווי לכתבי אופציה שהוקצו )"מעריך השווי"(טרקצ'ר בע"מ ס

יים המאוחדים החברה בהתאם לדוחותיה הכספ ההפסד הכולל שלמ 10%-ו 15%בגין תשלום מבוסס מיות של 

החברה בחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל יסיוו  ., בהתאמה2019בדצמבר  31וליום  2020 בדצמבר 31ליום 

ומקצועיותו בתחום יתוח ותמחור מכשירים פיסיים מורכבים, אשר מעיקים לו את הכישורים הדרשים  הרב

  1ן.לקביעת השווי ההוג

  ושא
  לשה שסיימה ביום

31.12.2019  31.12.2020  

זיהוי ושא 

  ההערכה
  הערכת שווי של כתבי אופציה לעובדים ויועצים

עיתוי 

  ההערכה
  2020בדצמבר  31  2019בדצמבר  31

שווי ושא 

  ההערכה 
  אלפי דולר ארה"ב 138  אלפי דולר ארה"ב 122

זיהוי המעריך 

  ואפיוו

  בע"מ שותף מייסד, קליר סטרקצ'ר Ph.Dגיל פיקלשטיין 

גיל היו מעריך שווי ואליסט כמותי המתמחה בהערכת שווי של עסקים וחברות, כמו גם, 
  בהערכת שווי ויתוח סיכוים של מגוון רחב של גזרים פיסיים ויירות ערך מורכבים.

השים האחרוות גיל ביצע מעד רחב של הערכות שווי, לרבות פעילויות עסקית  15במהלך 
ות, אופציות לעובדים, יירות ערך קוצריים מורכבים, גזרי אשראי, גזרי ומיות של חבר

ריבית ועוד, עבור חברות פרטיות וציבוריות, בקי השקעות ובקים מסחריים מישראל, 
  ארה"ב, קדה, אוסטרליה, יו זילד וגרמיה.

עסקים לגיל תואר ראשון בהדסת תעשיה מאויברסיטת תל אביב, תואר שי במהל 
מהאויברסיטה העברית בירושלים ותואר דוקטור במימון חברות, גם הוא מהאויברסיטה 

  העברית בירושלים.

  מודל ההערכה
לצורך מדידת השווי ההוגן של כתבי האופציה בוצע שימוש במודל המבוסס על בלאק שולס 

  ).Structural Model) (1974) ומרטון (1973(

                                                  
השיפוי עם מעריך השווי קבע כי, בכל מקרה לא  הסדרעל פי  .2021ביואר  25חברה התקשרה עם מעריך השווי ביום ה   1

תעלה חשיפת מעריך השווי לזקים בקשר עם הערכת השווי על סך השווה לשלוש פעמים שכר הטרחה שיתן למעריך השווי 

  .בגין הערכת השווי
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ההחות 

שלפיהן 

  הערכה הבוצע

תקופה , 1.6%שיעור ריבית חסרת סיכון של 

שים ותודתיות  3צפויה למימוש של 

  .60%-צפויה של כ

תקופה , 0.17%שיעור ריבית חסרת סיכון של 

שים ותודתיות צפויה  3צפויה למימוש של 

  .65%-של כ

  

  

  בשם הדירקטוריון,

  

יו"ר  ,יובל ברושטיין

  הדירקטוריון

  "לכמ ,אביעד שיידרמן  

  2021ביוי  2יך חתימה: ארת



  1-ז

ק ר ם - 'ז פ י ר ו ט ק ר י י ד א ש ו  ה ו ר ש ה מ ר ב ח   ב

   החברה דירקטוריוןברי ח 7.1

   המכהים בדירקטוריון החברה במועד התשקיף: הדירקטוריםלהלן פרטים אודות 

  שם הדירקטור
יו"ר  –יובל ברושטיין 

  הדירקטוריון
י  ידרמןיאביעד שיסן   1אייל הופמן  דרמןיאלדר ש פרופ' אבירם  

  026755819  201663028  043389170  032530842  024297996  מס' זיהוי

  1958 לפברואר 27  2.10.1989  22.06.1981  01.05.1986  24.03.1969  תאריך לידה

  , מודיעין88יוסף   מען להמצאת כתבי בית דין
, בי 40דרך הראשוים 
  עטרות

  ב', ת"א 96החשמואים 
היירוד בע"מ, העליה השיה 

  , אזור43
  יהודה גי, 3 הכלית

  ישראל וארה"ב  ישראלית   ישראלית  ישראלית  ישראלית  תיות

חברות בוועדה / ועדות של 
  הדירקטוריון

  לא  לא  לא  לא  לא

האם מכהן כדירקטור חיצוי / 
  דירקטור חיצוי מומחה

  לא  לא  לא  לא  לא

האם בעל מומחיות חשבואית 
  ופיסית 

  לא    לא  לא  לא  כן

האם סווג כדירקטור בלתי 
  תלוי  

  לא  לא  לא  לא  לא

  כן  לא  כן  כן כן  כשירות מקצועית

תפקיד בחברה, חברה בת, 
חברה קשורה או בבעל עיין 

  בחברה
  מכ"ל החברה  אין

סמכ"ל הטכולוגיות 
  בחברה

 דירקטורשותף מהל ו
בעלת  –בע"מ  היירודבחברת 

  "). היירודעיין בחברה ("
  אין

תאריך תחילת כהוה 
  כדירקטור

21.3.2021  15.3.2018  15.3.2018  28.7.2018  1.5.2021  

  השכלה
  

תואר ראשון בכלכלה 
  וחשבואות ותואר שי

, במהל עסקים
האויברסיטה העברית 

  בירושלים.

תואר ראשון ושי 
במהל עסקים, הקריה 

  האקדמית אוו

תואר ראשון במהל 
עסקים, הקריה 
  האקדמית אוו

  תיכוית

MD- יברסיטההעברית האו 
  1991 בירושלים

 חוג, המיין מן פרופסורו
 הפקולטה, לכירורגיה

 תל אויברסיטת, לרפואה
  .אביב

תעסוקה בחמש השים 
  האחרוות

מכ"ל קבוצת עזריאלי 
בע"מ וכן יו"ר 

דירקטוריון סוול, 
עד לשת  GES-סופרגז ו

קצין בשירות קבע 
  ומכ"ל החברה.

מכ"ל תפעול בחברת ס
פרטר .אמ פי

בע"מ  מופקטריג

  ,מהל בהיירוד-שותף
ל פיתוח עסקי סמכ"

וחדשות בפי.ג'י.אל הדסה 
  ותכון תחבורה בע"מ

 לכירורגיה מחלקה מהל
 -ואוקולוגית כללית

 רפואי במרכז  כירורגית
  .השומר תל, שיבא

                                                 
  אושר מיויו של מר הופמן באסיפה הכללית של החברה. 24.5.2021מר הופמן מוה לכהן כדירקטור בחברה בהתאם להוראות תקון ההתאגדות הקודם של החברה. ביום    1



  
 

2-ז

, יזם דל"ן, שותף, 2017
יו"ר ודירקטור בחברות 

  ציבוריות

וסמכ"ל טכולוגיות 
  בחברה

בחברת קשרי ה מפתח תוכו
  מידע בע"מ

פירוט תאגידים וספים בהם 
  מכהן כדירקטור

גב ים לקרקעות בע"מ; 
  ויזל בע"מ;-פוקס

  גריישן קפיטל בע"מ,
יו"ר דירקטוריון ושותף 

בקרן פויט פארו 
יו"ר ,השקעות בע"מ

דירקטוריון חברת אתגר 
ליהול תיקי השקעות 

יו"ר   ,של בק המזרחי
דירקטוריון ושותף 

בפעילות משותפת עם 
קבוצת מלוות פתאל 
בושא חללי עבודה 

, ומשרדים להייטק
  קבוצת דוידוף.

  אין  אין
וחברת אבקו פרו  היירוד

  בע"מ 2018
  אין

קרבת משפחה עם בעל עיין 
  אחר בחברה 

  לא
של אלדר  אחיו

  שיידרמן
של אביעד  אחיו

  שיידרמן

מר דב אייל הופמן ואביו מר 
הופמן הם בעלי השליטה 

  בהיירוד
  לא

האם החברה רואה אותו כבעל 
מומחיות חשבואית ופיסית 
לצורך עמידה במספר המזערי 

  שקבע הדירקטוריון

  לא  לא  לא  לא  כן

האם היו מורשה חתימה 
  עצמאי

  לא  לא  כן  כן  לא

 לחוק השלישי לחלק הראשון לפרק' ה לסימן בהתאם( שי דירקטורים חיצויים בחברה : (א)חברה תפעל למיויכן, בכפוף להפיכתה של החברה לתאגיד מדווח, המו כ

הכללית לאחר הפיכת החברה זאת בכפוף לאישור האסיפה , (שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים) החברות לחוק הראשוה בתוספת המופיעה לדרישה בהתאםו) החברות

  .אחת  דירקטורית, הפחות לכל, למות תפעל החברה כאמור המיויים במסגרת כי יצוין .לתאגיד מדווח

 )הבכירה בחברה (שאים דירקטורים המשרהושאי  7.2

  התשקיף, מכהים בחברה ושאי משרה בכירה שאים דירקטורים, כמפורט להלן: למועד כון
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  פלד מיה  Bharadwaj PV  פרידברג רועי  בלומפלד עופר  המשרה ושא שם

 הבת החברה"ל מכ  כספים"ל סמכ  תפקיד
  האמריקאית

הבת  החברה של מיועדמכ"ל 
  2ההודית

  "לית שיווקסמכ

  3A 8847200 203119839  203799150  066103789  זיהוי' מס

  22.02.1992  11.03.1980  31.10.1991  11.10.1982  לידה תאריך

  10.08.2018  01.05.2021  01.01.20214  13.09.2020  כהוה תחילת מועד

 חברה, בחברה תפקיד
 או קשורה חברה, בת

  בחברה עיין בבעל

סמכ"ל כספים בחברה  
  בתהחברה וב

 מכ"ל החברה הבת
  האמריקאית

  סמכ"לית שיווק  מכ"ל החברה הבת ההודית

כלכלן ורו"ח, או' בן גוריון   השכלה
  בהתאמהואו' בר אילן, 

ואר ראשון במהיגות ת
ודיפלומטיה, הביתחומי 

  הרצליה

MSc International Business, 

London South Bank University, 

UK and BA Economics, Loyola 

College, Chennai, India 
  

תואר ראשון במדעי ההתהגות, 
  המכללה למיהל

 בחמש העסקי יסיוו
  האחרוות השים

חשבואי רו"ח בארגון ה
הראשי של תע"א ועצמאי 

  בתחום הכספים

סמכ"ל מכירות בחברה 
אבטחה במשרד ותפקיד 

    רוה"מ
  

  יזם עצמאי

ייץ' אר א -אי.סי.ויבמהלת שיווק 
שותפה בסוכות פרסום ובע"מ 

 דיגיטל קלאוד בע"מ – דיגטלית

הוא בעל עיין  האם
בחברה או בן משפחה של 
ושא משרה בכירה אחר 
  או של בעל עיין בחברה 

  לא  לא  לא  לא

 חתימה מורשה היו האם
  עצמאי

  לא  לא  5הבת חברה, ביחס לכן  כן

                                                 
  הבת ההודית טרם הוקמה והחברה פועלת להשלמת הקמתה.יצוין כי, כון למועד התשקיף, החברה    2
  מס' דרכון זר.   3
  מוה מר פרידברג למכ"ל החברה הבת חלף כהותו כסמכ"ל מכירות בחברה. 1.1.2021. ביום כסמכ"ל מכירות 1.3.2019ביום מר פרידברג החל את כהותו בחברה    4
  דולר ארה"ב. 0500,00זכות החתימה כאמור מוגבלת לסכום של עד    5
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 תקון ההתאגדות של החברה לעיין דירקטוריון החברה וועדות הדירקטוריון  הוראות 7.3

 הבאות ההוראות את, היתר בין, כולל) להפקה בכפוף לתוקף(שייכס המצורף כספח א' לתשקיף זה  החברה תקון

המלאות של תקון ההתאגדות של  להוראות 6.ההפקה להשלמת בכפוף יחולו אשר, הדירקטוריון לחברי ביחס

החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים, דרכי מיויים או בחירתם, משך כהותם, מילוי מקומם, 

סיום כהותם,  שכרם ומיוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שיתן להעיק להם (החלות בכפוף להוראות כל 

ון החברה.  דין ולהוראות חוק החברות כפי שתהייה מעת לעת), ראו בתק 

  בתקון הסעיפים  הושא

 שכר, כהותם וסיום מיויים דרכי, הדירקטוריון חברי מספר

  דירקטורים
16.1-16.9 ,16.11-16.12  

  16.10  חליפיים דירקטורים

  16.3, 16.1  ובלתי תלויים חיצויים דירקטורים

  14-15  הדירקטוריון סמכויות

, דירקטוריון ישיבות זימון אופן, לרבות הדירקטוריון פעולות

 ואופן יהולה דרכי, הישיבה לפתיחת החוקי המיין, כיוסן דרכי

  פעולתן ואופן הדירקטוריון ועדות הקמת, בה ההחלטות קבלת

17 ,18  

 משרה ושאי אחריות ביטוח, משרה לושאי מאחריות פטור מתן

 בשל משרה לושאי ובדיעבד מראש לשיפוי התחייבות, בחברה

  בתקון כמפורט הוצאה או חברות

22  

  19  להן להעיק שיתן והסמכויות ומיוי שכרם, הדירקטוריון ועדות

 פרטים וספים 7.4

 הרשום של החברה המשרד כתובת 7.4.1

 .יפו -, תל אביב6הלל  בית

 וכתובתם ההפקההדין של  עורכי 7.4.2

  .6702101, תל אביב 1ושות', מרכז עזריאלי  ארון יגאל

 ווכתובת החברה של המבקרהחשבון  הרוא 7.4.3

 .ת"א 48, מחם בגין BDO –זיו האפט 

                                                 
. לאחר הפקת יירות הערך של החברה, יתן יהיה גם לעיין בוסח המלא של תקון החברה זה תשקיףלתקון החברה מצורף כספח א'      6

 www.magna.isa.gov.il. -באתר ההפצה של הרשות ליירות ערך 
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ח ק  ר ה - 'פ ר ב ח ב ה  ר י כ ב ה  ר ש מ י  א ש ו  ו ן  י  ע י  ל ע  ב

  בכירה משרה ולושאי עיין לבעלי תגמולים 8.1

פרטים בדבר תגמולים שיתו (לרבות פירוט אודות הסכמי ההעסקה הרלבטיים), כדלקמן: (א) לכל  להלן

אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, 

ב) לכל אחד להם בקשר עם כהותם בחברה או בתאגיד בשליטתה, על ידי החברה או על ידי אחר, ( יתו אם

משלושת ושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה אשר יתו להם בקשר עם כהותם 

(ג) לכל אחד מבעלי העיין -ו(א) לעיל),  ןקט ף(אשר לא מו על מקבלי התגמולים הזכרים בסעיבחברה 

ם התגמולים יתו א(ב) לעיל),  -בחברה (אשר לא מו על מקבלי התגמולים הזכרים בסעיפים קטים (א) ו

ידי החברה או על ידי תאגיד בשליטתה, בקשר עם שירותים שתו כבעלי תפקידים בחברה או  עללהם 

בין אם לא ואף אם בעלי העיין אים ושאי משרה עביד ומ-בתאגיד בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד

  ):לחברהשתית  עלות במוחי, ש"ח (באלפי 2019-2020אחת מהשים  בכל בכירה, 

  :2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השה אודות פרטים להלן 8.1.1

  1התגמולים מקבל פרטי
    אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים

  ש"ח באלפי תוים

  תפקיד  שם
 היקף
  משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
  2התאגיד

  3שכר
 מעקים
  ובווסים

 תשלום
 מבוסס
  4מיות

 דמי
  יהול
  וייעוץ

  ריבית
 דמי

  שכירות
  "כסה  אחר

אביעד 
ידרמןיש  

  304,830  -  - -  -  -  -  304,830  27.16%  100% מכ"ל

אלדר 
ידרמןיש  

סמכ"ל 
  טכולוגיות

100%  27.16%  306,240 -  -  -  - -  -  306,240 

רועי 
  פרידברג

סמכ"ל 
  מכירות

100%  -  226,371 -  118,399  -  - -  -  344,770 

  מיה פלד
סמכ"לית 

  שיווק
100%  -  224,945 -  103,894  -  - -  -  328,839 

עופר 
  5בלומפלד

סמכ"ל 
  כספים

100%  -  53,820 -  -  -  - -  -  53,820 

   :2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השה אודות פרטים להלן 8.1.2

  התגמולים מקבל פרטי
    אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים

  ש"ח באלפי תוים

  תפקיד  שם
 היקף
  משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
  התאגיד

  שכר
 מעקים
  ובווסים

 תשלום
 מבוסס
  מיות

 דמי
  יהול
וייעו

  ץ

ריבי
  ת

 דמי
שכירו

  ת

אח
  ר

  "כסה

אביעד 
כ"ל  ידרמןיש308,205  27.16%  100% מ  -  -  -  - -  -  

308,20
5  

                                                 
בות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, לרבות התחיי -" תגמול"   1

שכר, מעק, דמי יהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מיות, תגמול פרישה שאיו תשלום 
  .טובת האה וכל הטבה אחרת, והכל למעט דיבידדפסיוי, 

  . כון למועד התשקיף וטרם הרישום למסחר על פי תשקיף זה שיעור החזקה בהון התאגיד   2
-לרבות תאים לווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד –" שכר"   3

  .של מרכיב שהועק לעובדמעביד, וכל הכסה שזקפה לשכר ב
לפי שער המרה ממוצע שתי ביחס לדולר  ו לפי כללי החשבואות המקובליםכמשמעות –" תשלום מבוסס מיות"   4

  ארה"ב.
 בטבלה המפורטים התאים האמור לאור. 13.9.2020 וםכסמכ"ל כספים של החברה בילכהן החל  בלומפלד מר   5

  . 31.12.2020 ליוםועד  13.9.2020 שבין לתקופה מתייחסים כאמור
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אלדר 
ידרמןיש  

סמכ"ל 
טכולוגיו

  ת
100%  27.16%  309,690 -  -  -  - -  -  

309,69
0 

רועי 
  6פרידברג

סמכ"ל 
  -  - -  -  107,239  - 160,419  -  100%  מכירות

267,65
8 

סמכ"לית   מיה פלד
  -  - -  -  107,113  - 197,916  -  100%  שיווק

305,02
9 

  7:לעיל המפורטים, הבכירה המשרה ושאי של ההעסקה תאי אודות וסף פירוט להלן 8.1.3

  "למכ – ידרמןיש אביעד 8.1.3.1

כמכ"ל החברה במשרה מלאה  דרמןישי, מכהן מר אביעד 2018ביוי  1להסכם העסקה שחתם ביום  בהתאם

 השעותשעות וספות בכל חודש (" 40זכאי לתשלום גלובאלי בגין  דרמןישי מר. 2018ביוי  1החל מיום 

") כאשר חריגה ממסגרת השעות הוספות טעוה קבלת אישור החברה מראש ובכתב. בתמורה הוספות

. בהתאם להסכם )שעות וספות(לרבות בגין ₪  25,000 לשכר חודשי בסך של ידרמןישלהעסקתו זכאי מר 

(עד  לתאים המפורטים להלן: החזרי הוצאות וסיעות ידרמןישהעסקה ובוסף לשכר החודשי זכאי מר 

הפרשות  טלפון, ,בהתאם לוהל פימי של החברה)ש"ח בכל חודש, למעט מקרים חריגים,  1,000של לתקרה 

(אשר יתים לצבירה ללא  ימים 25וקרן השתלמות, דמי הבראה, דמי מחלה וחופשה שתית בת  לפסיה

עסקה. הסכם ההעסקה יום לסיום ה 30הודעה מוקדמת בת בהצדדים ההסכם יתן לסיום ע"י כ"א מ. הגבלה)

חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות  12תחרות במשך -אילכולל הסדרים מקובלים לעיין התחייבות 

   8.ושמירה על הקיין הרוחי של החברה לסודיות

. ןדרמישיאישרו האורגים המוסמכים בחברה את שיוי תאי העסקתו של מר  2021, במאי 24-ו 13 מיםבי

 להלן. 8.4.1של מכ"ל החברה ראו סעיף  חדשאודות הסכם העסקתו ה וספים לפרטים

  טכולוגיות"ל סמכ– דרמןישי אלדר 8.1.3.2

 של טכולוגיות"ל סמככ דרמןישי אלדר מר מכהן, 2018ביוי  1להסכם העסקה שחתם ביום  בהתאם

שעות  40זכאי לתשלום גלובאלי בגין  ידרמןיש מר. 2018ביוי  1) במשרה מלאה החל מיום CTO( החברה

") כאשר חריגה ממסגרת השעות הוספות טעוה קבלת אישור החברה הוספות השעותוספות בכל חודש ("

(לרבות בגין ברוטו  ₪ 25,000לשכר חודשי בסך של  ידרמןישמראש ובכתב. בתמורה להעסקתו זכאי מר 

לתאים המפורטים  ידרמןישר החודשי זכאי מר . בהתאם להסכם העסקה ובוסף לשכ)השעות הוספות

ש"ח בכל חודש, למעט מקרים חריגים, בהתאם לוהל  1,000(עד לתקרה של  תלהלן: החזרי הוצאות וסיעו

וקרן השתלמות, דמי הבראה, דמי מחלה וחופשה  פסיוי ביטוחהפרשות לפסיה,  טלפון, ,פימי של החברה)

ההסכם יתן לסיום על ידי כ"א מהצדדים בהודעה . (אשר יתים לצבירה ללא הגבלה) ימים 25שתית בת 

 12תחרות במשך -אילהתחייבות  כולל הסדרים מקובלים לעיין ההעסקה הסכםיום.  30מוקדמת של 

  9 חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיות ושמירה על הקיין הרוחי של החברה.

                                                 
. לאור האמור התאים המפורטים בטבלה כאמור מתייחסים 1.3.2019מר פרידברג החל את כהותו בחברה ביום    6

  .31.9.2020ועד ליום  1.3.2019לתקופה שבין 
 בהכרח אין ולכן החברה של החדשה התגמול מדייות אימוץ טרם בוצעה, להלן כמפורט האופציות הקצאת כי יובהר   7

תוחזקה באמות והן ודת מס הכסה לפק 102סעיף בהתאם לכמו כן, כל האופציות הוקצו  .תאיה את תואמות
 ביחס כי יובהר עוד .לפקודה 102י סעיף פ-די האמן לתכית, לפחות עד תום התקופה שקבעה עלי-לטובת היצע על

 מהאופציה שתבע מיהומחיר המימוש של כל  אופציהשובעות מכל  המיות מספר הרלווטיים המשרה ושאי לכלל
   לחלוקת מיות ההטבה כמפורט בפרק ג' לתשקיף זה. מוהותא

, מהשכר השתי הכולל לו זכאי בהתאם להסכם ההעסקה , בכל שה%14-על כ 2020-ו 2019דרמן ויתר בשים ימר שי    8
  כאמור. 

, בכל שה, מהשכר השתי הכולל לו זכאי בהתאם להסכם ההעסקה %41-על כ 0202-ו 2019דרמן ויתר בשים ימר שי    9
  כאמור. 
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. ןדרמישיאישרו האורגים המוסמכים בחברה את שיוי תאי העסקתו של מר  2021, במאי 24-ו 13 מיםבי

 להלן. 8.4.2של מכ"ל החברה ראו סעיף  חדשאודות הסכם העסקתו ה וספים לפרטים

  עסקי ופיתוח מכירות"ל סמכ – פרידברג רועי 8.1.3.3

ל כ"מסכ פרידברג רועימר  מכהן ,)לעת מעת שתוקן(כפי  2019 במרץ 1להסכם העסקה שחתם ביום  בהתאם

זכאי  פרידברג מר 10.")תחילת העסקה מועד(" 2019 במרץ 1במשרה מלאה החל מיום מכירות ופיתוח עסקי 

") כאשר חריגה ממסגרת השעות הוספות השעותשעות וספות בכל חודש (" 40לתשלום גלובאלי בגין 

לשכר חודשי  פרידברגזכאי מר  היההוספות טעוה קבלת אישור החברה מראש ובכתב. בתמורה להעסקתו 

 10,400סך של שכר חודשי על ול 2019 במאי 1עד ליום  (לרבות בגין השעות הוספות) ברוטו₪  21,000 בסך של

 20,000 סך של  עמד השכר החודשי על 2020דצמבר  – 2020בחודשים יולי . כמו כן, 2020 ביולי 1לים עד ש"ח 

 ₪  20,840סך של פרידברג למר של החודשי  שכרוו העסקתו תאי ועודכ 2021 ביואר 1מיום  החל .ש"ח

 פרידברגבהתאם להסכם העסקה ובוסף לשכר החודשי זכאי מר  .)השעות הוספות (לרבות בגין ברוטו

ש"ח בכל חודש, למעט מקרים  1,000(עד לתקרה של  לתאים המפורטים להלן: החזרי הוצאות וסיעות

דמי הבראה, דמי מחלה  11קרן השתלמות, הפרשות לפסיה, טלפון, ,חריגים, בהתאם לוהל פימי של החברה)

ההסכם יתן לסיום ע"י כ"א ימים, משה לשה).  18(כאשר יתן לצבור  ימים 18וחופשה שתית בת 

-אילההעסקה כולל הסדרים מקובלים לעיין התחייבות  הסכםיום.  30הודעה מוקדמת בת מהצדדים ב

 חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיות ושמירה על הקיין הרוחי של החברה. 12תחרות במשך 

 ותמי - 161,460להמרה ל היתות, (לא רשומות)אופציות  1,794 פרידברג מרהוקצו ל 27.2.2021ביום  ,בוסף

 במסגרת האופציות הוקצו. )ההעקה למועד(כון  בדולר ארה" 60,314, בשווי הוגן של החברה רגילות של

דולר  0.0001-כ היו ממימוש האופציותשתבע  מיה כל מחיר"). האופציות(" החברה של האופציות תוכית

יתר "). מועד תחילת תקופת ההבשלה(" 2019במרץ  1בחלוף שה מיום  בשילוה מהאופציות 50% .ארה"ב

אחת לחצי שה החל מחלוף שה ממועד תחילת תקופת ההבשלה. ) מות שוות 2בשילו בשתי (ה האופציות

שים ממועד  10 למימוש למשך האופציות יתות. הבשילו האופציותמובהר כי כון למועד התשקיף כל 

 12עוד מר פרידברג מועסק בחברה.וכל  ההקצאה

 כספים סמכ"ל – בלומפלד עופר 8.1.3.4

, העמיד מר בין החברה לבין מר עופר בלומפלד 2020בספטמבר  13בהתאם להסכם השירותים שחתם ביום 

בתמורה לשירותיו היה זכאי מר בלומפלד לתשלום  בלומפלד לחברה שירותי סמכ"ל כספים במשרה מלאה.

 חתם רשאלהסכם העסקה  בהתאם .כגד הצגת חשבוית בתוספת מע"מ כדין₪  13,000חודשי קבוע בסך 

 מכהן, 2021 בפברואר 1 מיום החל, כמפורט לעילהשירותים  הסכםהחליף את  ואשר 2021בפברואר  1 ביום

זכאי לתשלום  בלומפלדמר  על פי ההסכם כאמור במשרה מלאה. החברה"ל כספים של סמככ בלומפלדמר 

לשכר  בלומפלד"). בתמורה להעסקתו זכאי מר הוספות השעותשעות וספות בכל חודש (" 40גלובאלי בגין 

. בהתאם להסכם העסקה ובוסף לשכר )השעות הוספות(לרבות בגין  ברוטו ₪ 20,000חודשי בסך של 

ש"ח  1,000(עד לתקרה של  לתאים המפורטים להלן: החזרי הוצאות וסיעות בלומפלדהחודשי זכאי מר 

דמי  קרן השתלמות, , הפרשות לפסיה,בכל חודש, למעט מקרים חריגים, בהתאם לוהל פימי של החברה)

ההסכם יתן . ימים, משה לשה) 12(כאשר יתן לצבור  ימים 16הבראה, דמי מחלה וחופשה שתית בת 

                                                 
 וכון למועד התשקיף מכהן מר פרידברג כמכ"ל החברה הבת בארה"ב (כהגדרתה בתשקיף זה). 1.1.2021החל מיום    10

 .2021ביואר  1  - עדכון תאי העסקתוממועד  החל השתלמותלקרן מר פרידברג זכאי    11

למר פרידברג עשתה בהתאם לתוכית האופציות הקודמת של החברה והיא איה כפופה  האופציותיובהר כי הקצאת     12
כמו כן, האופציות שהבשילו יתות למימוש, לתקופה מסוימת, לאחר  לתוכית האופציות העדכית של החברה.

  סיום ההעסקה בהתאם לתאיו של כתב ההקצאה.
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יום. הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים לעיין  30הודעה מוקדמת בת ב יטול ע"י כ"א מהצדדיםלב

חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיות ושמירה על הקיין הרוחי  12תחרות במשך -אילהתחייבות 

-להמרה ל היתות (לא רשומות) אופציות 2,194 בלומפלד מרהוקצו ל 27.2.2021, ביום בוסףשל החברה. 

 האופציות. )ההעקה למועד(כון  "בארה דולר 73,762 של הוגן בשווי, החברה של רגילות מיות 197,460

 היו האופציות מימושמשתבע  מיה כל מחיר"). האופציות(" החברה של האופציות תוכית במסגרת הוקצו

 למשך לרבעון אחת, 1.2.2021בשמוה מות שוות החל מיום  יבשילו האופציות"ב. ארה דולר 0.0001-כ

וכל עוד מר בלומפלד מועסק  שים ממועד ההקצאה 10 למימוש למשך יתות שהבשילו האופציות. שתיים

  13בחברה.

 שיווק"לית סמכ –פלד  מיה 8.1.3.5

 תכמהלגב' מיה פלד  מכהת), לעת מעת שתוקן(כפי  2018 באוגוסט 10להסכם העסקה שחתם ביום  בהתאם

גב' פלד  ").תחילת העסקה מועד(" 2018בדצמבר  1של החברה במשרה מלאה החל מיום  תהראשישיווק 

על שעות העבודה מ 35%השווה לשיעור של שעות וספות בכל חודש סכום לתשלום גלובאלי בגין  תזכאי

לשכר חודשי בסך של פלד זכאית  'גב היתהיה "). בתמורה להעסקתהוספות השעות("בסיס משרה מלאה 

עמד  2020יוי  – 2019ובחודשים מאי  2019מאי ב 1ליום עד  )השעות הוספות(לרבות בגין ברוטו ₪  11,200

לשכר חודשי הייתה זכאית גב' פלד  2020ביולי  1כמו כן, החל מיום ₪.  10,400שכרה החודשי על סך של 

החודשי  השכרו ו תאי העסקתהעודכ  2021ביואר  1החל מיום  .2020לסוף שת ש"ח עד  20,000בסך של 

בהתאם להסכם העסקה ובוסף לשכר  .)השעות הוספות (לרבות בגיןברוטו ₪  20,455סך של לגב' פלד של 

ש"ח בכל  1,000(עד לתקרה של  לתאים המפורטים להלן: החזרי הוצאות וסיעותת גב' פלד החודשי זכאי

 14,, קרן השתלמות, הפרשות לפסיהטלפון ,ריגים, בהתאם לוהל פימי של החברה)חודש, למעט מקרים ח

כ"א . ימים, משה לשה) 20(כאשר יתן לצבור  ימים 15דמי הבראה, דמי מחלה וחופשה שתית בת 

ההעסקה כולל הסדרים מקובלים  הסכםיום.  30הודעה מוקדמת בת מהצדדים רשאי לסיים את ההסכם ב

חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיות ושמירה על הקיין  12תחרות במשך -איללעיין התחייבות 

להמרה  היתות (לא רשומות) אופציות 2,174הוקצו לגב' פלד  27.2.2021, ביום בוסףהרוחי של החברה. 

 האופציות. )ההעקה למועד(כון  "בארה דולר 73,090 של הוגן בשווי, החברה רגילות של מיות 195,660-ל

 היו האופציות ימושמ מיה שתבע כל מחיר"). האופציות(" החברה של האופציות תוכית במסגרת הוקצו

"). יתר ההבשלה תקופת תחילת מועד(" 10.8.2019 ביוםהבשילו  מהאופציות 25%דולר ארה"ב.  0.0001-כ

מות שוות, בכל רבעון, החל מחלוף שה ממועד תחילת תקופת ההבשלה. כון למועד  12-יבשילו ב האופציות

גב' וכל עוד  שים ממועד ההקצאה 10  למשךלמימוש  האופציות יתותהבשילו.  אופציות 1,495התשקיף 

 15בחברה. תמועסק פלד

   מתן גמול לדירקטורים 8.1.4

תם זכאים לתגמול בגין כהו םחברה איבחברי הדירקטוריון למעט כמפורט להלן, ון למועד התשקיף, כ

  כדירקטורים בחברה. 

                                                 
למר בלומפד עשתה בהתאם לתוכית האופציות הקודמת של החברה והיא איה כפופה  האופציותיובהר כי הקצאת     13

כמו כן, האופציות שהבשילו יתות למימוש, לתקופה מסוימת, לאחר  לתוכית האופציות העדכית של החברה.
  סיום ההעסקה בהתאם לתאיו של כתב ההקצאה.

 .2021ביואר  1 – העסקתה תאי עדכון ממועד החל השתלמות לקרן זכאית פלד' גב   14

לגב' פלד עשתה בהתאם לתוכית האופציות הקודמת של החברה והיא איה כפופה  האופציותיובהר כי הקצאת     15
כמו כן, האופציות שהבשילו יתות למימוש, לתקופה מסוימת, לאחר לתוכית האופציות העדכית של החברה. 

  כתב ההקצאה. סיום ההעסקה בהתאם לתאיו של
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הדירקטורים המפורטים  (למעטיות החברה למסחר בבורסה, הדירקטורים בחברה מ החל ממועד רישום

השתתפות בהתאם  תי וגמוליהיו זכאים לגמול שבתפקיד וסף בחברה)  המשמשיםוכן דירקטורים  להלן

ות קת"( 2000-התש"ס י),ות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצובתק עלסכום הקבו

ובהתאם לדרגת ההון של  ת אלו,ו") או בהתאם להוראת דין אחרת אשר תוסיף ו/או תחליף תקהגמול

יהיו זכאים להחזר מלא של  דירקטורים כאמור ת הגמול), כפי שתהיה מעת לעת.והחברה (כהגדרתה בתק

או במסגרת תפקידם  ות סבירות שהוציאו בגין השתתפות בישיבות הדירקטוריון וועדותיוהוצא

   כדירקטורים.

  דירקטוריון"ר יו העסקת הסכם 8.1.4.1

, את בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021במאי,  24 -ו 2021, במאי 13 בימים

"ר יו בתפקידיועסק מר בורשטיין  21.3.2021החל מיום  לפיויובל ברושטיין הסכם העסקתו של מר 

זכאי לשכר חודשי קבוע  יהאברושטיין  מר 16").העסקה תחילת מועד(" 20%משרה של  בהיקף דירקטוריון

 2.25%ברושטיין  למראישר דירקטוריון החברה להקצות  2021במאי,  13, ביום כמו כן  .₪ 20,000 שלבסך 

 זה תשקיףהמופק של החברה כפי שיהיה לאחר ההפקה שוא  מההון RSUs)( חסומות מיה יחידות

למועד פרסום התשקיף, הוקצו למר  עד .החברה של האופציות תכית לתאי בהתאם, ")החסומות המיות("

, מההון המופק של החברה כפי שיהיה לאחר ההפקה 2.25%המהוות מיות חסומות  550,530 ברושטיין

 12-ב, לרבעון אחת, יבשילוסומות חהמיות ה 17.לר ארה"ב (כון למועד הקצאתן)דו 167,000בשווי הוגן של 

את  להביא, ראשי כ"א מהצדדים כאשרחודשים  12-תקופת הסכם היה ל  .שים שלוש למשך, שוות מות

תחרות -אילכולל הסדרים מקובלים לעיין התחייבות  הסכםיום.  30הודעה מוקדמת בת ב ו,ההסכם לסיומ

, התחייבות לסודיות ושמירה על הקיין הרוחי של החברה. כמו כן ההסכםחודשים לאחר סיום  12במשך 

   להלן. 8.2ביטוח ושיפוי כמפורט בסעיף  לפטור, ההסכם מכוחזכאי מר בורשטיין, 

 דירקטור העסקת הסכם 8.1.4.2

, את בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021במאי,  24 -ו 2021, במאי 13 בימים

 תחילת מועד("פרופ' יסן כדירקטור  כהןי 1.5.2021החל מיום  לפיו ,פרופ' אבירם יסןהסכם העסקתו של 

, לגמול השתי הקבוע בהתאם בבורסה החברה מיות רישום מועד לאחרזכאי,  יהאפרופ' יסן  18").העסקה

אופציות   2,068יסן' לפרופ וקצוה 2021במאי  13ביום , כן כמו. לעיל 8.1.4לתקות הגמול, כמפורט בסעיף 

דולר ארה"ב  24,832בשווי הוגן של  ,יות רגילות של החברהמ 186,120-למימוש ל היתות(לא רשומות) 

 החברה של המיה מחיריהא  האופציה מימושמשתבע  מיה כלמחיר  ").אופציות(" (כון למועד ההעקה)

, החל יבשילו האופציות .(שער העילה)ות החברה בבורסה יהיה בתום יום המסחר הראשון של משי כפי

חודשים  12-תקופת הסכם היה ל מות שוות, למשך שלוש שים. 12-אחת לרבעון, ב ממועד תחילת ההעסקה,

כולל הסדרים  הסכםיום.  30הודעה מוקדמת בת ב רשאי להביא את ההסכם לסיומו כאשר כ"א מהצדדים

, התחייבות לסודיות ושמירה ההסכםחודשים לאחר סיום  12תחרות במשך -אילמקובלים לעיין התחייבות 

 8.2ההסכם, לפטור ביטוח ושיפוי כמפורט בסעיף  מכוח, יסןעל הקיין הרוחי של החברה. כמו כן זכאי מר 

   להלן.

  ושיפוי ביטוח טורפ 8.2

                                                 
  .ברושטיין מר לבין החברה ביןמעביד -עובד יחסי מתקיימים לא כי יובהר   16

המופיעה שתי הקצאות מצטברות. לפרטים וספים ראו את טבלת השיויים בהון  באמצעות עשה כאמור ההקצאה   17
  .זה לתשקיף' ג בפרק 3.2.2 בסעיף

 .פרופ' יסןמעביד בין החברה לבין -יובהר כי לא מתקיימים יחסי עובד   18
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  משרה וושאי דירקטורים אחריות ביטוח 8.2.1

,אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי המיות של  2021, מאיב 24-ו 2021 מאי,ב 13בימים 

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים , חברת הביטוח איילוןהחברה (בהתאמה) את התקשרות החברה עם 

וושאי משרה, אשר תחול ביחס לדירקטורים וושאי משרה אשר מכהים ו/או יכהו בחברה ו/או בתאגידים 

"). פוליסת ביטוח ושאי המשרה(" חודשים החל מיום ההפקה  12שבשליטתה, מעת לעת, וזאת לתקופה של 

כל הדירקטורים וושאי המשרה בחברה, לרבות דירקטורים תאי פוליסת ביטוח ושאי המשרה הים זהים ל

  וושאי משרה המים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. 

למקרה ולתקופת  מיליון דולר ארה"ב 7.5-גבולות האחריות של פוליסת ביטוח ושאי המשרה הים עד ל

צמית לחברה בגין תביעות ההשתתפות הע. דולר ארה"ב 54,000הביטוח. הפרמיה השתית היה בסך של 

וההשתתפות העצמית לחברה ביחס לתביעות דולר ארה"ב  30,000כגד ושאי משרה היה עד לסך של 

  . דולר ארה"ב 40,000בארה"ב  היה עד לסך של 

  התחייבות לשיפוי ופטור דירקטורים וושאי משרה 8.2.2

והאסיפה הכללית של בעלי המיות של ,אישרו דירקטוריון החברה  2021, מאיב 24-ו 2021, מאיב 13בימים 

, בכפוף להשלמת ההפקה על פי תשקיף זה וכיסת התקון החדש של החברה לתוקף, החברה (בהתאמה)

העקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים וושאי משרה המכהים ושיכהו בחברה מעת לעת, לרבות אלו 

  מעת לעת. המים עם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם, כפי שיהיו 

במסגרת כתבי השיפוי והפטור התחייבה החברה לשפות את האמורים בגין כל חבות או הוצאה ו/או הוצאות 

התדייות סבירות, כמפורט בכתב השיפוי והפטור, שתוטלה עליהם עקב פעולותיהם בתוקף היותם ושאי 

ברה בת של החברה, ובלבד משרה בחברה ו/או ושאי משרה, עובדים או ותי שירותים מטעם החברה בח

שהסכום המרבי של השיפוי הכולל, לא יעלה (במצטבר לכל ושאי המשרה, למקרה בודד ובמצטבר לכל 

, החברה של הכספיים הדוחות פי על שיהיה כפי החברה של העצמי מההון 25%סכום השווה ל המקרים) על

). מובהר, כי השיפוי יחול מעבר מבוקרים או(סקורים  השיפוי בגין בפועל התשלום למועד כון קיימים שהיו

לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים וושאי משרה שרכשה או שתרכוש 

  החברה, מעת לעת.

כמו כן, במסגרת כתבי השיפוי והפטור פטרה החברה כל אחד מהאמורים מכל אחריות כלפיה (בכפוף 

זק ש ושאי למגבלות הדין) ביחס לכל גרם או שייגרם לה על ידי האמורים בפעולותיהם מתוקף היותם

משרה בחברה ו/או ושאי משרה, מועסקים או ותי שירותים מטעם החברה בחברה בת שלה, עקב הפרת 

חובת הזהירות למעט זק עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, ולמעט זקים 

הסכמי השיפוי והפטור ובכללם הפרת חובת זהירות בקשר עם עסקה עם בעל וספים שהוחרגו במפורש ב

שליטה או ושא משרה או עסקה שלבעל שליטה או לושא משרה בחברה יש בה עיין אישי, והכל בכפוף 

  ובהתאם לדין. 

 משרה ושאי תגמול מדייות 8.3

יות ימד והאסיפה הכללית של החברה, דירקטוריון החברה ו, בהתאמה,אישר 2021, במאי 24-ו 13 מיםבי

 ייןות החברות (הקלות לעלתק 1ה א לחוק החברות וכן בהתאם לאמור בתק267תגמול, בהתאם לסעיף 

ת תגמול שתוארה בתשקיף או במסמך הצעה יומדי ,לפיה 2013-ות תגמול), תשע"גיהחובה לקבוע מדי

א לחוק 267בעה לפי סעיף קות שייבור תיחשב כמדייירות ערך שלה לצ הלציבור של חברה המציעה לראשו

יות החברה למסחר ה מה לראשומהמועד שבו תירשמ יםש 5אישור רק בחלוף  טעוההחברות והיא תהיה 

 .לתשקיף זה 'בפח סכת התגמול מצורף לתשקיף זה יבבורסה. העתק מדי



 7-ח

   
 

  עם בעלי שליטה  עסקאות 8.4

 מכ"ל  העסקת הסכם 8.4.1

 דירקטור, , מכ"ל החברהשיידרמןמר אביעד  בו התקשרה החברה עם הקודם העסקה לפרטים אודות הסכם

  לעיל. 8.1.3.1 , ראו סעיףבחברה השליטה ובעל בחברה

 הסכם תיקון את , בהתאמה,של החברה הכללית והאסיפהדירקטוריון ה, אישרו  2021, במאי 24-ו 13 בימים

שים לפי  5התיקון היו לתקופה של  אישור ").התיקון(" החברה"ל כמכ דרמןישי אביעד מר של העסקתו

בהתאם  .2000-(ג) לתקות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עין), תש"ס2ב1ההקלה המופיעה בתקה 

דרמן יהא זכאי לשכר חודשי י") מר אביעד שיהתיקון מועד(" ממועד ההפקה על פי תשקיף זהלתיקון החל 

, מיות רגילות של החברה 277,830למימוש ל היתות) רשומות(לא אופציות  3,087-וכן ל₪  50,000בסך 

 מימושמ שתבע מיה כלמחיר  ").האופציות(" )ההעקה למועד(כון  "בארה דולר 27,328 של הוגן בשווי

 25%. על פי תשקיף זה בהפקה שייקבע כפי החברה של המיה ממחיר 50% -ב והבהג מחיריהא  האופציות

מות שוות, בכל רבעון, החל  8-יבשילו ב האופציותיבשילו בחלוף שה ממועד התיקון ויתר  מהאופציות

לתאים המפורטים  דרמןישיובוסף לשכר החודשי זכאי מר  תיקוןבהתאם ל. מחלוף שה ממועד התיקון

לוהל ש"ח בכל חודש, למעט מקרים חריגים, בהתאם  1,000(עד לתקרה של  תלהלן: החזרי הוצאות וסיעו

וקרן השתלמות, דמי הבראה, דמי מחלה וחופשה  פסיוי ביטוחהפרשות לפסיה,  טלפון, ,פימי של החברה)

דרמן לבווס שתי, בכפוף לעמידה ביעד הכסות יבוסף, בהתאם לתיקון, זכאי מר שיימים.  25שתית בת 

"). ככל שיושג תאי הסף, סףתאי המסך ההכסות של החברה בשה שחלפה (" 120%שתי מיימאלי של 

תי של ימר שסות שתי בגובה משכורת אחת. בכפוף לעמידה ביעד הכק ש130%ידרמן יהיה זכאי למע 

ידרמן יהיה זכאי למעק י"), מר שהתאי המקסימאליויותר מסך ההכסות של החברה בשה שחלפה ("

היה בין תאי הסף לבין התאי המקסימאלי, ככל שסך ההכסות בשה הרלווטית י משכורות. 6שתי בגובה 

תי של מר שק השיאזי המע.(ארילי) י ידרמן יחושב באופן יחסידרמן לא ימובהר כי בכל מקרה מר ש

כולל הסדרים מקובלים לעיין  הסכם 19.משכורות 6 -שמעל ל תלוי ביצועים יהיה זכאי למעק שתי

, התחייבות לסודיות ושמירה על הקיין הרוחי ההסכםחודשים לאחר סיום  6תחרות במשך -אילהתחייבות 

  של החברה.

 סמכ"ל טכולוגיות  העסקת הסכם 8.4.2

 ראשי טכולוגיות מהל, שיידרמן אלדר מרבו התקשרה החברה עם  הקודם לפרטים אודות הסכם העסקה

   לעיל. 8.1.3.2 , ראו סעיףבחברה השליטה ובעל החברה דירקטור, של החברה

 הסכם תיקון את, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו   2021, במאי 24-ו 13 בימים

שים  5לתקופה של אישור התיקון היו "). התיקון(" טכולוגיות"ל כסמכ דרמןישי אלדר מר של העסקתו

 בהתאם. 2000-(ג) לתקות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עין), תש"ס2ב1לפי ההקלה המופיעה בתקה 

יהא זכאי לשכר חודשי  ידרמןיש אלדר מר") התיקון מועד(" ממועד ההפקה על פי תשקיף זה החל לתיקון

, המיות רגילות של החבר 277,803-למימוש ל היתותרשומות)  לא(אופציות  3,087 -וכן ל₪  50,000בסך 

 מימושמ מיה שתבע כלמחיר  ").האופציות(") ההעקה למועד(כון  "בארה דולר 27,328 של הוגן בשווי

 25%על פי תשקיף זה.  בהפקה שייקבע כפי החברה של המיה ממחיר 50% -ב הגבוה מחיריהא  האופציות

מות שוות, בכל רבעון, החל  8-יבשילו ב האופציותיבשילו בחלוף שה ממועד התיקון ויתר  מהאופציות

לתאים המפורטים  דרמןישיובוסף לשכר החודשי זכאי מר  תיקוןבהתאם ל .מחלוף שה ממועד התיקון

                                                 
לצורך  4-יוכפלו ב 2020, המכירות לשת 2020לאור כך שהחברה החלה למכור את מוצריה ברבעון הרביעי לשת     19

  ובהתאמה יחושב אחוז הצמיחה במכירות. 2021ההשוואה לשת 
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לוהל ש"ח בכל חודש, למעט מקרים חריגים, בהתאם  1,000(עד לתקרה של  תלהלן: החזרי הוצאות וסיעו

וקרן השתלמות, דמי הבראה, דמי מחלה וחופשה  פסיוי ביטוחהפרשות לפסיה,  טלפון, ,פימי של החברה)

דרמן לבווס שתי, בכפוף לעמידה ביעד הכסות יבוסף, בהתאם לתיקון, זכאי מר שיימים.  25שתית בת 

"). ככל שיושג תאי הסף, סףתאי המסך ההכסות של החברה בשה שחלפה (" 120%שתי מיימאלי של 

תי של ימר שסות שתי בגובה משכורת אחת. בכפוף לעמידה ביעד הכק ש130%ידרמן יהיה זכאי למע 

ידרמן יהיה זכאי למעק י"), מר שהתאי המקסימאליויותר מסך ההכסות של החברה בשה שחלפה ("

יהיה בין תאי הסף לבין התאי המקסימאלי, ככל שסך ההכסות בשה הרלווטית  משכורות. 6שתי בגובה 

תי של מר שק השיאזי המע.(ארילי) ידרמן יחושב באופן יחסי ידרמן לא ימובהר כי בכל מקרה מר ש

תחרות -אילכולל הסדרים מקובלים לעיין התחייבות  הסכם 20.משכורות 6 -יהיה זכאי למעק שתי שמעל ל

 חייבות לסודיות ושמירה על הקיין הרוחי של החברה., התההסכםחודשים לאחר סיום  6במשך 

 , שיפוי ופטורביטוח 8.4.3

, מר אלדר בחברה השליטה בעליוכן ביטוח אחריותם של  פטור ושיפויל התחייבותבדבר העקת כתבי  לפרטים

ישושאי היותם מתוקף(ידרמן, יידרמן ומר אביעד ש  לפרק זה  8.2 ראו סעיף )בחברה ודירקטוריםמשרה

  .בתשקיף

   בחברה משרה וושאי עיין בעלי ידי על ערך ביירות תוהחזק 8.5

 בעלי ידי על המוחזקים החברה של ערך יירות בדברוהדירקטורים שלה,  החברהם של ידיעת למיטב, לפירוט

  לתשקיף זה. ג'בפרק  3.3או סעיף ר תשקיף זה למועד בסמוך שיהיו כפי בחברה בכירה משרה ושאי או/ו עיין

, בדבר יירות ערך של החברה המוחזקים על ידי בעלי והדירקטורים שלהלהלן פירוט, למיטב ידיעת החברה 

  21.חודשים למועד התשקיף 12 -ב בתאריך שקדםו/או ושאי משרה בכירה בחברה  עיין

  תיאור המחזיק  המחזיק שם

  התשקיף פרסום מועד לפי חודשים 12

  אופציות  מיות
 שיעור

  החזקה

 שיעור

החזקה 

 דילול(

  )מלא

אביעד 

  שיידרמן

בעל השליטה 

  33.26%  33.88%  -  מיות רגילות 50,000  בחברה

אלדר 

  שיידרמן

בעל השליטה 

  33.26%  33.88%  -  מיות רגילות 50,000  בחברה

היירוד 

  בע"מ

בעלת מיות 

 בחברה

בכורה  מיות  11,185

מיות   738-ו סיד

  בכורה א'

לרכישת  אופציות  2,806

  מיות בכורה סיד
8.08%  9.97%  

                                                 
לצורך  4-יוכפלו ב 2020, המכירות לשת 2020ברבעון הרביעי לשת  לאור כך שהחברה החלה למכור את מוצריה    20

  .ובהתאמה יחושב אחוז הצמיחה במכירות 2021ההשוואה לשת 

  .זה לתשקיף' ג בפרק כמפורט ההטבה מיות חלוקתבטבלה הים לפי  המתוארים המיות' מס   21
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אפילד 

  בע"מ

בעלת מיות 

 בחברה

בכורה  מיות  5,326

מיות 5,166  -ו סיד

  בכורה א'

-  7.11%  6.98%  
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   כספייםדוחות  9.1

 השתיים הדוחות הכספיים הדוחות הכספיים הכללים בתשקיף לפי פרק י' לתקות פרטי התשקיף הים

  .2020בדצמבר  31של החברה ליום  והפרדים המאוחדים

  המבקר של החברה החשבון הרוא מכתב הסכמה של 9.2

 )לפי העייןדוח הסקירה (ו וכי חוות דעת ובו כללת הסכמת ,החשבון המבקר של החברה המכתב הסכמה של רוא

  ., ייכללו בתשקיף זה, מובא בזאת בפרק זה להלןעילל 9.1לדוחות הכספיים המויים בסעיף 

  א לתקות פרטי תשקיף 56דוח אירועים כהגדרתו בתקה  9.3

א לתקות פרטי תשקיף בדבר אירועים מהותיים שאירעו 56כהגדרתו בתקה  ,זה מצורף דוח אירועים' טלפרק 

 .התשקיף להגשת הסמוךמועד לועד  2020 בדצמבר 31לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 
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  לכבוד

   אורה סמארט אייר בע"מברת ח הדירקטוריון של

   .אביעד שידרמןבאמצעות מכ"ל: 

  

  .,א.ג.

  

-"התשקיף" ו(להלן בע"מ אייר  סמארט אורהשל מדף  ותשקיף רולציב ראשוה להצעה להשלמהתשקיף  הדון:

  2021המיועד להתפרסם ביוי ) , בהתאמה"החברה"

  

  :שבדון של הדוחות שלו המפורטים להלן תשקיףב (לרבות בדרך של הפייה) להודיעכם כי או מסכימים להכללההו 

  

בדצמבר  31-ו  2020בדצמבר  31לימים  של החברההמואחדים על הדוחות הכספיים  2021, יויב 2דוח רואי החשבון המבקרים מיום  . 1

 .2018בדצמבר  31ולתקופה שהסתיימה ביום  2020 בדצמבר 31ביום  ושהסתיימ מהשתייםלכל אחת , 2019

ג' לתקות יירות ערך (דוחות 9התאם לתקה ב של החברה  פרדה על הדוח הכספי 2021, יויב 2דוח רואי החשבון המבקרים מיום  . 2

ולתקופה  2020 בדצמבר 31לכל אחת מהשתיים שהסתיימו ביום , 2019בדצמבר  31-ו  2020בדצמבר  31לימים  תקופתיים ומיידיים),

 .2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

  

  

  
  זיו האפט

  רואי חשבון

  

  

  



  

 

  בע"מ אייר אורה סמארט
 

2020 לשנתמאוחדים  דוחות כספיים



  

 

  בע"מ אורה סמארט אייר
  
  
  

  2002 לשנת מאוחדים דוחות כספיים
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  
  

  עמוד  
    
    

  2  החשבון המבקריםדוח רואי 
    
    

    :הדוחות הכספיים
    

  3  על המצב הכספימאוחדים דוחות 
    

  4  הכוללרווח על המאוחדים דוחות 
    

  5  על השינויים בהוןמאוחדים דוחות 
    

  6  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 
    
  7-47  המאוחדים אורים לדוחות הכספייםיב
    

  



  

2  

  

  בע"מ ריאורה סמארט אילבעלי המניות של  יםהחשבון המבקר ידוח רוא

  
 2019-ו 2020בדצמבר,  31 לימים") החברה" -(להלן  בע"מ אורה סמארט איירשל  הדוחות על המצב הכספי המצורפיםביקרנו את 

 31בתקופה שהסתיימה ביום  משתי השניםאחת לכל , השינויים בהון ותזרימי המזומנים כוללהרווח ה המאוחדים על הדוחותואת 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של  2018בדצמבר  31ולתקופה שהסתיימה ביום  2020בדצמבר, 

  החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

  
ו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה ערכנ

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין 1973-חשבון), התשל"ג

ת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקור

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 

  בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקתהחברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

  
הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של  לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים

 משתי השניםואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת  2019-ו 2020בדצמבר,  31 לימיםהחברה 

בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2018בדצמבר  31ולתקופה שהסתיימה ביום  2020בדצמבר,  31ביום  שהסתיימה בתקופה

)IFRS2010-) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע.  

  

  

  
  
  
  

  
  

 זיו האפט 

 2021 ,ביוני 2
 רואי חשבון
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  בע"מ אורה סמארט אייר
  על המצב הכספימאוחדים דוחות 

  
  

  בדצמבר 31ליום     

    0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  ביאור  
        

        נכסים שוטפים
  178  2,634  4  מזומנים ושווי מזומנים

  -  104    לקוחות
  41  357  5  חייבים ויתרות חובה

  -  822  6  מלאי

    3,917  219  

        נכסים בלתי שוטפים
  -   70  7  נכסי זכות שימוש

  22  70  8  רכוש קבוע, נטו

  -  363  12  מסים נדחים

    503  22  
        
        

    4,420  241  

        
        
        

        התחייבויות שוטפות
  16  1,423    ספקים ונותני שירותים

  -  36  7  חכירה בגין התחייבויותחלויות שוטפות של 
  347  588  9  זכאים ויתרות זכות

  60  754  10 התחייבויות בגין מענקים

  34 36    צדדים קשורים

    2,837  457  

        
        התחייבויות בלתי שוטפות

  -  36  7  חכירהבגין התחייבות 
  249  -  10  התחייבויות בגין מענקים

  7 95    התחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

    131  256  

      
      גרעון בהון
  -  1  13,14  הון מניות

  580  3,572    וקרנות הוןפרמיה על מניות 
  169  325    קרנות הון

  306  -    תקבולים על חשבון מניות

  )1,527(  )2,446(    יתרת הפסד

    1,452  )472(  
        
        

    4,420  241  

       
        2021, ביוני 2

תאריך אישור הדוחות 
  הכספיים

  ברונשטייןיובל 
  יו"ר הדירקטוריון

  אביעד שניידרמן
  מנהל כללי

  בלומנפלדעופר 
  סמנכ"ל הכספים

  
  
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המצורפים יםביאורה
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  בע"מאורה סמארט אייר 
  הכוללעל הרווח מאוחדים דוחות 

 
  
  

    
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

 10לתקופה של 
חודשים 
ביום שהסתיימה 

  בדצמבר 31

    0 2 0 2  9  1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  ביאור  
          

  -  -  3,780    הכנסות

  -  -  )2,950(  )3(24  עלות המכר

          
  -  -  830    רווח גולמי

          
  )197( )719( )928(  16  הוצאות מחקר ופיתוח
  -  )205(  )498(  17  הוצאות מכירה ושיווק

  )98( )340( )748(  18  הוצאות הנהלה וכלליות

       
  )295( )1,264( )1,344(    הפסד מפעולות רגילות

       
  - 38 127  א19  הכנסות מימון

  - )6( )65(  ב19  הוצאות מימון

       
  )295( )1,232( )1,282(    הפסד לפני מיסים על ההכנסה

       

  -  - 363  12  מסים על ההכנסה

       

  )295( )1,232(  )919(    הפסד לשנה

       

  )295( )1,232( )919(    הפסד כולל 

       
       

  )2.84(  )9.41(  )6.53(    ומדולל דולר ע.נ. בסיסי 0.01הפסד למניה רגילה אחת בת 

ממוצע משוקלל של הון המניות ששימש בחישוב ההפסד 
  130,892  140,476    למניה בסיסי 

  
104,246  

       
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המצורפים הביאורים
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  בע"מאורה סמארט אייר 
  על השינויים בגרעון בהוןמאוחדים דוחות 

  

  
הון 

  המניות

פרמיה על 
 מניות

וקרנות 
  אחרות

תקבולים 
על 

חשבון 
  מניות

  
קרן הון בגין 
עסקאות עם 
  בעלי מניות

קרן הון בגין 
עסקאות 

תשלום מבוסס 
  מניות

יתרת 
  סה"כ  הפסד

  אלפי דולר  
                

 31לשנה שהסתיימה ביום 
        2020בדצמבר 

  
      

                
  )472(  )1,527(  134  35  306  580  -  2020בינואר  1יתרה ליום 

                
  2,687  -  -  -  )306(  2,992  1  הנפקת מניות

  138  -  138    -  -  -  תשלום מבוסס מניות
  18  -  -  18  -  -  -  עסקאות עם בעלי מניות

  )919(  )919(  -    -  -  -  לשנההפסד 

                

  1,452  )2,446(  272  53  -  3,572  1  2020בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

                
  

  
הון 

  המניות

פרמיה על 
 מניות

וקרנות 
  אחרות

תקבולים 
על 

חשבון 
  מניות

  
בגין קרן הון 

עסקאות עם 
  בעלי מניות

קרן הון בגין 
עסקאות 
תשלום 

  מבוסס מניות
יתרת 
  סה"כ  הפסד

  אלפי דולר  
                

 31לשנה שהסתיימה ביום 
        2019צמבר בד

  
      

                

  312  )295(  12  15  -  580  -  2019בינואר  1יתרה ליום 
                

  306  -  -  -  306  -  -  תקבולים על חשבון מניות
  122  -  122  -    -  -  תשלום מבוסס מניות

  20  -  -  20  -  -  -  עסקאות עם בעלי מניות

  )1,232(  )1,232(  -  -  -  -  -  לשנה הפסד

                

  )472(  )1,527(  134  35  306  580  -  2019בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

                
  

  
הון 

  המניות

פרמיה על 
 מניות

וקרנות 
  הון

תקבולים 
על 

חשבון 
  מניות

קרן הון בגין 
עסקאות עם 
  בעלי מניות

קרן הון בגין 
עסקאות 

תשלום מבוסס 
  מניות

יתרת 
  סה"כ  הפסד

  אלפי דולר  
                

חודשים  10לתקופה של 
בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

2018        

  

      
                

מועד  – 2018במרץ  1יתרה ליום 
  -  -  -  ההקמה

  
-  -  -  -  

                

  580  -  -  -  -  580  - ואופציות הנפקת מניות
  12  -  12  -  -  -  -  תשלום מבוסס מניות

  15  -  -  15  -  -  -  עסקאות עם בעלי מניות

  )295(  )295(  -  -  -  -  -  הפסד לשנה

                

  312  )295(  12  15  -  580  -  2018בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

                
  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המצורפים הביאורים



  

6  

  בע"מ אורה סמארט אייר
  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  
  
  

  

  לשנה שהסתיימה 
  בדצמבר 31ביום 

לתקופה של עשרה 
חודשים שהסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 

  0 2 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

        תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
  )295(  )1,232(  )919(  הפסד לשנה

ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת 
  549  321  נספח א' -

  
71  

        

  )224(  )683(  )598(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות שוטפת

        
        
        

        תזרימי מזומנים לפעילות השקעה

  )25(  )15(  )61(  רכישת נכסים קבועים

        

  )25(  )15(  )61(  מזומנים נטו, ששימשו לפעילות השקעה

        
        

        תזרימי מזומנים מפעילות מימון
  580  -  2,687  מניות, בניכוי הוצאות הנפקהתמורה מהנפקת 

  -  389  420  קבלת מענקים לפיתוח
  -  -  )4(  פירעון התחייבות בגין חכירה

  -  200  -  קבלת תקבולים על חשבון מניות

        

  580  589  3,103  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות מימון
        
        

  331  )109(  2,444  עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים
        

  -  315  178  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
        

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות 
  )28(  12  במטבע חוץ

  
)16(  

        

  315  178  2,634  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

        
        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים 
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  בע"מאורה סמארט אייר 
  על תזרימי המזומניםמאוחדים דוחות 

  
  
  

  ההתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת: -נספח א' 
  
  

  לשנה שנסתיימה
  בדצמבר 31ביום 

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה
    בדצמבר 31ביום 

  0 2 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  
        

        הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
  2  16  19  פחת והפחתות

  16  28  )12(  הפרשי שער על יתרות מזומנים
  -  )80(  25  הוצאות מימון, נטו

  12  122  138  הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
  15  20  18  הוצאות בגין עסקה עם בעל שליטה

  -  -  )363(  מסים על ההכנסה

        

  )175(  106  45  

        
        שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  -  -  )104(  גידול בלקוחות
  )70(  29  )316(  בחייבים ויתרות חובה ) קיטוןגידול(

  -  -  )822(  גידול במלאי
  53  )19(  2  גידול (קיטון) בצדדים קשורים

  17  )1(  1,407  גידול (קיטון) בספקים ונותני שירות אחרים

  26  434  329  גידול בזכאים אחרים ויתרות זכות

        

  496  443  26  
        
        

  71  549  321  סה"כ ההתאמות הדרושות להצגת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. המצורפים הביאורים



  בע"מ אורה סמארט אייר
  המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

  

8  

  כללי  -  1אור יב
  
 תיאור החברה  .א

, 2018במרץ  15"החברה") התאגדה ונרשמה בישראל ביום  -בע"מ (להלן אורה סמארט אייר חברת 
  החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות. התאם להוראות חוקב
  

פעילות אחד שהינו תחום איכות האוויר בתחום נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה עוסקת 
בישראל  וירווניטור א מבנית-ובכלל זה פיתוח, שיווק ותפעול פלטפורמות לטיהור אוויר בסביבה התוך

   .תל אביבב, 6ברחוב בית הילל . פעילות החברה מרוכזת במשרדיה הממוקמים ובחו"ל
  

וכן שיווק  בלעדיים, מפיצים, מתווכים החברה משווקת את מוצריה בכל העולם באמצעות מפיצים
  ישיר ללקוחות סופיים.

  אמריקה, אסיה ואירופה.  בשווקים הבאים: בעיקר החברה פועלת 
  

 החברה מוצרי של מכירה הכוללת, המסחרית פעילותה, ופיתוח מחקר כחברת דרכה החלה החברה
  .2020 שנת של הרביעי רבעוןב החלה, קצה וללקוחות למפיצים

  
, נחתם עם מספר משקיעים חדשים וקיימים לרבות אנפילד (בס"ק זה: "המשקיעים"), 2021בחודש מרץ 

מיליון  4.4-הסכם השקעת גישור, במסגרתו גייסה החברה עד למועד פרסום התשקיף סך כולל של כ
  דולר ארה"ב ("השקעת הגישור"). 

  
 Aura Smartבשם:  2018בדצמבר,  10 ) שהתאגדה ביום100%לחברה חברה בת אחת בבעלות מלאה (

Air Inc. ארה"ב ("חברת הבת האמריקאית"), חברת הבת דלאוור, , המאוגדת לפי חוקי מדינת
  הוקמה למטרת הפצה של מוצרי חברת האם בצפון אמריקה. האמריקאית 

  
  הרכב הקבוצה

  
מידע   שם החברה

  נוסף
  

מדינת 
  התאגדות

שיעור זכויות בהון המניות ובזכויות 
  ההצבעה ליום

חברה 
  מחזיקה

בדצמבר  31
2020  

בדצמבר  31
2019  

Aura Smart 
Air Inc.  

 –דלוואר   )1(
  ארה"ב

  החברה  100%  100%

 
  החברה.החברה מאחדת את דוחותיה הכספיים של חברת הבת בדוחותיה הכספיים של   )1(

  
 

תשקיף מדף, , אישר דירקטוריון החברה להגיש תשקיף לראשונה לציבור וכן 2021 למרץ 22-ה בתאריך  .ב
  החברה בבורסה לניירות ערך בישראל. להנפקת מניות
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  (המשך) כללי  -  1ביאור 
 
  )COVID 19נגיף הקורונה (  .ג

  
מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות פוקד את העולם אירוע בעל השלכות  2020מאז תחילת שנת 

). התפרצות נגיף הקורונה גרמה לזעזועים בשווקים הפיננסיים הגלובליים COVID19נגיף הקורונה  (
והעולם הכלכלי נכנס לתקופה של חוסר וודאות. ממשלת ישראל, בדומה לממשלות אחרות בעולם, 

ה בתקופות מסוימות, הגבלות על נקטה בצעדים שונים למניעת התפרצות הנגיף, לרבות מניעת תנוע
  פתיחת עסקים ומגבלות נוספות. 

  
נכון למועד דוח זה, החברה עובדת במתכונת של שגרת קורונה ("תו סגול"), צומצמו מספר הפגישות 
פנים אל פנים והוכנסה שיגרת פגישות בווידאו במקום פגישות פרונטליות, הוגבלה כניסת אורחים 

  מעובדיה להקפיד על ההנחיות הנדרשות על פי משרד הבריאות.למשרדים וכד', תוך דרישה 
  

בשלב זה, לא ניתן להעריך האם מדובר באירוע קצר טווח או לחילופין משבר מתמשך אשר עלול   
להוביל למיתון עולמי. היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה כגון המשך התפשטות הנגיף, 

אחר השינויים בשווקים בארץ ובעולם ובוחנת את ההשלכות החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף 
על פעילותה העסקית בטווח הבינוני והארוך ופועלת על מנת להתמודד עם סוגיות ואירועים הנוגעים 

  למשבר והשלכותיו האפשריות.
  

הארוך לא צפויה להיפגע באופן הקצר ובטווח נכון למועד דוח זה, מעריכה החברה כי פעילותה בטווח 
, ובכך מסייעת במלחמה בנגיף מבנית-לטיהור וניטור אוויר בסביבה התוךפתרון המסייע הותי, נוכח מ

  .הקורונה
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2אור יב
  
 :)IFRSהצהרה לגבי יישום תקני דיווח כספי בינלאומיים (  .א

 
") IFRS"תקני  -הדוחות הכספיים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן 

  ). IASBופרשנויות להם שפורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (
  

(להלן  2010-הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע  .ב
   דוחות כספיים")."תקנות  -

  
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים   .ג
  

  בסיס המדידה  .1

  
  .2הדוחות הכספיים נערכו תוך יישום עקרון העלות למעט כמפורט בהמשך בבאור 

  
  מדיניות חשבונאית עקבית  .2

  
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות 

  בדבר תקנים חדשים שיושמו לראשונה. 3(א)2בביאור המוצגות. למעט האמור 
  

  יישומםתקנים חדשים בתקופה שלפני   .3
  
: להלן( חשבונאית מדיניות גילוי - כספיים דוחות הצגת 1 בינלאומי חשבונאות לתקן תיקונים

  "):IAS 1-ל התיקונים"
 מדיניות אודות למידע גילוי לתת מישויות דורשים 2021 בפברואר שפורסמו IAS 1-ל התיקונים

 ודוגמאות הנחיות נוספו, בנוסף. משמעותית חשבונאית מדיניות במקום מהותית חשבונאית
 IFRS( הפרקטי המדריך תיקון ידי על המהותיות קביעת תהליך את ולהדגים להסביר שנועדו

Practice Statement 2 ,(מהותיות בקביעת דעת שיקול.  
 אולם, הכספיים הדוחות על IAS 1-ל התיקונים של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה
  .כאמור השפעה להעריך ביכולתה אין זה בשלב
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

 
 

 :דוחות כספיים מאוחדים  .ד
 

  חברות בנות
  

כאשר החברה חשופה, או בעלת זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותה בישות מושקעת ויש לה את 
על תשואות אלו באמצעות כוח ההשפעה שלה, החברה שולטת באותה ישות אשר  היכולת להשפיע

מסווגת כחברה בת. החברה מעריכה מחדש את שליטתה בחברה בת כאשר העובדות והנסיבות 
  משתנות.

  
הדוחות הכספיים המאוחדים מציגים את הדוחות הכספיים של החברה וחברת הבת שלה כדוחות 

החל מהמועד שבו מושגת שליטה ועד למועד שבו החברה מאבדת כספיים של ישות כלכלית אחת 
שליטה. לפיכך, יתרות הדדיות, הכנסות והוצאות, רווחים והפסדים אשר הוכרו בנכסים ותזרימי 

  מזומנים, הנובעים מעסקאות תוך קבוצתיות בין הישויות של הקבוצה, בוטלו במלואם.
  

ך שימוש במדיניות חשבונאית אחידה עם החברה כמו כן, הדוחות הכספיים של חברת הבת הוכנו תו
  לגבי עסקאות ואירועים דומים בנסיבות דומות.

 
  

  מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ה
  

  מטבע הפעילות
  

מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית בה פועלת החברה 
ואת עסקאותיה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. מטבע הפעילות של החברה 

  הינו דולר. 
  

וין בדולרים ארה"ב (מטבע הפעילות), אלא אם כן צ באלפי כל הסכומים בדוחות הכספיים מוצגים
  אחרת.

  
  עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ

  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ (מטבע השונה ממטבע הפעילות) נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן 
לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים 

ילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפע
נזקפים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנמדדים לפי עלות מתורגמים לפי שער 
החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ הנמדדים לפי שווי הוגן 

  במועד שבו נקבע השווי ההוגן. מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין
  

 מזומנים ושווי מזומנים  .ו
  

 מידיתמזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מידי, פיקדונות הניתנים למשיכה 
וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, 

  אינו עולה על שלושה חודשים.
  

 מלאי  .ז
  

מלאי הוא נכס המוחזק לצרכי מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך ייצור לצרכי מכירה או חומרים 
  שייצרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים.
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 

  
ההוצאות לרכישת מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו. עלות המלאי כוללת את 

המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים. שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך 
  העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

  
  עלות המלאי נקבעת כדלקמן:

  
  , לפי עלות מזוההבשיטת נכנס ראשון יוצא ראשון-  מוצרים

  
  החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה. 

 
 תקופת המחזור התפעולי  .ח

  
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה שנה. עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות 

ם להתממש השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך שנה. פריטים המיועדים והצפויי
  בתקופה ארוכה משנה מסווגים במאזן במסגרת הנכסים וההתחייבויות הלא שוטפים.

 
 כוש קבוער  .ט

  
 כללי .1

בהספקת סחורות אשר חזוי  בייצור או שימושצורך רכוש קבוע הוא פריט מוחשי, אשר מוחזק ל
החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה על פי מודל  שישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.

  העלות.
  

במודל העלות, פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב הכספי לפי עלותם, בניכוי פחת שנצבר, 
ובניכוי הפסדים מירידת ערך שנצבר במידה והיו כאלה. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס 

להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן וכן עלויות שניתן לייחס במישרין 
  שהתכוונה אלי וההנהלה.

  
 

 הפחתה של רכוש קבוע .2
  

הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת לפי שיטת הקו הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של 
מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי  מרכיבי הפריט

  בתום החיים השימושיים.
  

  אורך החיים השימושיים ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
 

  שיעור פחת  
  %  

  33  מחשבים
  15-33  ציוד אלקטרוני וציוד ממוחשב

  7  ריהוט
  20  כלי רכב

 
בתום  ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה

  שינויים מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא". כל שנת כספים.
  

רווח או הפסד הנוצר כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע נקבע לפי ההפרש 
ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקף לרווח  שבין התקבולים

  .והפסד
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
  
  

  ירידת ערך נכסים מוחשיים  .י

של האם קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך בתום כל תקופת דיווח, בוחנת החברה 
השבה של הנכס -נכסיה המוחשיים, למעט מלאי. במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום בר

-שנוצר, אם בכלל. כאשר לא ניתן לאמוד את הסכום בר במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך
המזומנים אליה שייך -ההשבה של היחידה מניבת-ההשבה של נכס בודד, אומדת החברה את הסכום בר

  הנכס.
  

השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. -סכום בר
תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בהערכת שווי השימוש, אומדני 

בשיעור ניכיון לפני מס המשקף את הערכות השוק הנוכחיות לגבי ערך הזמן של הכסף ואת הסיכונים 
  הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי המזומנים העתידיים. 

  
  הכרה בהכנסה  .יא

החברה מכירה בהכנסה מחוזים עם לקוחות, במועד העברת השליטה על סחורה או על שירות ללקוח 
ומודדת את ההכנסה בסכום המייצג את התמורה שהחברה מצפה להיות זכאית לה עבור אותה סחורה 

  או אותו שירות. 
  

  , הכנסה תוכר תוך יישום מודל בן חמישה שלבים, הכוללים:IFRS 15בהתאם להוראות 
  זיהוי החוזה עם הלקוח  -  1שלב 
במועד ההתקשרות בחוזה, זיהוי כמחויבויות ביצוע נפרדות הבטחות להעביר ללקוח   -  2שלב 

  סחורות או שירותים מובחנים
קביעת מחיר העסקה לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה   -  3שלב 

מלבד סכומים שנגבו לטובת להעברת הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח, 
  צדדים שלישיים

  הקצאת מחיר העסקה למחויבויות ביצוע נפרדות שזוהו בחוזה  -  4שלב 
הכרה בהכנסה כאשר (או ככל ש) החברה מקיימת את מחויבויות הביצוע בנקודת   -  5שלב 

זמן (או לאורך זמן) על ידי העברת השליטה על הסחורות או השירותים שהובטחו 
  .ללקוח

  
  

  מכירת מוצרים
  

החברה מוכרת מוצרים שהיא מייצרת ללקוחות בישראל ובחו"ל. מחויבות הביצוע של החברה היא 
מכירת מוצרים. החברה מכירה בהכנסה ממכירת המוצרים בנקודת הזמן שבה מועברת השליטה במוצר 

וצר. ללקוח: עבור לקוחות בישראל ובחו"ל, באופן רגיל זהו המועד של משלוח או מסירת המ
התשלומים הטיפוסיים של הלקוחות הם בהתאם לתנאי אשראי מקובלים בענף. החברה מספקת 
ללקוחות אחריות על המוצרים מכוח חוק או בהתאם למקובל בענף. אחריות זו אינה מעניקה ללקוח 

  שירות נוסף, ולכן היא אינה מטופלת כמחויבות ביצוע נפרדת, אלא כהפרשה.
  

 ניתנים אינם, להחלפה ניתנים אינם בלעדיים מפיצים עם הסכמים אמצעותב הנמכרים החברה מוצרי
 רואה החברה, לפיכך. מחירים הגנת של זכויות כל וללא כספי החזר עבורם לקבל ניתן לא, להחזרה

  .קצה צרכני המפיצים בכל
 

   ת.אח ביצוע ממחויבות ליותר חוזה להפריד יש אם וקובעת מעריכה גם וזה, החברהח החלת בעת
לשליטה   תלאפליקציה ייעודי ןלחברה שתי מחויבות ביצוע: מכירת מסנן לטיהור אוויר ומתן רישיו

והפקת נתוני ביצוע מהמסנן. המוצר והאפליקציה הינם מובחנים מכיוון שהלקוח יכול להפיק תועלת 
מהמסנן או מהאפליקציה בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן, 

ההבטחה של הישות להעביר את המסנן או האפליקציה ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד. ההכנסה 
מהאפליקציה מוכרת בנקודת זמן, מכיוון שהרישיון מעניק זכות שימוש בקניין הרוחני של הישות 

זו היא אותה הנקודה שבה הוכרו  נקודהשהוא קיים בנקודת הזמן שבה הרישיון מוענק. כפי 
  .המסנןההכנסות ממכירת 
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 אחריות  .יב

 המאפיינים את, היתר בין, בוחנת החברה נפרד שירות ללקוח מספקת אחריות האם ההערכה לצורך
, חוק פי על נדרשת האחריות האם, בנפרד אחריות לרכוש האפשרות את יש ללקוח האם: הבאים
 האחריות שירותי. לבצע מבטיחה שהחברה הפעולות של והמהות האחריות כיסוי תקופת של אורכה
, לפיכך. ללקוח שניתן נוסף שירות הוויםמ אינם הם, בלבד המוצר טיב את להבטיח מנת על ניתנים
 ביצוע כמחויבות IAS-37 עלות אומדן בסיס לפי לאחריות בהפרשה האחריות  את מזהה לא החברה
  .נפרדת

  .בהתאם לצפי עלויות הפרשה לאחריות בדוחותיה הכספיים מבצעתהחברה 
  

 מסים על הכנסה  .יג

מסים על הכנסה ברווח או הפסד כוללים מסים שוטפים ומסים נדחים. תוצאות המס בגין מסים 
 שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח כולל
  אחר או להון. במקרים אלה השפעת המס אף היא נזקפת לסעיף המתייחס ברווח כולל אחר או בהון.

  
  מסים נדחים

  

ההפסדים שנצברו כי ניתן יהיה לנצל את כיוון שצופה  ברווח או הפסד, נדחים במסים  כירהההחברה 
  . בחברה בתקופה הנראית לעין

  
  עלויות מחקר ופיתוח  .יד

  . , בניכוי מענקים והשתתפויותמחקר נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותןבגין פעילויות עלויות 
 מתקיימים אם ורק אם מוחשיים בלתי כנכסים מוכרות פיתוח של פרויקטים בגין המתהוות עלויות

  :הבאים התנאים כל

 ) קיימת היתכנות  טכניתTechnical Feasibility (יהיה שהוא כך מוחשי הבלתי הנכס להשלמת 
 ;למכירה או לשימוש זמין

 למוכר; או בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את להשלים החברה בכוונת  

 למוכרו או מוחשי הבלתי בנכס להשתמש החברה של ביכולתה; 

 לקביעה; ניתן עתידיות כלכליות הטבות יפיק הנכס שבו האופן 

 ולשימוש הפיתוח להשלמת זמינים ואחרים פיננסיים טכניים, משאבים החברה בידי קיימים  
 וכןו; למכירת או ימוחש הבלתי נכסב

 מהימן. באופן למדידה ניתנות, מוחשי הבלתי לנכס לייחסן שניתן הפיתוח במהלך עלויות 
  

 הרווח לדוח נזקפות הפיתוח עלויות, פנימי באופן שנוצר מוחשי בלתי בנכס להכיר ניתן לא כאשר
  .התהוותן במועד והפסד

  
אינם הניתנים להיוון  והסכומים התחלת המכירותבסמוך למועד  והתנאים כאמור לעיל התקיימ

  .מהותיים
 

  תשלומים מבוססי מניות  .טו

תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים הוניים 
של החברה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. החברה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן 

שולס (לעניין אופן מדידת השווי ההוגן -לקבשל המכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל 
). כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים 14של תשלומים מבוססי מניות, ראה ביאור 

עד אשר אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת, החברה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי 
המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת ההבשלה כנגד גידול בהון העצמי, תחת סעיף "קרנות הון". 

תאריך מאזן, אומדת החברה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן ביחס בכל 
  לתקופות קודמות מוכר בדוח רווח והפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.
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ניתנה לעובדים ונותני שירותים הבטחה להענקת אופציות הוניות, נכון  2020עד  2018במהלך השנים 
בכל תקופת דיווח את שווי  מעדכנתלמועד הדוחות הכספיים טרם אושרו הענקות אלו, לכן החברה 

  .הוצאות שכרכנגד  ,תשלום מבוסס מניות הוני,האופציות בסעיף 
 

  נכסים פיננסיים  .טז

  כללי  .א
פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים נכסים 

  של המכשיר.
  

   .השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה
  

  לאחר ההכרה הראשונה, נכסים פיננסים יימדדו בעלות מופחתת או בשווי הוגן בהתאם לסיווגם.
  

  נכסים פיננסיםסיווג   .ב

  מכשירי חוב נמדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים שני התנאים הבאים:
המודל העסקי של החברה הינו להחזיק את הנכסים במטרה לגבות תזרימי מזומנים חוזיים,  •

 וכן
התנאים החוזיים של הנכס קובעים תאריכים מדויקים בהם יתקבלו תזרימי המזומנים  •

 תשלומי קרן וריבית בלבד.החוזיים אשר מהווים 
  

  , מזומנים ופקדונות בבנקים בעלות מופחתת.חייביםלקוחות, בהתאם לכך, מציגה החברה יתרות 
  

  נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת ושיטת הריבית האפקטיבית  .ג

עלות מופחתת של נכס פיננסי הינה הסכום שבו נמדד הנכס הפיננסי בעת הכרה לראשונה בניכוי 
קרן, בתוספת או בניכוי ההפחתה המצטברת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית,  תשלומי

  של הפרש כלשהו בין הסכום הראשוני לבין סכום הפירעון, מותאם בגין הפרשה להפסד כלשהי.
  

שיטת הריבית האפקטיבית הינה שיטה המשמשת לחישוב העלות המופחתת של מכשיר חוב 
  ברווח או הפסד על פני התקופה הרלוונטית. ולהקצאה ולהכרה בהכנסת הריבית

  
  הכנסות ריבית מחושבות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. החישוב מבוצע על ידי               
  יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של נכס פיננסי.              

  
  

 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  .ד
  

תקופות אשראי קצרות כגון לקוחות, בגינם היא מיישמת את ההקלה לחברה נכסים פיננסים בעלי 
שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 

  לאורך כל חיי המכשיר.
  

לחברה מעולם לא היה כשל אשראי, מרבית לקוחות החברה משלמים מראש, חוזקם הכלכלי של 
הייתה השפעה מהותית על  לאלהפרשה להפסד האשראי החזוי ולכן לקוחות החברה איתן, 

  . הדוחות הכספיים של החברה
  

 גריעה של נכסים פיננסיים  .ה
 

בעת גריעת נכס פיננסי הנמדד בעלות מופחתת, ההפרש בין הערך בספרים של הנכס לבין התמורה 
  או שאמורה להתקבל מוכר ברווח או הפסד. שהתקבלה
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  חברההידי -התחייבויות פיננסיות ומכשירים הוניים שהונפקו על  .יז

 סיווג כהתחייבות פיננסית או כמכשיר הוני  .א
  

מסווגים כהתחייבויות פיננסיות או  החברההתחייבויות ומכשירים הוניים שהונפקו על ידי 
  כמכשיר הוני בהתאם למהות ההסדרים החוזיים ולהגדרת התחייבות פיננסית ומכשיר הוני.

  
 מכשירים הוניים  .ב

  
לאחר הפחתת כל התחייבויותיה.  החברהמכשיר הוני הוא כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסי 

נרשמים לפי תמורת הנפקתם בניכוי הוצאות  החברהשהונפקו על ידי  מכשירים הוניים
  המתייחסות במישרין להנפקת מכשירים אלו.

  
  תקבולים על חשבון מניות

  
וידוע, סווגו במסגרת תקבולים על חשבון מניות, אשר מספר המניות שתונפקנה תמורתם קבוע 

  ההון.
  

 כתבי אופציה לרכישת מניות החברה
 

לרכישת מניות החברה, המקנים למחזיק בהן זכות לרכוש תקבולים בגין הנפקת כתבי אופציה 
מספר קבוע של מניות רגילות בתמורה לסכום קבוע של מזומן, מוצגים במסגרת ההון בסעיף 
"תקבולים על חשבון כתבי אופציה". לעניין זה, סכום מימוש המשתנה בהתאם למועד המימוש, 

כל מועד מימוש אפשרי נחשב לסכום אך כבר במועד ההנפקה ניתן לקבוע את מחיר המימוש ב
 קבוע.

        
 הנמדדות בעלות מופחתת התחייבויות פיננסיות  .ג

 
עלויות  במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי

הראשונית,  עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. לאחר ההכרה
בשיטת הריבית  כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת תוך שימוש החברה מודדת את

  .כגון נגזרים האפקטיבית, פרט להתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

 גריעה של התחייבויות פיננסיות  .ד
  

החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת, מבוטלת או 
פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין התמורה ששולמה מוכר 

  ברווח או הפסד.
  

 
 מענקי מדען  .יח

מענק מדען שהתקבל לפעילות מחקר ופיתוח, שבגינו התחייבה החברה לתשלומי תמלוגים למדינה 
הניתנת למחילה. המענק הוכר המותנים בביצוע מכירות עתידיות הנובעות ממימון זה, טופל כהלוואה 

כהתחייבות בדוחות הכספיים, אלא אם קיים ביטחון סביר שהחברה תקיים את התנאים למחילה של 
ההלוואה, אז הוכר כמענק ממשלתי. כאשר ההתחייבות למדינה אינה נושאת ריבית שוק, ההתחייבות 

ש בין התמורה שהתקבלה הוכרה לפי שוויה ההוגן בהתאם לריבית השוק במועד קבלת המענק. ההפר
לבין ההתחייבות שהוכרה בדוח על המצב הכספי בעת קבלת המענק טופל כמענק ממשלתי והוכר 
כהחזר של הוצאות המחקר. החזר ההתחייבות למדינה נסקר מדי תקופת דיווח, כאשר שינויים 

ם מוכרים מענקים ממשלתיי בהתחייבות הנובעים משינוי בצפי התמלוגים מוכרים ברווח או הפסד.
  כאשר קיים בטחון סביר שהמענקים יתקבלו והחברה תעמוד בכל התנאים לקבלת המענק.
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  .10ביאור  למידע נוסף ראה
  

  חכירות  .יט

החברה מעריכה האם חוזה הינו חכירה (או כולל חכירה) במועד ההתקשרות בחוזה. הקבוצה מכירה 
שימוש מחד ובהתחייבות חכירה מאידך בגין כל חוזי החכירה בהם היא החוכר, למעט בנכס זכות 

חודשים) וחכירות של נכסים בעלי ערך נמוך. בחכירות אלה  12חכירות לטווח קצר (לתקופה של עד 
מכירה הקבוצה בתשלומי החכירה כהוצאה תפעולית על בסיס קו ישר על פני תקופת החכירה, אלא 

תי אחר מייצג בצורה טובה יותר את תבנית צריכת ההטבות הכלכליות על ידי החברה אם כן בסיס שיט
  מהנכסים החכורים.

  
תקופת החכירה הינה התקופה שאינה ניתנת לביטול שלגביה לחוכר יש את הזכות להשתמש בנכס 

  החכור יחד עם:
ממש תקופות המכוסות על ידי אופציה להארכת החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר י •

  אופציה זו, וכן
תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר לא יממש  •

  אופציה זו.
  

התחייבות החכירה נמדדת לראשונה לפי הערך הנוכחי של תשלומי החכירה שאינם משולמים במועד 
שהתקבלה ממעריך  כפימשתמשת בשיעור הריבית התוספתי שלה  החברההתחילה. לצורך החישוב, 

  .שווי חיצוני
  

  תשלומי החכירה הנכללים במדידת התחייבות החכירה מורכבים מהתשלומים הבאים:
 , בניכוי תמריצי חכירה כלשהם;)כולל תשלומים קבועים במהותם(תשלומים קבועים  •
שלומי חכירה משתנים שתלויים במדד, שנמדדים לראשונה על ידי שימוש במדד הקיים ת •

 התחילה;במועד 
 

התחייבות החכירה מוצגת בסעיף נפרד בהתחייבויות השוטפות והלא שוטפות בדוח על המצב הכספי. 
נמדדת לאחר מכן על ידי הגדלת הערך בספרים על מנת לשקף ריבית על התחייבות  התחייבות חכירה

 ועל ידי הקטנת הערך בספרים על מנת לשקף את תשלומי החכירה בשיטת הריבית האפקטיבית
  החכירה שבוצעו.

  
העלות של הנכס זכות שימוש מורכבת מסכום המדידה לראשונה של התחייבות החכירה ותשלומי 

במועד התחילה או לפניו. לאחר מכן, נכס זכות שימוש נמדד לפי העלות בניכוי  חכירה כלשהם שבוצעו
   פחת נצבר והפסדים מירידת ערך.
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  (המשך)עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2ביאור 
  

  (המשך) חכירות  .יט

נכס זכות השימוש מוצג בסעיף נפרד בדוח על המצב הכספי. נכס זכות השימוש נמדד לפי מודל העלות 
על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים של נכס  ישר ומופחת בקו

  החכירה. הבסיס. הפחת מתחיל ממועד תחילת
  

על מנת לקבוע אם נפגם הנכס זכות שימוש ולטפל  ,ירידת ערך נכסים IAS 36החברה מיישמת הוראות 
  ערך כלשהו שזוהה. בהפסד מירידת

  
  הפרשות  .כ

משפטית או מחויבות  בהווה ( מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות IAS 37-ה בהתאם להפרש
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, בגינה צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן  )משתמעת

  באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
  

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 
כונים ואי הוודאויות המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסי

הכרוכים במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב 
המחויבות, הערך הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים. שינויים 

  בגין ערך הזמן יזקפו לרווח והפסד.
  

  יים:להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספ
 

  אחריות
  

בהפרשה לתיקונים בתקופת הבדק והאחריות בהתבסס על הערכותיה. הקטנת הפרשה  מכירה החברה
נזקפת לרווח או הפסד כהקטנת הוצאות תיקונים בהם נושאת החברה בפועל או במועד סיום תקופת 

  האחריות, כמאוחר מביניהם.
  

מוצריה. האחריות מוגבלת לתקלות טכניות לאחריות בגין מכירת את ההפרשה הנדרשת בוחנת החברה 
  המוגדרות על ידה ואינה כוללת אחריות כתוצאה מנזקי הלקוח.

  
  

  הטבות לאחר סיום העסקה

בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בתוקף, חייבת החברה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים 
לתשלום פיצויי פרישה מכוסה שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות. התחייבות החברה 

בעיקרה על ידי הפקדות שוטפות על שם העובדים בקופות פנסיה ופיצויים מוכרות, ועל ידי רכישת 
לחוק  14. בהתאם לסעיף 14פוליסות בחברת ביטוח. החברה מחתימה עובדים חדשים על סעיף 

הפיצויים ובהתאם ממשכורתם החודשית לקופות  8.33%התעסוקה, החברה מפקידה לעובדי החברה 
היא פטורה מכל תשלום נוסף לעובד בעת עזיבתו. במקביל, אין החברה יכולה להשתמש בכספים 

  המופקדים בקופות מעבר לחלוקתם לעובדים עם עזיבתם.
ההפרשים  והשלמתעד לתיקון הטעות ו לאור טעות בהפרשות לקופות הפיצויים של עובדי החברה

בגין הטבות לעובדים, סכום ההפרשה ליום התחייבות שמת החברה, רולקופות הפיצויים של העובדים, 
  בהתאמה. דולראלפי  7 -ו דולראלפי  95 סך של 2019בדצמבר  31וליום  2020בדצמבר  31
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  עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)  -  2ביאור 
  

  (המשך) הפרשות  .כ

  הטבות עובדים לטווח קצר
  

חודשים מתום  12אשר צפויות להיות מסולקות במלואן לפני  הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות
  השנה בה ניתן השירות המזכה על ידי העובד.

  
הטבות עובדים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות הישות בגין שכר, חופשה והבראה, הטבות 

זויה הישות אלו נזקפות לרווח והפסד, במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא מהוון אותו ח
לשלם. הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצר להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם בגינן מוכר 

  כהתחייבות.
  

  הפסד למניה  .כא

החברה מחשבת את סכומי ההפסד הבסיסי למניה על ידי חלוקת ההפסד, המיוחס לבעלי המניות 
במחזור במהלך תקופת  הרגילות של החברה, בממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות הקיימות

  הדיווח.
  

הרווח (הפסד) למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי (הפסד) המיוחס לבעלי מניות החברה 
במספר המניות הרגילות הממוצע המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח (הפסד) הבסיסי למניה 
נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות (ניירות ערך 

כדוגמת כתבי אופציה ואופציות לעובדים) נכללות רק בחישוב הרווח המדולל למניה במידה  המירים
שהשפעתן מדללת את הרווח (הפסד) למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה 
את ההפסד למניה. בנוסף, מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל 

  יה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח (הפסד) הבסיסי למניה.למנ
  

  בדוח על תזרימי המזומנים ה/ שהתקבל הריבית ששולמ סיווג  .כב

בידיה וכן תזרמי מזומנים בגין ריבית  החברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית אשר התקבלה
  . מזומנים אר שימשו או נבעו מפעילות שוטפת ששולמה כתזרימי
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  שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות  -  3ביאור 
  

לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים  2 ביישום המדיניות החשבונאית של החברה, המתוארת בבאור
מסוימים, להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים 
והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון 

  אות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצ
  

האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים מוכרים 
וי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה  רק בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינ

  ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.
  

  התחייבויות בגין מענקים מהמדען הראשי בישראל  .א

ר שהמענק , על הנהלת החברה לבחון האם קיים ביטחון סביחי2בהתאם לטיפול החשבונאי בביאור 
  שהתקבל יוחזר.

  
תלוי בתחזיות ) 10הערך הנוכחי של התחייבויות לתשלום תמלוגים למדען הראשי בישראל (ראה ביאור 

  ובהנחות של הנהלת החברה לגבי הכנסותיה העתידיות של החברה ושיעור הריבית להיוון.
  

לכיסוי ההתחייבות לצורך אמידת הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים להדרש 
בהתבסס על  ,2021תום שנת למדען הראשי בישראל, החברה מעריכה כי מענקי המדען יוחזרו עד 

  תחזית המכירות המצרפיות של החברה.
  

תחזיות ההנהלה לגבי המכירות המצרפיות עד לתום החזר המענקים לעיל מבוססות על תוכניות 
  ה הקרובה.החברה למכירת מוצרי החברה בשנ

  
  .5%ור ההיוון בגין מענקים שנתקבלו מהמדען הראשי הינו שיע

  
  היוון הוצאות מחקר ופיתוח  .ב

  .לעיל.יד 2ראה ביאור 
  

  מלאי  .ג

שווי מימוש נטו של המלאי נסקר בסוף כל תקופת דיווח. גורמים העשויים להשפיע על מחירי מכירה 
בשוק, טכנולוגיה עדיפה כוללים את הדרישה הקיימת בשוק למלאי החברה, פעילות של המתחרים 

  בשוק, מחירי חומרי גלם ופשיטת רגל של לקוחות וספקים.
 

  
 מטבע הפעילות   .ד

מטבע הפעילות הוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר את הסביבה הכלכלית בה ו', 2כאמור בביאור 
מרבית פועלת החברה ואת עסקאותיה ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה. 

 המכר הינו דולרי,דולריות וצפויות להיות דולריות בהמשך, עלות  ןהינ יהנסות החברה ממכירותהכ
 .ארה"ב דולרהינו מטבע הפעילות של החברה  כילפיכך קבעה החברה 

 מסים נדחים  .ה

  .הלןל 12ראה ביאור 
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  מזומנים ושווי מזומנים  -  4ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  141  2,359 במטבע דולר ארה"ב
  37  275 במטבע זר (ש"ח ואירו)

  2,634  178  

  
  חייבים ויתרות חובה  -  5ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  20  -  הוצאות מראש
  14  29  הכנסות לקבל
  7  312  מס ערך מוסף

  -  16  אחריםחייבים 

  357  41  

  
  מלאי  -  6ביאור 

  
  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  -  822  מוגמרים מוצרים
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  חכירות  -  7ביאור 
  

  החברה.קיום הפעילות השוטפת של ל המשמשלחברה הסכם חכירה של מבנה משרדים   
ביום  שתחילתםלמשך תקופת שכירות של שנתיים,  2020נובמבר משרד נחתם בהחכירות של ה םהסכ  

בשנה ₪,  10,500, דמי השכירות החודשיים בשנה הראשונה 2022באוקטובר  31וסיומה ביום  11.11.2020
  . ש"ח 12,500השנייה 

  
  פירוטים בדבר עסקאות חכירה  .א

    

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2020  
  אלפי דולר    

  6    נכסי זכות שימוש הוצאות פחת בגין
  
  
 נכסי זכות שימוש:  .ב

  

  
שכירות 
  מבנים

  אלפי דולר  
    :2020תנועה לשנת 

  -  2020ר אבינו 1יתרה ליום 
  76  חוזים חדשים

  )6(  פחת והפחתות

  70  2020בדצמבר  31ליום ת עלות מופחתת יתר

    
  

  
 חכירה: בגין התחייבויות  .ג

  

  תנועה:
שכירות 
  מבנים

  אלפי דולר  
    

    :2020תנועה לשנת 
  -  2020בינואר  1יתרה ליום 

  76  חוזים חדשים
  -*  הוצאות ריבית

  )4(  פרעון

  72  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

    
  אלפי דולר 1 -* פחות מ        

  
  רכוש קבוע  -  8ביאור 

  

  בדצמבר 31ליום   :תנועה

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  15  22  יתרה לתחילת התקופה
  14  61  תוספות במהלך השנה

  )7(  )13(  במהלך השנה פחת והפחתות

      

  22  70  התקופה סוףליתרה 
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  זכאים ויתרות זכות  -  9ביאור 
  

  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  60  144  עובדים ומוסדות בגין שכר
  287  434  מקדמות מלקוחות

  -  10  לשלםהוצאות 

  588  347  

      
  

  התחייבויות בגין מענקים  -  10ביאור 
  

  ההרכב:

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

  309  754  הרשות לחדשנות

      
  

 31החברה קיבלה מממשלת ישראל מענקי השתתפות במחקר ופיתוח. סך המענקים שהתקבלו עד ליום 
). 3.215אלפי ש"ח על פי שע"ח  2,668-(כ ריבית שנצברהכולל  ,אלפי דולר 830 -עומדים על כ 2020בדצמבר 

. בהתאם לכך החברה העריכה את 2021דצמבר ב 31בהתאם להערכת החברה, ההתחייבות תוחזר עד ליום 
  .דולראלפי  754 -בסך של כ 31.12.2020ההתחייבות בספריה ליום 

  
-אלפי דולר, כולל ריבית שנצברה (כ 395 -עומדים על כ 2019בדצמבר  31סך המענקים שהתקבלו עד ליום 

החל ). בהתאם להערכת החברה, ההתחייבות תוחזר בתשלומים חודשיים 3.456אלפי ש"ח על פי שע"ח  1,365
בסך  31.12.2019. בהתאם לכך החברה העריכה את ההתחייבות בספריה ליום 2023ועד לשנת  2020מספטמבר 

   .דולראלפי  309 -של כ
  

הגדילה ולאור הביקוש בעולם למערכות טיהור וניטור אוויר,  2020בשנת  ההתקדמות במחקר ופיתוחלאור 
  הצפויות. תחזית ההכנסותאת , 2020, בשנת החברה

  
    ערבויות  -  11ביאור 

  
  . שכירות המשרדים לטובת דולר אלפי 16בסכום של  פקדוןלחברה  2019בדצמבר  31 ליום
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  מיסים על הכנסה  -  12ביאור 
  

 על הכנסות החברה: שיעורי המס החלים  .א
 

סותיה של החברה חייבות במס בשיעור מופחת , הכנ1959-התשי"ט, לחוק עידוד השקעות הון בהתאם 
, במסגרת רולינג עם לחוק 51בסעיף  חכמשמעות המונ ,"מועדףוזאת מתוקף מעמדה כ"מפעל  16%של 

  .רשות המיסים
  

 .2018ת המס קרי משנמיום היווסדה, שומות הנחשבות כסופיות טרם הוצאו לחברה   .ב
  

 מסים נדחים  .ג
  

לאור . אלפי דולר 2,268 -ל כלהחברה הפסדים עסקיים צבורים לצורכי מס בסך ש 2020בדצמבר,  31ליום 
של החברה, חוזים  םהרווחיתחזית  לע בהתבסס ,צפי ניצול ההפסדים הצבורים בעתיד הנראה לעין

  מיסים נדחים בגין ההפסדים המועברים.נכס יצרה החברה  לשנים הבאות,צפי מכירות חתומים ו
  

הצפויים לחול  , בהתבסס על שיעורי המס16%מחושבים לפי שיעור מס של  2020המסים הנדחים בשנת 
  בעת המימוש.

  
  מס תיאורטי  .ד

  להלן התאמה בין סכום המס התיאורטי לבין סכום המסים על ההכנסה שהוכר ברווח או הפסד:  

    
 לשנה
 ביום שהסתיימה

  בדצמבר 31

 10לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימו ביום 
  בדצמבר 31

2020  2019  2018  
  דולר אלפי

  )295(  )1,232(  )919(  רווח (הפסד) לפני ניכוי מסים על ההכנסה
  23%  23%  23%  שיעור מס חברות שחל על החברה

  )68(  )284(  )211(  התיאורטיהמס (חיסכון המס) 
        

        תוספת (חיסכון) במס בגין:
  21  86  64  הטבות במס בגין מפעלים מאושרים/מוטבים

הפרשים זמנים והפסדים לצורכי מס שבגינם לא הוכרו 
  מסים נדחים בתקופה

  198  47  

הטבה מתקופה קודמת שלא הוכרה בעבר ששימשה 
  להקטנת הוצאות מסים שוטפים

  -  -  

הטבה מתקופה קודמת שלא הוכרה בעבר ששימשה 
  להקטנת הוצאות מסים נדחים

)245(  -  -  

      29  אחר
  -  -  )363(  סה"כ מסים על ההכנסה

  

ה שנרשם בתקופה המדווחת בסך של מס הנדחהנכס המיסים בדוח רווח והפסד משקפים את  הכנסות  .ה
 אלפי דולר. 363

  
. החל מהרבעון 2020, אשר החלה מכירות ברבעון הרביעי של שנת החברה הינה חברת מחקר ופיתוח  .ו

החלה לנצל הפסדים ברבעון כיוון שהחברה . הפסדים צבורים מנצלת החברה 2020הרביעי של שנת 
רים בעתיד הנראה לעין ובהתבסס על תחזית הרווחים ולאור צפי ניצול ההפסדים הצוב 2020הרביעי של 

 של החברה וחוזים חתומים יצרה החברה נכס מיסים נדחים בגין ההפסדים המעוברים. 
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  הון מניות  -  13ביאור 
  
  הרכב המניות  .א

  

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  ר ש ו ם  
מונפק 
  ר ש ו ם  ונפרע

מונפק 
  ונפרע

  דולראלפי   
          

  100,000  897,720  100,000  897,720  ע.נ. כ"א ש"ח 0.01מניות רגילות בנות 

  30,892  58,000  30,892  58,000  ע.נ. כ"א₪  0.01מניות בכורה סיד 

ש"ח ע.נ.  0.01מניות בכורה א' בנות 
  -  44,280  44,280  44,280  כ"א

          
  
על  אסיפת בעלי המניות של החברה במסגרת סבב השקעה בכורה סיד, החליטה, 2018ביולי  29ביום   .ב

כך שההון הרשום של מהיות בכורה סיד,  58000 -מניות רגילות ל 58,000המרה וסיווג מחדש של 
 מניות בכורה סיד. 58,000 -מניות רגילות ו 942,000המורכב מ ₪,  10,000החברה יעמוד על 

 
החליטה אסיפת בעלי המניות של החברה על  ,, במסגרת סבב השקעה בכורה א'2019בדצמבר  22ביום   .ג

מניות בכורה א', כך שההון הרשום של החברה  44,280-מניות רגילות ל 44,280המרה וסיווג מחדש של 
מניות  44,280-מניות בכורה סיד ו 58,000מניות רגילות,  897,720-המורכב מ₪,  10,000יעמוד על סך של 

 בכורה א'.
  

 מניות רגילות  .ד
  

בעלי מניות בחברה, כאשר  באסיפתמניות רגילות מקנות לבעליהן זכות לקבלת הודעות ולהשתתף 
כל מניה רגילה מקנה קול אחד באסיפת בעלי המניות, להשתתף בחלוקת מניות הטבה וחלוקת רווחים 

  ככול שתאושרנה וחלוקת עודפים אגב אירוע פירוק או אירוע מכירה.
  

 בכורה סידמניות   .ה
  

(המרה מרצון או  העודפות, הצמודות למניות בכורה סיד כוללת זכות המרה למניות רגילותהזכויות 
, זכות קדימה בחלוקת נכסים ממחזיקי מניות הבכורה סיד) 50% -המרה אוטו' בהחלטה של מעל ל

יצוין כי כל עוד בעלי  דילול.-בפירוק (ביחס למניות רגילות אך לא ביחס למניות בכורה א') והגנת אנטי
מהון המניות, על בסיס דילול מלא, הם זכאים למנות  8%-מניות בכורה סיד החזיקו כקבוצה יותר מ

דירקטור מטעמם. כמו כן, כל עוד לא יתמנה דירקטור כאמור, ובעלי מניות בכורה סיד החזיקו (ביחד 
עמם מהון המניות, על בסיס דילול מלא, קיימת להם הזכות למנות משקיף מט 5%-כקבוצה) יותר מ

  .לישיבות הדירקטוריון
לאור העובדה שמנגנון התאמת המחיר וכן אירועים בעקבותיהם יהיו זכאים מניות הבכורה לתשלום 

  במזומן הינם בשליטת החברה, סווגו מניות הבכורה להון.
  

  
 מניות בכורה א'  .ו

 
הזכויות העודפות, הצמודות למניות בכורה א' כוללות זכות המרה למניות רגילות (המרה מרצון או 

ממחזיקי מניות הבכורה סיד+א'), זכות קדימה בחלוקת נכסים  50% -המרה אוטו' בהחלטה של מעל ל
החזיקו כקבוצה יצוין כי כל עוד בעלי מניות בכורה א'   דילול וכן זכויות וטו שונות.-בפירוק, הגנת אנטי

מהון המניות, על בסיס דילול מלא, המשקיע המוביל מטעמם זכאי למנות דירקטור. כמו  15%-יותר מ
 5%-כן, כל עוד לא יתמנה דירקטור כאמור, ובעלי מניות בכורה סיד החזיקו (ביחד כקבוצה) יותר מ

  ישיבות הדירקטוריון.מהון המניות, על בסיס דילול מלא, קיימת להם הזכות למנות משקיף מטעמם ל
  

יהיו זכאים מניות הבכורה לתשלום  םבעקבותיה םלאור העובדה שמנגנון התאמת המחיר וכן אירועי
  במזומן הינם בשליטת החברה, סווגו מניות הבכורה להון.
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  (המשך) הון מניות  -  13ביאור 
 

 ומניות בכורה של החברה השקעות במניות רגילות  .ז
  
 .ע.נ. כ"א₪  0.01מניות רגילות בנות  100,000החברה במייסדי החברה  הקצתה 2018מרץ, ב 15ביום  .1

 
, במסגרתו התקשרה סיד החברה סבב השקעה למניות בכורה השלימה ,2018 נובמברב 21ביום  .2

 -דולר בתמורה ל 580,000השקיעו המשקיעים סך של לפיו החברה בהסכם הקצאה עם משקיעים 
אחד  קיבל כחלק מסבב השקעה, דולר. 18.78, במחיר למניה של סיד מניות בכורה 30,892

  .0.01בתוספת מימוש של  Warrantsאופציות  2,806המשקיעים  
  
, במסגרתו התקשרה א' למניות בכורהנוסף ביצעה החברה סבב השקעה  2020באוקטובר  13ביום  .3

, לפיו בתמורה לסך חלק מבעלי המניות הקיימים ומשקיעים חדשיםהחברה בהסכם הקצאה עם 
 .רדול 67.75במחיר למניה של א' מניות בכורה  44,280אלפי דולר הוקצו  3,000 -של כ

  
לפרטים נוספים ראה למניות רגילות  Warrantsכתבי האופציה  2,806, מומשו ך המאזןילאחר תאר .4

 ).1(24ביאור 
  

 .)2(24ביאור ראה נוספים  לפרטיםה החברה בהסכם לגיוס הון נוסף, רלאחר תאריך המאזן התקש .5
  

 תנועה בהון המניות הנפרע במלואו  .ח
       
מספר  

מניות 
  רגילות

מספר 
מניות 

  סיד בכורה

מספר 
מניות 

  בכורה א'

   ביח'  ביח' 

    
  - 30,892  100,000  2019בינואר  1יתרה ליום 

     
  - -  -  הנפקת מניות

  - 30,892  100,000  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

     
  44,280 -  -  הנפקת מניות

  44,280 30,892  100,000 2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
 

 פיצול מניות  .ט
  

 .המאזן תאריך לאחר רועיםיא 24.5 ביאור ראה
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  תשלום מבוסס מניות  -  14ביאור 
  

 220-2018פירוט התוכניות של הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים ויועצים בחברה בשנים   .א
  

אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות על פיה יוקצו מעת לעת, לעובדים,  ,2021בינואר 
לדירקטורים, לנושאי משרה, ליועצים, לנותני שירותים ולבעלי שליטה של החברה, ללא תמורה, כפי 

ידי דירקטוריון החברה, כתבי אופציות לא רשומות לרכישה של מניות רגילות של החברה. -קבע עליש
("פקודת  1961-לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א 102התאם להוראות סעיף ההענקה תבוצע ב

מס הכנסה") במסלול עם נאמן או מסלול ללא נאמן. ליועצים, נותני שירותים, בעלי שליטה או כל גוף 
(ט) לפקודת מס הכנסה בלבד. תוקפה של 3אחר שאינו עובד של החברה יוקצו אופציות על פי סעיף 

  שנים ממועד אימוצה על ידי החלטת הדירקטוריון. 10ו התוכנית הינ
  

השווי נמדד על כן, של השירותים שהתקבלו, ד באופן מהימן את השווי ההוגן למדואין ביכולת החברה 
  ההוגן בהתייחס לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים.

  
לעובדים ונותני שירותים הבטחה להענקת אופציות הוניות, נכון  וניתנ 2020עד  2018במהלך השנים 

, לכן החברה משערכת בכל בדירקטוריון החברה למועד הדוחות הכספיים טרם אושרו הענקות אלו
תקופת דיווח את שווי האופציות ומעמידה את שווי האופציות בסעיף תשלום מבוסס מניות כנגד 

  .הוצאות שכר
  

- 2020ובשנת  אופציות 3,270 - 2019בשנת , אופציות 6,522 - 2018 בשנתהבטחות להענקת אופציות 
  .אופציות 1,916

  
  האופציות שהובטחו כאמור לעיל., העניקה החברה את 2021בפברואר  21ביום 

  
  

 שהובטחו לעובדים ונותני שירותפירוטים באשר לכתבי אופציות   .ב
  

  2019בדצמבר  31ליום   2020בדצמבר  31ליום   

  
מספר 

  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

מספר 
  האופציות

ממוצע 
משוקלל של 

מחיר 
  המימוש

          
          :שהובטחוכתבי אופציה 

  0.01  6,522  10.22  9,792  קיימים במחזור לתחילת התקופה

  30.59  3,270  67.75  1,916  בטחוהו

  10.22  9,792  19.64  11,708  לתום התקופהאופציות הבטחה ל
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  תשלום מבוסס מניות (המשך)  -  14ביאור 
 

 מהות והיקף הסדרי התשלומים מבוססי מניות במהלך התקופה  .ג
 

  :2020, 2019 ,2018 השניםמהלך אופציות בהבטחה להענקת 
  

  

הבטחה 
לאופציות 

1+2  

הבטחה 
לאופציות 

3  

 הבטחה
אופציות ל

4  

 הבטחה
אופציות ל

5  

 בטחהה
אופציות ל

6  
            

  25/11/20  26/09/19  01/03/19  01/11/18  10/08/18 הבטחהמועד 
  1  1  1  1  2  אופציותל הבטחה מספר מקבלי

            
  1,916  1,476  1,794  2,174  4,348 שהובטחוכמות אופציות 

  10  10  10  10  10  אורך החיים החוזי המקורי
  67.75  67.75  0.01  0.01  0.01  תוספת מימוש ממוצעת (בדולר)

  -  -  -  22  44  (אלפי דולר) 31.12.2018ליום שווי 
  -  6  42  50  101  (אלפי דולר) 31.12.2019ליום שווי 
  24  18  60  73  146  (אלפי דולר) 31.12.2020ליום שווי 

            
  1,916  1,476  1,794  2,174  4,348  2020נותר במחזור לסוף 

            
  

  במהלך התקופהמהות והיקף הסדרי התשלומים מבוססי מניות   .ד
  

 את האופציות ההוניות שהובטחו לעובדי החברה כאמור לעיל, בכל תקופת דיווח משערכת החברה
  .עלויות שכרומעמידה את שווי האופציות בסעיף תשלום מבוסס מניות כנגד 

  
) 1973( לצורך מדידת השווי ההוגן של כתבי האופציה בוצע שימוש במודל המבוסס על בלאק שולס

). הנתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן הם: שיעור ריבית חסרת Structural Model) (1974ומרטון (
, תקופה צפויה למימוש 31.12.18ליום  2.48%, 31.12.19ליום  1.6%, 31.12.20-ליום ה 0.17%סיכון של 

  .31.12.18ליום  55%, 31.12.19ליום  60%, 31.12.20-ליום ה 65%-שנים ותנודתיות צפויה של כ 3של 
  

פרטים לגבי ההשפעה של עסקאות תשלום מבוסס מניות על הרווח או ההפסד של החברה תקופה   .ה
 ועל מצבה הכספי:

  
  

  
  לשנה שהסתיימה

  בדצמבר 31ביום 

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה 
  בדצמבר  31 ביום

  0 2 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

הוצאה כוללת בגין תשלום מבוסס מניות 
  122  138  בגין שירותים אשר הוכרו כהוצאה בתקופה

  
12  
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  התקשרויות מהותיות    -  15ביאור 
  

מנהלת החברה על מנת להבטיח את זמינות מוצריה ושמירה על מחיריהם,  – אל-תעשיות בית הסכם  .א
קבוצת תעשיות בית אל, כיצרן הבלעדי ארוכת טווח עם  ותהתקשרבמטרה לחתום על  מו"מ מתקדם

 ).3(24לפרטים נוספים ראה ביאור  של החברה וכספק חומרי הגלם העיקרי שלה
 

מהותיים, אשר סך ההכנסות של החברה  לחברה מספר לקוחות ומפיצים – הסכמי הפצה  .ב
 מסך ההכנסות של החברה.  5%מלקוחות ומפיצים אלו עולה על 

  
פיצים רוכשים מהחברה כמות מוגדרת של מוצרים, אשר התשלום בגינם אינו מושפע מיכולתו של מ

  ללקוחות הקצה.המפיץ למכור את המוצרים 
 

   בלעדיים מפיצים
  חוזי הפצה בלעדיים, במדינות שונות. 9, החברה חתמה על אישור הדוחות הכספייםנכון 

  
הסכם הפצה בלעדי, כולל בד"כ את ההוראות הבאות: (א) המפיץ מקבל בלעדיות בטריטוריה שהצדדים 
  הסכימו עליה; (ב) הבלעדיות מותנית בעמידת המפיץ ביעדי מכירות מוגדרים מראש, כאשר אי עמידת 

 
של המפיץ ביעדים מקנה לחברה את הזכות לבטל ההסכם עם המפיץ או לחלופין לבטל את בלעדיותו 

(ג) למפיצים ניתנת הזכות לרכוש את מוצרי החברה במחיר קבוע ולמכור אותו בטריטוריה  המפיץ;
  הבלעדית שנקבעה בהסכם במחיר בו הם רואים לנכון.

   
תקופת ההתקשרות במרבית הסכמי ההפצה הבלעדיים הינה בד"כ שלוש שנים והיא כוללת אפשרות 

מתחייבת במסגרת ההסכם, לספק את מוצריה בתאריך הארכה לשנה אחת נוספת בכל פעם. החברה 
  ובתנאי שילוח בהם בחר המפיץ.

  
, החברה נותרת אחראית כלפי לקוחות הקצה בכל הקשור לאחריות המפיצים עם ההסכם תנאי פי על

. יצוין כי תעשיות חודשים ("תקופת האחריות") 24ובאירופה  חודשים 12למוצרי החברה, וזאת למשך 
. המפיצים באירופה האחריות תל גב למשך תקופאאחריות גב  לחברה ת) נותנהחברה יתיצרנבית אל (

יכולים לרכוש אחריות לשנה נוספת בתוספת תשלום, בשל העובדה כי באירופה יש חובת אחריות של 
  שנתיים במכירת מוצרי צריכה. 

  
ת ובלעדי במדינ , התקשרה החברה עם מפיץ בטאיוואן במסגרת הסכם הפצה2020, בספטמבר 2ביום 

. תקופת ההסכם הינה לחמש שנים, המוארכת באופן אוטומטי למשך חמש שנים ווייטנאם טאיוואן
  .בהסכם הקבועים ביעדיו יעמוד שהמפיץ ככלנוספות, 

  
   בלעדיים שאינם מפיצים

  
תנאי ההתקשרות עם המפיצים שאינם בלעדיים זהים לתנאי ההתקשרות עם מפיצים בלעדיים, 

  .תהמחייבים. מפיצים אלו אינם מקבלים בלעדיות ביחס לטריטוריה מוגדרבשינויים 
  

 לקוחות קצה
מרבית המכירות של מוצרי החברה מבוצעת באמצעות מפיצים. יחד עם זאת, החברה מתקשרת 
לעיתים במישרין גם עם לקוחות קצה, עסקיים ופרטיים כמפורט להלן, בטריטוריות בהן אין לחברה 

  ים בלעדיים.התקשרויות עם מפיצ
  
, ומוסדיים בארץ ובחו"ל עסקיים קצה לקוחות מספר לחברה - ומוסדיים עסקיים לקוחות .1

 הצעת מחיר ספציפית ומותאמת לדרישת הלקוח. באמצעות מבוצעת אלו לקוחות עם ההתקשרות
  ללקוחות עסקיים ומוסדיים זהה לתנאי השירות לשאר לקוחות הקצה.תנאי השירות 

   
מכירות החברה ללקוחות פרטיים הינן בעיקר באמצעות אתר האינטרנט של  –לקוחות פרטיים  .2

 החברה. 
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  (המשך) התקשרויות מהותיות    -  15ביאור 
  

  (המשך) הסכמי הפצה  .ב
  

  נתוני מכירות לפי מאפיין לקוחות
  

ללקוחות ממכירות החברה הינם  15%, ממכירות החברה הינם למפיצים 85%נכון למועד התשקיף, 
  .קצה

  
  מהותיים ומפיצים לקוחות

   
ים אלו עולה פיצה מלקוחות ומסות של החברנלחברה מספר לקוחות ומפיצים מהותיים, אשר סך ההכ

  מסך הכנסות החברה. 5%על 
  

מסך ההכנסות השנתיות של  10%מכל אחד מהם, עולה על לחברה שני מפיצים אשר סך ההכנסות, 
   .2020בשנת החברה 

  
  :2020בשנת  ושיעור מסך המכירות של החברה מהותייםממפיצים  סה"כ הכנסות

  
  

    לשנה שהסתיימה   
    בדצמבר 31ביום   
  0 2 0 2    
  שיעור  אלפי דולר  

      

  10%  391  מפיץ א'
  15%  551  מפיץ ב'

  
  
  

  התפלגות מכירות ללקוחות קבועים
  
  
  :קוחותלסוגי סיווג הכנסות החברה לפי   .א
  

  
    לשנה שהסתיימה   
    בדצמבר 31ביום   
  0 2 0 2    
  שיעור  אלפי דולר  

      

  10%  398  מוסדי
  85%  3,201  מפיץ

  5%  181  אחרים
                   

, ראה ביאור מגזרי סיווג הכנסות החברה לפי שווקים גאוגרפיים בהתבסס על מיקום הלקוחות  .ב
 פעילות.
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  פיתוחו מחקר הוצאות    -  16אור יב
  ההרכב:

  לשנה שהסתיימה  

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   
   0 2 0 2   9 1 0 2  8 1 0 2  
  אלפי דולר  

        

  132  322  177  עבודות חוץ
  5  12  175  חומרים

  60  486  604  משכורות ונלוות

  -  )101(  )28(  מענקים מהרשות לחדשנות

        

  928  719  197  

        
  ושיווק הוצאות מכירה  -  17ביאור 

  ההרכב:

  לשנה שהסתיימה  

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   
   0 2 0 2   9 1 0 2  8 1 0 2  
  אלפי דולר  

        

  -  125  155  משכורות ונלוות 
  -  80  79  פרסום שיווקי
  -  -  162  עמלות מכירה

  -  -  102  ייעוץ ושיווק

        

  498  520  -  

  
  הנהלה וכלליות הוצאות  -  18ביאור 

  
  ההרכב:

  לשנה שהסתיימה  

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   
   0 2 0 2   9 1 0 2  8 1 0 2  
  אלפי דולר  
        

  39  141  239  משכורות ונלוות 
  21  15  145  שכירות ואחזקת משרד

  16  135  293  שירותים מקצועיים 
  2  25  16  נסיעות לחו"ל

  2  16  19  פחת והפחתות

  18  8  36  אחרות

        

  748  403  98  
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  הוצאות והכנסות מימון  -  19ביאור 
  
 מימון: הכנסות  .א

  לשנה שהסתיימה  

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   
   0 2 0 2   9 1 0 2  8 1 0 2  
  אלפי דולר  
        

  -  38  127  הפרשי שער

        

  127  38  -  

  
 הוצאות מימון:  .ב

  לשנה שהסתיימה  

 10לתקופה של 
חודשים 

  שהסתיימה
  בדצמבר 31ביום   בדצמבר 31ביום   
   0 2 0 2   9 1 0 2  8 1 0 2  
  אלפי דולר  
        

  -  1  14  ריבית ועמלות  
    -  51  מימון בגין מענקיםהוצאות 

  -  5  -  אחרות

        

  65  6  -  
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  מגזרי פעילות  -  20ביאור 
  

  כללי
  

) CODMמגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי (
שיווק ותפעול לצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים. החברה עוסקת בפעילות 

נכון בלבד ועל כן החברה מהווה מגזר פעילות יחיד. מבנית -פלטפורמות לטיהור וניטור אוויר בסביבה התוך
   .2020הכנסות החברה החלו בשנת  .טיהור וניטור אוויראחד, מכירת מכשיר  הכנסות םזרלמועד זה לחברה 

  כל הנכסים הלא שוטפים של החברה נמצאים בישראל.
  

  מידע על הכנסות 
  

  .ב15 ביאור ראה
  

  מידע גיאוגרפי
  

  החברה לפי שווקים גאוגרפיים בהתבסס על מיקום הלקוחות:להלן סיווג הכנסות 

  
  לשנה שנסתיימה

   בדצמבר 31ביום 
  2020 

  
 אחוז

 אלפי דולר  מהמכירות
     

 189  5%  ישראל
  985  26%  אירופה

 1,230  34%  ארצות הברית
  173   4%   צפון אמריקהיתר 

 578  15%  אסיה
 393  10%  אמריקה הלטינית

 232  6%  אחר
    3,780 

  

 
  הפסד למניה:  -   21ביאור 

מכשירים שיכולים פוטנציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למניה, אך לא נכללו בחישוב הרווח המדולל 
  .למניה מאחר והשפעתם הייתה אנטי מדללת

  לשנה שהסתיימה  
    בדצמבר 31ביום 

   0 2 0 2   9 1 0 2   8 1 0 2  

  אלפי דולר  
        

  6,522  3,270  1,916  במסגרת הסדרי תשלום מבוסס מניות בטחושהוכתבי אופציה 

  2,806  -  -  אופציות שהוענקו במסגרת סבבי גיוס מניות רגילות

  1,916  3,270  9,328  
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  מכשירים פיננסיים  -  22ביאור 
  

 מדיניות ניהול הון  .א
  

מנהלת את הונה על מנת להבטיח כי תוכל להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי" וזאת באמצעות  החברה
  גיוסי הון ומכירת מוצרים לצורך המשך פעילותה העסקית, לרבות מחקר ופיתוח.

  
ה עשויה לנקוט בצעדים שונים, במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה. מאז הקמתה חבר

  המדען הראשי.ות הנפקות הון, קבלת מענקים מותנים את פעילותה באמצע מימנה הקבוצה
  

 עיקרי המדיניות החשבונאית  .ב
  

פרטים לגבי עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו, כולל התנאים להכרה, בסיס המדידה 
ההכנסות וההוצאות ביחס לכל קבוצה של נכסים פיננסיים, התחייבויות פיננסיות  והבסיס לפיו הוכרו

  .2הון, מובאים בביאור ומכשירי 
  

 קבוצות מכשירים פיננסיים  .ג
  

  מכשירים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
  

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

      נכסים פיננסיים:
  178  2,634  מזומנים ושווי מזומנים 

  -  104  לקוחות

  -  16  חייבים ויתרות חובה

  2,754  178  

      
      התחייבויות פיננסיות:

  16  1,423  ספקים ונותני שירותים
  -  72  התחייבות בגין חכירה

  39  82  זכאים ויתרות זכות
  34  36  צדדים קשורים

  309  754  התחייבויות בגין מענקים

  2,367  398  
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  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  22ביאור 
 

  מטרות ניהול סיכונים פיננסיים  .ד
  

חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, הכוללים סיכוני שוק (לרבות סיכון מטבע  החברהפעילויות 
  וסיכון ריבית), סיכון אשראי וסיכון נזילות.

  
פועלת בין היתר, לצמצום סיכוני המטבע על ידי התאמה  החברהתוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של 

בנקאיים בהם מופקדות יתרות המזומנים בבנק. בין תקציבי ההוצאות במטבעות השונים והפיקדונות ה
אינה נוהגת להשתמש במכשירים פיננסיים נגזרים לגידור החשיפות. ניהול הסיכונים מבוצע  החברה

  בהתאם להחלטה שאושרה על ידי הדירקטוריון.
  

 סיכון שוק  .ה
  

  חשיפות לסיכוני שוק נמדדות על ידי ניתוח רגישות.
  

מנהלת או מודדת את  החברהבמהלך תקופת הדיווח, לא חל שינוי בחשיפה לסיכוני שוק או בדרך בה 
  הסיכון.

  
 

  סיכון מטבע .1
  

,. ש"חישנן יתרות במטבע זר, בעיקר  חברהל דולר. מלבד דולרהוא  חברהמטבע הפעילות של ה
  כתוצאה מכך נוצרת חשיפה לתנודות בשערי חליפין.

  
מנהלת או  חברהחל שינוי מהותי בחשיפה לסיכון מטבע או בדרך בה הבמהלך תקופת הדוח לא 

  הסיכון. מודדת את
  

הנקובים במטבע חוץ הינם  חברההערכים הפנקסניים של הנכסים וההתחייבויות הכספיים של ה
  כדלקמן:

  

  בדצמבר 31ליום   

  0 2 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  
      

      נכסים:
  37  536  ש"ח
  -  37  אירו

  -  30  אחר

  603  37  

      
      התחייבויות:

  90  250  ש"ח

  250  90  

      
  

  ניתוח רגישות של מטבע חוץ:
  

  החברה חשופה בעיקר למטבע הש"ח.
  .אינה מהותית לחברהבשער החליפין של הש"ח מול הדולר  5%השפעת עלייה או ירידה של 
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  מכשירים פיננסיים (המשך)  -  22ביאור 
  

 (המשך) סיכון שוק  ה.
  

 סיכון ריבית .2
  

מענקי הרשות לחדשנות  מלבדהמושפעות משינויי ריבית לחברה אין התחייבויות פיננסיות 
  לריבית ליבור. יםהצמוד

  
 ניהול סיכון אשראי  .ו

  
סיכון אשראי מתייחס לסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ויגרום להפסד פיננסי 

  .משמעותי אשר אי עמידה בהתחייבות תהווה סיכון מהותי לחברהלקוח  אין לחברהלחברה. 
 

 ניהול סיכון נזילות  .ז
  

לות שוטפת, מקורות המימון של החברה דיין תזרים מזומנים משמעותי מפעימאחר ולחברה אין ע
  מתבססים על הנפקת מכשירים הוניים לבעלי מניותיה.

  
תרים של החברה בגין התחייבויות הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנו

פיננסיות. הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות 
הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה להידרש לפרוע אותן, למעט 

זרימים הן בגין התחייבויות בגין מענקים, המבוססות על תחזיות החברה להחזר. הטבלה כוללת ת
  ריבית והן בגין קרן.

  
שיעור ריבית     

אפקטיבית 
  ממוצעת

  
  

  עד שנה

  
  

  שנים 2-5

  
  
 5מעל 
  שנים

  
  

  סה"כ

  דולראלפי   %    

              2020בדצמבר  31ליום 
  1,423  -  -  1,423      ספקים ונותני שירותים

  82  -  -  82      זכאים ויתרות זכות
  36  -  -  36      צדדים קשורים

  75  -  37  38  4.89    בגין חכירה התחייבויות
התחייבויות בגין 

  מענקים
  5  844  -  -  844  

      2,423  37  -  2,460  

              
              9120בדצמבר  31ליום 

  16  -  -  16      ספקים ונותני שירותים
  39  -  -  39      זכאים ויתרות זכות

  34  -  -  34      צדדים קשורים
התחייבויות בגין 

  מענקים
  20  60  367  -  427  

      149  367  -  516  

              
  

 שווי הוגן  .ח
  

בשל אופיים של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים, סבורה החברה כי ערכם הפנקסני זהה בקירוב 
  .התחייבות בגין מענקים, למעט לשווים ההוגן
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  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  23ביאור 
  

  יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים  .א

  בדצמבר 31ליום   
 1ליום 

  בינואר

  0 2 0 2  9 1 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  
אלפי 
  אלפי דולר  דולר

        
  9  7  11  )1שכר ונלוות לבעלי מניות המועסקים בחברה (

  -  9  58  )2( הטבות עובד בגין סיום העסקה

  69  16  9  

        
  
 .יתרת שכר שטרם שולמהסכומים אלה מייצגים  .1
 סכומים אלו מייצגים יתרות נוספות של בעלי המניות כדוגמת ימי חופשה צבורים וכו'. .2

  
  

 תגמול והטבות לבעלי עניין וצדדים קשורים  .ב
  
  

  בדצמבר 31ליום   

 10לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

  0 2 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

  78  299  340  קצרהטבות לזמן 

  53  -  -  תשלום מבוסס מניות

  340  299  131  

  
  אנשי מפתח ניהוליים.בעלי הענין המקבלים שכר בחברה, הינם 

  
 ואנשי מפתח * עניין לבעלי תגמול  .ג

  
החברה לבעלי עניין ולמי שלבעל שליטה יש עניין אישי בהתקשרות  השהעניק התגמול פירוט להלן
  עמו:

    
  
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 10לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

2020 2019  2018  
 מספר
 בעלי
 עניין

  
 אלפי
 דולר

 מספר
 בעלי
 עניין

  
 אלפי
 דולר

 מספר
 בעלי
 עניין

  
 אלפי
 דולר

 או בחברה המועסקים עניין בעלי
  מטעמה

2  340  2  299  2  78  

 בחברה מועסקים שאינם דירקטורים
  מטעמה או

-  -  -  -  -  -  

  53  1  -  -  -  -  מועסקים שאינם אחרים עניין בעלי
        
 בעלי ענין המועסקים בחברה הינם אנשי מפתח בהנהלה 2*       
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  (המשך) וצדדים קשוריםעסקאות עם בעלי עניין   -  23ביאור 

  
  :הסכמי העסקה עם בעלי ענין ואנשי מפתח ניהוליים

  
  מנכ"ל – נידרמןאביעד ש

 
, מכהן מר אביעד שנידרמן כמנכ"ל החברה במשרה 2018ביולי  1ביום בהתאם להסכם העסקה שנחתם 

נוספות כל  שעות 40ידרמן זכאי לתשלום גלובאלי בגין שנ אביעד . מר2018ביוני  1, החל ממיום מלאה
 (לרבות בגין שעות₪  25,000לשכר חודשי בסך של שנידרמן אביעד בתמורה להעסקתו  זכאי מר . חודש

שנידרמן לתנאים המפורטים  אביעד זכאי מר. בהתאם להסכם העסקה ובנוסף לזכר החודשי, נוספות)
הבראה, דמי מחלה , דמי ונסיעות, טלפון, הפרשות לפנסיה, וקרן השתלמות הוצאות ילהלן: החזר

 30על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת בת  ימים. הסכם זה ניתן לביטול 25וחופשה שנתית בת 
 12במשך  תחרות-איהתחייבות ללענין  הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים יום לסיום העסקה.

  .הל החברהרנין הרוחני ש חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיות ושמירה על
  

  , אירועים לאחר תאריך המאזן.24.4לפרטים אודות תיקון הסכם ההעסקה, ראה ביאור 
  

  לוגיסטיקה מנכ"לס –נידרמן ש אלדר
 

טכנולוגיות של מנכ"ל ס, מכהן מר אלדר שנידרמן כ2018ביולי  1בהתאם להסכם העסקה שנחתם ביום 
ידרמן זכאי לתשלום גלובאלי בגין שנאלדר . מר 2018ביוני  1במשרה מלאה, החל ממיום  )CTO( החברה

 25,000לשכר חודשי בסך של שנידרמן אלדר נוספות כל חודש. בתמורה להעסקתו  זכאי מר  שעות 40
שנידרמן  אלדר נוספות). בהתאם להסכם העסקה ובנוסף לזכר החודשי, זכאי מר (לרבות בגין שעות₪ 

פרשות לפנסיה, וקרן השתלמות, דמי לתנאים המפורטים להלן: החזרי הוצאות ונסיעות, טלפון, ה
ימים. הסכם זה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  25הבראה, דמי מחלה וחופשה שנתית בת 

לענין התחייבות  הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים יום לסיום העסקה. 30בהודעה מוקדמת בת 
ל הרנין הרוחני ש ת ושמירה עלחודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיו 12במשך  תחרות-לאי

  .החברה
  

  , אירועים לאחר תאריך המאזן.24.4לפרטים אודות תיקון הסכם ההעסקה, ראה ביאור 
  

  שהיינו נותן שירותים  משקיע
 
 המניות בכור 4,428נמנה משקיע שהינו נותן שירותים לחברה, אשר לו הוקצו  בחברההמשקיעים  בין
 אלף 250-ו במזומן"ב ארה דולר אלף 50 כללה האמור מהמשקיע שהתקבלה המניות הקצאת תמורת'. א

 המשקיע בין שנחתם שירותים הסכם פי על לחברה הועמדו אשר שירותים באמצעות"ב ארה דולר
  .לחברה
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  לאחר תאריך המאזן אירועים  -  24ביאור 
  

 אופציות מימוש .1
 

 .מניות בכורה סיד 2,806ל  Warrants אופציות 2,806 מומשו, 2021 בינואר 14 ביום
  

 הון גיוס .2
 

, נחתם עם מספר משקיעים חדשים וקיימים לרבות אנפילד (בס"ק זה: "המשקיעים"), 2021בחודש מרץ 
מיליון  4.4-במסגרתו גייסה החברה עד למועד פרסום התשקיף סך כולל של כ הסכם השקעת גישור,

  .דולר ארה"ב ("השקעת הגישור")
  

הגישור, בקרות אחד מהבאים, לפי המוקדם מבניהם, יומר סכום השקעת בהתאם לתנאי השקעת 
 2021לאפריל  12 חודשים מיום 12ובלבד שאירוע כאמור יתרחש תוך  הגישור באופן המפורט להלן

  :")ע("המועד הקוב
   
"הנפקה לציבור"). במועד ההנפקה לציבור, יומר, כל סכום : להלןהנפקת מניות לציבור ע"ב תשקיף (  )א(

) מחיר למניה 1השקעת הגישור, באופן אוטומטי למניות רגילות, במחיר למניה הנמוך מבין: (
) מחיר למניה המשקף שווי חברה 2הנחה על המחיר למניה שנקבע בהנפקה לציבור; ( 20%המשקף 

 מיליון דולר ארה"ב, עובר להמרת השקעת הגישור, על בסיס דילול מלא ("מנגנון ההמרה"). 30של 
  

מיליון דולר ארה"ב (לא כולל השקעת הגישור)  3סבב גיוס שלא יפחת מסך כולל של  -מזכה  השקעה  )ב(
("השקעה מזכה"). במועד ההשקעה המזכה יומר כל סכום השקעת הגישור, באופן אוטומטי, למניות 
החברה. המניות אשר יוקצו במועד ביצוע ההשקעה המזכה, יוקצו במחיר למניה שיקבע בהשקעה 

 על מחירה.  20%חה של המזכה, בהנ
  

במקרה של פירוק, יומר סכום השקעת הגישור ויוקצו לכל משקיע כמות מניות מן הסוג  –פירוק   )ג(
 הבכיר ביותר של החברה באותו מועד, השווה לסכום ההשקעה של כל משקיע בהשקעת הגישור. 

  
מכירת רוב מוחלט ו/או כל מניות החברה או מכירת רוב מוחלט ו/או כל נכסי החברה  –מכירה   )ד(

("אירוע מכירה"), עובר לאירוע מכירה, תפרע החברה את סכום השקעת הגישור ותשלם לכל משקיע 
 מסכום ההשקעה שהושקע על ידי המשקיע הרלוונטי, לפי העניין.  125%-סכום כולל השווה  ל

  
 ,מהמועד הקובע חודשים 12ד לעיל בתוך  –יתרחש אחד מהאירועים המפורטים בסעיפים א ככל ולא 

יוקצו למשקיעים מניות של החברה, מהסוג הבכיר ביותר באותו מועד, וביחס המרה לפי מחיר למניה 
  .המשקיעים מבין מיוחס רוב ביןלכפי שיקבע בין החברה 
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  לאחר תאריך המאזן (המשך)אירועים  - 24ביאור 

  
  
 השליטה לבעלי העסקה הסכמי עדכון .3

אושר בדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה תיקון להסכם העסקה של מר  2021 מאיבחודש 

אביעד שנידרמן, מנכ"ל החברה ומר אלדר שנידרמן, סמנכ"ל טכנולוגיות של החברה. בהתאם לתיקון 

₪  50,000מהם יהא זכאי לשכר חודשי בסך  אחד"), כל התיקון("מועד  ההנפקה השלמתהחל מיום 

רגילות של החברה ("כתבי האופציה"). מחיר  277,087 -ל למימוש הניתניםכתבי אופציה  3,087 -וכן ל

ממחיר המניה של החברה כפי שיקבע  50% -המימוש של כל כתב אופציה יהא המחיר הגבוה ב

האופציה יבשילו בחלוף שנה ממועד התיקון ויתר כתבי מכתבי  25%בהנפקה על פי תשקיף זה. 

מנות שוות, בכל רבעון, החל מחלוף שנה ממועד התיקון. בנוסף יהיו זכאים  8 -האופציה יבשילו ב

השווי  הערכת משכורות בשנה. 6לבונוס, שיקבע בהתאם לעמידה ביעדי החברה, שיכול להגיע עד 

 על עומד ההקצאה במועד' האופצ של ההוגן והשווי קרלו מונטה בסימולציית בוצעה' האופצ עבור

 דולר ארה"ב לכ"א מהנ"ל. אלפי 27 סך

  
 בכל תקופות הדוח היוהעסקה החדשים  ותנאי בהנחה פרופרמה תנאי השפעת להלן

 

      

    
  לשנה שנסתיימה ביום

  בדצמבר 31
  

    2020    2019  2018  

    אלפי דולר                          

            
  295        1,232    919  סה"כ הפסד כולל

  )64(        )173(    )178(  דמי ניהול ושכר לבעלי עניין בפועל

  525        560    494  דמי ניהול ושכר לבעלי עניין לפי ההסכם החדש

          
  756         1,619    1,235  סה"כ הפסד כולל פרופורמה

            
          

  )2.83(        )9.41(    )6.53(  הפסד נקי למניה (בדולר)

  )4.42(        )2.96(    )2.25(  השפעה על הפסד למניה (בדולר)

          
  )7.25(        )12.37(    )8.79(  הפסד נקי למניה פרופורמה (בדולר)

  
  

 וחלוקת מניות הטבה הון השטחת, מניות פיצול .4
בכפוף להשלמת ההנפקה, על ביטול הערך , החליטה אסיפת בעלי המניות של החברה, 24.05.2021ביום 

הגדלת ההון הרשום, כך , הנקוב של מניות החברה, המרת כלל סוגי המניות למניות רגילות של החברה

שכל בעל  כךוחלוקת מניות הטבה  מניות רגילות 90,000,000-שההון הרשום של החברה יהא מורכב מ

 .בהחזקתו) על כל מניה תמורה ללאמניות ( 89מניה בחברה קיבל להחזקתו עוד 

 

 חסומות ומניות' אופצ הענקת אישור .5

, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021, במאי 24 -ו 2021, במאי 13 בימים. א

"ר יו בתפקידיועסק מר בורשטיין  21.3.2021החל מיום  לפיואת הסכם העסקתו של מר יובל ברונשטיין 
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זכאי לשכר חודשי קבוע  יהאברונשטיין  מר ").העסקה תחילת מועד(" 20%משרה של  בהיקף דירקטוריון

ברונשטיין  למרדירקטוריון החברה להקצות  אישר 2021, במאי 13 ביוםכמו כן, .  ₪ 20,000 שלבסך 

המונפק של החברה כפי שיהיה לאחר ההנפקה נשוא  מההון RSUS)( חסומות מניה יחידות 2.25%

למועד פרסום  עד. החברה של האופציות תכנית לתנאי בהתאם"), החסומות המניות(" זה תשקיף

 כפי החברה של המונפק מההון 2.25% המהוותמניות חסומות  550,530 ברונשטייןהתשקיף, הוקצו למר 

 .שנים שלוש למשך, שוות מנות 12-ב, לרבעון אחת, יבשילוסומות חהמניות ה .ההנפקה לאחר שיהיה

 ציותבוצעה בסימולציית מונטה קרלו והשווי ההוגן של האופ החסומות מניותעבור ההערכת השווי 

   "ב.רהדולר א אלפי 167במועד ההקצאה עומד על סך 

, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021, במאי 24 -ו 2021, במאי 13 בימים. ב

 מועד' ניסן כדירקטור ("פרופ כהןי 1.5.2021החל מיום  לפיו' אבירם ניסן, פרופאת הסכם העסקתו של 

, לגמול השנתי הקבוע בבורסה החברה מניות רישום מועד לאחרזכאי,  יהא"). פרופ' ניסן העסקה תחילת

אופציות (לא רשומות)  2,068 ניסן' לפרופ הוקצו 2021 במאי 13 ביום, כן כמובהתאם לתקנות הגמול. 

 ממימוששתנבע  מניה כל"). מחיר אופציותניות רגילות של החברה ("מ 186,120-הניתנות למימוש ל

 בבורסה החברה מניות של הראשון המסחר יום בתום שיהיה כפי החברה של המניה מחיריהא  האופציה

 למשך, שוות מנות 12-ב, לרבעון אחת, ההעסקה תחילת ממועד החל, יבשילו האופציות ).הנעילה(שער 

יה האופצבוצעה בסימולציית מונטה קרלו והשווי ההוגן של יההאופצהערכת השווי עבור  .שנים שלוש

   דולר ארה"ב . אלפי 25מועד ההקצאה עומד על סך ב

, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021, במאי 24 -ו 2021, במאי 13 בימים. ג

 186,120-אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש ל 2,068 שוקי הון בע"מ אינווסטפרו  לחברת להקצות

 של המניה מחיריהא  האופציה ממימוששתנבע  מניה כל"). מחיר אופציותניות רגילות של החברה ("מ

 האופציות ).הנעילה(שער  בבורסה החברה מניות של הראשון המסחר יום בתום שיהיה כפי החברה

הערכת השווי  שנים. חמשמנות שוות, למשך  20-ב, לרבעון אחת, ההעסקה תחילת ממועד החל, יבשילו

במועד ההקצאה עומד  יותהאופצבוצעה בסימולציית מונטה קרלו והשווי ההוגן של  יותהאופצעבור 

  ארה"ב. דולר אלפי 25על סך 

  

  החברה של היצור קווי .6

מיני, הממוקמים במפעלי חברה שני קווי יצור פעילים, עבור האורה אייר והאורה ל, התשקיף למועד נכון

"). בית אל הקימה את קווי היצור עבור החברה הייצור קוויבית אל שבקיסריה והמופעלים על ידה ("

 דולר 13 של בסךלבית אל בגין הקמת קווי הייצור,  עמלהונשאה בעלות הקמתם. החברה משלמת 

 מיני אורה של הייצור קו יןבג למוצר"ב ארה דולר 20 -ו איר אורה של הייצור קו בגין למוצר"ב ארה

  "). הייצור קו בגין העמלה("

למועד התשקיף, החברה טרם פרעה את התחייבותה בגין הקמת קווי הייצור, שנכון למועד התשקיף  נכון

אלף דולר ארה"ב  400 -מיליון דולר ארה"ב (בגין קו הייצור של אורה איר) ו 1.7 -עומדות על סך של כ

  ה מיני). (בגין קו הייצור של אור

 

  ואספקה ייצור שירותי למתן הסכם .7

בת  לתקופה ואספקה ייצור שירותי למתן בהסכםאל -בית עם החברה התקשרה, 2021, במאי 26 ביום

  :בהסכם המרכזיים התנאים פירוט להלןשנים.  10
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 והנדסה תכנון, לוגיסטיקה, תיחזוקלספק לחברה שירותי ייצור,  מתחייבתאל  בית, ההסכם במסגרת

עבור מוצר האורה אייר,  ייצור שירותיהייצור המסופקים לחברה, כוללים  שירותי. הייצור קו גבי על

 מוצר כל בגין קבוע סכום אל לבית משלמת החברה, לשירותים בתמורה. RAY-FILTER-האורה מיני וה

 לרבות המוצר עלויות לשינוי בהתאם יתעדכן כאמור הסכום כאשר, החברה עבור מייצרת אל שבית

 אל לבית משלמת החברה, השירותים בגין לתמורה בנוסף כי מובהר .ורכיבים גלם חומרי, עבודה עלות

  .מיני והאורה אייר האורה מוצרי ייצור עבור הייצור קווי בגין עמלה

, ולא עבור בלבד החברה עבור החברה מוצרילייצר את  התחייבהאל -ובכפוף לאמור להלן, בית בנוסף

בין  נוסףלחתימה על הסכם  ובכפוףהוראות ההסכם,  פי על. עצמה אל בית לרבות אחריםצדדים 

 שלאו /ו אל בית לנפרד ש מותגתחת  החברה מוצריאת  ולמכוראל תהא רשאית לייצר  ביתהצדדים, 

 במוצרי ויתחרו שייתכןאל רשאית לספק שירותי ייצור לצדדים שלישיים ביחס למוצרים -. ביתהחברה

  . הרוחני קניינהאו על  החברהעל מידע סודי של  תסתמך, כל עוד לא תעשה שימוש או החברה

 מומחה או מועבר ואינו, המלאה בבעלותו נשאר להסכםשל כל צד  הרוחני קניינוההסכם,  במסגרת

 הסטריונייזר ברכיבלחברה להשתמש  אישרהאל  בית, ההסכם. כמו כן, במסגרת השירותים ביצוע לצורך

 של השימוש וזכותהוא קניינה הרוחני של בית אל  הסטריונייזרכחלק מהמוצר הסופי בלבד. רכיב 

, הצדדים בנוסף, מוגבלת להטמעתו במוצר הסופי וכפופה לתוקפו של האישור כאמור. זה ברכיב החברה

 הצדדים, כאמור. במקרה ותחדש ותאו טכנולוגי\ועשויים בעתיד להתקשר בהסדרים לפיתוח מוצרים 

רוחני הקניין ב המשותפתחדש, שיקבע בין היתר, הסדרים הקשורים לבעלות  שירותיםיתקשרו בהסכם 

  שפותח במשותף. 

של יחידות כמפורט להן:  שנתיתעל פי ההסכם, החברה התחייבה להזמין מבית אל כמות מינימאלית 

יה והשלישית להסכם, בהתאמה; יחידות אורה אייר לשנה הראשונה, השני 70,000-ו 60,000, 50,000(א) 

יחידות אורה אייר מיני לשנה הראשונה, השנייה והשלישית להסכם,  17,000-ו 12,000, 10,000(ב)  -ו

"). בתום השנה השלישית, יסכמו הצדדים על כמות מינימאלית שנתית המינימאלית הכמותבהתאמה ("

  לשנים הבאות עד סיום תקופת ההסכם. 

התחייבות השנתית להזמנת הכמות המינימאלית, החברה התחייבה, במסגרת בנוסף ומבלי לגרוע מה

  שנתית לייצור המוצרים ("הכמות החזויה").  הזמנותאל, תחזית -ההסכם, לספק לבית

 ההזמנה) ("החזויה הכמות(ע"ב  לייצור החודשית הכמות את אל לבית תמסור החברה לחודש אחת

 ;הקודם בחודש שהוזמנה המוצרים מכמות 15% -מ ביותר תסטה לא החודשית ההזמנה"). החודשית

 של העדכניים התנאים על ביניהם יסכמו הצדדים, כאמור לשיעור מעבר סטייה של במקרה כאשר

חודשים מיום קבלת ההזמנה החודשית  7כאמור.  מועד המסירה עבור כל הזמנה חודשית הינו  ההזמנה

 15%חברה רשאית לדחות את מועד המסירה של עד "). ההמסירה מועדהמחייבת על ידי בית אל ("

 ככלמהכמות המוזמנת בהזמנה חודשית עד לשישה חודשים ממועד המסירה המקורי, ללא עלות. 

"), היא הנדחית הכמותמהכמות המוזמנת בהזמנה חודשית (" 15%-מ גבוה שיעור לדחות תבקש והחברה

(ב) תשלום חד פעמי  או הנדחית מהכמותמוצר  כל עבור נוסף סכום) אתישא בעלות נוספת של: (

  מראש לתקופה של שישה חודשים.  הינה והדחייה ככל הנדחית הכמות כלבשיעור מסוים עבור 

"), היא תודיע לחברה, בזמן סביר, על המעוכבת הכמותובית אל תתעכב במסירת הזמנה חודשית (" היה

המקורי או שהכמות המעוכבת עולה על  ימים ממועד המסירה 30. ככל והעיכוב עולה על כאמורעיכוב 

, בית אל תפחית את התמורה בגין כאמור למועד שקדמו החודשים 12 -ב שהוזמנהמהכמות  10%

 15%לחברה עד לשיעור של  שיגרמו נזקיםוכן תפצה את החברה עבור  5%-המוצרים המעוכבים ב
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מעוכבת  כמותת לבטל כל הכמות המעוכבת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה רשאי בגין התמורהמ

כמו כן, במסגרת ההסכם החברה התחייבה לייצר את מוצריה  .חודשים 4ככל ועוכבה לתקופה העולה על 

אצל בית אל בלבד ולא אצל גורמים שלישיים, וזאת עד לכמות מוצרים מוגדרת בכל שנה ("הכמות 

  הבלעדית"). 

אל זכות הצעה ראשונה לייצור כמות נוספת ביחס לייצור מוצרים מעבר לכמות הבלעדית, עומדת לבת 

  כאמור, בכפוף לעמידת בית אל בסד הזמנים ובמחירים כפי שיהיו באותה עת.

 EX WORKS  )INCOTERMS השילוח תנאיההסכם מתבצע על פי  במסגרתשילוח המוצרים  מערך

שות החברה לר והעמדתם המוצרים אריזת). בהתאם לתנאי השילוח כאמור, בית אל אחראית על 2020

 כי אל לבית לאשר החברה על, לחברה המוצרים תסירמ מועדמ יום 30 םבמפעלי בית אל בקיסריה. בתו

 בתום"). המוצרקבלת  אישורכמות, שלמות וזהות המוצרים ("ל ביחס לרבות, הושלמה המוצרים מסירת

 לאהמסירה כאמור, ובמידה ולא הועלו טענות על ידי החברה במסגרת קבלת המוצר,  ממועד יום 45

  .אליהם התייחס המוצר קבלת שאישור הפרמטריםעם  בקשר אחריות כל אל בית על תחול

אל תהא אחראית על אבדן ונזק למוצרים שהוזמנו אך טרם נמסרו לרבות בגין כמות מסוימת של  בית

עיכוב הזמנה על ידי החברה. מעבר לכמות כאמור, החברה תהא אחראית מוצרים שטרם נמסרו מפאת 

  על אבדן ונזק למוצרים ככל והעיכוב באחריותה. 

 50%-של כ בשיעורמקדמה  מספקת החברה, המוצר לייצור אל בית אצל קבלתעבור כל הזמנה שמת

 תמועד מסירמיום  60לבית אל לאחר  מועברת התמורה יתרת כאשרבהסכם,  כהגדרתה, התמורהמ

כנגד חשבונית. יובהר כי התמורה כוללת את עלויות ההקמה, החומרים, היצור, ההרכבה, כוח ו המוצר

  .לשילוחההכנה  ועלויותהאדם, עלויות עקיפות 

מסירת  ממועד חודשים 15 של בתקופה כי, החברהכלפי  התחייבהלהוראות ההסכם, בית אל  בהתאם

 מתהתאל כפוףב והכל ידה על שסופקו למוצריםחברה בלבד ה כלפיאל תהא אחרית  ביתהמוצרים, 

 תקופת בתוך במוצר תקלה של במקרה"). האחריות תקופת(" מהחברה שהתקבלמפרט ל המוצר

החברה להחליף את המוצר או לתקן אותו על חשבונה. למשך תקופה  כלפיהאחריות, בית אל אחראית 

האחריות של מוצר ספציפי ("תקופת השירות"), בית אל  תקופתחודשים נוספים לאחר פקיעת  12של 

עלות התיקון או  כאשר, פגה אליהם ביחס האחריות שתקופתלתקן או להחליף מוצרים  מתחייבת

ההחלפה חלה על החברה. בהסכם נקבע כי האחריות של בית אל על פי ההסכם הינה אך ורק כלפי 

  צדדים השלישיים עמה החברה מתקשרת.החברה, כאשר החברה (ולא בית אל) אחראית כלפי ה

בקרות אירוע שיפוי, בתנאים שנקבעו בהסכם, לרבות  הדדית שיפוי חובת הצדדים עלההסכם חלה  מכוח

. תהדדי סודיות חובת הצדדים על חלה בנוסף. הצדדים אחד שלמהותית  התחייבות הפרת של במקרה

צד להסכם התחייב לרכוש פוליסת ביטוח ייעודית לביטוח אחריותו לפי ההסכם. בית אל התחייבה  כל

לבטח, בין היתר, את קו היצור ועובדיה והחברה התחייבה לבטח, בין היתר, את אחריותה למוצר, עובדיה 

 אחדר הפ השני והצדבמקרה  ההסכם את לבטל רשאי צד כלוקניינה הרוחני. על פי הוראות ההסכם, 

ממועד הודעת  ימים 30בתוך  תוקנה לא וההפרה, בהסכם כהגדרתם, המהותיים חיוביואו יותר מבין 

וזאת על ידי הודעה  בניהם ההתקשרות את לסיים רשאים הצדדים בנוסףהצד המפר על הפרה כאמור. 

קת אספ המשך את, הצדדים ישתפו פעולה בכדי להבטיח כאמורימים. במקרה  180מראש ובכתב של 

  החברה.  ללקוחותהמוצרים 
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בע"מ על מידע כספי נפרד  אורה סמארט איירדוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

  1970-ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל9לפי תקנה 

של אורה סמארט  1970-ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

בדצמבר  31השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה ביום  משתיולכל אחת  2019 -ו 2020בדצמבר  31אייר בע"מ (להלן: "החברה") לימים 

וההנהלה של החברה. אחריותנו . המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון 2018בדצמבר  31שהסתיימה ביום ולתקופה  2020

  על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.  דעההיא לחוות 

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג -ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על

מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית 

ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל 

ה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצג

  שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 

  .1970-התש"ל

  
  

  2021 ביוני 2, אביב תל

  

  

  

  זיו האפט

  רואי חשבון
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 בע"מ אורה סמארט אייר
 נתונים על המצב הכספי

  
  בדצמבר 31ליום   
  0 2 0 2    9 1 0 2  
  אלפי דולר    אלפי דולר  

        נכסים שוטפים
  156    2,138  מזומנים ושווי מזומנים

  -    39  לקוחות
  35    356  חייבים ויתרות חובה

  -    610  צדדים קשורים
  -    540  מלאי

  191    3,683  סה"כ נכסים שוטפים
        

        נכסים לא שוטפים
  -    70  נכסי זכות שימוש

  22    70  רכוש קבוע, נטו
  -    363  מסים נדחים

  סה"כ נכסים לא שוטפים
  

503  
    

22  
        
  4,186    213  

        
        
        

        התחייבויות שוטפות
  16    1,418  ונותני שירותיםספקים 

  -    36  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
  353    395  זכאים ויתרות זכות

  60    754  התחייבויות בגין מענקים

    429    2,603  סה"כ התחייבויות שוטפות
        

        שוטפותלא התחייבויות 
  -    36  התחייבויות בגין חכירה

  249    -  התחייבויות בגין מענקים
  7    95  התחייבות בגין הטבות לעובדים, נטו

  256    131  שוטפותלא סה"כ התחייבויות 
        

        הוןגרעון ב
  -    1  הון מניות

  580    3,572  פרמיה על מניות
  169    325  נות הוןקר

  306    -  תקבולים על חשבון מניות
  )1,527(    )2,446(  יתרת הפסד

  )472(    1,452  הון גרעון בסה"כ 
        

  4,186    213  

  
      

  יובל ברונשטיין
 יו"ר הדירקטוריון

  אביעד שניידרמן
 מנהל כללי

  עופר בלומנפלד
  סמנכ"ל הכספים

  
  

   2021, ביוני 2הדוחות הכספיים אושרו ביום 
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  בע"מאורה סמארט אייר 
  נתונים על רווח והפסד

  
  
  

 
 31לשנה שנסתיימה ביום 

 בדצמבר

לתקופה של עשרה 
חודשים 

  שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 0 2 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 
    

 - - 3,956 הכנסות ממכירות

 - - )3,220( עלות המכירות

    

 - - 736 רווח גולמי

    
 197 )719( )928( הוצאות מחקר ופיתוח
 - )185( )424( הוצאות מכירה ושיווק

 98 )341( )721( הוצאות הנהלה וכלליות

    

 )295( )1,245( )2,073( סה"כ הוצאות
    
    

 )295( )1,245( )1,337( הפסד מפעולות רגילות

    
 - 43 127 הכנסות (הוצאות) מימון

 - )10( )62( הוצאות מימון

    

 )295( 33 65 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
    
    

 )295( )1,212( )1,272( בתחברה הפסד לפני חלק החברה ברווחי 
    

 - )20( )10( ת הבתחבר בהפסדיחלק החברה 

    
 )295( )1,232( )1,282( סים על הכנסהילפני מ הפסד

    

 - - 363  סים על הכנסהימ הטבת

     

 )295( )1,232( )919( הפסד כולל
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  בע"מאורה סמארט אייר 
  נתונים על תזרימי המזומנים

  
  
  

 
  שנסתיימהלשנה 
 בדצמבר 31ביום 

לתקופה של עשרה 
חודשים 

  שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 

 0 2 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

    תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת
 )295( )1,232( )919( לשנה הפסד

  -  240  498  עם חברה מאוחדתמזומנים נטו בגין עסקאות 
הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת (נספח התאמות 

 71 287 )651( א')

    

 )224( )705( )1,072( ששימשו לפעילות שוטפת נטו, מזומנים

    
    

    תזרימי מזומנים מפעילות (לפעילות) השקעה

  )25(  )15(  )61(  רכישת נכסים קבועים

 )25( )15( )61( לפעילות) השקעה(ששימשו  מזומנים נטו, שנבעו מפעילות

    
    

    מימוןלפעילות תזרימי מזומנים 
 580 - 2,687 תמורה מהנפקת מניות, בניכוי הוצאות הנפקה

  -  389  420  קבלת מענקים לפיתוח
  -  -  )4(  בגין חכירהפירעון התחייבות 

  -  200  -  חשבון מניותקבלת תקבולים על 

 580 589  3,103 לפעילות מימוןמזומנים נטו, ששימשו 
    
    

 331 )131( 071,9 במזומנים ושווי מזומנים ירידה
        

  315 156 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
    

השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקות 
 )16( )28( 12 במטבע חוץ

    

 315 156 2,138 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה
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  בע"מאורה סמארט אייר 
  נתונים על תזרימי המזומנים

  
  
  

 
 31לשנה שנסתיימה ביום 

 בדצמבר

לתקופה של עשרה 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
 בדצמבר 31

 0 2 0 2 9 1 0 2 8 1 0 2 
 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים לפעילות  -נספח א' 
    שוטפת

    
    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:

 - 20 10 הבתחברת  הפסדיחלק החברה 
  2  16  19  פחת והפחתות

  16  28  )12(  הפרשי שער יתרות מזומנים
  -  )80(  25  הוצאות מימון, נטו

  12  122  138  הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות
  15  20  18  הוצאות בגין עסקה עם בעל שליטה

 - -  )363( מסים על ההכנסה

 )165( 126 45 

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:

  -  -  )39(  גידול בלקוחות
  )70(  35  )321(  (גידול) קיטון בחייבים ויתרות חובה

  -  -  )540(  גידול במלאי
 53 )144( )1,287( גידול (קיטון) בצדדים קשורים

 17 )1( 1,402 ונותני שירות אחריםגידול (קיטון) בספקים 

 26 271 299 גידול בזכאים אחרים ויתרות זכות

 )486( 161 26 
    
    

 )651( 287 71 



 בע"מ אורה סמארט אייר
  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד
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  :פרטים על המידע הכספי הנפרד  א.

  
  :עקרונות ערכית המידע הכספי הנפרד   )1(

  
") כולל נתונים כספיים מתוך החברה(להלן: " אורה סמארט אייר בע"מ.המידע הכספי הנפרד של חברה 

הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם, וערוך בהתאם לנדרש 
  .1970-ג ולתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9בתקנה 

 2המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד זהה למדיניות החשבונאית המפורטת בביאור 
בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה ולמפורט  2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

  להלן. 1.2בביאור 
  

  :הגדרות  )2(

  
  בע"מ.אורה סמארט אייר   -  החברה

  
  .Aura Smart Air Inc - החברה הבת

 

  :חברתיות-הטיפול בעסקאות בין  )3(
  

במידע הכספי הנפרד הוכרו ונמדדו עסקאות בין החברה לבין חברות מאוחדות, אשר בוטלו בדוחות 
הכספיים המאוחדים. ההכרה והמדידה נעשתה בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה שנקבעו בתקני דיווח 

  כספי בינלאומיים כך שעסקאות אלו טופלו כעסקאות שבוצעו מול צדדים שלישיים.
  

-חברתיות והכנסות והוצאות בגין עסקאות בין-בדוחות הכלולים במידע הכספי הנפרד הוצגו יתרות בין
יתרה בגין חברות מוחזקות, נטו", השבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, בנפרד מ חברתיות,

כך מהרווח (הפסד) בגין חברות מוחזקות, נטו", ומהרווח (הפסד) כולל אחר בגין חברות מוחזקות, נטו" 
שההון המיוחס לבעלים של החברה האם, שהרווח (ההפסד) לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם 

ה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה המיוחס לבעלים של החברה האם על בסיס הדוחות המאוחדים של וס
החברה, הם זהים להון המיוחס לחברה עצמה כחברה אם, לרווח (להפסד) לתקופה המיוחס לחברה עצמה 
כחברה אם ולסה"כ רווח (הפסד) כולל לתקופה המיוחס לחברה עצמה כחברה אם, בהתאמה, על בסיס 

  דע הכספי הנפרד של החברה.המי
  

במסגרת סכומי תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה עצמה כחברה אם מוצגים תזרימי המזומנים, נטו, 
בגין עסקאות עם חברות מאוחדות במסגרת פעילות שוטפת, פעילות השקעה או פעילות מימון, בהתאם 

  לרלוונטיות.
  

  
  מזומנים ושווי מזומנים:  ב.

  
  :ההרכב

 בדצמבר 31ליום  
 0 2 0 2 9 1 0 2 
 דולר אלפי דולראלפי  
   

 119 1,864  ם בדולר ארה"במזומנים ושווי מזומנים נקובי

 37 274 מזומנים ושווי מזומנים נקובים במטבעות אחרים

 156 2,138 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

    



 בע"מ אורה סמארט אייר
  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד
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  נכסים והתחייבויות פיננסיים:  .ג
 

 ניהול סיכון נזילות:  )5(
  

מאחר ולחברה אין עדיין תזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת, מקורות המימון של החברה מתבססים 
  על הנפקת מכשירים הוניים לבעלי מניותיה.

  
הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות. 

ים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על הטבלאות נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנ
המועד המוקדם ביותר בו החברה עשויה להידרש לפרוע אותן, למעט התחייבויות בגין מענקים, המבוססות 

  על תחזיות החברה להחזר. הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן.
  

שיעור ריבית     
אפקטיבית 

  ממוצעת

  
  

  עד שנה

  
  

  שנים 2-5

  
  

  שנים 5מעל 

  
  

  סה"כ

  אלפי דולר  %    

              2020בדצמבר  31ליום 
  1,418  -  -  1,418      ספקים ונותני שירותים

  82  -  -  82      זכאים ויתרות זכות
  36  -  -  36      צדדים קשורים

  75    37  38  4.89    התחייבויות בגין חכירה
  844    -  844  5    התחייבויות בגין מענקים

      2,418  37  -  2,455  

              
              2019בדצמבר  31ליום 

  16  -  -  16      ספקים ונותני שירותים
  39  -  -  39      זכאים ויתרות זכות

  169  -  -  169      צדדים קשורים
  427  -  367  60      התחייבויות בגין מענקים

      284  367  -  651  

              
  מיסים על הכנסה  .ד

  
  .המאוחדיםהכספיים לדוחות  12ראה ביאור 

  
  התקשרויות מהותיות  .ה

  
החברה לאחר  התקשרה על מנת להבטיח את זמינות מוצריה ושמירה על מחיריהם,  – אל-הסכם תעשיות בית  )1(

תאריך המאזן בהתקשרות ארוכת טווח עם קבוצת תעשיות בית אל, כיצרן הבלעדי של החברה וכספק חומרי 
  ).3ז(הגלם העיקרי שלה לפרטים נוספים ראה ביאור 

  
לחברה מספר לקוחות ומפיצים מהותיים, אשר סך ההכנסות של החברה מלקוחות ומפיצים  – הסכמי הפצה  )2(

  מסך ההכנסות של החברה.  5%אלו עולה על 
  

מפיצים רוכשים מהחברה כמות מוגדרת של מוצרים, אשר התשלום בגינם אינו מושפע מיכולתו של המפיץ 
  למכור את המוצרים ללקוחות הקצה.

  
  מפיצים בלעדיים 

  חוזי הפצה בלעדיים, במדינות שונות. 9אישור הדוחות הכספיים, החברה חתמה על לתאריך נכון 
  

בלעדי, כולל בד"כ את ההוראות הבאות: (א) המפיץ מקבל בלעדיות בטריטוריה שהצדדים הסכימו הסכם הפצה 
  עליה; (ב) הבלעדיות מותנית בעמידת המפיץ ביעדי מכירות מוגדרים מראש, כאשר אי עמידת 
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  נתונים נוספים בדבר מידע כספי נפרד
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  (המשך) התקשרויות מהותיות  .ה
  
   )המשך( הסכמי הפצה  )2(

  
לבטל ההסכם עם המפיץ או לחלופין לבטל את בלעדיותו של המפיץ; המפיץ ביעדים מקנה לחברה את הזכות 

(ג) למפיצים ניתנת הזכות לרכוש את מוצרי החברה במחיר קבוע ולמכור אותו בטריטוריה הבלעדית שנקבעה 
  בהסכם במחיר בו הם רואים לנכון.

   
ת אפשרות הארכה תקופת ההתקשרות במרבית הסכמי ההפצה הבלעדיים הינה בד"כ שלוש שנים והיא כולל

לשנה אחת נוספת בכל פעם. החברה מתחייבת במסגרת ההסכם, לספק את מוצריה בתאריך ובתנאי שילוח 
  בהם בחר המפיץ.

  
על פי תנאי ההסכם עם המפיצים, החברה נותרת אחראית כלפי לקוחות הקצה בכל הקשור לאחריות למוצרי 

תקופת האחריות"). יצוין כי תעשיות בית אל (יצרנית חודשים (" 24חודשים ובאירופה  12החברה, וזאת למשך 
החברה) נותנת לחברה אחריות גב אל גב למשך תקופת האחריות. המפיצים באירופה יכולים לרכוש אחריות 
  לשנה נוספת בתוספת תשלום, בשל העובדה כי באירופה יש חובת אחריות של שנתיים במכירת מוצרי צריכה. 

  
תקשרה החברה עם מפיץ בטאיוואן במסגרת הסכם הפצה בלעדי במדינות טאיוואן , ה2020בספטמבר,  2ביום 

ווייטנאם. תקופת ההסכם הינה לחמש שנים, המוארכת באופן אוטומטי למשך חמש שנים נוספות, ככל 
  שהמפיץ יעמוד ביעדיו הקבועים בהסכם.

  
  מפיצים שאינם בלעדיים 

  
לתנאי ההתקשרות עם מפיצים בלעדיים, בשינויים  תנאי ההתקשרות עם המפיצים שאינם בלעדיים זהים

  המחייבים. מפיצים אלו אינם מקבלים בלעדיות ביחס לטריטוריה מוגדרת.
  

  לקוחות קצה
מרבית המכירות של מוצרי החברה מבוצעת באמצעות מפיצים. יחד עם זאת, החברה מתקשרת לעיתים 

, בטריטוריות בהן אין לחברה התקשרויות עם במישרין גם עם לקוחות קצה, עסקיים ופרטיים כמפורט להלן
  מפיצים בלעדיים.

  
לחברה מספר לקוחות קצה עסקיים ומוסדיים בארץ ובחו"ל, ההתקשרות  -לקוחות עסקיים ומוסדיים   2.1

עם לקוחות אלו מבוצעת באמצעות הצעת מחיר ספציפית ומותאמת לדרישת הלקוח. תנאי השירות 
  לתנאי השירות לשאר לקוחות הקצה.ללקוחות עסקיים ומוסדיים זהה 

   
  מכירות החברה ללקוחות פרטיים הינן בעיקר באמצעות אתר האינטרנט של החברה.  –לקוחות פרטיים   2.2
  

  נתוני מכירות לפי מאפיין לקוחות
  

ממכירות החברה הינם ללקוחות  15%ממכירות החברה הינם למפיצים,  85%, הדוחות הכספייםנכון למועד 
  קצה.

  
  לקוחות ומפיצים מהותיים

   
 5%לחברה מספר לקוחות ומפיצים מהותיים, אשר סך ההכנסות של החברה מלקוחות ומפיצים אלו עולה על 

  מסך הכנסות החברה.
  

מסך ההכנסות השנתיות של החברה  10%לחברה שני מפיצים אשר סך ההכנסות, מכל אחד מהם, עולה על 
  .22020בשנת 
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  (המשך) התקשרויות מהותיות  .ה
  
   (המשך) הסכמי הפצה  )2(

  
  :2020סה"כ הכנסות ושיעור מסך המכירות של החברה בשנת 

  
    לשנה שהסתיימה   
    בדצמבר 31ביום   
  0 2 0 2    
  שיעור  אלפי דולר  

      

  10%  391  מפיץ א'
  15%  551  מפיץ ב'

  
  

  
  עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  .ו

  
  קשוריםיתרות בעלי עניין וצדדים  ) 1(

  בדצמבר 31ליום   
 1ליום 

  בינואר

  0 2 0 2  9 1 0 2  9 1 0 2  

  אלפי דולר  
אלפי 
  אלפי דולר  דולר

        
  9  7  11  )1שכר ונלוות לבעלי מניות המועסקים בחברה (

  -  9  58  )2( הטבות עובד בגין סיום העסקה

  69  16  9  

        
  
 .יתרת שכר שטרם שולמהסכומים אלה מייצגים  .1
 מייצגים יתרות נוספות של בעלי המניות כדוגמת ימי חופשה צבורים וכו'. סכומים אלו .2

  
  

 תגמול והטבות לבעלי עניין וצדדים קשורים ) 2(
  
  

  בדצמבר 31ליום   

 10לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

  0 2 0 2  9 1 0 2  8 1 0 2  

  אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  
        

  78  299  340  הטבות לזמן קצר

  53  -  -  תשלום מבוסס מניות

  340  299  131  

  
  בעלי הענין המקבלים שכר בחברה, הינם אנשי מפתח ניהוליים.
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  (המשך) עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  ו.
  

 ואנשי מפתח * עניין לבעלי תגמול ) 3(
  

החברה לבעלי עניין ולמי שלבעל שליטה יש עניין אישי בהתקשרות  השהעניק התגמול פירוט להלן

  עמו:

    
  
  

  בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 10לתקופה של 
חודשים 

שהסתיימה ביום 
  בדצמבר 31

2020 2019  2018  
 מספר
 בעלי
 עניין

  
 אלפי
 דולר

 מספר
 בעלי
 עניין

  
 אלפי
 דולר

 מספר
 בעלי
 עניין

  
 אלפי
 דולר

 או בחברה המועסקים עניין בעלי
  מטעמה

2  340  2  299  2  78  

 בחברה מועסקים שאינם דירקטורים
  מטעמה או

            

  53  1          מועסקים שאינם אחרים עניין בעלי
        

 בעלי ענין המועסקים בחברה הינם אנשי מפתח בהנהלה 2*       

  
  הסכמי העסקה עם בעלי ענין ואנשי מפתח ניהוליים:

  
  מנכ"ל – נידרמןאביעד ש

 
, מכהן מר אביעד שנידרמן כמנכ"ל החברה במשרה 2018ביולי  1בהתאם להסכם העסקה שנחתם ביום 

נוספות כל  שעות 40ידרמן זכאי לתשלום גלובאלי בגין אביעד שנ. מר 2018ביוני  1מלאה, החל ממיום 
(לרבות בגין ₪  25,000לשכר חודשי בסך של חודש. בתמורה להעסקתו  זכאי מר אביעד שנידרמן 

נוספות). בהתאם להסכם העסקה ובנוסף לזכר החודשי, זכאי מר אביעד שנידרמן לתנאים  שעות
, טלפון, הפרשות לפנסיה, וקרן השתלמות, דמי הבראה, דמי המפורטים להלן: החזרי הוצאות ונסיעות

ימים. הסכם זה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת  25מחלה וחופשה שנתית בת 
במשך  תחרות-לענין התחייבות לאי הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים יום לסיום העסקה. 30בת 
  ל החברההרנין הרוחני ש בות לסודיות ושמירה עלחודשים לאחר סיום העסקה, התחיי 12
  

  לוגיסטיקה מנכ"לס –נידרמן ש אלדר
 

, מכהן מר אלדר שנידרמן כסמנכ"ל טכנולוגיות 2018ביולי  1בהתאם להסכם העסקה שנחתם ביום 
ידרמן זכאי לתשלום גלובאלי . מר אלדר שנ2018ביוני  1) במשרה מלאה, החל ממיום CTOשל החברה (

לשכר חודשי בסך של נוספות כל חודש. בתמורה להעסקתו  זכאי מר אלדר שנידרמן  שעות 40בגין 
נוספות). בהתאם להסכם העסקה ובנוסף לזכר החודשי, זכאי מר אלדר  (לרבות בגין שעות₪  25,000

שנידרמן לתנאים המפורטים להלן: החזרי הוצאות ונסיעות, טלפון, הפרשות לפנסיה, וקרן השתלמות, 
ימים. הסכם זה ניתן לביטול על ידי כל אחד מהצדדים  25ראה, דמי מחלה וחופשה שנתית בת דמי הב

לענין התחייבות  הסכם ההעסקה כולל הסדרים מקובלים יום לסיום העסקה. 30בהודעה מוקדמת בת 
ל הרנין הרוחני ש חודשים לאחר סיום העסקה, התחייבות לסודיות ושמירה על 12במשך  תחרות-לאי

  .החברה
  

 שהיינו נותן שירותים  משקיע
 המניות בכור 4,428נמנה משקיע שהינו נותן שירותים לחברה, אשר לו הוקצו  בחברההמשקיעים  בין
 250-ו במזומן"ב ארה דולר אלף 50 כללה האמור מהמשקיע שהתקבלה המניות הקצאת תמורת'. א

 המשקיע בין שנחתם שירותים הסכם פי על לחברה הועמדו אשר שירותים באמצעות"ב ארה דולר אלף
  .לחברה
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  אירועים לאחר תאריך המאזן  ז.

 אופציות מימוש )1(
 

 .מניות בכורה סיד 2,806ל  Warrantsאופציות  2,806, מומשו 2021בינואר  14ביום 

 הון גיוס )2(
 

, נחתם עם מספר משקיעים חדשים וקיימים הסכם השקעת גישור, במסגרתו גייסה 2021 מרץבחודש 
 מיליון דולר ארה"ב ("השקעת הגישור"). 4.4-סך כולל של כ אישור הדוחות הכספייםהחברה עד למועד 

  
בהתאם לתנאי השקעת הגישור, בקרות אחד מהבאים, לפי המוקדם מבניהם, יומר סכום השקעת 

 2021לאפריל  12חודשים מיום  12ובלבד שאירוע כאמור יתרחש תוך  המפורט להלןהגישור באופן 
  :("המועד הקובע")

   
"הנפקה לציבור"). במועד ההנפקה לציבור, יומר, כל להלן: הנפקת מניות לציבור ע"ב תשקיף (  2.1

מחיר ) 1סכום השקעת הגישור, באופן אוטומטי למניות רגילות, במחיר למניה הנמוך מבין: (
) מחיר למניה המשקף 2הנחה על המחיר למניה שנקבע בהנפקה לציבור; ( 20%למניה המשקף 
מיליון דולר ארה"ב, עובר להמרת השקעת הגישור, על בסיס דילול מלא ("מנגנון  30שווי חברה של 

 ההמרה").

  
השקעת מיליון דולר ארה"ב (לא כולל  3סבב גיוס שלא יפחת מסך כולל של  -השקעה מזכה   2.2

הגישור) ("השקעה מזכה"). במועד ההשקעה המזכה יומר כל סכום השקעת הגישור, באופן 
אוטומטי, למניות החברה. המניות אשר יוקצו במועד ביצוע ההשקעה המזכה, יוקצו במחיר למניה 

 על מחירה.  20%שיקבע בהשקעה המזכה, בהנחה של 

  
גישור ויוקצו לכל משקיע כמות מניות מן הסוג במקרה של פירוק, יומר סכום השקעת ה – פירוק  2.3

 הבכיר ביותר של החברה באותו מועד, השווה לסכום ההשקעה של כל משקיע בהשקעת הגישור. 
  

מכירת רוב מוחלט ו/או כל מניות החברה או מכירת רוב מוחלט ו/או כל נכסי החברה  – מכירה  2.4
את סכום השקעת הגישור ותשלם לכל ("אירוע מכירה"), עובר לאירוע מכירה, תפרע החברה 

מסכום ההשקעה שהושקע על ידי המשקיע הרלוונטי, לפי  125%-משקיע סכום כולל השווה  ל
 העניין. 

  
מהמועד הקובע, חודשים  12לעיל בתוך  2.1-2.4ככל ולא יתרחש אחד מהאירועים המפורטים בסעיפים 

באותו מועד, וביחס המרה לפי מחיר למניה יוקצו למשקיעים מניות של החברה, מהסוג הבכיר ביותר 
  כפי שיקבע בין החברה לבין רוב מיוחס מבין המשקיעים.

  
  

 וחלוקת מניות הטבה הון השטחת, מניות פיצול ) 3(

, החליטה אסיפת בעלי המניות של החברה, בכפוף להשלמת ההנפקה, על ביטול הערך 24.05.2021ביום 
הנקוב של מניות החברה, המרת כלל סוגי המניות למניות רגילות של החברה, הגדלת ההון הרשום, כך 

בעל  שכל כךמניות רגילות וחלוקת מניות הטבה  90,000,000-שההון הרשום של החברה יהא מורכב מ
  .בהחזקתו) על כל מניה תמורה ללאמניות ( 89מניה בחברה קיבל להחזקתו עוד 
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    חסומות ומניות' אופצ הענקת אישור ) 4( 

, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021, במאי 24 -ו 2021, במאי 13 בימים

"ר יו בתפקידיועסק מר בורשטיין  21.3.2021החל מיום  לפיואת הסכם העסקתו של מר יובל ברונשטיין 

זכאי לשכר חודשי קבוע  יהאברונשטיין  מר ").העסקה תחילת מועד(" 20%משרה של  בהיקף דירקטוריון

ברונשטיין  למרדירקטוריון החברה להקצות  אישר 2021, במאי 13 ביוםכמו כן, .  ₪ 20,000 שלבסך 

המונפק של החברה כפי שיהיה לאחר ההנפקה נשוא  מההון RSUS)( חסומות מניה יחידות 2.25%

למועד פרסום  עד. החברה של האופציות תכנית לתנאי בהתאם"), החסומות המניות(" זה תשקיף

 כפי החברה של המונפק מההון 2.25% המהוותמניות חסומות  550,530 ברונשטייןהתשקיף, הוקצו למר 

  .שנים שלוש למשך, שוות מנות 12-ב, לרבעון אחת, יבשילוסומות ח. המניות הההנפקה לאחר שיהיה

בוצעה בסימולציית מונטה קרלו והשווי ההוגן של האופצ' במועד  החסומות מניותהערכת השווי עבור ה

   "ב.רהאלפי דולר א 167ההקצאה עומד על סך 

, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021, במאי 24 -ו 2021, במאי 13 בימים. ב

 מועד' ניסן כדירקטור ("פרופ כהןי 1.5.2021החל מיום  לפיו' אבירם ניסן, פרופאת הסכם העסקתו של 

, לגמול השנתי הקבוע בבורסה החברה מניות רישום מועד לאחרזכאי,  יהא"). פרופ' ניסן העסקה תחילת

אופציות (לא רשומות)  2,068 ניסן' לפרופ והוקצ 2021 במאי 13 ביום, כן כמובהתאם לתקנות הגמול. 

 ממימוששתנבע  מניה כל"). מחיר אופציותניות רגילות של החברה ("מ 186,120-הניתנות למימוש ל

 בבורסה החברה מניות של הראשון המסחר יום בתום שיהיה כפי החברה של המניה מחיריהא  האופציה

 למשך, שוות מנות 12-ב, לרבעון אחת, ההעסקה תחילת ממועד החל, יבשילו האופציות).הנעילה(שער 

' האופצ' בוצעה בסימולציית מונטה קרלו והשווי ההוגן של האופצ. הערכת השווי עבור שנים שלוש

   .דולר ארה"ב אלפי 25במועד ההקצאה עומד על סך 

, בהתאמהשל החברה,  הכללית והאסיפהדירקטוריון האישרו  2021, במאי 24 -ו 2021, במאי 13 בימים. ג

 186,120-אופציות (לא רשומות) הניתנות למימוש ל 2,068שוקי הון בע"מ  אינווסטפרו  לחברת להקצות

 של המניה מחיריהא  האופציה ממימוששתנבע  מניה כל"). מחיר אופציותניות רגילות של החברה ("מ

 האופציות). הנעילה(שער  בורסהב החברה מניות של הראשון המסחר יום בתום שיהיה כפי החברה

שנים. הערכת השווי  חמשמנות שוות, למשך  20-ב, לרבעון אחת, ההעסקה תחילת ממועד החל, יבשילו

' במועד ההקצאה עומד על סך האופצ' בוצעה בסימולציית מונטה קרלו והשווי ההוגן של האופצעבור 

  .ארה"ב דולר אלפי 25

  
  החברה של היצור קווי ) 5(

חברה שני קווי יצור פעילים, עבור האורה אייר והאורה מיני, הממוקמים במפעלי ל, התשקיף למועד נכון
"). בית אל הקימה את קווי היצור עבור החברה הייצור קוויבית אל שבקיסריה והמופעלים על ידה ("
 דולר 13 של בסךלבית אל בגין הקמת קווי הייצור,  עמלהונשאה בעלות הקמתם. החברה משלמת 

 מיני אורה של הייצור קו בגין למוצר"ב ארה דולר 20 -ו איר אורה של הייצור קו בגין למוצר"ב ארה
  "). הייצור קו בגין העמלה("

למועד התשקיף, החברה טרם פרעה את התחייבותה בגין הקמת קווי הייצור, שנכון למועד התשקיף  נכון
אלף דולר ארה"ב  400 -מיליון דולר ארה"ב (בגין קו הייצור של אורה איר) ו 1.7 -עומדות על סך של כ

  (בגין קו הייצור של אורה מיני). 

  

 

  ואספקה ייצור שירותי למתן הסכם ) 6(

בת  לתקופה ואספקה ייצור שירותי למתן בהסכםאל -בית עם החברה התקשרה, 2021, במאי 26 ביום

  :בהסכם המרכזיים התנאים פירוט להלן .שנים 10
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 והנדסה תכנון, לוגיסטיקה, חזוקיתלספק לחברה שירותי ייצור,  מתחייבתאל  בית, ההסכם במסגרת

, עבור מוצר האורה אייר ייצור שירותיהייצור המסופקים לחברה, כוללים  שירותי .הייצור קו גבי על

 מוצר כל בגין קבוע סכום אל לבית משלמת החברה, לשירותים בתמורה. RAY-FILTER-האורה מיני וה

 לרבות המוצר עלויות לשינוי בהתאם יתעדכן כאמור הסכום כאשר, החברה עבור מייצרת אל שבית

 אל לבית משלמת החברה, השירותים בגין לתמורה בנוסף כי מובהר .ורכיבים גלם חומרי, עבודה עלות

  .מיני והאורה אייר האורה מוצרי ייצור עבור הייצור קווי בגין עמלה

, ולא עבור בלבד החברה עבור החברה מוצרילייצר את  התחייבהאל -בית ובכפוף לאמור להלן, בנוסף

בין  נוסףלחתימה על הסכם  ובכפוףהוראות ההסכם,  פי על. עצמה אל בית לרבות אחריםצדדים 

 שלאו /ו אל בית לנפרד ש מותגתחת  החברה מוצריאת  ולמכוראל תהא רשאית לייצר  ביתהצדדים, 

 במוצרי ויתחרו שייתכןאל רשאית לספק שירותי ייצור לצדדים שלישיים ביחס למוצרים -. ביתהחברה

  . הרוחני קניינהאו על  החברהעל מידע סודי של  תסתמך, כל עוד לא תעשה שימוש או החברה

 מומחה או מועבר ואינו, המלאה בבעלותו נשאר להסכםשל כל צד  הרוחני קניינוההסכם,  במסגרת

 הסטריונייזר ברכיבלחברה להשתמש  אישרהאל  בית, ההסכם. כמו כן, במסגרת השירותים ביצוע לצורך

 של השימוש וזכותהוא קניינה הרוחני של בית אל  הסטריונייזרכחלק מהמוצר הסופי בלבד. רכיב 

, הצדדים בנוסף, מוגבלת להטמעתו במוצר הסופי וכפופה לתוקפו של האישור כאמור. זה ברכיב החברה

 הצדדים, כאמור. במקרה ותחדש ותאו טכנולוגי\ועשויים בעתיד להתקשר בהסדרים לפיתוח מוצרים 

רוחני הקניין ב המשותפתחדש, שיקבע בין היתר, הסדרים הקשורים לבעלות  שירותיםיתקשרו בהסכם 

  שפותח במשותף. 

של יחידות כמפורט להן:  שנתיתעל פי ההסכם, החברה התחייבה להזמין מבית אל כמות מינימאלית 

יחידות אורה אייר לשנה הראשונה, השנייה והשלישית להסכם, בהתאמה;  70,000-ו 60,000, 50,000(א) 

יחידות אורה אייר מיני לשנה הראשונה, השנייה והשלישית להסכם,  17,000-ו 12,000, 10,000 ב)( -ו

בתום השנה השלישית, יסכמו הצדדים על כמות מינימאלית שנתית "). המינימאלית הכמותבהתאמה ("

  לשנים הבאות עד סיום תקופת ההסכם. 

, במסגרת התחייבה, החברה ת המינימאליתומבלי לגרוע מההתחייבות השנתית להזמנת הכמו בנוסף

  ("הכמות החזויה").  שנתית לייצור המוצרים הזמנותאל, תחזית -ההסכם, לספק לבית

 ההזמנה) ("החזויה הכמות(ע"ב  לייצור החודשית הכמות את אל לבית תמסור החברה לחודש אחת

 ;הקודם בחודש שהוזמנה המוצרים מכמות 15% -מ ביותר תסטה לא החודשית ההזמנה"). החודשית

 של העדכניים התנאים על ביניהם יסכמו הצדדים, כאמור לשיעור מעבר סטייה של במקרה כאשר

חודשים מיום קבלת ההזמנה החודשית  7כאמור.  מועד המסירה עבור כל הזמנה חודשית הינו  ההזמנה

 15%"). החברה רשאית לדחות את מועד המסירה של עד המסירה מועדהמחייבת על ידי בית אל ("

 ככלמהכמות המוזמנת בהזמנה חודשית עד לשישה חודשים ממועד המסירה המקורי, ללא עלות. 

היא "), הנדחית הכמותמהכמות המוזמנת בהזמנה חודשית (" 15%-מ גבוה שיעור לדחות תבקש והחברה

 (ב) תשלום חד פעמי או הנדחית מהכמותמוצר  כל עבור נוסף סכום) אתישא בעלות נוספת של: (

  מראש לתקופה של שישה חודשים.  הינה והדחייה ככל הנדחית הכמות כלמסוים עבור בשיעור 
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"), היא תודיע לחברה, בזמן סביר, על המעוכבת הכמותובית אל תתעכב במסירת הזמנה חודשית (" היה

ימים ממועד המסירה המקורי או שהכמות המעוכבת עולה על  30. ככל והעיכוב עולה על כאמורעיכוב 

, בית אל תפחית את התמורה בגין כאמור למועד שקדמו החודשים 12 -ב שהוזמנהמהכמות  10%

 15%לחברה עד לשיעור של  שיגרמו נזקיםוכן תפצה את החברה עבור  5%-המוצרים המעוכבים ב

מעוכבת  כמותהמעוכבת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה רשאית לבטל כל הכמות  בגין התמורהמ

כמו כן, במסגרת ההסכם החברה התחייבה לייצר את מוצריה  .חודשים 4ככל ועוכבה לתקופה העולה על 

אצל בית אל בלבד ולא אצל גורמים שלישיים, וזאת עד לכמות מוצרים מוגדרת בכל שנה ("הכמות 

  הבלעדית"). 

צור מוצרים מעבר לכמות הבלעדית, עומדת לבת אל זכות הצעה ראשונה לייצור כמות נוספת ביחס ליי

  כאמור, בכפוף לעמידת בית אל בסד הזמנים ובמחירים כפי שיהיו באותה עת.

 EX WORKS  )INCOTERMS השילוח תנאיההסכם מתבצע על פי  במסגרתשילוח המוצרים  מערך

לרשות החברה  והעמדתם המוצרים אריזת). בהתאם לתנאי השילוח כאמור, בית אל אחראית על 2020

 כי אל לבית לאשר החברה על, לחברה המוצרים תסירמ מועדמ יום 30 םבמפעלי בית אל בקיסריה. בתו

 בתום"). המוצרקבלת  אישורכמות, שלמות וזהות המוצרים ("ל ביחס לרבות, הושלמה המוצרים מסירת

 לאהמסירה כאמור, ובמידה ולא הועלו טענות על ידי החברה במסגרת קבלת המוצר,  ממועד יום 45

  .אליהם התייחס המוצר קבלת שאישור הפרמטריםעם  בקשר אחריות כל אל בית על תחול

אל תהא אחראית על אבדן ונזק למוצרים שהוזמנו אך טרם נמסרו לרבות בגין כמות מסוימת של  בית

ם נמסרו מפאת עיכוב הזמנה על ידי החברה. מעבר לכמות כאמור, החברה תהא אחראית מוצרים שטר

  על אבדן ונזק למוצרים ככל והעיכוב באחריותה. 

 50%-של כ בשיעורמקדמה  מספקת החברה, המוצר לייצור אל בית אצל קבלתעבור כל הזמנה שמת

 תמועד מסירמיום  60לבית אל לאחר  תועברמ התמורה יתרת כאשרבהסכם,  כהגדרתה, התמורהמ

כנגד חשבונית. יובהר כי התמורה כוללת את עלויות ההקמה, החומרים, היצור, ההרכבה, כוח ו המוצר

  .לשילוחההכנה  ועלויותהאדם, עלויות עקיפות 

מסירת  ממועד חודשים 15 של בתקופה כי, החברהכלפי  התחייבהלהוראות ההסכם, בית אל  בהתאם

 מתהתאל כפוףב והכל ידה על שסופקו למוצרים החברה בלבד כלפי אל תהא אחרית יתבהמוצרים, 

 תקופת בתוך במוצר תקלה של במקרה"). האחריות תקופת(" מהחברה שהתקבלמפרט ל המוצר

להחליף את המוצר או לתקן אותו על חשבונה. למשך תקופה החברה  כלפיהאחריות, בית אל אחראית 

האחריות של מוצר ספציפי ("תקופת השירות"), בית אל  תקופתחודשים נוספים לאחר פקיעת  12של 

עלות התיקון או  כאשר, פגה אליהם ביחס האחריות שתקופתלתקן או להחליף מוצרים  מתחייבת

יות של בית אל על פי ההסכם הינה אך ורק כלפי בהסכם נקבע כי האחרההחלפה חלה על החברה. 

  החברה, כאשר החברה (ולא בית אל) אחראית כלפי הצדדים השלישיים עמה החברה מתקשרת.
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בקרות אירוע שיפוי, בתנאים שנקבעו בהסכם, לרבות  הדדית שיפוי חובת הצדדים עלההסכם חלה  מכוח

. תהדדי סודיות חובת הצדדים על חלה בנוסף. הצדדים אחד שלמהותית  התחייבות הפרת של במקרה

צד להסכם התחייב לרכוש פוליסת ביטוח ייעודית לביטוח אחריותו לפי ההסכם. בית אל התחייבה  כל

לבטח, בין היתר, את קו היצור ועובדיה והחברה התחייבה לבטח, בין היתר, את אחריותה למוצר, עובדיה 

 אחדהפר  השני והצדבמקרה  ההסכם את לבטל רשאי צד כלוקניינה הרוחני. על פי הוראות ההסכם, 

ממועד הודעת  ימים 30בתוך  תוקנה לא וההפרה, בהסכם כהגדרתם, המהותיים חיוביואו יותר מבין 

וזאת על ידי הודעה  בניהם ההתקשרות את לסיים רשאים הצדדים בנוסףהצד המפר על הפרה כאמור. 

אספקת  המשך את, הצדדים ישתפו פעולה בכדי להבטיח כאמורימים. במקרה  180מראש ובכתב של 

  החברה.  ללקוחותהמוצרים 
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 אירועים דוח

  

 1969-ט"התשכ), וצורה מבה – תשקיף וטיוטת התשקיף פרטי( ב(ב) לתקות יירות ערך60בהתאם לתקה 

 מועד לאחר בחברה שאירעו אירועים בדבר, לתקות א56 בסעיף כהגדרתו ,אירועים דוח להלן "),התקות("

, קרי, המועד הקובע ועד 2020, בדצמבר 31 ליום החברה של המבוקרים המאוחדים הכספיים הדוחות חתימת

  "):המועד הקובע(" 2021 ביוי 7ליום  ועד") הדוחות חתימת מועד(" 2021 ביוי 2מיום 

  

  .למועד הקובעלא חלו אירועים מהותיים לדיווח לאחר מועד חתימת הדוחות ועד 

  

  .2021ביוי  7תאריך: 
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              לכבוד

  אורה סמארט אייר בע"מ

  

  8.6.2021תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של אורה סמארט אייר בע"מ מיום הדון: 

  "החברה", בהתאמה) - ("התשקיף", ו

  דעתו כדלקמן:בהתאם לבקשתכם, הריו לחוות 

הזכויות הלוות ליירות הערך המוצעים על ידכם והמיות הקיימות בהון החברה תוארו כוה  . 1

  תשקיף, שעל פיו בכוות החברה להציע את המיות המוצעות כאמור.ב

  לחברה הסמכות להפיק את יירות הערך המוצעים על פי התשקיף באופן המתואר בתשקיף. . 2

 . בתשקיףהדירקטורים של החברה תמו כדין ושמותיהם כללו  . 3

 שבדון. בתשקיףאו מסכימים כי חוות דעתו זו תיכלל 

  בכבוד רב,

  

  אור פרל, עו"ד      שי מרגלית, עו"ד    דיאל מרקוביץ, עו"ד

  יגאל ארון ושות', עורכי דין    
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  הוצאות בקשר עם הצעת יירות הערך והפקתם 10.2

פקה מוקדמת וריכוז ה זו, כולל עמלות הפצה, יהול, התחייבותפקה סך הוצאותיהם של החברה בקשר לה

לרשות יירות ערך ולבורסה והשיעור שמהוות  והוצאות אחרות, לרבות הוצאות הכרוכות בהכת התשקיף, בהגשתו

יירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו בהודעה  פקה הצפויה עבור כלהוצאות אלה מתמורת הה

  המשלימה.

 עמילות בקשר ליירות ערך אחרים דמי 10.3

החתמה על יירות ערך  עמלה כלשהי עבור חתימה או לשלםבשתיים האחרוות לא שילמה החברה ולא התחייבה 

בהודעה המשלימה שתפרסם  פורטוי ,שלה או הפצתם. דמי עמילות בקשר עם ההפקה שתבוצע לפי תשקיף זה

   החברה.

 במזומיםהקצאות יירות ערך שלא בתמורה מלאה  10.4

לפרטים אודות הקצאות יירות ערך של החברה בשתיים שקדמו למועד התשקיף ראו פרק ג' לתשקיף זה, וכן 

  לפרק ג' כאמור. 8 ערת שולייםה

  עיון במסמכים 10.5

ומחוות הדעת, המוזכרים בתשקיף זה, וכן ממסמכי ההתאגדות של  מהאישוריםהעתקים מתשקיף זה, מהדוחות, 

בשעות העבודה הרגילות. כמו כן יתן לעיין בתשקיף זה באתר , החברה, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה

ובאתר האיטרט של הבורסה  v.ilhttp://www.magna.isa.go האיטרט של רשות יירות ערך בכתובת

  .http://maya.tase.co.ilליירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת 

  

  

  

 

 

  

                         

  

  



  תקון החברה –ספח א' 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  
  
  

  בע"מ אייר סמארט אורה

  

  

  חברה התקון 

  בהתאם

  1999 - לחוק החברות, התש"ט
  

  

    



- 2 -  

  פרשות . 1

כל האמור בלשון יחיד אף הרבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף במין קבה במשמע וכן  1.   1

  להיפך.

למעט אם כללו בתקון זה הגדרות מיוחדות למוחים מסויימים, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקון זה,  1.   2

), אלא אם כן יש בדבר "חוק החברות"(בתקון זה:  1999-תש"טההמשמעות הודעת להם בחוק החברות, 

  משום סתירה לושא הכתוב או לתוכו.

ק החברות באופן שיתן להתות על ההסדרים לגביהם להסרת ספק מובהר כי לגבי עייים שהוסדרו בחו 1.   3

יחולו לגביהם הוראות חוק  -בתקון, ותקון זה איו כולל לגביהם הוראות שוות מהוראות חוק החברות 

  החברות.

   שם החברה . 2

  ";אורה סמארט אייר בע"משם החברה היו "

  ).”.AURA SMART AIR LTD“(באגלית: 

  מטרת החברה . 3

  לעסוק בכל עיסוק חוקי.מטרת החברה היא 

  הון מיות, החברה והזכויות הצמודות למיות . 4

   .קוב ללא ערךמיות רגילות  90,000,000-מורכב מ ההון הרשום של החברה 4.   1

  המיות הרגילות תקיה לבעליהן: 4.   2

זכות שווה להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של החברה, בין אסיפות רגילות ובין אסיפות  4.   2.   1

חת מהמיות בחברה תזכה את בעליה, הוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו, מיוחדות, וכל א

  באמצעות שליח או באמצעות כתב הצבעה, לקול אחד;

זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידדים, בין במזומן ובין במיות הטבה, בחלוקת כסים או בכל  4.   2.   2

  חלוקה אחרת;

  קה.זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף כסי החברה בעת פירו 4.   2.   3

הדירקטוריון רשאי להפיק מיות ויירות ערך אחרים, המירים או יתים למימוש למיות, עד גבול הון  4.   3

המיות הרשום של החברה. לעין חישוב גבול ההון הרשום יראו י"ע היתים להמרה או למימוש במיות 

 כאילו הומרו או מומשו במועד הפקתם.

  בבורסה, כל מיות החברה תהייה מופקות ופרעות במלואן.כל עוד מיות החברה רשומות למסחר  4.   4

  אחריות מוגבלת . 5

אחריות בעלי המיות לחובות החברה תהא מוגבלת לסכום המלא אותו דרשו לשלם לחברה בעד המיות ואשר 

   טרם שולם על ידם.

  חברה ציבורית . 6

רסה, או כל עוד יירות הערך של בכפוף להוראת כל דין, כל עוד יירות הערך של החברה רשומים למסחר בבו

  החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו, תהא החברה חברה ציבורית.

  שותפות במיות ותעודות מיה . 7
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 שלושה חודשיםבעל מיה הרשום במרשם בעלי המיות רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תוך תקופה של  7.   1

חותם לגבי כל המיות הרשומות על שמו, לאחר ההקצאה או רישום ההעברה תעודת מיה אחת שחתמה ב

אשר תפרט את מספר המיות. במקרה של מיה בבעלות משותפת תוציא החברה תעודת מיה אחת לכל 

  הבעלים בשותפות של המיה, ומסירת תעודה כזו לאחד השותפים תיחשב כמסירה לכולם.

ו חתימת דירקטור ומזכיר כל תעודת מיה תישא את חתימת ידם של שי דירקטורים של החברה ו/א

  החברה.

לחדשה על סמך הוכחות וערבויות  ראשי דירקטוריון החברהתעודת מיה שהושחתה, הושמדה או אבדה,  7.   2

  .מעת לעת שידרוש הדירקטוריוןכפי 

  עדי החברה ביחס למיות שלא פרעו במלואןס . 8

לא יתה התמורה שהתחייב בעל המיה לשלם לחברה תמורת מיותיו, כולה או מקצתה, במועד ובתאים  8.   1

להלן, רשאית החברה, בהחלטת  8.4שקבעו בתאי הקצאת מיותיו ו/או בדרישת התשלום האמורה בסעיף 

שהחברה שלחה הדירקטוריון, לחלט את המיות שתמורתן לא שולמה במלואן. חילוט המיות יבוצע ובלבד 

ימים לפחות ממועד קבלת ההתראה במידה  7לבעל המיות התראה בכתב על כוותה לחלט את מיותיו תוך 

  והתשלום לא יבוצע במהלך התקופה שקבעה במכתב ההתראה.

הדירקטוריון רשאי בכל עת לפי המועד שבו מיה שחולטה מכרה, הוקצתה מחדש או הועברה בדרך  8.   2

  וט בתאים שיראה לכון.אחרת, לבטל את החיל

  המיות שחולטו יוחזקו על ידי החברה כמיות רדומות או יימכרו לאחר. 8.   3

אם לפי תאי ההוצאה של מיות, אין מועד קבוע לתשלום כל חלק מהמחיר שיש לשלם עבורן, רשאי  8.   4

בור הדירקטוריון לדרוש מדי פעם בפעם דרישות תשלום מבעלי המיות בגין הכספים אשר טרם סולקו ע

המיות שהם מחזיקים בהן וכל בעל מיה יהא חייב לשלם לחברה את הסכום הדרש ממו במועד שקבע 

). ההודעה "דרישת תשלום"יום על מועד ומקום התשלום ( 14כאמור, ובלבד שיקבל הודעה מוקדמת של 

שביחס אליהן  תפרט כי אי התשלום במועד הקבוע או לפיו במקום המפורט, יכולה לגרור חילוט המיות

  דרש התשלום. דרישת תשלום יתת לביטול או לדחיה למועד אחר, הכל כפי שיוחלט על ידי הדירקטוריון.

בהעדר קביעה אחרת בתאי הקצאת המיות, בעל מיה לא יהא זכאי לקבל דיבידד או להשתמש בכל זכות  8.   5

  כבעל מיה בגין מיות שטרם שולמו במלואן.

ותפים של מיה יהיו אחראים ביחד ולחוד לתשלום הסכומים המגיעים לחברה אשים שהים בעלים מש 8.   6

  בגין המיה.

אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מכל סעד אחר של החברה כלפי בעל המיה שלא פרע את חובו לחברה  8.   7

  בגין מיותיו.

  העברת מיות . 9

  מיות החברה יתות להעברה. 9.   1

כל העברת מיות הרשומות במרשם בעלי המיות על שם בעל מיות רשום, לרבות העברה על ידי החברה  9.   2

  אם: והיא לא תירשם אלא בכתבלרישומים או אליה, תיעשה 

יימסר לחברה במשרדה הרשום שטר העברת מיות תקין ביחד עם תעודות המיות שעומדים  9.   2.   1

ידי המעביר ובחתימת עד המאמת את חתימת להעבירן, אם הוצא. שטר ההעברה יהא חתום על 

המעביר. במקרה של העברת מיות שלא שולמו במלואן במועד ההעברה ייחתם שטר ההעברה גם 

  ע"י מקבל המיות ובחתימת עד המאמת את חתימת מקבל המיות; או

  יימסר לחברה צו של בית משפט לתיקון הרישום; או 9.   2.   2
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 בת הזכות במיה.הוכח לחברה כי תקיימו תאים שבדין להס 9.   2.   3

העברת מיות שלא שולמו במלואן טעוה אישור הדירקטוריון, אשר רשאי לסרב לתת אישורו לפי שיקול  9.   3

  דעתו המוחלט ומבלי לתת ימוקים לכך.

, בי האפוטרופסים ומהלי עזבוו של בעל מיה יחיד שפטר, או כשאין מהלי עזבון או אפוטרופסים 9.   4

האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המיה היחיד שפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 

  בעלי זכות במיה שהיתה רשומה על שם הפטר.

רשמה מיה על שם שי בעלים או יותר, תכיר החברה רק בשותף הותר או בשותפים הותרים בחיים,  9.   5

ובת האה בה. רשמה מיה על שם מספר בעלים במשותף יהיה זכאי כאשים אשר להם הזכות במיה או ט

  כל אחד מהם להעביר את זכותו בה.

  מרגע רישום שמו במרשם בעלי המיות.רק מקבל העברה ייחשב כבעל המיות ביחס למיות המועברות  9.   6

ד שתקופת החברה רשאית לסגור את ספרי ההעברה ופקסי החברים לזמן שיראה בעיי הדירקטורים, ובלב 9.   7

סגירת כל פקס כ"ל לא תעלה על שלושים יום בכל שה. החברה תודיע לבעלי המיות על סגירת הפקסים 

  להלן. 30בדרך הקבועה בסעיף 

  שיוי הון . 10

על ידי יצירת מיות חדשות, והכל כפי של החברה האסיפה הכללית רשאית להגדיל את הון המיות הרשום  10.   1

  .שייקבע בהחלטת האסיפה הכללית

האסיפה הכללית רשאית לבטל הון מיות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של חברה, לרבות  10.   2

  התחייבות מותית, להקצות את המיות.

  האסיפה הכללית תהא רשאית בכפוף להוראות כל דין: 10.   3

לאחד ולחלק מחדש את הון מיותיה, או כל חלק ממו, למיות בות ערך קוב גדול מסכום ערכן  10.   3.   1

 ואם היו מיותיה ללא ערך קוב להון המורכב ממספר קטן יותר של קוב של המיות הקיימותה

  .המופק מיות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשות את שיעורי אחזקותיהם של בעלי המיות בהון

לחלק על ידי חלוקה מחדש של מיותיה הקיימות, כולן או מקצתן, את הון מיותיה, כולו או  10.   3.   2

מיותיה  ואם היו  למיות בות ערך קוב קטן יותר מן הערך הקוב של המיות הקיימותמקצתו, 

בכך כדי  להון מופק המורכב ממספר גדול יותר של מיות, ובלבד שלא יהא -ללא ערך קוב 

  .לשות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המיות בהון המופק

תאים ובקבלת אותו ההון באופן ובאותם  להפחית את הון מיותיה וכל קרן שמורה לפדיון 10.   3.   3

  האישור שחוק החברות ידרשם.

  כיוס אסיפות כלליות . 11

-אסיפות כלליות תכוסה לפחות אחת לשה במקום ובמועד שייקבע על ידי הדירקטוריון אך לא יאוחר מ 11.   1

 חודשים לאחר האסיפה הכללית האחרוה. אסיפות כלליות אלה תקראה "אסיפות שתיות". יתר 15

  האסיפות של החברה תקראה "אסיפות מיוחדות".

סדר היום באסיפה השתית יכלול דיון בדיווח הדירקטוריון ובדוחות הכספיים כדרש על פי הדין. האסיפה  11.   2

השתית תמה רואה חשבון מבקר, תמה את הדירקטורים לפי תקון זה ותדון בכל העייים האחרים 

תית של החברה, לפי תקון זה או לפי החוק, וכן בכל עין אחר אשר יש לדון בהם באסיפה הכללית הש

  שיקבע הדירקטוריון.
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הדירקטוריון רשאי לכס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו וכן חייב לכס אסיפה כללית אם יקבל דרישה  11.   3

  ):"דרישת כיוס"בכתב של כל אחד מאלה (

  שי דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהים; ו/או 11.   3.   1

מיה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המופק ואחוז אחד לפחות מזכויות בעל  11.   3.   2

  ההצבעה בחברה; ו/או

  בעל מיה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה. 11.   3.   3

כל דרישת כיוס צריכה לפרט את המטרות שלשמן יש לקרוא לאסיפה ותהא חתומה על ידי הדורשים  11.   4

למשרד הרשום של החברה. אפשר שהדרישה תהא מורכבת ממספר מסמכים בוסח זהה אשר כל  ותימסר

  אחד חתום על ידי דורש אחד או יותר.

דירקטוריון שדרש לזמן אסיפה מיוחדת, יזמה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו דרישת הכיוס,  11.   5

  ממועד פרסום זה.ובלבד שמועד הכיוס יהיה לא מאוחר משלושים וחמישה ימים 

הודעה לחברי החברה אודות כיוס אסיפה כללית תימסר לכל בעלי המיות הרשומים במרשם בעלי המיות  11.   6

בחברה לפחות עשרים ואחד ימים לפי כיוסה וכן תפורסם בדרכים וספות ככל שהדבר דרש עפ"י כל 

ן הצבעה בכתב. בכל מקרה שעל דין. ההודעה תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעי

סדר יומה של האסיפה הכללית לא כלולים ושאים אשר יתן להצביע לגביהם באמצעות כתבי הצבעה 

   לחוק החברות, יתן לפרסם הודעה עד ארבעה עשר יום לפחות לפי כיוס האסיפה. 87כאמור בסעיף 

  הדיון באסיפות הכלליות . 12

א אם כן יהיה וכח מין חוקי בעת פתיחת הדיון. מין חוקי הוא אין לפתוח בדיוי האסיפה הכללית, אל 12.   1

וכחות לפחות מזכויות ההצבעה (כולל  וכחות של לפחות שי בעלי מיות שלהם עשרים וחמישה אחוזים

  באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה), תוך מחצית השעה מן המועד שקבע לפתיחת האסיפה.

חצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה מין חוקי, תידחה האסיפה לא כח באסיפה כללית בתום מ 12.   2

או לאסיפה לשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צויין בהזמה 

  )."האסיפה הדחית"בהודעה על האסיפה (

בחלק כלשהו מזכויות  המחזיקים המין החוקי לתחילת האסיפה הדחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא 12.   3

  .ההצבעה

 15יושב ראש הדירקטוריון ישמש יושב ראש האסיפה הכללית. אם יו"ר הדירקטוריון עדר מהאסיפה תוך  12.   4

  דקות מהמועד שקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו היו"ר ע"י האסיפה הכללית.

סיפה למועד אחר ולמקום שתקבע, ובמקרה אסיפה כללית שיש בה מין חוקי רשאית להחליט על דחיית הא 12.   5

   לעיל. 11.6כזה ייתו הודעות והזמות לאסיפה הדחית כאמור בסעיף 

  הצבעה באסיפה הכללית . 13

  בעל מיה בחברה רשאי יהיה להצביע באסיפות הכלליות בעצמו או באמצעות שלוח או בכתב הצבעה. 13.   1

בעלי המיות במועד שייקבע ע"י בעלי המיות הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הם 

  הדירקטוריון בהחלטה לזמן אסיפה כללית, ובכפוף לכל דין.

  בכל הצבעה יהיו לכל בעל מיות מספר קולות בהתאם למספר המיות שבבעלותו. 13.   2

החלטה באסיפה הכללית תתקבל ברוב רגיל, לרבות החלטה לשיוי תקון זה, אלא אם קבע רוב אחר  13.   3

  בתקון זה.בחוק החברות או 
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הכרזת יו"ר האסיפה כי החלטה תקבלה פה אחד או ברוב מסויים, או דחתה או שלא תקבלה ברוב  13.   4

  מסויים, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.

היו הקולות באסיפה שקולים לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה וספת או מכרעת, וההחלטה  13.   5

  שהועמדה להצבעה תידחה.

אים בכל עין שעל סדר יומה של האסיפה להצביע באסיפה כללית (לרבות באסיפת בעלי המיות בחברה רש 13.   6

סוג) באמצעות כתב הצבעה, ובלבד שהדירקטוריון בכפוף לכל דין לא שלל בהחלטתו לזמן את האסיפה 

  הכללית את האפשרות להצביע באמצעות כתב הצבעה באותו עין.

יצויין דבר שלילת האפשרות להצביע באמצעות כתב אסר הדירקטוריון על הצבעה באמצעות כתב הצבעה, 

  לעיל. 13.6הצבעה בהודעת כיוס האסיפה לפי סעיף 

בעל מיה רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולמסרו לחברה עד מועד תחילת האסיפה. כתב  13.   7

בות האסיפה הצבעה שבו ציין בעל מיה את אופן הצבעתו, אשר הגיע לחברה עד למועד תחילת האסיפה (לר

  לעיל. 12.1הדחית), יחשב כוכחות באסיפה לעין קיום המין החוקי כאמור בסעיף 

מיויו של שליח יהיה בכתב בחתימת הממה. תאגיד יצביע באמצעות ציגיו שימוו על ידי מסמך שיחתם  13.   8

  כדין על ידי התאגיד.

ממה או הפך לפסול דין, התפרק, ה פטרהצבעה בהתאם לתאי ייפוי הכח תהיה חוקית אף אם לפי כן  13.   9

ר את המיה שביחס אליה הוא יתן, אלא אם כן תקבלה הודעה יאו ביטל את כתב המיוי או העב רגלפשט 

, הפך פסול דין, התפרק, פשט רגל או ביטל את כתב המיוי פטרבכתב במשרד לפי האסיפה כי בעל המיה 

  או העביר את המיה כאמור.

ם של החברה לפחות וח ויפוי כח או העתק מאושר על ידי עורך דין יופקדו במשרד הרשוכתב המיוי של של 13.   10

הזכר  דם) שעות לפי הזמן הקבוע לאסיפה או לאסיפה הדחית שבה מתכוון הא48ארבעים ושמוה (

  במסמך להצביע לפיו.

על ידיו ובלבד , שימוו וחיםבעל מיות בחברה יהיה זכאי להצביע באסיפות החברה באמצעות מספר של 13.   11

ח ומיות המוחזקות על ידי בעל המיות. לא תהא כל מיעה שכל שללח ימוה בגין חלקים שוים שושכל של

  כ"ל יצביע באסיפות החברה באופן שוה.

, אפוטרופסו הטבעי או יואם בעל מיות היו פסול דין רשאי הוא להצביע על ידי חבר אמיו, מקבל כס 13.   12

  והללו רשאים להצביע בעצמם או על ידי שליח או באמצעות כתב הצבעה.אפוטרופוס חוקי אחר 

האיש  ובמקום ששי אשים או יותר הים בעלים משותפים במיה, הרי בהצבעה על כל עין יתקבל קול 13.   13

ששמו רשום ראשוה במרשם בעלי המיות כבעלים של אותה מיה, בין בעצמו ובין ע"י שליח, והוא הזכאי 

  תבי הצבעה.למסור לחברה כ

    תוקף פעולות ואישור עסקאות שאין חריגות . 14

אחת מהדרכים ב תאושר, לחוק החברות 271שמתקיים בה האמור בסעיף עסקה  ,בכפוף להוראות חוק החברות

משרה  יושאשי על ידי ) ג( אושל החברה; על ידי ועדת הביקורת ) ב(או  החברה; על ידי דירקטוריון) אהבאות: (

, כאשר לפחות אחד מושאי המשרה ה"ל עיין אישי בעסקה הםשאין ל ,בחברה(כהגדרת המוח בחוק החברות) 

   היו מכ"ל החברה או סמכ"ל הכספים של החברה.

אישור עסקאות שאין חריגות כאמור לעיל, יכול שייעשה על ידי מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על 

  .ימתידי אישור עסקה מסו

  הדירקטוריון . 15
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הדירקטוריון יתווה את מדייות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המהל הכללי ופעולותיו. סמכות של החברה שלא 

  הוקתה בחוק החברות או בתקון לאורגן אחר, רשאי הדירקטוריון להפעילה.

  מיוי דירקטוריון והפסקת כהוה . 16

מספר הדירקטורים בחברה (כולל דירקטורים חיצויים) ייקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית השתית,  16.   1

  .עשר דירקטורים-שלא יפחת מארבעה ולא יעלה על אחדובלבד 

הדירקטורים בחברה ייבחרו באסיפה שתית ו/או באסיפה מיוחדת, ויכהו במשרתם עד תום האסיפה  16.   2

יחדלו לכהן בתפקידם על פי הוראות התקון. היה ובאסיפה כללית של החברה השתית הקרובה או עד אשר 

לא בחרו דירקטורים חדשים במספר המיימלי שקבע לפי התקון, ימשיכו הדירקטורים שכיהו עד אותה 

  אסיפה, לכהן במשרתם, עד להחלפתם על ידי האסיפה הכללית של החברה.

ריון רשאי למות דירקטור במקום דירקטור שמשרתו התפתה לעיל, הדירקטו 16.2בוסף לאמור בסעיף  16.   3

לעיל.  16.1ו/או כתוספת לדירקטוריון ובכפוף למספר הדירקטורים המקסימלי בדירקטוריון כאמור בסעיף 

ר יחדל לכהן שמיוי דירקטור על ידי הדירקטוריון יהיה בתוקף עד לאסיפה השתית הקרובה או עד א

  ון.בתפקידו על פי הוראות התק

 , בכפוף למיויו מחדש על ידי האסיפה הכלליתדירקטור שסתיימה תקופת כהותו, יוכל להיבחר שוב 16.   4

  .ובכפוף להוראות הדין

השתית ו/או האסיפה המיוחדת ו/או הדירקטוריון האסיפה כהותו של דירקטור תחל במועד מיויו על ידי  16.   5

של האסיפה השתית ו/או האסיפה המיוחדת  או במועד מאוחר יותר אם קבע מועד זה בהחלטת המיוי

  ו/או הדירקטוריון.

, או אדם שהומלץ לכהות דירקטור על ידי הדירקטורים סתיימה תקופת כהותוהמלבד לגבי דירקטור ש 16.   6

דירקטור, אלא אם כן, לא  משרתלבהגיע מועד האסיפה, אין להציע באסיפה הכללית של החברה מועמד 

אשר ארבעים ושיים ימים לפי המועד שקבע לאסיפה הכללית, תועבר שעות ולא יותר מ 48-פחות מ

, הרשאי להשתתף באסיפה עבורה שלחה ההודעה אסיפה חברלמשרד החברה הודעה בכתב, חתומה על ידי 

דירקטור, כשמצורפת אליה הסכמתו בכתב של  למשרתולהצביע בה, על כוותו להציע מועמד זה לבחירה 

  המועמד להיבחר כ"ל.

 15הדירקטוריון יבחר מבין אחד מחבריו יו"ר דירקטוריון. אם לא בחר יו"ר או אם יו"ר איו וכח בתום  16.   7

דקות לאחר המועד הקבוע לישיבה, יבחרו הדירקטורים הוכחים באחד מבייהם להיות יו"ר באותה 

  ישיבה, והבחר יהל את הישיבה ויחתום על פרוטוקול הדיון.

  (ג) לחוק החברות.121היה מכ"ל החברה אלא בהתקיים התאים המויים בסעיף יו"ר הדירקטוריון לא י

האסיפה הכללית רשאית להעביר כל דירקטור ממשרתו לפי תום תקופת כהותו, וזאת בין אם הדירקטור  16.   8

לעיל,  16.3לעיל ובין אם הדירקטור מוה על ידי הדירקטוריון מכח סעיף  16.2על ידה מכח סעיף מוה 

  שיתה לדירקטור הזדמות סבירה להביא את עמדתו בפי האסיפה הכללית.ובלבד 

במקרה שהתפתה משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הותרים רשאים להוסיף ולפעול כל עוד לא ירד  16.   9

מספרם של הדירקטורים השארים ממספרם המיימלי של הדירקטורים שקבע בתקון. במקרה בו פחת 

פר המיימלי ה"ל, יהיו הדירקטורים הותרים רשאים לפעול אך ורק כדי למלא מספר הדירקטורים מהמס

לעיל או כדי לזמן אסיפה כללית של החברה, ועד לכיוס  16.3את מקום הדירקטור שהתפה כאמור בסעיף 

  האסיפה הכללית כאמור יוכלו לפעול לשם יהול עסקי החברה רק בעייים שאים סובלים דיחוי.

  יףדירקטור חל 16.   10
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אשר עומד באותם תאי  כל חבר דירקטוריון רשאי, בהסכמת הדירקטוריון למות לעצמו ממלא מקום

), ובלבד שלא ימוה כדירקטור חליף מי שמוה "דירקטור חליף"( כשירות של חבר הדירקטוריון הממה

  כדירקטור חליף עבור דירקטור אחר ו/או מי שמכהן כבר כדירקטור בחברה.

ת הכהוה של דירקטור חליף תעשה במסמך בכתב בחתימת יד הדירקטור שמיהו, אולם, המיוי או הפסק

חליף תופסק אם יקרה לדירקטור החליף אחד המקרים המפורטים  מכל מקום, כהותו של דירקטור

רתו של חבר הדירקטוריון שהוא משמש כממלא מקומו תתפה שלהלן או אם מ 16.11בפסקאות שבסעיף 

  שהיא.מאיזו סיבה 

  חליף כדין דירקטור ויחולו עליו כל הוראות הדין והוראות תקון זה. דיו של דירקטור

  משרתו של דירקטור תתפה בכל אחד מהמקרים הבאים: 16.   11

  ;הוא התפטר ממשרתו על ידי מכתב חתום בידו שהוגש לחברה והמפרט את הסיבות להתפטרותו 16.   11.   1

  ;הוא הועבר ממשרתו על ידי האסיפה הכללית 16.   11.   2

  לחוק החברות. 232הורשע בעבירה כאמור בסעיף הוא  16.   11.   3

  ;לחוק החברות 233לפי החלטת בית משפט, כאמור בסעיף  16.   11.   4

  ;הוא הוכרז פסול דין 16.   11.   5

  החליט על פירוקו מרצון או יתן לגביו צו פירוק. -הוא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד  16.   11.   6

 רקטוריון והאסיפה הכללית.תאי כהותם של חברי הדירקטוריון יאושרו על ידי ועדת הביקורת, הדי 16.   12

  שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, יהיה כמפורט להלן, לפי העיין:  16.   13

יהיו רוב  -) "בעל שליטה" –ככל שאין בחברה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה (בסעיף זה  (א)

  חברי הדירקטוריון דירקטורים בלתי תלויים;

 יש מבין חברי הדירקטוריון, לפחות, דירקטורים בלתי תלויים.יהיו של -ככל שיש בחברה בעל שליטה    (ב)

  ישיבות דירקטוריון . 17

  .החברה ולפחות אחת לשלושה חודשיםהדירקטוריון יתכס לישיבה לפי צרכי  17.   1

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכס את הדירקטוריון בכל עת. בוסף, הדירקטוריון יקיים ישיבה בושא  17.   2

  שיפורט, במקרים הבאים:

דרישת שי דירקטורים, אולם אם באותו מועד מוה הדירקטוריון חמישה דירקטורים או  לפי 17.   2.   1

  ;לפי דרישת דירקטור אחד -פחות 

לפי דרישת דירקטור אחד אם הוא ציין בדרישתו לכס את הדירקטוריון כי ודע לו על עין של  17.   2.   2

  ;החברה שתגלו בו לכאורה הפרת חוק או פגיעה בוהל עסקים תקין

  ;או דיווח של המהל הכללי פעולה של הדירקטוריוןהודעה  17.   2.   3

הודיע רואה החשבון המבקר ליו"ר הדירקטוריון על ליקויים מהותיים בבקרה החשבואית של  17.   2.   4

  החברה.

(ארבעים ושמוה) שעות לפי מועד כיוס  48הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו לפחות  17.   3

הדירקטור שמסר מראש לחברה, ויצוין בה מועד הישיבה הדירקטוריון. ההודעה תימסר למעו של 

  והמקום שבו תתכס, וכן פירוט סביר של כל הושאים שעל סדר היום.

  על אף האמור, רשאי הדירקטוריון להתכס לישיבה ללא הודעה, וזאת בהסכמת כל הדירקטורים.
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החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון. לא כח בישיבת הדירקטוריון  המין 17.   4

בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת הישיבה מין חוקי, תידחה הישיבה למועד אחר עליו יחליט 

דחית יו"ר הדירקטוריון, או בהעדרו, הדירקטורים שכחו בישיבה שזומה, ובלבד שעל מועד הישיבה ה

. המין החוקי לפתיחת ישיבה ם(ארבעים ושמוה) שעות מראש לכל הדירקטורי 48תימסר הודעה של 

דחית יהיה כל מספר משתתפים שהוא. למרות האמור לעיל, המין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון 

  בדבר הפסקת או השעיית המבקר הפימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

יון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים הדירקטור 17.   5

  המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו זמית.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים להשתתף  17.   6

לטות כאמור בסעיף זה, ירשום יושב ראש בדיון ולהצביע בעין שהובא להחלטה הסכימו לכך. התקבלו הח

בו יצוייו אופן הצבעתו של כל דירקטור בעייים שהובאו להחלטה  ,הדירקטוריון פרוטוקול ההחלטות

  וכן העובדה כי כל הדירקטורים הסכימו לקבלת ההחלטה ללא התכסות.

או על ידי כל אדם הפועל  כל הפעולות שעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון, או על ידי ועדת דירקטורים 17.   7

כדירקטור יהיו בות תוקף, אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במיויו של דירקטור או אדם כזה הפועל 

 כאמור, או שהם או אחד מהם היו פסולים, ממש כאילו כל אדם כזה תמה כדין.

הזכאים להשתתף  הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים 17.   8

יןיבדיון ולהצביע בעס לדיון באותו עין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכ. 

  הצבעה בדירקטוריון . 18

  בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. 18.   1

החלטות הדירקטוריון תתקבלה ברוב קולות. ליו"ר הדירקטוריון לא תהיה זכות דעה וספת או מכרעת  18.   2

  לות תידחה ההחלטה שהועמדה להצבעה.ובמקרה של שוויון קו

  ועדות דירקטוריון . 19

). "ועדת דירקטוריון"הדירקטוריון רשאי להקים ועדות ולמות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ( 19.   1

ועדת הדירקטוריון יואצלו סמכויות והוקמו ועדות דירקטוריון, יקבע הדירקטוריון בתאי הסמכתן האם ל

ופן שהחלטת ועדות הדירקטוריון תיחשב כהחלטת דירקטוריון או האם מסוימות של הדירקטוריון בא

החלטת ועדות הדירקטוריון תהיה בגדר המלצה בלבד הכפופה לאישור הדירקטוריון, ובלבד שלא יואצלו 

  לחוק החברות. 112עדה סמכויות החלטה בעייים המויים בסעיף ולו

תחולה ההוראות הכלולות בתקון זה בדבר ישיבות של על הישיבות והדיוים של כל ועדה דירקטוריון  19.   2

ויים המחויבים ובכפוף להחלטות הדירקטוריון בעין סדרי ישיבות יהדירקטוריון וההצבעה בהן, בשי

 הועדה (אם יהיו החלטות כאלו).

ועדת דירקטוריון תדווח באופן שוטף לדירקטוריון על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת  19.   3

יון. החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעוות את אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטור

 הדירקטורים זמן סביר לפי הדיון בדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמותה על ידו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה של  19.   4

 ג', שלא ידע על ביטולה. החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי צד

הדירקטוריון ימה את כל וועדות הדירקטוריון שעליו למות מכוח חוק החברות, וסמכויות הוועדות  19.   5

 כאמור יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

  מזכיר . 20
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  הדירקטוריון רשאי למות לחברה מזכיר כפי שימצא לכון. סמכויות המזכיר ייקבעו ע"י הדירקטוריון מעת לעת.

21 . הל כללימ  

דירקטוריון החברה ימה מהל כללי ורשאי למות יותר ממהל כללי אחד. המהל הכללי יהיה אחראי ליהול 

   השוטף של עייי החברה במסגרת המדייות שקבע הדירקטוריון ובכפוף להחיותיו.

   ביטוח ושיפוי פטור, . 22

התחייבות התחייבות מראש לשפות ("") או לתת שיפויהחברה רשאית לשפות ושא משרה בה בדיעבד (" 22.   1

") ושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה כמפורט להלן בסעיף זה, שהוטלה עליו או שהוציא, עקב לשיפוי

 פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה:

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שיתן בפשרה או  22.   1.   1

די בית משפט ובלבד שלעיין התחייבות לשיפוי, ההתחייבות לשיפוי תוגבל פסק בורר שאושר בי

לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי 

וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בסיבות העיין, ושבהתחייבות 

עת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן לשיפוי יצויו האירועים שלד

 ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בסיבות העיין;

הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא משרה עקב חקירה או  22.   1.   2

קירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב הליך שהתהל גדו בידי רשות המוסמכת להל ח

אישום גדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב 

אישום גדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה 

 פלילית או בקשר לעיצום כספי;

משמעו  -הגשת כתב אישום בעין שפתחה בו חקירה פלילית"  "סיום הליך בלא -בפסקה זו 

(בסעיף קטן זה  1982-לחוק סדר הדין הפלילי [וסח משולב], התשמ"ב 62סגירת התיק לפי סעיף 

לחוק  231חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  -

  .סדר הדין הפלילי

בירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא המשרה או שחויב בהן הוצאות התדייות ס  22.   1.   3

בידי בית משפט, בהליך שהוגש גדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי 

 שממו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; 

חוק (להלן: " 1968-)(א) לחוק יירות ערך, התשכ"ח1ד(א)(52תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף  22.   1.   4

, 3או בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך לפי פרקים ח' ת,"), כפי שיתוקן מעת לעיירות ערך

לחוק יירות ערך או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכל  1או ט' 4ח'

כל דין לרבות הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה הליך מהלי דומה לו היתן לשיפוי על פי 

  שכר טרחת עורך דין.

החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של ושא משרה בה, וזאת בגין כל החבויות, ההוצאות  22.   2

 והעייים שיוטלו עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה, כמפורט להלן:

 או כלפי אדם אחר; הפרת חובת זהירות כלפי החברה 22.   2.   1

הפרת חובת אמוים כלפי החברה, ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להיח  22.   2.   2

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; 22.   2.   3

)(א) לחוק יירות ערך או בשל הוצאות שהוציא 1ד(א)(52תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף  22.   2.   4

לחוק יירות ערך או לפי סימן ד' לפרק  1או ט' 4, ח'3ה בקשר עם הליך לפי פרקים ח'ושא המשר
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הרביעי בחלק התשיעי לחוק החברות וכל הליך מהלי דומה לו היתן לביטוח על פי כל דין לרבות 

 .הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר

ב הפרת חובת הזהירות כלפיה, במידה החברה רשאית לפטור מראש ושא משרה בה מאחריותו בשל זק עק 22.   3

המרבית המותרת על פי כל דין ולמעט: (א) עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה כהגדרתה בחוק החברות; 

(ב) החלטה או עסקה שלבעל השליטה או לושא משרה כלשהו בחברה (גם ושא משרה אחר מזה שעבורו 

 מועק כתב הפטור) יש בה עיין אישי.

מתן ביטוח, שיפוי או מתן התחייבות לשיפוי לדירקטור ו/או לושא משרה שאיו פטור, החלטות בדבר  22.   4

  דירקטור תתקבלה בכפוף לכל דין.

  מבקר פימי . 23

דירקטוריון החברה ימה מבקר פימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. לא יכהן כמבקר פימי בחברה מי  23.   1

אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או מי שהוא בעל עין בחברה, ושא משרה בחברה, קרוב של כל 

  מטעמו.

הדירקטוריון יקבע איזה ושא משרה יהיה הממוה הארגוי על המבקר הפימי, ובהעדר קביעה כזו יהיה  23.   2

  זה יו"ר הדירקטוריון.

תכית הביקורת הפימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הביקורת, אולם רשאי הדירקטוריון לקבוע  23.   3

  וגש לאישור הדירקטוריון.כי התכית ת

  רואה חשבון מבקר . 24

האסיפה השתית תמה רואה חשבון מבקר עבור החברה. רואה החשבון המבקר ישמש בתפקידו עד תום  24.   1

האסיפה השתית שלאחריה, או לתקופה ארוכה יותר כפי שייקבע על ידי האסיפה השתית, ובלבד שתקופת 

  השלישית שלאחר זו שבה מוה.הכהוה לא תארך מעבר לתום האסיפה השתית 

שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת ייקבע בידי הדירקטוריון. הדירקטוריון ידווח  24.   2

  לאסיפה השתית על שכרו של רואה החשבון המבקר.

  חתימה בשם החברה . 25

  זכויות החתימה בשם החברה תקבעה מעת לעת על ידי הדירקטוריון של החברה. 25.   1

  ה יעשה כן בצירוף הטבעה של חותמת החברה או שמה המודפס.החותם בשם החבר 25.   2

  דיבידד ומיות הטבה . 26

  .ע"י הדירקטוריוןהחלטת החברה על חלוקת דיבידד ו/או חלוקת מיות הטבה תתקבל  26.   1

בעלי המיות הזכאים לדיבידד הם בעלי המיות במועד ההחלטה על הדיבידד או במועד מאוחר יותר אם  26.   2

  טה על חלוקת הדיבידד.קבע מועד אחר בהחל

אם לא קבע הדירקטוריון אחרת, מותר יהיה לשלם כל דיבידד על ידי המחאה או פקודת תשלום שישלחו  26.   3

בדואר לפי הכתובת הרשומה של בעל המיה או האדם הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים רשומים 

עלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לאותו בעל מיה ששמו זכר ראשוה במרשם בעלי המיות ביחס לב

לפקודת האדם שאליו היא שלחת. קבלה של אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידד רשום שמו במרשם בעלי 

המיות כבעלים של מיה או במקרה של בעלים משותפים, של אחד מהבעלים המשותפים, תשמש אישור 

  קבלה הקבלה.בוגע לכל התשלומים שעשו בקשר לאותה מיה ולגביהם ת

לשם חלוקת מיות הטבה, רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עייו כל קושי שיתעורר ולבצע התאמות,  26.   4

לרבות להחליט כי לא יחולקו שברי מיה, להוציא תעודות בגין כמות מצטברת של שברי מיות, למכור את 
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להחליט כי תשלומים במזומים השברים ולשלם תמורתם לאלו הזכאים לקבל את שברי מיות ההטבה  וכן 

 -ישולמו לבעלי המיות, או כי שברים שערכם פחות מסכום שייקבע (ואם לא קבע אזי שסכומם פחות מ

   ."ח) לא יובאו בחשבון לשם ביצוע התאמות כאמורש 50

  יירות ערך בי פדיון . 27

ע הדירקטוריון, ובלבד שייתן החברה רשאית בכפוף לכל דין להפיק יירות ערך היתים לפדיון בתאים שיקב

  אישור האסיפה הכללית להמלצת הדירקטוריון והתאים שקבע.

  תרומות . 28

החברה רשאית לתרום סכום כסף סביר למטרה שלדעת הדירקטוריון מהווה מטרה ראויה, אף אם התרומה איה 

  במסגרת שיקולים עסקיים להשאת רווחי החברה.

  חשבוות . 29

  וחות כספיים לפי חוק יירות ערך ולפי כל דין.החברה תהל חשבוות ותערוך ד 29.   1

פקסי החשבוות יוחזקו במשרד או באותו מקום אחר שהדירקטורים ימצאו לכון, ויהיו תמיד פתוחים  29.   2

  לביקורת הדירקטורים.

  הודעות . 30

לבעלי המיות תיתה, ביחס למיות  כל הודעות שיש ליתן -ביחס לבעלי מיות רשומים במרשם החברה  30.   1

שבעליהן משותפים, לאותו אדם ששמו זכר ראשוה במרשם בעלי המיות כבעלים של אותה מיה, וכל 

  הודעה שתה באופן זה תהא הודעה מספקת לבעלי אותה מיה.

שוגר בדואר אם  -ימי עסקים  3תוך  ויחשב כאילו הגיע ליעוד לבעלי המיות כל הודעה או מסמך שיישלח 30.   2

 ורשום ו/או בדואר רגיל בישראל, ואם מסר ביד או שלח באמצעות פקסימיליה יחשב כאילו הגיעה ליעוד

  . וביום העסקים הראשון לאחר קבלת

כל רישום אשר יעשה באופן רגיל במרשם החברה יחשב כראיה לכאורה לדבר המשלוח, כרשום באותו  30.   3

  מרשם.

ספר ימים מסויים או הודעה שכוחה יפה לאיזו תקופה שהיא, יבוא כשיש צורך לתת הודעה מוקדמת של מ 30.   4

  יום המסירה בחשבון מספר הימים או התקופה.

  

**********  
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 הגדרות . 1

 :אחרת במפורש צוין אם אלא, הבאה המשמעות תיתן, הבאים למוחים זה במסמך

  ;החברה דירקטוריון  -  "דירקטוריון"

  ;אורה סמארט אייר בע"מ  -  "החברה"

 מדייות" או "המדייות"

 "התגמול

 הוראות פי על בחברה משרה ושאי של והעסקה כהוה תאי לעיין מדייות  -

  ;החברות חוק הוראות לפי לעת מעת שיעודכן כפי, זה מסמך

  " או ועדה"

  "התגמול ועדת

  ;או ועדת הביקורת של החברה, בשבתה כוועדת תגמול החברה של התגמול ועדת  -

  ;1999-"טהתש, החברות חוק  -  "החברות חוק"

  ;1968-"חהתשכ, ערך יירות חוק  -  "ערך יירות חוק"

 או" בחברה משרה ושאי"

  "המשרה ושאי"

  ;החברות בחוק זה מוח כהגדרת  -

  ;והדירקטורים"ל המכ למעט, המשרה ושאי  -  "האחרים המשרה ושאי"

 ושא שירותי לקבלת התקשרות גם, ספק הסר ולמען, החברות בחוק כהגדרתם  -  "והעסקה כהוה תאי"

  ;שירותים הסכם באמצעות משרה

 תקות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוי),  -  "תקות התגמול"

  .2000-התש"ס

 .הבדל ללא כאחד המיים שי על חלה והיא, בלבד וחות מטעמי זכר בלשון מוסחת התגמול מדייות

 התגמול מדייות מטרת . 2

מסמך זה ועד להגדיר, לתאר ולפרט את מדייות החברה בוגע לתגמול ושאי המשרה של החברה, מרכיביו ואופן  2.1

היתים על קביעתו. המדייות מתייחסת לתגמול הכולל של ושאי המשרה בחברה בגין עבודתם ו/או שירותים 

 ידיהם לחברה או עבורה.

  :באמצעות ארוך לטווח החברה של העבודה ותוכיות המטרות בהשגת לסייע ועדההתגמול  מדייות 2.2

 באופי, החברה בגודל, היתר בין, בהתחשב, בחברה המשרה לושאי וראוי סביר תמריצים מערך יצירת 2.2.1

 . בחברה העבודה וביחסי החברה של הסיכוים יהול במדייות, העסקית פעילותה

 לתרום יוכלו אשר, בחברה ומיומים מוכשרים מהלים ושימור תמרוץ, גיוס לצורך דרשים כלים מתן 2.2.2

 . טווח ארוכת בראייה רווחיה את ולהשיא לחברה

 ושאי תגמול התאמת תוך, וביצועיה לחברה המשרה ושאי וקשירת, ביצועים מבוסס לתגמול דגש מתן 2.2.3

 . החברה יעדי להשגת לתרומתם המשרה

 ארוכי מול טווח קצרי וכן משתים מול קבועים רכיבים כגון( השוים התגמול רכיבי בין ראוי איזון יצירת 2.2.4

 ).טווח

ושאי  החברה."י עלמען הסר ספק, אין במסמך זה בכדי להעיק זכויות כלשהן לושא משרה, וכחי או עתידי,  2.3

המשרה של החברה יהיו זכאים לתגמול אך ורק על פי הסכמי ההעסקה של כל אחד מהם כפי שאושרו ו/או יאושרו 

 מעת לעת על ידי האורגים המוסמכים לכך בחברה באופן אישי לגבי כל אחד מהם, ובכפוף לכל דין. 
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 בגבולות, החברות לחוק) ד(722 בסעיף כאמור משרה ושאי של והעסקה הכהוה בתאי מהותיים לא שיויים 2.4

 הלא השיויים סך כי קבע כך לצורך. בלבד החברה שלהתגמול  ועדתבידי  ויאושר, התגמול במדייות הקבועים

 %10 עלבכל שת דיווח, לא יעלה  כאמורשיאושרו  בחברה משרה ושא של וההעסקה הכהוה בתאי מהותיים

 על שאושרו כפיבחברה  הרלווטי משרההלכלל תאי הכהוה והעסקה של ושא  ביחסשתיים  ריאליים במוחים

 המוסמכים של החברה.  האורגים ידי

 התגמול מדייות תחולתו תוקף . 3

"י ע אישורה ממועד החל שים (חמש) 5 המשרה בחברה ותהיה בתוקף למשך יושא כלל על תחול זה תגמול מדייות 3.1

 לחברה עומדת הזכות לשות את מדייות התגמול בכל עת, בהתאם להוראות הדין. .הכללית האסיפה

כהוה והעסקה ספציפיים לושאי משרה בחברה, על מרכיביהם השוים, יסוכמו בין החברה לבין ושאי המשרה  תאי 3.2

  באופן פרטי ויאושרו על ידי האורגים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין ובכפוף למדייות התגמול.

או /ו והעסקה כהוה מתאי או, קיימים מהסכמים לגרוע בכדי התגמול במדייות אין, דין כל להוראות בכפוף 3.3

 .התגמול מדייות לקביעת עובר שאושרו תגמולים

מחזיקים בהם יחשבו הלעת שיויים בזהות ושאי המשרה ובסוגי התפקידים או המשרות ש מעתכי ייתכו  יובהר 3.4

 והעסקה הכהוה תאי את לשות רשאית תהא החברה, כן כמו. התגמול מדייות תחול עליהם, בחברהושאי משרה כ

 שחלו וההעסקה כהוה תאי אותם את המשרה ושא על להחיל חובה לה תקום ולא עת בכל כלשהו משרה ושא של

 .הקודמות בשים עליו

 בחברה התגמול תאי את לאשר כיםמהמוס האורגים . 4

 של המוסמכים האורגים ידי על ויאושרו ידוו אלה בתאים ושיויים משרה ושאי של והעסקה כהוה תאי אישור 4.1

  .לעת מעת שתהייה כפי, החברות חוק להוראות בהתאם החברה

 על היעדים את לקבוע סמכותם את להאציל רשאים יהיו החברה ודירקטוריון התגמול ועדת, לעיל האמור למרות

 ,)מקצתם או(כולם  האחרים המשרה ושאי לשהמעק השתי  ואת (כהגדרתו להלן) השתי המעק יקבע בסיסם

  (ביחד).  למכ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה

 לאחר, כך לשם הדרשות הפעולות כל על וכן יישומה ועל התגמול מדייות יהול על מופקד החברה דירקטוריון 4.2

 .התגמול ועדת המלצות שקילת

 התגמול תאי לבחית פרמטרים . 5

  :בחברה המשרה ושאי של התגמול תאי בחית בעת בחשבון יילקחו ,היתר בין, אשר הכלליים הפרמטרים להלן

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, יסיוו המקצועי והישגיו של ושא המשרה. 5.1

 .המשרה ושא עם שחתמוקודמים  העסקהוהסכמי  אחריותו תחומי, תפקידו 5.2

 .תפקודהול רווחיה להשאתשל ושא המשרה לביצועי החברה,  תרומתו 5.3

 .בחברה תפקידו בגין המשרה ושא על המוטלת האחריות מידת 5.4

 .הייחודית מומחיותואו /ו שלו הידע, כישוריו לאור, בחברההמשרה  ושאשל  העסקתושל החברה לשמר את  הצורך 5.5

 .פעילותה ואופי החברה גודל 5.6

 .מגוי התגמול והיקפי הסכומים המשולמים מכוחם סבירות 5.7
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 1.ותוים השוואתיים השוק תאי 5.8

 בהתאם להגדרות שיקבעו במסגרת מדייות התגמול. המשתים לרכיבים הקבוע הרכיב בין היחס בחית 5.9

 עובדי(לרבות  החברה עובדי יתר של והחציוי הממוצע השכרעלות  ביןל משרה ושאל השכר עלות בין היחס בחית 5.10

לפירוט היחס בין תאי העסקתם של ושאי  .על יחסי העבודה בחברההיחסים כאמור  בין) והשפעת הפערים קבלן

    .להלן 14המשרה לתאי העסקתם של עובדי החברה, ראו סעיף 

 במשרה בה הוא מכהן. יםיהול הסיכוים הכרוכ להיבטי המשרההתאמת מבה התגמול של ושא  בחית 5.11

 מחים למדייות התגמול קווים . 6

 האישית התגמול לתכית בהתאם, הבאים התגמול מרכיבי יותר או אחד לכלול עשוי משרה לושא הכולל התגמול 6.1

 :שלו

 (שכר בסיס או דמי יהול, לרבות תאים סוציאליים ורכיבים לווים) קבוע תגמול 6.1.1

 .לשיפוי התחייבותאו /ו ביטוח, פטור מתן 6.1.2

 .ביצועים תלוי תגמול - שתי מעק 6.1.3

 .פרישה תאי 6.1.4

 .הוי תגמול 6.1.5

(או  1951-בעלי תפקיד יהולי בכיר, כמשמעותו בחוק שעות עבודה ומוחה, התשי"א המשרההיותם של ושאי  בשל 6.2

"), לא יחול חוק שעות עבודה ומוחה על ושאי המשרה חוק שעות עבודה ומוחהכל שיוי או חוק שיבוא במקומו) ("

 ואלה לא יהיו זכאים לתגמול עבור עבודה בשעות וספות או בזמן המוחה השבועית. 

 כללי - התגמול תאי . 7

 ולתאי לעיל 5לפרמטרים האמורים בסעיף  התייחסות תוך יקבעו בחברה משרה ושא לכל המוצעים התגמול תאי 7.1

  .דומים תפקידים בעלי משרה לושאי דומים בתחומים הפועלות חברות בקרב המקובלים התגמול

 היחס המקסימלי בין מרכיבי חבילת, משתה והוי) הלימה בין כלל רכיבי התגמול (תגמול קבוע, להבטיחבכדי  7.2

  יהא כמפורט בטבלה שלהלן:של ושאי המשרה בחברה  ,לשה ,התגמול הכולל

 תגמול קבוע ושא משרה
תגמול משתה – 

 מעק שתי
 תגמול הוי

"למכ משכורות 12  משכורות 6  משכורות 35   

"לסמכ משכורות 12  משכורות 6  משכורות 35   

פעיל דירקטוריון"ר יו משכורות 12  משכורות 6  משכורות 150   

 ושאים שאים דירקטוריון חברי
בחברה אחר תפקיד  

בהתאם להוראות 
 תקות התגמול

 0.75 מיליון ₪ -

  קבועים רכיבים . 8

 כללי 8.1

                                                           

אשר עוסקות  ,בבורסה שיירות הערך שלהם רשומים למסחרת החברות וצת הייחוס הרלווטית כקבוצרואה את קב הדירקטוריון   1

  בתחום פעילותה של החברה. 
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 שכר. בה המשרה ולושאי לחברה ויציבות ודאות העקת שמטרתו קבוע תגמול מהווה יהול דמי/  הבסיס שכר

 הפרמטרים פי עלהיתר,  בין, בחברה להעסקתו ומתן המשא במהלך יקבע, משרה ושא כל של היהול דמי/  הבסיס

 תאים לוויםלביחס להטבות ו כןתאים המקובלים בשוק העבודה ובחברה ול התאםבו לעיל 5 ףבסעי המפורטים

  . להם זכאי ושא המשרה

משרה במידת הצורך, לשם קביעת התגמול הקבוע לושא משרה חדש או בעת בחית עדכוו של השכר הקבוע לושא 

לשכר המקובל בשוק הרלווטי בחברות  השוואתי סקר יבוצעועדת התגמול והדירקטוריון ימצאו לכון, וקיים, ככל ש

אחרות ברות השוואה ולתפקידים דומים בחברות דומות ו/או לתוים רלווטיים מסקרי שכר פומביים או לתוים 

 מפורסמים מהימים אחרים.

 )חודשיים יהול דמי/  שכר( קבוע רכיב 8.2

, "חש(באלפי  עבור משרה חודשית ברוטו חודשי שכרלהלן תקרת התגמול הקבוע לושאי המשרה, במוחי  8.2.1

  :2)"השכר תקרת"

  מקסימאלי קבוע תגמול  משרה ושא

  ₪ 70,000  "למכ

  ₪ 70,000  ומכ"ל של חברות בות מהותיות "לסמכ

   ₪ 100,000  פעיל דירקטוריון"ר יו

 אחר תפקיד ושאים שאים דירקטוריון חברי
  "צים ודירקטורים בלתי תלוייםדח, לרבות בחברה

  בהתאם להוראות תקות התגמול 

 הדרשות ההתאמות יחולו אזי), מעובד(להבדיל  שירותים כותן תהא העסקה שמתכות ככל כי מובהר

 .תשתה לא החברה של המעביד שעלות כך, שלעיל בתקרות

 את הגמול הקבוע של ושאי המשרה לעלייה במדד המחירים לצרכן. לחברה תהיה האפשרות להצמיד 8.2.2

ככל שמי מושאי המשרה יכהן במשרה שאיה מלאה, העלות המרבית של התגמול הקבוע שלו לא תעלה על  8.2.3

 החלק היחסי המתאים לושא משרה בתפקידו, בהתאם לחלק המשרה בו יכהן.

 . להלן 11בסעיף  לאמור בהתאם תגמול הוי גםהחברה תהא רשאית להעיק לדירקטורים בחברה  8.2.4

פרט לכך יהיו זכאים הדירקטורים להיכלל בביטוח אחריות ושאי המשרה ולכתב השיפוי והפטור כמפורט  8.2.5

 . הלןל 13בסעיף 

הטבות  תכולל לא אולם, להלן 8.4.2השכר כוללת הטבות כאמור בסעיף  תקרתהסר ספק מובהר כי  למען 8.2.6

 טלפוןוכוללת עלות אחזקת רכב  איהכאמור  התקרהלהלן (ובכלל זה  8.4.1ותאים לווים כאמור בסעיף 

  .)ייד

   חתימה מעק 8.3

 חשיבות יש אשר חדש משרה לושא חתימה מעק לאשר הסמכות תהיה החברה ולדירקטוריון התגמול עדתולו

   .החדש המשרה ושא של החודשי השכר פעמים 3 על יעלה שלא בסך, לחברה בגיוסו מיוחדת

 כי מעק החתימה לא ייכלל בתקרות המעק השתי המפורטות להלן.  יצוין

 לווים ותאים הטבות 8.4

                                                           

2
הלווים  הרכיבים הקבועים, כולל שכר הבסיס והתאים יובהר כי לגבי ושא משרה אשר יועסק במתכות של ותן שירותים יומרו    

 וושא ככל, כן כמו .ובהתאם יעודכו תקרות המעק השתי והתגמול ההוי כפי שקבעו במדייות תגמול זו, לדמי יהול שווי ערך

  .המשרה לחלקיות בהתאם תתואם הרכיב הקבוע תקרת חלקית במתכות יועסק המשרה
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הוצאות  לרבות, תפקידם במסגרת שיוציאו סכומים בגיןלהחזר הוצאות  םזכאי יהיו בחברההמשרה  ושאי 8.4.1

 והכל"ל, ואש"ל) לחו סיעותרכב, טלפון, חייה, ארוחות, הוצאות סיעה (לרבות  ואחזקת שכירותאירוח, 

 . (פי שיהיו מעת לעת) בהתאם להלים המקובלים בחברה

  .כלשהו לסכום מוגבל איו, זה בסעיף כאמור, ההוצאות החזר סךכי  יובהר

 תקרת לצורך תחושב לחברה עלותן אשר, להלן כמפורט שוות להטבות זכאים יהיו בחברה המשרה ושאי 8.4.2

  לעיל: 8.2עלות השכר המפורטת בסעיף 

  / קופת גמל / קרן פסיה.  מהלים לביטוח הפרשה 8.4.2.1

  .השתלמות לקרן הפרשה 8.4.2.2

  , אך לא פחות מהקבוע בחוק. בשה ימים 30חופשה עד תקרה של  ימי 8.4.2.3

 .לחוק בהתאם מחלה ימי 8.4.2.4

 ').וכו ופש, לחג(מתות  בחברה כמקובל רווחה פעילויות 8.4.2.5

יודגש כי התאים המפורטים לעיל אים מהווים רשימה סגורה והם משקפים את עיקרי התאים הלווים 

 המקובלים בחברה.

  פרישה ותאי מוקדמת הודעה . 9

   מוקדמת הודעה 9.1

המשרה  ושא כירשאית לדרוש  החברה, במהלכה יום 90 עד בת מוקדמת הודעהלתקופת  םזכאי יהיו המשרה ושאי

  . בתפקידו לכהן ימשיך

  זכאי לתשלום הטבות ותאים לווים גם בתקופת ההודעה המוקדמת. המשרה ושאכי  יובהר

  הסתגלות מעק 9.2

, מעבר לתשלום ההודעה פרישתם בעת משרה לושאי וספים תשלומים להעיק והגת איה החברה, ככלל 9.2.1

 ולדירקטוריוןועדת התגמול ו, להחברה"ל מכעם זאת, בהתאם להמלצת  יחדהמוקדמת כמצוין לעיל. 

מעק  לאשרמיוחדים בהם לדעת ועדת התגמול והדירקטוריון מוצדק הדבר,  במקרים הסמכות תהיה החברה

 החודשיים היהול דמי/  ברוטו החודשי השכר פעמים 6 יעלה על שלא בשיעור, משרה לושא מיוחד הסתגלות

 מעק גובה. ולקבוע את מועד תשלומו ")ההסתגלות מעקבמועד סיום כהותו ("ושא המשרה הרלווטי  של

, תאי כהותו והעסקתו בתקופה המשרה ושא של העסקתואו  כהותוייקבע בהתחשב בתקופת  ההסתגלות

 .האמורה בתקופה החברה וביצועירווחיה  ולהשאת החברה יעדי להשגת, תרומתו פרישתוזו, סיבות 

 .המוקדמת להודעה בוסף שיועק יכול ההסתגלות מעק כי יובהר 9.2.2

 כן יצוין כי מעק ההסתגלות לא ייכלל בתקרות המעק השתי המפורטות להלן.  כמו 9.2.3

, החברה עסקילהעקת מעק ההסתגלות, ושא המשרה יתחייב כלפי החברה כי ימע מכל תחרות עם  כתאי 9.2.4

 לאחר ההסתגלותהחודשים בגים שולם מעק  ספרממלמשך תקופה שלא תפחת  ,מהחברה פרישתו לאחר

 להימע מתחרות בתקופת ההודעה המוקדמת). מחובתו(מבלי לגרוע  המוקדמת ההודעהתום תקופת 

 (תגמול משתה)  שתי מעק . 10

  לליכ  10.1
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, רווחיה ולהשאת החברה יעדי להשגת המשרה ושא של תרומתו את ,היתר בין, לשקף מטרתו ביצועים תלוי מעק

  .כמפורט להלן בחברה המוסכמים האורגים דעת שיקולו למדידה היתים קריטריוים פי על

10.2 בחברה המשרה ושאי   

 :כדלקמן חלקים משילמעק שתי הגזר  זכאים להיות עשויים, בחברה משרהה ושאי 10.2.1

יקבע מדי ש, כפי מדידים ו/או איכותיים על יעדים כמותיים תבססמהמעק רכיב  -" כמותי רכיב" 10.2.1.1

  .להלן המפורטת הרשימה מתוך, בחברה המוסמכים האורגים ידי על מראש שה

הבאים: עמידה ביעד  קריטריויםה מבין יותר או אחד על מבוסס שיהיה יכול הכמותי הרכיב

, גיוס הון, עמידה בתכית פיתוח המוצר, מהשרה ושא אחראי עליההוצאות החברה או היחידה 

 הכסות היקף, רגולטוריות ו/או מכירותפיתוח עסקי, התקשרות עם לקוחות, השגת אבי דרך 

   .(לרבות גידול בהיקף הכסות)

 0%( שלעיל מהקריטריוים"א כ של משקלו את לקבוע רשאים יהיו בחברה המוסמכים האורגים

  . המשרה ימושא"א לכ ביחס) %100 -

 האורגים ידי על שה מדי שיקבע כפי, מלא דעת בשיקול רכיב -" דעת שבשיקול רכיב" 10.2.1.2

 לצורך איכותייםאו /ו כמותיים רכיבים לקבוע יהיה שידרש מבלי וזאת, בחברה המוסמכים

 .המשרה לושא השתי המעק העקת

ביחס  7.2בטבלה בסעיף  המפורטת כמות המשכורות יעלה על לא  של ושא משרה כלשהו יהשת המעק 10.2.2

 .")תקרת המעק השתי(" לתגמול המשתה

 השתי המעק תקרת מתוךמשקלו היחסי של הרכיב שבשיקול דעת  וכןהכמותי  הרכיב שלהיחסי  ומשקל 10.2.3

 :שלהלן בטבלה כמפורט יהיהשל כל אחד מושאי המשרה 

  משרה ושא
(לכל  כמותי רכיב

  )הפחות
(לכל  דעת שבשיקול רכיב

  )היותר

  משכורות 3  משכורות 3  דירקטוריון"ר יו

 אחר תפקיד ושאים שאים דירקטורים
 בלתי דירקטורים או(ללא דח"צים  בחברה

  )תלויים
-  -  

  משכורות 3  משכורות 3  "למכ

  משכורות 3  משכורות 3  "לסמכ

 שתי בסיס על יהיה, האלו מהיעדים אחד לכל ביחס השתי המעק גובה חישוב - המדידים הכמותיים יעדיםל ביחס 10.3

 .מצטבר

התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לטרל תוצאות של אירועים מיוחדים, כגון במקרה של רכישות  ועדת 10.4

חדשות ע"י החברה או אירועים חשבואיים המשפיעים על היעדים הכמותיים המדידים ביחס לפעילות המוהלת על 

 ידי כל אחד מושאי המשרה.  

 תאי סף לתשלום המעקים  10.5

המבוסס על מדד פיסי כמותי, אחד או יותר,  הכמותי הרכיבועדת התגמול והדירקטוריון יגדירו תאי סף לתשלום 

, רווח תפעולי, רווח קי, (לרבות גידול בהכסות) לביצועי החברה במהלך השה עבורה משולם המעק, כגון: הכסות

   .EBITDA -גידול בהון העצמי או גידול ב

 השתי קהמע אישור הליך 10.6
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הרכיב הכמותי יקבע על ידי האורגים המוסמכים בחברה, בהתאם להוראות כל דין,  – הכמותי הרכיב 10.6.1

 וכמפורט להלן:

היעדים תבוצע ע"י  קביעת ,לעיל 4.1יף ככל שיחול האמור בסע – האחרים המשרה לושאי ביחס  .א

 .)ביחד(יו"ר הדירקטוריון ומכ"ל החברה 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לקבוע  –"ל שהיו גם בעל שליטה בחברה למכ ביחס  .ב

 3יקבע המעק, ובלבד שהיקף המעק הפוטציאלי היו בהיקף של עד  םבסיסאת היעדים על 

   משכורות.

שבשיקול דעת יקבע על ידי האורגים המוסמכים בחברה, בהתאם להוראות  הרכיב – דעת שבשיקול הרכיב 10.6.2

 כל דין. 

  המשרה לושאי המעקים לעיין וספים תאים 10.7

 חדל אשר משרה לושאהחברה יהיו רשאים להעיק  ודירקטוריון התגמול ועדתהסר ספק מובהר כי  למען 10.7.1

 עוד כל וזאת ,דעתם שיקול פי על, השתי מהמעק יחסי חלק, קלדריתבמהלך שה  בחברה בתפקידו לכהן

  .פיטורין לפיצויי זכותו את לשלול כדי בה שיש סיבה מחמת פוטר לא המשרה ושא

זה), להפחית  בעיןרשאי, לפי שיקול דעתו (בהתחשב גם בהמלצת ועדת התגמול  יהיה החברה דירקטוריון 10.7.2

 את סכום המעק לו יהיה זכאי ושא משרה כלשהו, בהתקיים סיבות מיוחדות המצדיקות הפחתה כאמור. 

, שישולם ככל, זו תגמול מדייות פי-על משתה גמול חשבון על כלשהו משרה לושא ישולם אשר תשלום כל 10.7.3

 לזכאות או לחישוב בסיס יהווה ולא, ועיין דבר לכל, המשרה ושא של הרגיל משכרו כחלק יחשב ולא איו

 בתשלום הכלל כרכיב ישמש לא, האמור מכלליות לגרוע ומבלי, לרבות, כלשהי לווית זכות של לצבירה או

 .ב"וכיו הגמל לקופות הפרשות, פיטורים פיצויי, חופשה

 בגין') וכו ממלכתי בריאות מס, לאומי ביטוח( אחר חובה בתשלום או כלשהו במס חיוב שיהיה ככל - מיסוי 10.7.4

 ). דין לפי המשרה ושא על יחול שהוא ככל( דין פי-על כלשהו משרה ושא בו יישא ההעסקה מתאי איזה

 המעק אישור תהליך 10.8

 ביעדים המשרה מושאי אחד כל של עמידתם תיבחן, השתיים הכספיים הדוחות אישור מועד לפי בסמוך, שה בכל

 יחושב מדד כל עבור המעקשסתיימה.  הקלדריתהמדידים וביעדים הבלתי מדידים ככל שקבעו, ביחס לשה 

 בפועל לתשלום המתוכים המעקים. שקבעה התשלום ווסחת המדד משקל, שקבע ביעד לעמידה בהתאם בפרד

 בלתי קריטריוים ובגין והדירקטוריון התגמול ועדת לידיעת מדידים קריטריוים בגין: יובאו המשרה ושאי של

  .והדירקטוריון התגמול ועדת לאישור - דעת שיקול בהפעלת הכרוכים מדידים

  הוי תגמול . 11

 לטווח הקצר טווח שיקולי בין ראויאיזון  על שמירה תוך משרה ושאי ותמרוץ לשימור ראוי מגון מהווה הוי תגמול

בוסף,  .העקתם במועד" הכסף בתוך" שאים הויים מכשירים ומתן מלאה הבשלה תקופת קביעת ידי על היתר בין, הארוך

תגמול זה תורם להגברת הזיקה של ושאי המשרה לחברה, כך שושא המשרה יישאר בה ויראה בה את עתידו. התגמול 

וליטול תח מרווחיה. מרכיב התגמול  ההוי יוצר חזון בקרב ושאי המשרה, השואפים להיות חלק מהצלחתה של החברה

ההוי גם מאפשר לחברה להעסיק עובדים מיומים תוך פיזור טל שכר, בכך שהוא מצמצם את טלי תזרימי המזומן על 

  החברה. 

המשרה בחברה, רשאית  מתוך הכרה ביתרוות הגלומים במרכיב התגמול ההוי כחלק מחבילת השכר הכוללת של ושאי

  הכל בהתאם לאמור להלן: בחבילת התגמול של ושאי המשרה בה מרכיב של תגמול הוי,החברה לשלב 



 11  מתוך 9 עמוד

 

על  העקה לרבותבהוראות הדין,  ושעומד החברה ידי על יאושר אשר מתווה בכל ההוי הגמול את להעיק יהיה יתן 11.1

  .1961-[וסח חדש] תשכ"א לפקודת מס הכסה 102וראות סעיף הפי 

 מתודולוגיה פי על שווי להערכת(בהתאם  כלשהו משרה לושא המועק ההוי התגמול של השתיהכלכלי  השווי 11.2

כמות המשכורות המפורטת על עלה ילא טי), ), בגין שת הבשלה (ככל שרלוווכפי שוויו במועד ההעקה מקובלת

    .ביחס לתגמול ההוי 7.2בטבלה בסעיף 

 אופציות, חסומות מיה יחידות, חסומות מיות בה המשרה לושאי להעיק הזכות את לעצמה שומרת החברה 11.3

 לעת מעת שתאומצה ההוי התגמול תוכיות תאיל בהתאם, מיות מבוסס תשלום של אחר סוג וכל רגילות למיות

 .דיןלכל  בכפוףו, (ככל שיועקו) העקה כתבי או (ככל שתאומצה)

 ידי על יאושרו, אשר או כתבי העקה כאמור בתוכיות למוגדרושאי המשרה לתגמול ההוי תהיה בהתאם  זכאות 11.4

 .לעת מעת החברה

, שתיים החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתים הויים בתאי כהוה והעסקה לא תפחת מתקופה של תקופת 11.5

 החל, רבעון בכל, שוות מותב תבשיל היתרהו ההוי התגמול יחידות מסך 50% -לא יותר מ יבשילו שה שבחלוף כך

  .כאמור שה מחלוף

 שים 10וסיומה  ההבשלהבמועד  שתחילתהתקופה הכל מה שתבשיל כאמור לעיל תהיה יתת למימוש במשך  11.6

  .ההעקה ממועד

 . המימוש במועד בגיו ההטבה שווי את המגבילים תאים בעל מיות מבוסס הוי תגמול להעיק רשאית תהיה החברה 11.7

 תמומשה ההוי התגמול במסגרת שיועקו אופציות, יקבעו אחרת החברה ודירקטוריון הביקורת ועדת אם אלא 11.8

  ".טו"מימוש  של מגון באמצעות

 אישור למועד שקדמו המסחר ימי 30 -ב החברה מיית של העילה שערי ממוצעמ יפחת לאהמימוש שיקבע  מחיר 11.9

הכללית שלה, לפי העיין, יהיו רשאים, על פי שיקול . יובהר כי דירקטוריון החברה או האסיפה האופציות העקת

 דעתם, לקבוע כל מחיר מימוש אחר אשר עולה על מחיר המימוש כאמור לעיל

מועד הפקיעה של  עביד או הסתיימה ההתקשרות בין ושא המשרה לחברה,מ-במקרה בו הסתיימו יחסי עובד 11.10

ם מעביד או סיו-מיום סיום יחסי עובד ועד שההאופציות שהבשילו לא יעלה על תקופה שבין שלושה חודשים 

המשרה או עקב כות, לא יעלה מועד  עביד עקב פטירת ושאמ -ההתקשרות, לפי העיין. במקרה של סיום יחסי עובד 

 הפקיעה של האופציות על שה.

 מדייות מכוח בחברה משרה לושאי יבוצעוהיקף הדילול המקסימאלי האפשרי המצטבר, בגין כלל ההעקות ש 11.11

מההון המופק של החברה כפי שהוא  %10השים שמדייות זו תעמוד בתוקף, לא יעלה על  5 ובמהלך זו תגמול

 .במועד אישור מדייות תגמול זו

התגמול ההוי  כיותת במסגרת ההוי לתגמול וספות ותרשאית לקבוע הורא אתה החברה, הדין להוראות בהתאם 11.12

  מעת לעת על ידי האורגים המוסמכים בחברה. ואושריש כפיכתבי העקה  או

  )Clawback( מוטעה כספי מידע יסוד על שיתן תגמול של השבה . 12

 על ושולמו במידה, העסקתו מתאי כחלק לו ששולמו עודפים תשלומים לחברה בחזרה לשלם יידרש משרה ושא 12.1

 התשלומים(" )Restatement( החברה של הכספיים בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים שהתבררו תוים בסיס

 "). העודפים

הכספיים של  יההים תוים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות -" כמוטעים שהתבררו תוים" זה לעיין

שתחילתה במועד העקת המעק הרלווטי (לדוגמה: מעק שהועק על בסיס הדוחות  ,שים 3החברה בתקופה של 

 בסיסם שעל שהתוים ככל, זה סעיף פי על ההשבה להוראות כפוף יהיה, 31.12.2020הכספיים של החברה ליום 



 11  מתוך 10 עמוד

 

. ככל 31.12.2023 ליום עד החברה של הכספיים בדוחות מחדש והוצגו כמוטעים התבררו, האמור המעק שולם

 לא המשרה ושא, יותר מאוחר במועדהחברה  שלשתוים כאמור יתבררו כמוטעים ויוצגו מחדש בדוחות הכספיים 

 ).כאמור בהשבה חייב יהא

 התוים לפי מקבל שהיה הסכום לבין המשרה ושא שקיבל הסכום בין ההפרש פי על יקבע העודפים התשלומים גובה 12.2

 ").ההשבה סכום(" החברה של הכספיים בדוחות מחדש הוצגו אשר המתוקים הכספיים

 במקרה גם( המשרה לושא לשלם שעליה סכום מכל כאמור לה המגיע ההשבה סכום את לקזז רשאית תהא החברה 12.3

 ). בחברה המשרה ושא של העסקתו סתיימה בו

 ביטוחו שיפוי, פטור . 13

בהתאם לתקון החברה, ושאי המשרה בה יהיו זכאים לפטור, שיפוי וביטוח אחריותם, אם וככל שיאושר על ידי החברה 

 המפורטים לתאים בהתאם והכלכמתחייב על פי דין ובתאים ובהיקף שיאושרו על ידי האורגים המוסמכים החברה, 

  :להלן

  ביטוח 13.1

על ידי  שתקבע כפישל ושאי המשרה בחברה,  מקצועית אחריות לביטוח בפוליסת להתקשר רשאית תהא החברה

  התגמול מעת לעת ובכפוף לאמות המידה הבאות או בתאים מטיבים ביחס לאמות המידה שלהלן:  ועדת

 "ב.ארה דולר מיליון 10יעלה על  לא - ולתקופה למקרה האחריות גבול  )א(

וק במועד עריכת הפוליסה שיהיו בתאי  -וההשתתפות העצמית לתביעה לחברה  הפוליסה בגין השתית הפרמיה  )ב(

 .והעלות לא תהא מהותית לחברה

  שיפוי 13.2

לושאי המשרה בחברה כתבי שיפוי עם מתן התחייבות לשיפוי בשל כל חבות או הוצאה  להעיק רשאית תהא החברה

 בות בחברות פעולותשתוטל על מי מושאי המשרה בחברה, עקב פעולות שביצע בתוקף היותו ושא משרה (לרבות 

  .הדין להוראות בכפוף והכל) החברה של

 25%משרה בחברה והדירקטורים בה יוגבל לסך של עד השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל ושאי ה סכום

 להתחייבות ביחס, השיפוי כתב. השיפוי מתן בעת שיהיה כפי החברה של העצמי מההוןאחוזים)  אחוזים עשרים(

, יחול על רשימה סגורה של אירועים המקובלים בכתבי שיפוי של חברות בעלות מאפייים דומים לאלו מראש לשיפוי

 של החברה.

  פטור 13.3

, החברה כלפי הזהירות חובת הפרת בגין מאחריות מראש פטור בחברה המשרה לושאי להעיק רשאית תהא החברה

 שלבעל עסקה או החלטה על יחול לא כאמור פטור. החברה תקון ולהוראות דין פי על האישורים לקבלת בכפוף

, אישי עיין בה יש) הפטור מועק שעבורו המשרה מושא שוה משרה ושא(לרבות  בחברה משרה לושא או השליטה

  . החברה ותקון החברות חוק להוראות בכפוף והכל

 היחס בין תאי העסקתו של ושא המשרה לתאי העסקתם של עובדי החברה  . 14

אישור/קביעת תאי כהוה והעסקה לושאי משרה, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחו את היחס בין  בעת 14.1

וההעסקה של ושאי המשרה בחברה לעלות שכר של שאר עובדי החברה (לרבות  הכהוההעלות המקסימלית של תאי 

הממוצעת והחציוית של העובדים  עובדי קבלן המועסקים אצל החברה, כהגדרת מוח זה בדין) ובפרט לעלות השכר

והשפעת יחסים אלו על יחסי העבודה בחברה, תוך התחשבות באופי תפקידו של ושא המשרה, בכירותו ומידת 

 האחריות המוטלת עליו.
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בחיה של היחסים האמורים, כון למועד אישור מדייות התגמול, וקבע כי הים ראויים וסבירים  ביצעהדירקטוריון  14.2

אפייי החברה, תחום העיסוק שלה, היקף ואופי פעילותה, המומחיות והמיומות הדרשת מושאי בהתחשב במ

המשרה בחברה ותמהיל כוח האדם המועסק בה, ולא צפויה להיות להם השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה. 

 למועד אישור המדייות, היחסים האמורים הים כדלקמן:

  חציוי יחס  ממוצע יחס  דרג

  5.3  4.7  *דירקטוריון"ר יו

  3.9  3.4  "ל**מכ

  3.9  3.4  "ל***סמכ

  

* לעיין עלות השכר של יו"ר החברה הובאו בחשבון עלות התגמולים הבאים: שכר היו"ר בהתאם להסכם 

  .2021וכן שווי התגמול ההוי לשת  2021 במרץ 21השירותים מיום 

בחשבון עלות התגמולים הבאים: שכר המכ"ל המעודכן בהתאם להסכם  ו** לעיין עלות שכר המכ"ל הובא

 2021וכן מחצית מהמעק השתי המקסימאלי לו עשוי להיות זכאי המכ"ל בשת  2021במאי  13העסקה מיום 

המכ"ל לא היה זכאי למעק שתי). עלות השכר של המכ"ל איה כוללת את שווי התגמול ההוי  2020(בשת 

  בהשלמת ההפקה שוא תשקיף זה., שכן התגמול כאמור מותה ושהועק ל

*** עלות שכר הסמכ"לים מתייחסת לעלות הממוצעת של העסקת הסמכ"לים בחברה, כון למועד התשקיף, 

כאשר במסגרת זו הובא בחשבון עלות שכרו של אלדר שיידרמן, בהתאם לאופן החישוב של עלות שכר מכ"ל 

 החברה כאמור לעיל.

******  
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