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  ("החברה") בע"מ איירובוטיקס

  
  

  תשקיף רישום למסחר
  של

  
מניות החברה (להלן: "בהון רך נקוב כל אחת של החברה הקיימות ש"ח ע 0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  10,821,276

שתנבענה ממימוש כתבי מניות רגילות  1,627,397 עד , שלSAFE-מניות רגילות שתוקצינה לפי הסכמי ה 1,627,397 , של")רגילות
של לא רשומות אופציות  4,029,663מניות רגילות שתנבענה ממימוש  4,029,663, של עד SAFE-אופציה שיוענקו לפי הסכמי ה

(ככל  הקיימות בחברהנוספות אופציות לא רשומות  2,199,822ממימוש  שתנבענה רגילות מניות 2,199,822עד של ו עובדי החברה
  .ימומשו)ו

  
  םביחד ע

  )IPO( להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור תשקיף
  של

  
מניות רגילות, רשומות  3,000,000לבין של החברה  כ"א ש״ח ערך נקוב 0.01 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1,700,000בין 

  .)"ניירות הערך המוצעיםו/או " "המניות המוצעות"להלן: של החברה ( כ"א ש״ח ערך נקוב 0.01 על שם, בנות
  

תקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לבהתאם  עם טווח כמויות, הצעה אחידהבדרך של לציבור  תוצענה המניות המוצעות
"), היחידות(להלן: "יחידות  30,000לבין  יחידות 17,000כמות שבין ב , בדרך של מכרז על מחיר היחידה,2007-לציבור), התשס"ז

  :כדלקמן כל יחידה, הינםומחיר כשהרכב 
  

  "ח ש 1,186  למניה"ח ש 11.86 של במחיר ש"ח ע.נ. 0.01בנות  רגילות מניות 100
  ש"ח 1,186  ליחידה המינימאלי המחיר"כ סה

  
  ש"ח ליחידה. 1,186-היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ מחיר

  
  של החברה. ניירות הערךהצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של 

  
ההודעה (להלן: "לציבור כמתואר בתשקיף זה, תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי הודעה משלימה  עיםניירות הערך המוצהצעת 

 ,לחוק ניירות ערך) 2)(1(א16הוראת סעיף בהתאם ללאחר פרסום תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה "): המשלימה
(להלן:  2007-וטיוטת התשקיף), תשס"ז") ולתקנות ניירות ערך (הודעה משלימה חוק ניירות ערך(להלן: " 1968-התשכ"ח

ניתנים הבתשקיף, שנכללו , שבה יושלמו פרטים חסרים בתשקיף ובמידת הצורך יעודכנו פרטים ")תקנות הודעה משלימה"
לעדכון. פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא יאוחר 

ימים מתחילת התקופה להגשת  45-או מ) 2021 אוקטוברב 24 דהיינו מיום( להשלמהום פרסום התשקיף ימים מי 75-מ
ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף תחל לא לפני פרסום  ,ההזמנות, לפי המוקדם

שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה  )5( שעות ומתוכן חמש )7( ותסתיים לא לפני תום שבע 1ההודעה המשלימה
אם ההודעה המשלימה תפורסם, או שהמכרז הציבורי ייערך, במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, תידרש החברה . המשלימה

  .להגיש לרשות ניירות ערך בקשה לתיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה
-2021 (מס' אסמכתא: 2021באוגוסט  5שפורסמה לציבור ביום  2יחס לטיוטה מס' יצוין כי, תשקיף זה כולל שינויים זניחים ב

01-128298.(  
לא יוקצו ולא  התבטלההנפקתם אשר ניירות הערך המוצעים מסיבה כלשהי,  יםהמוצעניירות הערך  היה ותבוטל ההנפקה של

  .יירשמו למסחר
  

  .לתשקיף 2פרק ראו  ,של ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם לרבות פרטי ההצעה ,ניירות הערך המוצעים נוסף בדבר לתיאור
  

  .לתשקיף 4לפרטים בדבר הזכויות הנלוות למניות המוצעות, ראו פרק 
  

דיסקונט קפיטל ו בע"מלאומי פרטנרס חתמים  בהובלת בסמוך לאחר פרסום התשקיף עם גופים, בכוונת החברה להתקשר
ניירות ערך, בהסכם לפיו תקבל החברה שירותי של  הקים שירותי חיתום ו/או הפצ, המעני)"החתמים": יחד להלן( חיתום בע"מ

לרבות אך , אשר עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, חיתום ו/או הפצה של ניירות הערך המונפקים באמצעות תשקיף זה
 עם פרסום ההודעה המשלימה. הסכם החיתום יכנס לתוקף עמלת חיתום, עמלת הפצה וריכוז. תנאי הסכם החיתום, לא רק,

  .לתשקיף 2בפרק  2.14-ו 2.13לפרטים נוספים ראו סעיפים 
בכפוף להתקיימות דרישות הבורסה (ובכללן קיום פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות ציבור מינימלי והון עצמי מינימלי) כאמור 

מניות  1,627,397, בהון המונפק והנפרע של החברהמניות רגילות הקיימות  10,821,276רשמנה למסחר ית ,לתשקיף 2.7בסעיף 
-מניות רגילות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה שיוענקו לפי הסכמי ה 1,627,397, עד SAFE-רגילות שתוקצינה לפי הסכמי ה

SAFE מניות  2,199,822עד ו אופציות לא רשומות של עובדי החברה 4,029,663מניות רגילות שתנבענה ממימוש  4,029,663, עד

                                                           
) ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה, וזאת במקרה בו בהודעה המשלימה ישונו 2על אף האמור, התקופה להגשת הזמנות תחל לא לפני חלוף שני (   1

  הודעה משלימה. ) לתקנות3) עד (1א(1פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 



ii 
  

  . )ככל וימומשו( הקיימות בחברהנוספות ות לא רשומות אופצי 2,199,822רגילות שתנבענה ממימוש 
 רשמויילא ו ניירות הערך המוצעים לא יוקצומסיבה כלשהי, על פי תשקיף זה  ניירות הערך המוצעיםשל ההצעה היה ותבוטל 

  .למסחר
  

  וכן 
  תשקיף מדף

  
מניות : מניות רגילות של החברה, ערך ניירות של שונים סוגים הציעדף, תוכל החברה למהווה גם תשקיף מהתשקיף זה  מכוח

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

למניות החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש 
וכן, כל נייר ערך שאפשר יהיה להנפיק על פי  ,לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות ערך מסחריים

א לחוק ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף בהם 23״), בהתאם להוראות סעיף ניירות הערך״בסעיף זה: יחד להלן (דין 
יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל 

  פיו), כפי שיהיו באותה עת.דין (ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על 
  

והשיעור שמהוות  המשוערות הכרוכות בה התמורה הצפויה מההנפקה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, ההוצאות
) 2)(1א(16החברה בהתאם לסעיף  הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם

  ודעה משלימה.ה קנותתלחוק ניירות ערך ול
  

ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף  עילית לאחר רישום-אביב טק-כפי שנמסר לחברה מהבורסה, ייתכן והחברה תיכלל במדד תל
: (א) שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה הינם למספר תנאים, שהעיקריים שבהם

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

   בבורסה נוספת. ר(ה) מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסח אגורות; 50-המשלימה לא יפחת מ
עילית. אם תעמוד -אביב טק-מדד תללפיכך, בהתחשב במאפייני החברה, במבנה ההנפקה והיקפה, ייתכן מצב בו תיכלל החברה ב

עילית, תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות -אביב טק-החברה בתנאים האמורים לעיל ותיכלל במדד תל
וכן הקלה  ")עילית-תקנות טק(להלן: " 2016-, תשע"ועילית)-טקשמניותיו כלולות במדד ת"א  ניירות ערך (דוחות תאגידבתקנות 

  לב לחוק ניירות ערך. 35ביחס למתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 
עילית ואין כל ודאות כי -טק ביבא-נכון למועד תשקיף זה, החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל ,יובהר כי

-לאמץ אלו מן ההקלות המנויות לעיל ו/או בתקנות טק חלטה האםהתעמוד בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה 
  עילית.

עילית, כך שהחברה לא תוכל -עוד יובהר כי, ככל שהחברה לא תעמוד בתנאים המפורטים לעיל בהתאם לקבוע בתקנות טק
  עילית, אזי הצעת ניירות הערך המוצעים במתכונתה הנוכחית תבוטל.-"א טקלהיכלל במדד ת

  
בדרך של הסכמי ( שקדמו לתאריך התשקיף החודשים האחרונים 12במהלך  הבהון החברה שבוצע הלפרטים אודות השקע

 על פי הסכמי דיתהמחיר האפקטיבי למניה במסגרת ההקצאה העתי לתשקיף. 3בפרק  3.5.4ף ראו סעי ),SAFE -הקצאה עתידית 
ממחיר המניה על  25%-ש"ח, המשקף הנחה של כ 8.895-כת ההנפקה על פי תשקיף זה, הינו מ, אשר תבוצע במועד השלSAFE-ה

  פי תשקיף זה.
  

, הכלולים 2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום החשבון המבקר של החברה  הרואבדוח הסקירה של יצוין כי, 
ד' 1כלל רואה החשבון המבקר הפניית תשומת לב, מבלי לסייג את חוות דעתו, להפסדי החברה כאמור בביאור  ,לתשקיף 9בפרק 

ולה תזרים שלילי  2020בדצמבר,  31אלפי דולר בשנה שהסתיימה ביום  14,308לחברה נגרמו הפסדים בסך לדוחות הכספיים. 
אלפי דולר.  1,807של בסך אלפי דולר וגירעון בהון החוזר  5,046ל אלפי דולר, גירעון בהון בסך ש 8,821של  בסך מפעילות שוטפת

יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה מותנה בהתקיימות תכניות הנהלת ודירקטוריון החברה הכוללות בין השאר תכנית 
הנראה לעין  התייעלות וצמצום במידת הצורך, אשר להערכת ההנהלה יתממשו ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה בעתיד

  .'ד1אור יכאמור בב
  

: גורם בעלי השפעה גדולה על פעילות החברה, למועד תשקיף זה , אשר להערכת הנהלת החברה הינםלהלן תמצית גורמי הסיכון
, ובכלל זה, מידת השפעתם על עסקי חברהפעילות הלהעיקריים סיכון האודות גורמי  לפרטים נוספים רגולציה. –סיכון ענפי 

  . לתשקיף 6בפרק  6.27ראו סעיף  הערכת הנהלת החברה,החברה, ל
  

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו:  ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה
  .www.tase.co.ilתובתו: הבורסה שכ

  
  
  

  2021אוגוסט ב 11תאריך התשקיף: 
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  מבוא – 1פרק 

 כללי 1.1

, בהתאם לדיני מדינת ישראל, כחברה פרטית מוגבלת 2014 באוגוסט 5החברה התאגדה ביום 

  במניות.

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

 

 הגדרות 1.2

  זה, תהיינה למונחים הבאים המשמעות הרשומה בצידם: בתשקיף

  בע"מ; איירובוטיקס   -  "החברה"

ו/או  "המניות המוצעות"

  "המוצעים הערך ניירות"

מניות רגילות, רשומות על שם,  3,000,000לבין  1,700,000בין   -

  ש"ח ע.נ. כל אחת; 0.01בנות 

  ;רשות ניירות ערך  -  "הרשות"

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

, או אביב בע"מ-לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל החברה  -  "לרישומים החברה"

כל חברה אחרת לרישומים שתבוא בנעליה ובלבד שכל ניירות 

  ;הערך של החברה יהיו רשומים באותה חברה לרישומים

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

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

 הצעה אופן תקנות"

  "לציבור

-התשס"ז ,)לציבור ערך ניירות הצעת אופן(ערך  ניירות תקנות  -

2007  

מבנה  –תקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף   -  "תקנות פרטי תשקיף"

  ;1969-וצורה), התשכ"ט

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

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

2007;  

  ;2005-תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו  -  "מדף הצעת תקנות"

(דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א תקנות ניירות ערך   -  "עילית-תקנות טק"

  .2016-עילית), תשע"ו-טק
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  היתרים ואישורים 1.3

 הנוגעים לתשקיף להשלמה ואישורים היתרים 1.3.1

 ניירות הערך החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על פי כל דין להצעת

 ", לפי העניין)להשלמה תשקיף" או "התשקיףזה (לעיל ולהלן: " על פי תשקיף להשלמה המוצעים

  .1להנפקתם ולפרסום תשקיף זה

*  

משום אימות הפרטים  תשקיף להשלמה זהאין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את 

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

  המוצעים.

*  

עותק מתשקיף זה והעתק ההיתר לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון 

  שלאחר תאריך התשקיף.

*  

ניירות הערך לפיו  זה, להשלמהתשקיף להעקרוני את אישורה  חברה פנתה אל הבורסה וקיבלהה

המניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף  ,זה להשלמה לציבור על פי תשקיףהמוצעים 

בתנאים  יםעומד לתשקיף), 3אופציות לא רשומות (כמפורט בפרק  ממימושוהמניות אשר תנבענה 

הבורסה לתשקיף של  העקרוני אישורההקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו (להלן: "

  ").להשלמה

*  

ניירות מה, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של מתן האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף להשל

למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור  ורישומם, לציבור על פי תשקיף להשלמה זה המוצעיםהערך 

למסחר על פי הודעה משלימה, שתפורסם על ידי החברה בהתאם להוראות חוק  םהבורסה לרישו

ההודעה (להלן: " לתשקיף 2 בפרק 2.11ערך ותקנות הודעה משלימה, כמפורט בסעיף ניירות 

  ").המשלימה

*  

 המוצעים הערך ניירות למסחר בבורסה של רישום ,לתקנון הבורסה וההנחיות על פיו בהתאם

המניות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף והמניות אשר  ,זה להשלמה תשקיף פי על לציבור

מזערי של  פיזור, מותנה בקיום לתשקיף) 3אופציות לא רשומות (כמפורט בפרק  ממימושתנבענה 

מניות החזקות ציבור מינימלי בושיעור , בקיום שווי מניות הרגילות של החברההחזקות הציבור ב

. לתשקיף 2בפרק  2.7.3כמפורט בסעיף  ,ובעמידה בדרישת הון עצמי מינימלישל החברה הרגילות 

למסחר  לבורסה בבקשה לרישומןבכפוף להתקיימותם של התנאים המפורטים לעיל, תפנה החברה 

  .המניות הרגילות של החברה של

* 

משום התחייבות למתן אישור  להשלמה לתשקיף של הבורסה העקרוני אישורמתן האין לראות ב

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

פי ההודעה המשלימה יחולו הוראות תקנון הבורסה  למסחר של ניירות הערך המוצעים על

ניירות הערך בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר של  תהיינהשוההנחיות על פיו, כפי 

  על פי ההודעה המשלימה. המוצעים
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*  

לפרטים המובאים בתשקיף זה  אישור העקרוני של הבורסה לתשקיף אישורכמו כן, אין לראות ב

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

  .המחיר בו הם מוצעיםאו על  להשלמה תשקיףמסגרת הב המוצעים

*  

 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף 1.3.2

 2פי כל דין לפרסום תשקיף זה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרשיונות הדרושים על החברה

  . א(ו) לחוק ניירות ערך23כאמור בסעיף 

והצעת ניירות ערך  ,א לחוק ניירות ערך23מהווה גם תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף תשקיף זה 

לציבור על פי תשקיף זה, כתשקיף מדף, תיעשה על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק 

 דוחניירות ערך ותקנות הצעת מדף, ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה (להלן: "

  ").מדף הצעת

*  

של רשות ניירות ערך לפרסם את תשקיף המדף משום אימות הפרטים המובאים בו  בהיתרהאין 

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

*  

החברה קיבלה מהבורסה את אישורה העקרוני המתייחס לרישום למסחר של מניות רגילות בנות 

(לרבות בדרך של  שאינן ניתנות להמרה החברה, מניות בכורה, אגרות חובשל כ"א .נ. ע"ח ש 0.01

), ת, ככל שיהיו מעת לעשאינן ניתנות להמרה הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה

אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה (לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב 

ככל שיהיו מעת לעת), כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות  הניתנות להמרה למניות החברה,

, לאגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברהוהחברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב 

 מדף תשקיף מכוח להנפיקו יהיה ניתן דין פי עלאשר וכן כל נייר ערך אחר  ניירות ערך מסחריים

מכוח תשקיף מדף  ל שיוצעו, באמצעות דוח הצעת מדף, שיפורסם, ואשר יוצעו, ככהרלוונטי במועד

, "האישור העקרוני לתשקיף מדף"-ו" ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדףלהלן: "( זה

  . )בהתאמה

על  , ככל שיונפקו בעתידניירות הערך הכלולים בתשקיף המדףכי אישור לרישום למסחר של  ,יובהר

לעמידה בדרישות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו לעניין רישום למסחר  כפוף ,פי דוחות הצעת מדף

כפי שיהיו במועד  ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום, דמי בדיקה ודמי רישום, ניירות ערך כאמורשל 

  .הנחיות על פיו לעניין מניות בכורההווכן כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה  הגשת הבקשה,

*  

האישור העקרוני של הבורסה לתשקיף מדף, אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות  מתן

הערך הכלולים בתשקיף מדף, ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום 

  ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף.

*  

תחייבות למתן אישור של הבורסה לתשקיף המדף משום ה במתן האישור העקרוני אין לראות

פי דוח הצעת מדף. על אישור בקשה  לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף על

פי דוח הצעת מדף, יחולו הוראות  לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף על
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על פי ר בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסח שתהיינהפיו, כפי  תקנון הבורסה וההנחיות על

  .דוח הצעת מדף

*  

של הבורסה לתשקיף המדף אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף  אין לראות באישור העקרוני

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

  .הערך הכלולים בתשקיף מדף זה, או על המחיר בו הם יוצעו בדוח הצעת מדף

 

 היתרים ואישורים לחברת מו"פ 1.3.3

, קבלה החברה את אישור המדען הראשי לפיו החברה השקיעה במהלך 2021באפריל  26ביום 

מיליוני ש"ח במחקר ופיתוח. בנוסף, התחום  3, סך העולה על 31.12.2020עד  1.1.2018התקופה שבין 

שומה למסחר, הינו העיקרי בו עוסקת החברה ומתכוונת להמשיך לעסוק בו, בתקופה שלאחר רי

ייצור ושיווק של פירות המחקר והפיתוח שבוצע על ידה, בתחום פעילותה שהינו איסוף, ניתוח 

 לתשקיף. 6והנגשת מידע באופן אוטומטי, באמצעות כטב"מ, והכל כמפורט בפרק 

רישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למסחר בבורסה מותנה, בין היתר, בכך שההון 

מיליון ש"ח.  8-של החברה, כהגדרתו בתקנון הבורסה, לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מהעצמי 

  לתשקיף. 2בפרק  2.7.4ראו סעיף לפרטים נוספים, 

 

 עילית-טק מדד 1.4

ניירות  עילית לאחר רישום-אביב טק-כפי שנמסר לחברה מהבורסה, ייתכן והחברה תיכלל במדד תל

: (א) שווי החזקות הציבור הינם שהעיקריים שבהםהערך שלה למסחר, בכפוף למספר תנאים, 

מיליון ש"ח לפחות; (ב) שיעור  20בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על 

; (ג) שווי השוק של מניות החברה 10%-הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ החזקות

(ד) המחיר למניה על פי התשקיף להשלמה מיליון ש"ח;  100-במועד הרישום למסחר לא יפחת מ

(ה) מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה  אגורות; 50-וההודעה המשלימה לא יפחת מ

  בבורסה נוספת. למסחר

מדד במאפייני החברה, במבנה ההנפקה והיקפה, ייתכן מצב בו תיכלל החברה ב בהתחשבלפיכך, 

עילית, -אביב טק-אים האמורים לעיל ותיכלל במדד תלעילית. אם תעמוד החברה בתנ-אביב טק-תל

  עילית) וכמפורט להלן:-תוכל החברה לבחור ולאמץ אלו מן ההקלות המנויות בתקנות טק

, החברה תיהנה מהקלות הניתנות ל"תאגיד קטן" אף אם לא תיחשב תאגיד 3בתקופת ההקלות )1(

  ג' לתקנות הדוחות.5קטן, כהגדרת מונח זה בסעיף 

ות, החברה תהיה פטורה מלצרף הצהרת מנהלים על הבקרה הפנימית, כמפורט בתקופת ההקל )2(

  ב(ד) לתקנות הדוחות.9בסעיף 

בתקופת ההקלות, ביחס לדוחות רבעוניים, החברה תהיה פטורה מלתת גילוי אודות שינויים  )3(

א לתקנות הדוחות; מלצרף דוחות 39בעסקי החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה 

א לתקנות הדוחות; וכן מלצרף 44-ו 44פיננסי של חברה כלולה, כאמור בסעיפים  ביניים ומידע

לתקנות הדוחות. החברה תצרף דוח אשר יפרט את  48דוח דירקטוריון רבעוני, כאמור בתקנה 

                                                           
ממועד  תום השנה שבמהלכה יחלפו חמש שנים )1(התקופה ממועד ההנפקה לראשונה לציבור עד קרות אחד מאלה, לפי המוקדם:    3

אותה שנה,  תום השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של התאגיד בתשעים הימים שקדמו לתום )2(-ההנפקה הראשונה לציבור; ו
 עלה על מיליארד ש"ח.
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ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני החברה בתקופת הביניים ובתקופה המצטברת מתום 

  שנת הדיווח האחרונה.

אם וככל שניירות הערך של החברה  -לחוק ניירות ערך ) ד(לב35אם להוראות סעיף כן ובהת כמו )4(

לב לחוק ניירות ערך, לא תידרש החברה לקבל 35ירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף 

ג) לחוק ניירות ערך, על מנת לעבור (לב35את הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה, כאמור בסעיף 

ניירות הערך של שלחוק ניירות ערך. יובהר כי, אם וככל  3רק ה'ולדווח בהתאם להוראות פ

החברה יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל כאמור לעיל, החברה לא תפנה ולא תידרש לקבל את 

לחוק  3הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה על מנת לעבור ולדווח בהתאם להוראות פרק ה'

  ניירות ערך.

 ביבא-נכון למועד תשקיף זה, החברה אינה נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל ,יובהר כי

חלטה העילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים שפורטו לעיל. כמו כן, החברה טרם קיבלה -טק

   עילית.-לאמץ אלו מן ההקלות המנויות לעיל ו/או בתקנות טק האם

-אים המפורטים לעיל בהתאם לקבוע בתקנות טקככל שהחברה לא תעמוד בתנ ,עוד יובהר כי

עילית, אזי הצעת ניירות הערך המוצעים -כך שהחברה לא תוכל להיכלל במדד ת"א טק עילית,

  הנוכחית תבוטל. במתכונתה

  

 הון החברה 1.5

  הון המניות של החברה 1.5.1

בדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד התשקיף ראו  לפרטים

    שקיף.תל 3פרק 

      
 )דולר(באלפי  2020 דצמברב 31ההון העצמי של החברה ליום  1.5.2

 על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ),דולר(באלפי  2020 בדצמבר 31ההון העצמי של החברה ליום 

  הינו כדלקמן: ,המבוקרים

  153  הון מניות רגילות
  116,323  פרמיה על מניות

  466  הוןקרנות 
  )121,988(  יתרת הפסד

  )5,046(  (גרעון בהון) סה"כ הון
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 פרטי הצעת ניירות הערך - 2פרק 

 

לציבור כמתואר בתשקיף זה, תיעשה על פי תשקיף זה ועל פי הודעה  ניירות הערך המוצעיםהצעת 

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

לחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה, שבה יושלמו פרטים חסרים ( 2()1)א16הוראת סעיף בהתאם ל

פורסמה הודעה משלימה, ניתנים לעדכון. הבתשקיף, שנכללו בתשקיף ובמידת הצורך יעודכנו פרטים 

ימים  75-רך המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים לא יאוחר מהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הע

ימים מתחילת התקופה  45-או מ( 2021 אוקטוברב 24 דהיינו מיום) להשלמהמיום פרסום התשקיף 

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

 (5) שעות ומתוכן חמש (7) התשקיף תחל לא לפני פרסום ההודעה המשלימה ותסתיים לא לפני תום שבע

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

רים מן המועד הנ"ל, תידרש החברה להגיש לרשות ניירות ערך בקשה הציבורי ייערך, במועדים מאוח

 .לתיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה לפי תשקיף זה

 בע"מבהובלת לאומי פרטנרס חתמים  בסמוך לאחר פרסום התשקיף עם גופים, בכוונת החברה להתקשר

, המעניקים שירותי חיתום ו/או הפצה של ניירות (להלן יחד: "החתמים") דיסקונט קפיטל חיתום בע"מו

ערך, בהסכם לפיו תקבל החברה שירותי חיתום ו/או הפצה של ניירות הערך המונפקים באמצעות תשקיף 

עמלת  תנאי הסכם החיתום, לרבות אך לא רק,זה, אשר עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, 

לפרטים נוספים  ס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה.הסכם החיתום יכנ חיתום, עמלת הפצה וריכוז.

 .להלן 2.14-ו 2.13סעיפים  ורא

וחוקי העזר  , ההנחיות על פיוההוראות הנכללות בפרק זה נסמכות, בין היתר, על הוראות תקנון הבורסה

אם , כנוסחן במועד פרסום התשקיף. על אף האמור(, "הוראות הבורסה" :יחדלהלן )של מסלקת הבורסה 

ינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה, הרי שעל הצעת ניירות הערך על פי ההודעה יחול ש

(. ולא במועד פרסום תשקיף זה)המשלימה, יחולו הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה 

בהודעה המשלימה יפורט השינוי שחל בהוראות הבורסה לעומת הוראות הבורסה כפי שהיו בתוקף במועד 

 .רסום תשקיף זהפ

בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת ( חלקה או כולה)ת הצעת ניירות הערך החברה רשאית לבטל א

המשקיעים מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו 

 .כבטלות -לחברה 

 

 ניירות הערך המוצעים לציבור  2.1

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

של החברה, במחיר  .ש"ח ע.נ 0.01מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  3,000,000לבין  1,700,000בין  2.1.1

(. "המוצעים הערך ניירותו/או " "המניות המוצעות: "להלן) ש"ח למניה 11.86-שלא יפחת מ

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

 

 מחיר ניירות הערך המוצעים אופן הצעת ו 2.2

אופן הצעה תקנות לבהתאם עם טווח כמויות,  וצעות תוצענה לציבור בהצעה אחידההמניות המ 2.2.1

"( הכמות המזערית)להלן: "יחידות  17,000כמות שבין , בדרך של מכרז על מחיר היחידה, בלציבור
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: יחד להלןהכמות המזערית והכמות המרבית ) "(הכמות המרבית)להלן: " יחידות 30,000לבין 

 "(, כשהרכב ומחיר כל יחידה, הינם כדלקמן:היחידות"

 "ח ש 1,186 למניה"ח ש 11.86 של במחיר ש"ח ע.נ. 0.01בנות  רגילות מניות 100

 "חש 1,186 ליחידה המינימאלי המחיר"כ סה

 

 ש"ח ליחידה. 1,186-מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מ)*( 

 

 תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור 2.3

 המוצעות המניות תנאי 2.3.1

המניות המוצעות תהיינה שוות זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון החברה במועד התשקיף. 

החברה לרישומים של והמניות הקיימות בהון החברה תירשמנה כולן על שם  המניות המוצעות

ותזכינה את בעליהן בזכויות  "(החברה לרישומים)להלן: " "מבע הבורסה לניירות ערך בתל אביב

מניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק על ידי , שוות לקבלת דיבידנדים

 החברה לאחר תאריך התשקיף.

(, בהתאם להוראות תקנון מוצעותחברה )ובכלל כך המניות ההזכויות הנלוות למניות הלתיאור 

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

 .לתשקיף 4

 

 היחידה מחיר על מכרז של בדרך האחידה ההצעה פרטי 2.4

 רשימת החתימות 2.4.1

 במסגרת ההודעה יפורטו ,וסגירתו המכרז פתיחת שעת לרבות ,יחידותמחיר ה על המכרז מועד

שמועד הפתיחה של רשימת החתימות לא יחל לפני פרסום ההודעה המשלימה   ובלבד ,המשלימה

 פרסום ממועדבבורסה לפחות  מסחר שעות (5) חמש מתוכן ,( שעות7שבע ) ויסתיים לא לפני תום

 "(.הגשת הבקשות יום" או "המכרז יום"להלן: ) ההודעה המשלימה

 יחידות לרכישת בקשות הגשת 2.4.2

את הבקשות לרכישת היחידות המוצעות יש להגיש לרכז ההנפקה אשר פרטיו יפורסמו בהודעה 

או  (באופן דיגיטאלי, באמצעות כספת וירטואלית)במישרין  (,"רכז ההנפקהלהלן: ")המשלימה 

 "(המפיצים" או "המורשים לקבלת בקשותלהלן: ")באמצעות בנקים או חברים אחרים בבורסה 

ם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות. בקשה שתתקבל אצל המורשים על גבי טפסים אות

יום  באותו 17:30או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר השעה  16:30לקבלת בקשות לאחר השעה 

 .1לא תיענה על ידי החברה

ביום  17:30 הבקשות תוגשנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות לא יאוחר מהשעה

הגשת הבקשות, במעטפות סגורות, אשר תשמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשת בקשות, 

ביחד עם הבקשות אשר יוגשו באמצעות רכז )ותוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה 

  ., וזאת עד לשעה האמורה(ההנפקה

 הבקשות 2.4.3

 :הבאים התנאים לפי תוגשנה הבקשות

                                                      
 .הזמנות להגשת התקופה את המשלימה בהודעה לשנות רשאית תהא החברה, כי יובהר  1
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בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה המוצע כל מבקש יציין  2.4.3.1

 .על ידו אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה

ככל והחברה תגייס את הכמות המזערית תוגבל כמות היחידות שכל מבקש יוכל לרכוש  2.4.3.2

יחידות. ככל והחברה תגייס את  7,000 במסגרת ההנפקה על פי תשקיף להשלמה זה לעד

ת המרבית תוגבל כמות היחידות שכל מבקש יוכל לרכוש במסגרת ההנפקה על פי הכמו

יחידות. ככל והחברה תגייס כמות יחידות שנעה בין הכמות  7,700תשקיף להשלמה זה לעד 

המזערית לכמות המרבית הרי שכמות היחידות שכל מבקש יוכל לרכוש במסגרת ההנפקה 

ות יחידות כזו שכתוצאה מרכישתן לא יהפוך בחברה תוגבל לכמ על פי תשקיף להשלמה זה

. הזמנה אשר ("כמות היחידות המקסימאליתלהלן יחדיו: ") בחברה 2המציע לבעל עניין

תנקוב בכמות יחידות גבוהה מכמות היחידות המקסימאלית, יראוה כהזמנה שנקבה 

 בכמות היחידות המקסימאלית. יובהר כי הגבלת כמות היחידות שכל מציע יהיה רשאי

לרכוש במסגרת תשקיף להשלמה זה נועדה להבטיח שמי ממשתתפי ההנפקה הציבורית לא 

יהפוך לבעל עניין, לאחר השלמת ההנפקה לפי תשקיף להשלמה זה וזאת על מנת שהחברה 

להלן לצורך פיזור, שווי ושיעור החזקות  2.9תוכל לעמוד בדרישות הבורסה כאמור בסעיף 

שום למסחר שלא יפחת מהקבוע בהנחיות הבורסה הציבור במניות החברה לאחר הרי

 יחול לא זה בסעיף האמור, כי מובהר .לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה

דו"חות )ה בתקנות ניירות ערך כהגדרת ,מוסדית דיווח קבוצתגוף שהינו חבר בל ביחס

 .1970-, התש"ל(תקופתיים ומידיים

בקשות במחירים שונים, ובלבד שמרווחי המחיר ( 3שלוש )כל מבקש רשאי להגיש עד  2.4.3.3

ש"ח, באופן שבו ככל שהמחיר המינימאלי לא יתוקן במסגרת  1הנקובים יהיו בסך של 

ההודעה המשלימה, אזי המדרגה הראשונה שבה ניתן להזמין יחידות מעל למחיר 

 1,189ש"ח,  1,188ש"ח ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של  1,187המינימאלי הינה 

  וכו'. ש"ח

 ." לצורך פרק זה, משמעו מזמין יחד עם בן משפחתו הגר עמו המזמין ניירות ערךמבקש"

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של  2.4.3.4

יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד, וחלק 

שה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות היחידה הכלול בבק

 .הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל

הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת  2.4.3.5

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

צעות רכז ההנפקה את המחיר המלא, על פי תנאי התשקיף, של ניירות לבקשתו ולשלם באמ

 .הערך שיוקצו לו עקב היענות לבקשתו על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה

 המעטפות פתיחת 2.4.4

תיפתח התיבה ותפתחנה המעטפות בנוכחות נציג החברה,  ,17:30ביום הגשת הבקשות אחרי השעה 

וכן יסוכמו  ,החברה, אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרזנציג רכז ההנפקה ורואה חשבון של 

 .ויעובדו תוצאות המכרז

 ליחידה המחיר קביעת 2.4.5

 מחיר הרכישה: "להלן) ליחידה אחיד במחיר תונפקנה, תענינה לרכישתן שהבקשות היחידות כל

יחידות  לרכישת הבקשות אשר ,ביותר הגבוה המחיר יהיה "(, אשרהאחיד המחיר" " אושייקבע

                                                      
 .1968-"חהתשכ, ערך ניירות בחוק המונח כהגדרת  2
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היחידות  כל להקצאת יספיקו ,ממנו גבוהים במחירים שהוגשו בקשות עם ביחד ,זה במחיר

  .המשלימה הודעהבו זה תשקיף פי על לציבור המוצעות

 אופן קביעת המחיר ליחידה והקצאת היחידות  2.4.6

המחיר האחיד להלן: ")כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה 

אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות במחיר זה, ביחד עם  ("ליחידה

בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על פי 

 .תשקיף זה ובהודעה המשלימה

 למבקשים היחידות חלוקת אופן 2.4.7

 :להלן כמפורט תיעשה היחידות הקצאת

יפחת מהמספר הכולל  שהמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנהבמקרה  2.4.7.1

תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף  -של היחידות המוצעות לציבור על פי התשקיף 

להלן. במקרה כזה, המחיר האחיד  2.9להתקיימות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט בסעיף 

ליחידה יהיה המחיר המינימאלי ליחידה והיחידות שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא 

 .תונפקנה

 יעלה יהיה שווה או שתתקבלנה בבקשות הכלולות היחידות של הכולל המספר בו במקרה 2.4.7.2

 :תיעשה כדלקמןמספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות  על

  .תענינה לא - האחיד מהמחיר הנמוך ליחידה במחיר הנוקבות בקשות .1

 במלואן. תענינה - האחיד מהמחיר הגבוה ליחידה במחיר הנוקבות בקשות .2

הנוקבות במחיר האחיד ליחידה, תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך  קשותב .3

היענות לבקשות הנוקבות במחיר גבוה מספר היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה, לאחר 

מהמחיר האחיד ליחידה, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה 

נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות 

 .שבהן ננקב המחיר האחיד

לעיל לא תביא להתקיימות פיזור מזערי בניירות הערך   2.4.7.2הקצאה כאמור בסעיף אם 2.4.7.3

 :תענינה כדלקמןהבקשות במכרז  אזי ,להלן 2.9כמפורט בסעיף  ,המוצעים

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך מהמחיר האחיד  .1

בקשות הנוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד  .2

ליחידה, תענינה באופן יחסי, כך שכל מזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר ליחידה 

מספר השווה  ,מתוך סך כל היחידות המוצעותהגבוה מהמחיר האחיד ליחידה, יקבל 

ליחס שבין מספר היחידות שהזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או המחיר ליחידה הגבוה 

ממנו לבין המספר הכולל של היחידות בכל הבקשות, בהן ננקב המחיר האחיד ליחידה 

  .ו/או מחיר ליחידה הגבוה ממנו

לעיל לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי  2.4.7.3סעיף אם כתוצאה מהקצאה לפי  2.4.7.4

להלן, רכז ההנפקה יקבע מחיר אחיד חדש ליחידה, אשר לא  2.9במניות כמפורט בסעיף 

המחיר להלן: ")יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה ושיהיה שונה מהמחיר האחיד ליחידה 

. המחיר האחיד החדש יהיה המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו ניתן יהיה ("האחיד החדש

להלן,  2.9המזערי כאמור בסעיף להקצות את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור 

ובלבד שלמבקש לא תוקצינה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר ליחידה גבוה 

מזה שננקב בבקשתו. נקבע מחיר אחיד חדש כאמור בפסקה זו, תעשה ההקצאה בהתאם 
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המחיר האחיד "המחיר האחיד" ייראו כאילו נאמר "לעיל ובמקום  2.4.7.3 בסעיףלאמור 

 ".החדש

המזערי  הפיזור דרישות להתקיימות תביא לא לעיל 2.4.7.4בסעיף  כאמור היענות גם אם 2.4.7.5

יגבו  ולא תוקצינה לא המניות המוצעות ההנפקה, תבוטל להלן, 2.9 בסעיף כנדרש במניות

 .בגינה מהמבקשים כספים

הם  ,אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות 2.4.7.6

יעוגל כלפי מטה  0.5-ומעלה יעוגל ליחידה ושבר הנמוך מ 0.5יעוגלו, באופן ששבר שהינו 

יגול כאמור, יירכשו על ידי ולא יהיה זכאי ליחידה. עודפים של יחידות שינבעו כתוצאה מהע

 .רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע על פי תשקיף זה

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה  2.4.7.7

 .מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל

 המזמינים לכלל נוספת הקצאה 2.4.8

 להקצות רשאית החברה תהא, יתר תהא חתימת שבו במקרה ,המשלימה בהודעה לאמור בכפוף

ממנו,  הגבוה במחיר או החדש האחיד במחיר או במחיר האחיד הזמנות שהגישו לכלל המזמינים

 בהיקף שלא ,המשלימה בהודעה תפורט אשר ,המוצעים של ניירות הערך נוספת כמות ,העניין לפי

 בהתאם המשלימה, אשר יוקצו ההודעה פי על וצעתש מהכמות (15%עשר אחוזים ) חמישה על יעלה

יובהר, כי לחברה שיקול דעת אם לבצע את ההקצאה  .לעיל )בשינויים המחויבים( 2.4.7 לסעיף

 הנוספת, כולה או חלקה.

לגביהם הזמנות במחיר היחידה  והיחס בין כמות ניירות הערך שהוגש –" יתר חתימתבסעיף זה, "

 לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד; שנקבע, לבין הכמות שנותרה

כמות ניירות הערך שהוצעה בתשקיף, לאחר שנוכתה ממנה כמות  –" לחלוקה שנותרה הכמות"

; בהצעה אחידה עם היחידה שנקבעניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר 

למכור, החברה  הכמות ניירות הערך שאינה חורגת מטווח הכמויות, שאותה החליט – טווח כמויות

היחידה לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר העולה על מחיר 

 .שנקבע

 

 מיוחד חשבון 2.5

על שם החברה  מיוחד נאמנות חשבון בנקאי תאגיד אצל ההנפקה רכז יפתח, המכרז יום לפני סמוך 2.5.1

 על ינוהל המיוחד החשבון .״(המיוחד החשבון״להלן: פרטיו ) את בקשות לקבלת למורשים וימסור

המורשים ערך.  ניירות חוק להוראות בהתאם ובשם החברה עבור בלעדי באופן ההנפקה רכז ידי

לרכישתן לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות 

נענו על פי תנאי התשקיף, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף וההודעה המשלימה. 

ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים שאינם צמודים, -כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על

 .נושאי ריבית על בסיס יומי, ככל שיתאפשר כן

 הגישו אשר באמצעותם בקשות לקבלת המורשים יפקידו ,המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום 2.5.2

 המגיעה התמורה מלוא המיוחד, את בחשבון ,בצהריים 12:00 השעה עד ,בקשותיהם את המבקשים

 ההצעה. נענתה לגביהן אשר היחידות עבור

היה ותתקיימנה במלואן דרישות הבורסה לעניין הפיזור המזערי ושווי ושיעור אחזקות ציבור  2.5.3

להלן, אזי רכז ההנפקה יעביר לחברה, תוך יום עסקים אחד לאחר יום  2.9 כאמור בסעיףבמניות 

המכרז, את הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים 
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, כנגד העברת תעודות (ככל שזה ייחתם)ר יגיעו למורשים לקבלת בקשות, על פי הסכם החיתום אש

פי הוראות רכז -וזיכוי חבר הבורסה על החברה לרישומיםבגין ניירות הערך המוצעים באמצעות 

 .ההנפקה. כל המניות המונפקות על פי תשקיף זה תירשמנה על שם החברה לרישומים

 תבוטל ההנפקה, לא ,לעיל 2.9 בסעיף כמפורט הבורסה דרישות כל התקיימו לא כי יתברר אם  2.5.4

 .מהמזמינים כספים ייגבו ולא המוצעים הערך ניירות יוקצו

 

 ההנפקה תוצאות על הודעה 2.6

 ,ההנפקה ידי רכז על הודעה תימסר ,המכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום 10:00 השעה עד 2.6.1

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

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

 אשר המבקשים יעבירו ,בצהריים 12:00השעה  יום עד ובאותו ,ההודעה קבלת עם .בעבורן מהם

 את ,בקשות לקבלת המורשים באמצעותלרכז ההנפקה, חלקן,  או כולן ,נענו ליחידות בקשותיהם

 ,האמורה בהודעה כאמור ההצעה נענתה לגביהןאשר  היחידות עבור מהם המגיעה התמורה מלוא

 .לעיל 2.52.5בסעיף  כאמור המיוחד לחשבון

 ערך לרשות ניירות מיידי בדוח החברה תודיעעד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז,  2.6.2

, ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים המכרז תוצאות על ולבורסה

 .בשפה העבריתיומיים הנפוצים בישראל 

 

 וויתור מניה, פיצול תעודות 2.7

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

 למזמיניםהחברה  תעביר, מקצתה או כולה ,זה תשקיף פי על יחידות לרכישת לבקשה החברה נענתה 2.7.1

 רכז אצל נתקבלו הכספים בו מהיום אחד עסקים יום תוך ,נענתה יחידות לרכישת שבקשתם

 שולמה תמורתן נענתה ואשר לרכישתן שהבקשה ביחידות הכלולים הערך ניירות את ,ההנפקה

לחברה  ,באותן יחידות המוצעות הכלולות המניות בגין מניה תעודות משלוח ידי על ,במלואה

דרישות  התקיימו כי ההנפקה רכז נוכח בטרם תיעשה המוצעים לא הערך ניירות לרישומים. העברת

 התנאים ויתר ציבור החזקות ושיעור שווי ,מזערי פיזורהון עצמי, תקנון והנחיות הבורסה בדבר 

 .להלן 2.9 בסעיף לרישום כאמור

 בקשה הגשת ידי על אחרים לטובת לוויתור או לפיצול ,להעברה ניתנות המוצעות תהיינה המניות 2.7.2

הכרוכות  ההוצאות כל .התעודה העניין, בצירוף לפי ,זו למטרה המקובל בנוסח לחברה על כך

 על המבקש וישולמו על יחולו ,כאלה יהיו אם אחרים והיטלים כאמור, ,ויתור או פיצול בהעברה,

 .ידו

 , לרבות מניות שתנבענה מימוש ניירות ערך המירים למניות,בהון החברה הקיימות המניותכל  2.7.3

 של המניות בעלי במרשם יירשמו, לציבור על פי תשקיף זה וההודעה המשלימה והמניות המוצעות

  .לרישומים החברה שם על החברה

 

 תנאים מתלים להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה  2.8

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

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

וכן בהתקיימות דרישות הבורסה לצורך רישום למסחר, כמפורט בסעיף  (שיצוין בה מספר מזערי
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עילית ראו -אביב טק-כמו כן, לפרטים בדבר התנאים הנדרשים על מנת להיכלל במדד תל .להלן 2.9

 לתשקיף.  1בפרק  1.4סעיף 

 

 רישום למסחר בבורסה 2.9

לציבור  ניירות הערך המוצעיםלתשקיף להשלמה, המאשר, כי העקרוני הבורסה נתנה את אישורה  2.9.1

ר שאומניות  החברה במועד תשקיף זה המונפק והנפרע של המניות הקיימות בהון, על פי תשקיף זה

ם הקבועים בתנאי ותעומד, אופציות הקיימות בחברה במועד תשקיף להשלמה זהממימוש התנבענה 

 וההנחיות על פיו. הבורסהבתקנון 

ניירות הערך טרם פרסום ההודעה המשלימה החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את  2.9.2

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

 3)כמפורט בפרק אופציות לא רשומות תנבענה ממימוש ר שא, ואת המניות פרסום התשקיף

תפנה החברה לבורסה בבקשה  , ככל שיתקיים,ימי עסקים לאחר יום המכרז( 2). תוך שני לתשקיף(

 .בורסה כאמור, את ניירות הערך האמוריםלרשום בה למסחר, על פי אישור ה

פי הנחיות  והנחיות הבורסה, ולפיכך על החברה הינה חברת מו"פ, כמשמעות המונח בתקנון 2.9.3

פי תשקיף זה למסחר בבורסה מותנה בכך, שההון העצמי  הבורסה, רישום ניירות הערך המוצעים על

מיליון ש"ח; ששווי  8-יפחת משל החברה, כהגדרתו בתקנון הבורסה, לאחר הרישום למסחר לא 

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

 .10%החזקות הציבור לאחר הרישום למסחר יעמוד על לפחות 

 המניות של למסחר שום, ריפ"מו חברת הינה והחברה מאחר, הבורסה הנחיות פי עלכמו כן,  2.9.4

 הציבור החזקות של מזערי פיזור של בקיומו מותנהה, בבורס זה תשקיף פי על בהנפקה המוצעות

 בהנפקה המוצעות במניות המזערי המחזיקים מספרן: להל כמפורטה, בהנפק המוצעות במניות

 עוד. לפחות ש״ח אלפי 16 מהם אחד כל של האחזקה ששווי מחזיקים( 35שה )וחמי שלושים יהיה

 ולפני, ההנפקה תוצאות על המיידי שבדוח בכך המוצעים הערך ניירות של למסחר הרישום מותנה

 פוחת אינו, הבורסה בתקנון כהגדרתו ,החברה של העצמי ההון כי החברה תודיע למסחר הרישום

 .ח"ש מיליון 8-מ

מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק הנדרש כאמור לעיל  -" מחזיק"

ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי או להלן, או מחזיק 

 למחזיק כאמור.

, תבוטל ההצעה, ניירות הערך לעיל 2.9.4-ו 2.9.3 פיםכמפורט בסעי לא התקיימו כל דרישות הבורסה 2.9.5

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

בהתאם למועדים )ולבורסה ניירות ערך כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות 

ותפרסם הודעה בנדון ביום העסקים הראשון בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה (, הקבועים בדין

 .רחבה בישראל, היוצאים לאור בשפה העברית

פי תשקיף זה, מבלי  , תהיה החברה רשאית לבטל את הצעתה עלרשימותמת העד מועד סגירת רשי 2.9.6

ו ניתנות שנבמקרה כאמור, יראו את כל ההזמך. ה ו/או זכות בקשר לכנשתהיה למשקיעים כל טע

 .לעיל 2.9.5בקשר עם ההצעה כבטלות ויחול האמור בסעיף 
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 שוק עשיית הסכם 2.9.7

פי -בכפוף להוראות כל דין, תהיה החברה רשאית להתקשר בהסכם עשיית שוק למניות החברה, על

פיו. אם וככל שהחברה -השלישי של תקנון הבורסה וההנחיות עלהכללים הקבועים בפרק ט' לחלק 

 תתקשר בהסכם עשיית שוק, יפורטו תנאי ההסכם בהודעה המשלימה.

 

 הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף 2.10

והחתמים, אם וככל שיהיו, על פי )החברה וחברי הדירקטוריון מתחייבים, בחתימתם על התשקיף 

 :כדלקמן(, חייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימהההודעה המשלימה, ית

או שלא ייכתבו בהודעה המשלימה, בקשר עם ו/להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף  2.10.1

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

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

 .ובהודעה המשלימה

 סעיףלהימנע מלהתקשר עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור ב 2.10.2

 .דלעיל 2.10.1

לא לקבל הזמנות לניירות ערך על פי הצעה לציבור זו מאת מפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם  2.10.3

 .לעיל 2.10.1להוראות סעיף 

 

 הימנעות מדילול הון 2.11

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

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

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

 

 מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף 2.12

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

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

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

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

 לקבלת יעוץ מקצועי ומשפטי בהתאם לנתונים המיוחדים לו.

מטרתו לתת סקירה כללית בלבד על מיסוי ניירות ערך נסחרים במס  הלן, כי האמור למובהר

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

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

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

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

 בדיני המס או בפרשנות דיני המס עשוי להוביל לתוצאות שונות.

לפי הדין הקיים כיום, על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה חלים הסדרי המס המתוארים 

 בתמצית להלן.

 רקע 2.12.1
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אשר  2005-(, התשס״ה147התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס׳  2005ביולי  25ביום 

"(. 147תיקון )להלן: " 2006בינואר  1ונכנס לתוקף ביום  2005באוגוסט  10פורסם ברשומות ביום 

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

 , הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה."(הפקודה"

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

( ואשר חולל שינויים נוספים 2009בינואר  1)נכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר,  31ברשומות ביום 

טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות  ביחס למיסוי ניירות ערך. במועד פרסום תשקיף זה

להתפרסם בעקבות התיקונים הנ"ל. בנוסף, במועד פרסום תשקיף זה לא קיימת פרקטיקה מקובלת 

 לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס בתיקון.

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

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

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

מישרין או בעקיפין, לבדו או קרי, המחזיק, ב ,, ולבעל מניות מהותי25%-ל 20%-דיבידנד וריבית מ

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

"(, בעל מניות מהותיהחודשים שקדמו למכירה כאמור )להלן: " 12-ניירות הערך או במועד כלשהו ב

רעון ולשינוי נטל המס , התקבל בכנסת החוק לצמצום הגי2012באוגוסט  6. ביום 30%-ל 25%-מ

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

, 195. במסגרת תיקון 2013בינואר  1ונכנס לתוקף ביום  2012באוגוסט  13פורסם ברשומות ביום 

קבל בכנסת ופורסם כאשר הת 2016בדצמבר  22ב לפקודה. סעיף זה עודכן ביום 121נוסף סעיף 

חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות  2016בדצמבר  29ברשומות ביום 

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

רבי לפקודה משיעור מי 121"( במסגרתו הוחלט להוריד את שיעור המס ליחידים הקבוע בסעיף 2018

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

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

 ש"ח 640,000)סכום הבסיס הינו  2020ש"ח בשנת המס  651,600אשר הכנסתו החייבת עולה על 

המתואם למדד מידי שנה(, יהא חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור 

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

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

( והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל 2020ש״ח )נכון לשנת  4,745,145ווי מכירתה עולה על רק אם ש

 47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88דין(, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

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

 שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות הערך 2.12.2

ידי יחיד תושב  ( לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על1)ב()91להוראות סעיף  בהתאם (1)

ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח 

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

, ויראו את רווח ההון כשלב 25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  121ף בהתאם להוראות סעי

ידי יחיד שהינו  הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על

"בעל מניות מהותי" בחברה, כהגדרתו לעיל, אשר שיעור המס לגבי רווח ההון ריאלי בידיו לא 

 .30%יעלה על 
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בע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח שת יחידלגבי 

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות 30%ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 

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

ה, שיעור המס המוגבל כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ( לפקוד1)2להוראות סעיף 

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

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

במס יסף, ככל שיחול. בנוסף, לפי הוראות סעיף ( וכן 47%עד  – 2020לפקודה )בשנת  121בסעיף 

ש"ח  651,600עלתה על סך של  2020ב)א( לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 121

על חלק הכנסתו החייבת העולה  3%)סכום שמתואם מדי שנה(, יהא חייב במס יסף בשיעור של 

 על הסכום האמור.

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

 (.23%בשיעור של  2020)א( לפקודה )בשנת 126בהוראות סעיף 

)ד( לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר 3-)א( ו2בהתאם לסעיפים 

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

את המחיר  , יראו כמחיר המקורישהומר למניהבכתב אופציה  השמקור מניה"(, במכירת הון

המקורי של כתב האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושו למנייה. 

במכירת מניה שמקורה בכתב אופציה שמומש למניה, יראו את יום הרכישה כיום  כמו כן,

 .הרכישה של כתב האופציה

ככלל, תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם(, כהגדרתו בפקודה, פטור ממס על רווח הון ממכירת  (2)

( לפקודה, וזאת אם רווח ההון 2)ב97ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל מכוח הוראות סעיף 

( לפקודה. 2)ב97אינו ממפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של הוראות סעיף 

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

( לפקודה, יחויב חלק רווח 3)ב97היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בהוראות סעיף 

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

( לפקודה. 2)ב97ועד המכירה(, בהתאם לתנאים המפורטים בהוראות סעיף מסכום רווח ההון במ

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

או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם תושב חוץ,  25%-הנהנים או הזכאים ל

א לפקודה. יצוין, כי במקרה שפטור 68ות סעיף במישרין או בעקיפין בהתאם לקבוע בהורא

כאמור אינו חל, ככלל אפשר שיחולו הקלות מס אחרות בהתאם להוראות אמנת המס )אם 

קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור 

 מיסים.על פטור מניכוי מס במקור או ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות ה

( לפקודה, 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי הוראות סעיף  (3)

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

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

ידי יחיד  ניירות ערך יחול שיעור המס החל על רווחים או הכנסות אילו היו מתקבלים על

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

מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע ככל ולא נקבע להכנסה כאמור שיעור מס 

 (.47% – 2020לפקודה )בשנת  121בהוראות סעיף 



 11 -ב 

פי תשקיף  לפקודה, במקרה של מכירה של ניירות הערך שיוצעו על 94בהתאם להוראות סעיף  (4)

בדרך של זכויות לבעלי המניות של החברה, או של מניות או אופציות שמקורן בזכויות כאמור, 

"( גם למניות הקיימות הזכויות"להלן בסעיף זה: כיב ההטבה בזכויות שהוקצו )ייוחס מר

"(, המניות העיקריות"להלן בסעיף זה: שמכוחן הוקצו הזכויות לבעלי המניות של החברה )

מנת לשקף את  והמחיר המקורי של הזכויות וכן של המניות העיקריות יותאם באופן יחסי על

 ייחוס מרכיב ההטבה כאמור.

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

 העיקרית.

ב לפקודה, במכירת מנייה נסחרת בבורסה בידי מוכר מניה שהינו 94סעיף  להוראותבהתאם 

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

רווח ההון הריאלי הנובע מהמכירה בסכום השווה לחלק הרווחים הראויים לחלוקה סכום 

או מתום שנת המס שקדמה לשנת רכישת  1.1.2006בחברה שמניותיה נמכרות, שנצברו מיום 

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

 המוכר בזכות לרווחים בחברה.

 ניכוי במקור על רווח הון מניירות ערך 2.12.3

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם להוראות  (1)

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

תקנות " להלן:) 2002-ס"גנייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התש

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

מרווח ההון הריאלי ובשיעור מס  25%יחיד תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

ן הריאלי או ( מרווח ההו2020בשנת  23%)א( לפקודה )126החברות הקבוע בהוראות סעיף 

מהתשלום, לפי העניין, כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור 

ידי רשות המסים ויומצאו מראש, וכן בכפוף לקיזוז  מופחת( מניכוי מס במקור, שהופקו על

 הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע.

ידי רשות המסים, לא  מראש והופק עלכמו כן, בכפוף לאישור פטור מניכוי מס במקור שיומצא  (2)

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

 הוראות הדין.

, כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי, יצוין (3)

ידי המוכר  דיווח ותשלום מקדמה על )ד( לפקודה והתקנות מכוחו בדבר91יחולו הוראות סעיף 

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

 שארעה בששת החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח.

שהינו תושב חוץ,  למוכרתקנות הניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם  (4)

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

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

 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.

ור הניכוי במקור פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה, שיע ככל שניירות הערך המוצעים על (5)

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

 מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.
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 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים 2.12.4

ם, יותרו בקיזוז רק במקרים שבהם אילו היו נוצרים הון ממכירת ניירות הערך המוצעי הפסדיככלל, 

 רווחי הון הם היו חייבים במס בידי מקבלם.

לפקודה, הפסד הון ממכירת ניירות הערך שאילו היה  92בהוראות סעיף  הקבועיםעל פי העקרונות 

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

 1ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

 (.3.5-ל

לתקנות הניכוי מרווח הון נקבע, כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס  9בהתאם לתקנה 

בסעיף זה:  להלן, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות )סחיריםבמקור ממכירת ניירות 

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

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

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

 9לאשר קיזוז הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא על ידי החייב, והכל בתנאי הוראות תקנה 

 כאמור.

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

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

כנגד הכנסות מריבית או מדיבידנד הפסד הון ממכירת ניירות ערך בשנת המס בנוסף, ניתן לקזז 

מניירות ערך אחרים שהתקבלו באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד 

א( לפקודה )126מנייר הערך האחר כאמור אינו עולה על השיעור מס חברות הקבוע בהוראות סעיף 

ג)ב(, לפי העניין, אם הוא יחיד. 125( או 1ב)125אם הוא חבר בני אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים 

. על כן, הפסד ההון שהתהווה 30%המס אשר חל על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 

מניירות ערך  בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית

 אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

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

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

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

 שבה נוצר ההפסד.

ההון  הפסדג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום 94בהתאם להוראות סעיף 

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

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

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

 שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה 2.12.5

( 1ב)125דיבידנד שמקורו במניות החברה, ככלל, יהיה חייב במס, בהתאם להוראות סעיף  (1)

, למעט אם בעל המניות הוא יחיד שהינו בעל 25%בשיעור של לפקודה, בידי בעל מניות יחיד 

החודשים שקדמו לו, אשר  12-מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 ( לפקודה.2ב)125, בהתאם להוראות סעיף 30%שיעור המס לגביו יהיה 

עלתה  2020ב)א( לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 121הוראות סעיף  לפיבנוסף, 

על חלק  3%ש"ח )סכום שמתואם מדיי שנה(, יהא חייב במס יסף בשיעור של  651,600על סך של 

 הכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור.
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ע, כי בחישוב )ב( לפקודה קוב126לגבי דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל, סעיף  (2)

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

בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר 

 החייב במס חברות וכן לא תיכלל הכנסה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד.

מחוץ לישראל,  שמקורופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד דיבידנד שמקורו בהכנסות שהו (3)

 (.2020)נכון לשנת  23%יהיה חייב במס חברות בשיעור של 

, למעט תושב חוץ שהיה בעל מניות 25%יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של  חוץתושב  (4)

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

. אולם שיעורי מס אלו עשויים להיות מופחתים בהתאם להוראות אמנה למניעת כפל 30%המס 

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

להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור או אישור על ניכוי מס במקור בשיעור 

ב)א(, יתכן ויחיד תושב חוץ יהא חייב 121מופחת מרשות המיסים בישראל. בנוסף, לפי סעיף 

המס )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל  במס יסף וזאת בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל

ובין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס 

 במקור או אישור על ניכוי מס במקור בשיעור מופחת מרשות המיסים.

 אחריםדיבידנד שמקורו במניות החברה בידי קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים  (5)

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

 ( לפקודה כאמור.2)9לתנאים אשר נקבעו בסעיף 

בידי קרן נאמנות חייבת, יחויב במס בהתאם לשיעורי המס החלים על הכנסתו  המתקבלדיבידנד  (6)

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

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

 לפקודה. 121הקבוע בסעיף 

 ניכוי במקור מדיבידנד 2.12.6

תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד, בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית,  החברה (1)

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

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

ישראל או  יתושב יםאשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים, ליחיד

החודשים שקדמו  12-ועד כלשהו בבמתושבי חוץ, בין אם בעלי מניות מהותיים ובין אם לאו 

, יהיה בשיעור רשומות ומוחזקות בחברת הרישומים יהםואשר מניות למועד חלוקת הדיבידנד

. 25% בני אדם, יהיה אף הוא בשיעור של . ניכוי המס במקור לתושבי חוץ שהינם חבר25%של 

בבורסה בשל ניכוי המס במקור ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו רשומות למסחר 

 מניות שמוחזקות בחברת רישומים, יהיה באמצעות מוסד כספי.

פי תקנות הניכוי מדיבידנד, שולם דיבידנד ליחיד תושב ישראל לגביו נקבע שיעור מס מוגבל  על (2)

לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע. לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי המס במקור יהיה בכפוף 

ת כפל מס )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל לבין מדינת תושבותו להוראות אמנה למניע

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

 מס במקור בשיעור מופחת מרשות המיסים.
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מניכוי  לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים (3)

 מס במקור לפי הדין.

חוץ שהייתה לו הכנסה מדיבידנד שנצמחה או הופקה בישראל, שנוכה ממנה מלוא המס  תושב (4)

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

 ב לפקודה.121בהתאם להוראות סעיף 

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות  יעוץ אינדיבידואלי עלהתיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לי

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

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

שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה  המהותייםבשל השינויים 

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

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

 ת לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה.והשפעתם של השינויים האמורים, לרבו

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

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

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

מוצע לכל רוכש של ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ משפטי באשר להשלכות המסוימות 

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

כל רוכש לרבות ההשלכות של כל שינוי מוצע בדינים האמורים, בהתאם לנתונים המיוחדים ל

 ורוכש.

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

 

 ההודעה המשלימה 2.13

( 2()1)א16 , לאחר פרסום התשקיף תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיףלעילכאמור  2.13.1

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

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

 :הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת, הנתונים הבאים

ושל המניות הקיימות בהון החברה  ניירות הערך המוצעיםאישור הבורסה לרישום למסחר של  (1)

 .לציבור על פי התשקיף

המועד להגשת הבקשות לרכישת היחידות מטעם הציבור ופרטי רכז  מועד המכרז לציבור, (2)

 .ההנפקה

 .פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז והפצה (3)

לה בשיעור שלא יע( ככל שיהיו)שינוי בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף  (4)

לעיל, בהתאמה, ובכפוף לכך שמכפלת  2.2מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף  20%על 

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

 .המחיר והכמות שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

לעיל יתאפשר ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין המחיר זה ל השינוי האמור בסעיף שינוי העולה ע

 2.2מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף  50%-או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ
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מן המכפלה האמורה הנגזרת  50%-ין, ומכפלת המחיר בכמות לא תשונה ביותר מלעיל, לפי העני

 .מן הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה

לעיל,  2.2כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך, כאמור בסעיף  (5)

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

שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המוסדיים כהגדרתם בתקנות ההצעה, הכמות והמחיר להם 

החברה , שות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבור. בנוסףהתחייבו והתקופה להגשת בק

 .מתחייבת לעדכן האם בוצעה התקשרות עם עושה השוק ויפורטו תנאי ההתקשרות עמו

לעיל,  2.5.5באופן שהיא כללה גם הצעה לציבור כאמור בסעיף פורסמה הודעה משלימה,  (6)

התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על פי התשקיף וההודעה המשלימה, על ידי 

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

 .פרסום ההודעה המשלימה

באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות  ניירות ערך ההודעה המשלימה תוגש לרשות 2.13.2

הם פורסם התשקיף. עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף שב

 .לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה

 .בהודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתם המתמחר 2.13.3

 

 ריכוז, חיתום והפצה 2.14

ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות  2.14.1

רכז הנפקה בהסכם לריכוז הנפקה, לשלם עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה, והכל בהתאם 

 .לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה

חתמים  פרטנרסעם גופים, בהובלת לאומי  בסמוך לאחר פרסום התשקיף בכוונת החברה להתקשר 2.14.2

 בהסכם ,ערך ניירות הפצת/או ו חיתום שירותי המעניקים, מחיתום בע" לבע"מ ודיסקונט קפיט

 ,זה תשקיףשירותי חיתום ו/או הפצה של ניירות הערך המונפקים באמצעות  החברהתקבל  לפיו

עמלת הסכם החיתום,  תנאיאשר עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה, לרבות אך לא רק, 

 הסכם החיתום יכנס לתוקף עם פרסום ההודעה המשלימה.ריכוז ועוד. ו חיתום, עמלת הפצה

כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית  2.14.3

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

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

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

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

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

 

 תני שירותים נוספיםנו 2.15

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

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

 .עניינים פוטנציאלים, אם וככל שיהיו



 16 -ב 

 

 ניירות הערך על פי תשקיף המדף הצעת 2.16

: מניות ערך ניירות של שונים סוגים הציעמהווה גם תשקיף מדף, תוכל החברה להתשקיף זה  מכוח

חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות  אגרות, מניות בכורהרגילות של החברה, 

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

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

ים למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים כפי שתהיינה, מעת לעת(, כתבי אופציה הניתנ

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

״(, בהתאם להוראות סעיף ניירות הערך״להלן בסעיף זה: נייר ערך שאפשר יהיה להנפיק על פי דין )

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

הצעה, לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין )ובכלל 

 זה הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו(, כפי שיהיו באותה עת.



1 -ג  

  הון החברה והמחזיקים בו - 3פרק 

 התשקיףהמניות של החברה נכון למועד  הון 3.1

  הון מונפק ונפרע  רשוםהון   סוג המניות

 12,448,673  110,714,286  )"רגילות מניותאו " "המניותש"ח ע.נ. כ"א (להלן: " 0.01בנות  מניות רגילות

  
  .מלואן* כל המניות בהון המונפק של החברה נפרעות ב

 

 התשקיף למועד שקדמו השנים בשלוששחלו בהון החברה  השינויים 3.2

 השינויים שחלו בהון הרשום 3.2.1

  מהות השינוי  תאריך
 0.01מניות רגילות בנות 
  ש"ח ע.נ. כ"א

מניות בכורה 
 0.01א' בנות 

  ע.נ. כ"א ש"ח

מניות בכורה 
 0.01ב' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

מניות בכורה 
 0.01ג' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

בכורה מניות 
 0.01ד' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

מניות רגילות 
 0.01א' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

 סה"כ הון רשום
 (מניות רגילות)

  בש"ח
 בדצמבר 31נכון ליום  חברה הון יתרת

2017   
  504,463-כ  ---  ---  17,809,177  11,594,587  5,149,900  50,446,336

13.9.2018  
 בהרכב יםשינוי

  ההון
  477,906-כ  ---  17,071,121  138,312  ---  ---  47,790,567

17.10.2019  
מניות  המרת

בכורה א' עד ד' 
  למניות רגילות

  517,631-כ  ---  )17,071,121(  )17,947,489(  )11,594,587(  )5,149,900(  51,763,097

17.10.2019 
הון ה הגדלת

  רשוםה
550,000,000  ---  ---  ---  ---  ---  5,500,000  

23.6.2020 
המרת מניות 

רגילות למניות 
  רגילות א'

)10,000,000(  ---  ---  ---  ---  10,000,000  )100,000(  

2021.1.21  
הון ה הגדלת

  רשוםה
2,400,000,000  ---  ---  ---  ---  ---  24,000,000  

במועד השלמת 
ההנפקה על פי 

  התשקיף

 מניותהמרת 
 למניות' א רגילות

  רגילות
10,000,000  ---  ---  ---  ---  )10,000,000(  100,000  
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  מהות השינוי  תאריך
 0.01מניות רגילות בנות 
  ש"ח ע.נ. כ"א

מניות בכורה 
 0.01א' בנות 

  ע.נ. כ"א ש"ח

מניות בכורה 
 0.01ב' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

מניות בכורה 
 0.01ג' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

בכורה מניות 
 0.01ד' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

מניות רגילות 
 0.01א' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

 סה"כ הון רשום
 (מניות רגילות)

  בש"ח
איחוד ההון 

הרשום ביחס של 
והפחתת  1:28

-הערך הנקוב ל
ש"ח ע.נ.  0.01

  1למניה

(2,989,285,714) ---  ---  ---  ---  ---  29,892,857.14  

  1,107,142.86  ---  ---  ---  ---  ---  110,714,286  ףהתשקי מועדסה"כ ל

                                                                    
  ש"ח ע.נ. למניה. 0.01כלומר, לא יחול שינוי בערך הנקוב למניה והוא ייוותר    1
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  השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע 3.2.2

  מהות השינוי  תאריך
מניות רגילות 

ש"ח  0.01בנות 
  ע.נ. כ"א

מניות בכורה א' 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

ב' מניות בכורה 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

מניות בכורה ג' 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

מניות בכורה ד' 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

מניות רגילות 
 0.01א' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

התמורה 
שנתקבלה/שת

תקבל בגין 
המניות (אלפי 

  )דולר

סה"כ יתרת 
  רגילות מניות

בדצמבר  31יתרת הון חברה נכון ליום 
2017  

9,625,608  5,149,900  11,042,464  17,809,177  ---  ---  ---  9,625,608  

  9,626,501  *  ---  ---  ---  ---  ---  893  מימוש אופציות  18.1.2018
  9,628,576  *  ---  ---  ---  ---  ---  2,075  מימוש אופציות  8.3.2018
  9,632,716  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  4,140  מימוש אופציות  14.3.2018
  9,635,136  *  ---  ---  ---  ---  ---  2,420  מימוש אופציות  6.5.2018
  9,642,726  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  7,590  מימוש אופציות  16.5.2018
 9,647,556  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  4,830  מימוש אופציות  6.6.2018
  9,654,456  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  6,900  מימוש אופציות  21.6.2018
 9,666,178  2-כ  ---  ---  ---  ---  ---  11,722  מימוש אופציות  7.7.2018
  9,688,953  4-כ  ---  ---  ---  ---  ---  22,775  מימוש אופציות  14.8.2018
 9,692,066  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  3,113  מימוש אופציות  9.9.2018
  9,697,427  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  5,361  מימוש אופציות  13.9.2018
  9,707,489  2-כ  ---  ---  ---  ---  ---  10,062  מימוש אופציות  3.10.2018
  9,710,947  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  3,458  מימוש אופציות  9.10.2018
  9,710,947  30,000  ---  7,878,979  ---  ---  ---  ---  הקצאת מניות בכורה  13.9.2018

  9,710,947  1,180  ---  309,906  ---  ---  ---  ---  הקצאת מניות בכורה  18.11.2018
  9,714,405  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  3,458  מימוש אופציות  26.11.2018
  9,714,405  1,080  ---  283,593  ---  ---  ---  ---  הקצאת מניות בכורה  11.12.2018
  9,714,405 8,000  ---  2,101,061  ---  ---  ---  ---  הקצאת מניות בכורה  13.12.2018

 9,720,630  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  6,225  מימוש אופציות  9.1.2019
  9,743,065  4-כ  ---  ---  ---  ---  ---  22,435  מימוש אופציות  21.1.2019
 9,765,528  4-כ  ---  ---  ---  ---  ---  22,463  מימוש אופציות  31.1.2019
 9,779,091  2-כ  ---  ---  ---  ---  ---  13,563  מימוש אופציות  27.2.2019
  9,785,646  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  6,555  מימוש אופציות  6.3.2019
  9,800,604  3-כ  ---  ---  ---  ---  ---  14,958  מימוש אופציות  8.4.2019
  9,813,204  5-כ  ---  ---  ---  ---  ---  12,600  מימוש אופציות  6.6.2019
  9,814,854  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  1,650  מימוש אופציות  12.6.2019
  9,821,754  1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  6,900  מימוש אופציות  1.8.2019

17.10.2019  
המרת מניות בכורה א' 

  עד ד' למניות רגילות
44,575,080  )5,149,900(  )11,042,464(  )17,809,177(  )10,573,539(  ---  ---  54,396,834  
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  מהות השינוי  תאריך
מניות רגילות 

ש"ח  0.01בנות 
  ע.נ. כ"א

מניות בכורה א' 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

ב' מניות בכורה 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

מניות בכורה ג' 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

מניות בכורה ד' 
ש"ח  0.01בנות 

  ע.נ. כ"א

מניות רגילות 
 0.01א' בנות 

  ש"ח ע.נ. כ"א

התמורה 
שנתקבלה/שת

תקבל בגין 
המניות (אלפי 

  )דולר

סה"כ יתרת 
  רגילות מניות

21.02.2021  
 54,413,394  3-כ  ---  ---  ---  ---  ---  16,560  מימוש אופציות
  54,413,394  *  19,531  ---  ---  ---  ---  ---  מימוש אופציות

  54,413,394  *  28,125  ---  ---  ---  ---  ---  מימוש אופציות  24.02.2021
  54,413,394  *  11,718  ---  ---  ---  ---  ---  מימוש אופציות  04.04.2021

במועד 
השלמת 
ההנפקה 

על פי 
 התשקיף
וטרם 

הרישום 
  למסחר

המרת מניות רגילות א' 
  למניות רגילות

59,374  ---  ---  ---  ---  )59,374(  ---  54,472,768  

  54,555,358  3---  ---  ---  ---  ---  ---  82,590  2מימוש אופציות
  54,914,238 1-כ  ---  ---  ---  ---  ---  358,880   4מימוש אופציות

-המרת חוב על פי ה
CLA5  

248,081,491  ---  ---  ---  ---  ---  ---  302,995,729  

המונפק  הוןאיחוד ה
 1:28 של ביחס והנפרע

והפחתת הערך הנקוב 
ש"ח ע.נ.  0.01-ל

  6למניה

)292,174,453(  ---  ---  ---  ---  ---  ---  10,821,276  

הקצאת מניות רגילות 
  SAFE7-לפי הסכמי ה

1,627,397  ---  ---  ---  ---  ---  ---  12,448,673  

(ערב ההנפקה  התשקיף מועדסה"כ ל
  לציבור)

12,448,673  ---  ---  ---  ---  ---  ---  12,448,673  

  

  אלפי דולר. 1-* נמוך מ

  

                                                                    
  להלן. 3.7.4ראו סעיף    2
  .נטובדרך של מימוש מימוש     3
  להלן 3.7.3ראו סעיף    4
  .להלן 3.5ראו סעיף    5
  ש"ח ע.נ. למניה. 0.01כלומר, לא יחול שינוי בערך הנקוב למניה והוא ייוותר    6
  להלן. 3.5.4ראו סעיף    7
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 החברה של הערך בניירות המחזיקים 3.3

  הינן כדלקמן:נכון למועד התשקיף,  ,של החברהבניירות הערך ויתר המחזיקים למיטב ידיעת החברה ומנהליה, החזקות בעלי העניין  3.3.1

  8קשם המחזי
  9ערב ההנפקה שיעור החזקה בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעהכמות ו

 שיעור בהון ובהצבעה אופציות לעובדים וכתבי אופציה כמות מניות
שיעור בהון ובהצבעה בדילול 

  מלא
Qingting Investments Pte. Ltd.10  4,073,929  121,765 32.73%  23.43%  

  OurCrowd 11  2,857,905  158,417 22.96%  16.85%קבוצת 
Alpha Intelligence Capital Fund 112  1,814,929  85,114 14.58%  10.61%  

BRV Aster Fund I, L.P.13  856,106 --- 6.88%  4.78%  
  1.78% 0.34% 276,954  41,810  מנכ"ל ודירקטור, קליינר מאיר

נשיא לענייני אסטרטגיה רן קראוס, 
  ופיתוח עסקי

125,382  316,80714  1.01%  2.47%  

  1.57%  0.03%  277,076  3,571  ומכירות מוצר"ל סמנכ, רוטברג איתן
 1.54%  0%  276,324 ---  ישי קורלרו, סמנכ"ל כספים ותפעול

  0.98%  0%  175,451  ---  רן שטרן, יו"ר דירקטוריון
  0.98%  0% 175,494  ---  , דירקטורשאול גלעד

  5.87%  0%  1,049,502  --- 15עובדים
  7.70%  1.12% 1,239,098  139,667  16יועצים ונותני שירותים

  21.44%  20.37%  1,304,133  2,535,374  מחזיקים אחרים שאינם בעלי עניין
  100%  100% 5,456,136  12,448,673  סה"כ

                                                                    
  לתשקיף זה.   8, מאיר קליינר, איתן רוטברג וישי קורלרו. לפרטים נוספים ראו פרק קראוס רןמעביד בין החברה לבין ה"ה -יצוין כי, מתקיימים יחסי עובד   8
, 1:28להלן ואיחוד הון ביחס של  3.6.1, הקצאת אופציות לפי סעיף SAFE-הקצאת מניות לפי הסכמי ה, LAC-ה פי על חובה המרתפציות, מימוש אוכמות ניירות הערך ערב ההנפקה כוללת   9

  .לעיל 3.2.2כאמור בטבלה בסעיף  מועד השלמת ההנפקה על פי התשקיףאשר יבוצעו ב
 .Pavilion Capital Holdings Pte חברת ידי על(בשרשור סופי)  במלואה המוחזקתשהינה חברה בת זרה אחזקות  תחבר הינה Qingting Investments Pte. Ltd וכפי שנמסר לה, ידיעת החברה, למיטב   10

Ltd " :להלן)Pavilion(" ,ידי על(בשרשור סופי)  במלואה המוחזקת (המנהלת את תיק ההשקעות שלה באופן עצמאי) זרה חברה שהינה Temasek Holdings Ltd " :להלן)Temasek(" ,חברה  שהינה
 Temasekכחברת השקעות מסחרית, לחברת  .)Singapore Minister for Finance (Incorporation) Act (Chapter 183)-בהתאם ל אדם פרטי) אינו(ו בבעלות מלאה של שר האוצר בסינגפור (שהינו תאגיד

כפי שנמסר לחברה, ממשלת סינגפור  .יש דירקטוריון וצוות ניהול מקצועי עצמאיים, והיא מנהלת את תיק ההשקעות שלה לפי שיקול דעתה המוחלט בהתאם להנחיית הדירקטוריון שלה
  .להלן 3.5.1בסעיף  כמפורטבסבב גיוס ד' של החברה,  קיעההש, במימושן או בכל החלטה עסקית או תפעולית אחרת. בעלת העניין Temasekאינה מעורבת בהשקעותיה של 

-המחזיקה ב .OurCrowd 50 L.P ) 2מניות רגילות; ( 2,841,269-המחזיקה ב .OurCrowd (Investments in Airo) L.P) 1מחזיקה במניות החברה באמצעות: ( OurCrowdלמיטבי ידיעת החברה, קבוצת    11
מניות רגילות. למיטב ידיעת  5,628-המחזיקה ב .OurCrowd International Squared L.P) 4(-מניות רגילות; ו 6,774-המחזיקה ב .OurCrowd International Investment III, L.P) 3מניות רגילות; ( 4,234

   .להלן 3.5.1בסעיף  מפורטכ, החברה של' וד' ג וסגי סבביהשקיעה ב OurCrowd קבוצתמר יונתן וויליאם מדבד. הינו  OurCrowdהחברה, בעל השליטה בשרשור סופי בקבוצת 
  .להלן 3.5.1בסעיף  כמפורטבסבב גיוס ד' של החברה,  השקיעהבעלת העניין הינה חברה ללא גרעין שליטה.  Alpha Intelligence Capital Fundלמיטב ידיעת החברה,    12
"), ומר טאן ג'וי קואנג, הכללי השותף(להלן: " BRV Aster Partners I, L.Pאשר בעל השליטה בה הינו השותף הכללי בה, הינה שותפות מוגבלת  BRV Aster Fund I, L.P.למיטב ידיעת החברה,    13

 השקיעה בסבב גיוסבעלת העניין . חלטותהה המכהן כדירקטור יחיד בשותף הכללי, מוסמך לקבל החלטות בענייני השקעות, ניהול ותפעול עבור בעלת העניין, ואין גורם נוסף המעורב בקבלת
 להלן. 3.5.1בסעיף  כמפורט, ג' של החברה

  להלן.  3.7.3מהון המניות המונפק והנפרע של חברה אשר הוקצו לה אופציות לרכישת מניות של החברה כמפורט בסעיף  %43-יצוין כי, רן מחזיק ב   14
  מעביד.-שביניהם לבין החברה מתקיימים יחסי עובד   15
  מעביד.-שביניהם לבין החברה לא מתקיימים יחסי עובד   16
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  הינן כדלקמן:לאחר ההנפקה,  ,בניירות הערך של החברהויתר המחזיקים למיטב ידיעת החברה ומנהליה, החזקות בעלי העניין  3.3.2

  17קשם המחזי

עם השלמת  שיעור החזקה בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעהכמות ו
  הרישום למסחר והנפקת כמות היחידות המזערית

עם השלמת  פרע ובזכויות ההצבעהשיעור החזקה בהון המונפק והנכמות ו
  הרישום למסחר והנפקת כמות היחידות המרבית

 כמות מניות
אופציות 

לעובדים וכתבי 
 אופציה

שיעור בהון 
 ובהצבעה

שיעור בהון 
ובהצבעה בדילול 

  18מלא
  כמות מניות

אופציות 
לעובדים וכתבי 

  אופציה

שיעור בהון 
  ובהצבעה

שיעור בהון 
ובהצבעה בדילול 

  19מלא
Qingting Investments Pte. Ltd.20  4,073,929  121,765 28.79%  19.17%  4,073,929 121,765  26.37%  18.00%  

  OurCrowd 21  2,857,905  158,417  20.20%  13.78%  2,857,905  158,417  18.50% 12.94%קבוצת 
Alpha Intelligence Capital Fund 

122  1,814,929  85,114  12.83%  8.68%  1,814,929  85,114  11.75%  8.15%  

BRV Aster Fund I, L.P.23  856,106  ---  6.05%  3.91%  856,106  ---  5.54%  3.67%  
  4.37%  0.27%  976,954  41,810  4.47%  0.30%  936,954  41,810  מנכ"ל ודירקטור, קליינר מאיר

נשיא לענייני רן קראוס, 
  אסטרטגיה ופיתוח עסקי

125,382(*)  611,807  0.89%  3.37%  125,382(*)  679,807  0.81%  3.45%  

 מוצר"ל סמנכ, רוטברג איתן
  ומכירות

3,571  662,076  0.03%  3.04%  3,571  662,076  0.02%  2.86%  

ישי קורלרו, סמנכ"ל כספים 
  ותפעול

---  661,324  0%  3.02%  ---  661,324  0%  2.84%  

  0.75%  0%  175,451  ---  0.80%  0%  175,451  ---  רן שטרן, יו"ר דירקטוריון
  0.75%  0%  175,494  ---  0.80%  0% 175,494  ---  , דירקטורשאול גלעד

  4.50%  0%  1,049,502  ---  4.79%  0%  1,049,502  --- 24עובדים
  5.92%  0.90%  1,239,098  (**)139,667 6.30%  0.99%  1,239,098  (**)139,667  25יועצים ונותני שירותים

מחזיקים אחרים שאינם בעלי 
  עניין

2,535,374(***)  1,863,300  17.90%  20.10%  2,535,374(***)  1,871,880  %2416.  18.93%  

 87.13% 80.58%  7,856,882 12,448,673 92.23% 87.98% 7,740,302 12,448,673  סה"כ
 2.25% 3.40%  --- 524,791 2.40% 3.71% --- 524,791  מתוכם ציבור קיים (לא חסום)

  12.87%  19.42%  ---  3,000,000 7.77%  12.02%  ---  1,700,000  ציבור בהנפקה
סה"כ ציבור (בהנפקה וציבור 

  קיים)
2,224,791  --- 15.73% 10.17% 3,524,791  --- 22.82% 15.12% 

  100%  100%  7,856,882  15,448,673  100%  100%  7,740,302  14,148,673  סה"כ
  .בהחזקות ציבור תכללנהולהלן  3.10.6.2על פי סעיף לא חסומות  מניות  (*) 
  .בהחזקות ציבור ותכללנהלהלן  3.10.6.2מניות לא חסומות על פי סעיף  139,667 מתוכם  (**)

  .בהחזקות ציבור ותכללנהלהלן  3.10.6.2חסומות על פי סעיף  לאמניות  259,742 מתוכם  **)*(
  

                                                                    
  לעיל. 8ראו ה"ש מס'    17
  בהנחה של הקצאת מלוא המניות המוצעות על פי תשקיף זה.   18
  של הקצאת מלוא המניות המוצעות על פי תשקיף זה.בהנחה    19
  לעיל. 10ראו ה"ש מס'    20
  לעיל. 11ראו ה"ש מס'    21
  לעיל. 12ראו ה"ש מס'    22
 לעיל. 13ראו ה"ש מס'    23
 לעיל. 15ראו ה"ש מס'    24
  לעיל. 16ראו ה"ש מס'    25
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 בחברה השליטה 3.4

לעיל,  3.3החברה אינה רואה במי מהמחזיקים המפורטים בסעיף  ,נכון למועד התשקיף

  .בחברה הבעל שליטכ

מיטב ידיעת החברה, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, לא יהיה אדם אשר יחזיק ל

מחצית או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה או מהזכות למנות 

חברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך דירקטורים לדירקטוריון ה

  .לא יהיה בעל שליטה בחברה

לעיל, אינם  3.3 , המפורטים בטבלה בסעיףבחברה העניין למיטב ידיעת החברה, בעלי

, למעט קשורים בהסכמי הצבעה ביחס להחזקותיהם במניות החברה בינם לבין עצמם

אשר יפקע  ,הסכם בין החברה, חלק מבעלי העניין בחברה ובעלי מניות נוספים בחברה

  .26במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה

  

  החברה בהון השקעות 3.5

  גיוס סבבי 3.5.1

 סבבי(להלן יחד: " גיוס סבבי ארבעה ביצעה החברה ,2018 לשנת ועד החברה הקמת ממועד

  כדלקמן: ,")הגיוס

 4-, למניות בכורה א' 51,319-כ הוקצו בו, 2015 בשנת נערך הראשון הגיוססבב   )א(

-כ, אשר שיקף לחברה שווי של דולראלפי  5,308-כ שלכולל  סךל תמורהב משקיעים,

  .אחרי הכסף ,מיליון דולר 20.3

 10-, למניות בכורה ב' 11,042,464-כ, בו הוקצו 2016 בשנת נערך השני הגיוססבב   )ב(

 60-כ, אשר שיקף לחברה שווי של דולר מיליון 20-כלסך כולל של  בתמורה משקיעים,

  .אחרי הכסף ,מיליון דולר

 16-, למניות בכורה ג' 11,855,365-, בו הוקצו כ2017סבב הגיוס השלישי נערך בשנת   )ג(

-כ, אשר שיקף לחברה שווי של דולראלפי  45,066-כבתמורה לסך כולל של  משקיעים,

  .אחרי הכסף ,מיליון דולר 132.5

 8-, למניות בכורה ד' 5,235,602-כ , בו הוקצו2018סבב הגיוס הרביעי נערך בשנת   )ד(

-כ, אשר שיקף לחברה שווי של דולראלפי  40,260-כמורה לסך כולל של תב משקיעים,

  .אחרי הכסף ,מיליון דולר 240

מניות  אודות נוספים לפרטים ."הבכורה מניותיקראו ביחד: "בכורה א' עד ד'  מניות

מונפק השינויים שחלו בהון  טבלת ראווהמרתן במלואן למניות רגילות של החברה, הבכורה 

  . לעיל 3.2.2נפרע בסעיף הו

  

 )CLAהסכם הלוואה המירה ( 3.5.2

עם מספר בעלי מניות (להלן בסעיף זה: התקשרה החברה  2019באוקטובר  7ביום  3.5.2.1

בדצמבר  22 יוםוב )CLA-Convertible Loan Agreement( המירה הלוואה הסכםב ")המלווים"

ההסכם והתיקונים לו יקראו ( ובתיקונים להתקשרו הצדדים  2021בינואר  22יום בו 2020

                                                                    
הנפקה לציבור בארה"ב ואינו כולל הסכם אשר עיקרו הסדרת זכויות של מספר בעלי מניות בחברה בקשר עם    26

הוראות המבססות שליטה (לעניין מינוי דירקטורים או מנכ"ל והחזקה יחד). ההסכם יפקע במועד השלמת 
  ההנפקה על פי תשקיף זה.
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לחברה הלוואה  מלוויםה יעמידולפיהם , ")הסכם ההלוואה ההמירהבסעיף זה: "יחד להלן 

 ההלוואה"(להלן:  6%בשיעור של נושאת ריבית שנתית  ,מיליון דולר 15-כ שלכולל בסך 

(שכלל  במועד ההתקשרות בהסכם המקורימצבה הפיננסי של החברה יצוין כי,  .)"ההמירה

. דירקטוריון החברה באופן מיידיבחברה  השקעה נוספת הצריךתזרים מזומנים שלילי) 

נוספות, ת יו, יאלצו לבחון אפשרוכאמור עדר השקעה נוספת בחברהיסבר באותה עת שבה

 .לרבות סגירתה

סכומים נוספים אשר ו ההמירה סגרת ההלוואהבמ י המלוויםסכומים אשר הושקעו על ידה

אשר בגינם זכאים המלווים לזכויות תחת  במסגרת סבבי הגיוסהמלווים  על ידיהושקעו 

  . "ההשקעה סכומילהלן יחד: "יקראו  ,הסכם ההלוואה ההמירה ועל פי תנאיו

חלק מהמלווים זכאים להמרה של מלוא סכום ההשקעה שלהם בסבבי הגיוס וחלק היו 

מסכום ההשקעה שלהם בסבבי הגיוס בהתאם לסכום מסוים בלבד זכאים להמרה של חלק 

יצוין כי, בהסכם ההלוואה ההמירה לא שהעמידו לחברה על פי הסכם ההלוואה ההמירה. 

בחברה נכון לאותו מועד, אשר היקף השתתפו חלק מהמשקיעים, שהיו בעלי מניות 

מיליון  48-השקעתם המצטבר בחברה במסגרת סבבי הגיוס עד לאותו מועד עמד על סך של כ

ומנגד השתתפו בהסכם ההלוואה ההמירה משקיעים אשר היקף השקעתם המצטבר  דולר

  מיליון דולר. 62.5-בחברה במסגרת סבבי הגיוס עד לאותו מועד עמד על סך של כ

ה ההמירה הועמדה בשני חלקים בהתאם לצורכי החברה (לא שווים), החל מחודש ההלווא

. החברה סבורה, בהתבסס על מידע שנמסר לה 2021ועד פברואר  2019אוקטובר 

מהמלווים, כי העמדת סכומי ההלוואה, בכל אחד מהחלקים, לא נועדה לשקף שווי לחברה 

מרה שנקבע על ידי המלווים במסגרת והלכה למעשה אינה משקפת שווי לחברה, וכי יחס הה

העמדת החלק השני של ההלוואה נקבע על בסיס שיקולים עסקיים של המלווים בלבד. על 

אף האמור לעיל, יצוין כי, העמדת החלק האחרון של ההלוואה כאמור, במסגרתו נקבע יחס 

ת מבלי מיליון דולר (וזא 140-ההמרה הסופי בין המלווים, עשויה לשקף שווי חברה של כ

להתחשב בחלק ההלוואה הראשון ושיקולים נוספים כאמור אשר הנחו את המלווים 

קף את שווי בקביעת יחס ההמרה). ויובהר כאמור כי החברה סבורה כי שווי זה אינו מש

  החברה באותו מועד.

 אירועים בקרות ניתנים להמרה בהתאם להסכם ההלוואה ההמירה,סכומי ההשקעה  3.5.2.2

, מלוויםלפיה  ,מועד בכל יזומההמרה  בהסכם ההלוואה ההמירה, ביניהם המפורטים

, באופן וולונטרי ועל פי שיקול , זכאיםההמירה הלוואהה מסכום 51% מעליחד המחזיקים 

בגין ההלוואה , כולל הריבית שנצברה ההשקעהלדרוש המרה של כל סכומי  דעתם הבלעדי,

 .שיוחלטו על ידם להמרה בהתאם לתנאים ,ההמירה

בהתאם  ההמרה תבוצע במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,לעיל,  3.5.2.2על פי סעיף  3.5.2.3

יות אשר השתתפו בסבבי המותיר בידי בעלי המנליחס ההמרה שנקבע על ידי המלווים, 

בסעיף זה:  ן(להל מהון החברה 9%-הגיוס אך לא השתתפו בהסכם ההלוואה ההמירה כ

הנובעים משיקולים  וזאת בעיקר 27)"בהלוואההמניות שלא השתתפו  בעליהחזקות "

של מניות רגילות  248,081,491 מלוויםל תקצה החברה ובהתאם לכך ,תהליך ההנפקהמ

 כנפרע חשבייהחוב  ,לעיל כאמור המניות הקצאתו החוב המרת לאחר ,כי יובהר .החברה

                                                                    
אשר תבוצע במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף כאמור בסעיף  SAFE-לפני הקצאת מניות על פי הסכמי ה   27

 לעיל, ובטרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי התשקיף. 3.2.2
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 ההלוואה הסכם עם בקשרהמלווים  כלפי נוספות התחייבויות תהיינהולחברה לא  במלואו

 בעלי המניות שלא השתתפו בהלוואה החזקותב החברה רואהלעניין זה, יצוין כי,  .ההמירה

של החברה אלא הסכמה של  בהוצאהחלק מהוצאות ההנפקה, על אף שאין מדובר  כאמור

כאמור  הוצאות הנפקהתרשום  החברהו ,הסכם ההלוואה ההמירההמלווים על פי 

 .דין פי על נדרשכ הבאיםבדוחותיה הכספיים 

 לדוחות הכספיים של החברה 'ו12לפרטים נוספים בדבר ההלוואה ההמירה ראו ביאור 

  .")הכספיים הדוחות(להלן: " , המצ"ב לתשקיף זה2020בדצמבר  31ליום 

 

3.5.3 Carve Out Plan – תכנית לרכישת מניות של החברה 

והאסיפה הכללית של  דירקטוריון החברה ואישר ,2020 יוניב 23וביום  2020 מאיב 18 ביום

 מנהלים, ,לעובדים Carve-Outמסוג אופציות תכנית  בעלי המניות של החברה, בהתאמה,

-ו "התכנית: "בסעיף זה (להלן או בחברה בת של החברה יועצים בחברהו דירקטורים

אישר  2020באוקטובר  19וביום  2020ביולי  26ביום לפיה , )", בהתאמההניצעים"

מניות רגילות א' רכישת אופציות לשל  , ללא תמורה,לניצעיםה אהקצ החברהדירקטוריון 

 דירקטוריון החברה ו, אישר2021ביולי  19וביום  2021 ביוני 15ביום  .28חברהשל ה

כי החל ממועד השלמת הנפקה  בהתאמה, ,ית של בעלי המניות של החברהלוהאסיפה הכל

על פי תשקיף זה, ככל שתושלם, המניות שתוקצינה מכוח תכנית זו תהיינה מניות רגילות 

האופציות  בהתאמה. ועדכון התכנית במקום מניות רגילות א' ועל ביטול הזכות העודפת

 שנים החל ממועד הקצאתן 10ה של ל פי תכנית זו ניתנות למימוש במשך תקופאשר הוקצו ע

או עם החברה  מועד סיום התקשרות הניצעלעד ) או בכפוף למועדי ההבשלה כאמור להלן(

(באופן מיידי או בחלוף תקופה שנקבעה בתכנית בהתאם לסיבת  , לפי הענייןהחברה הבת

ש"ח למניה,  0.01של בסך מחיר מימוש ל בתמורה ניהם,המוקדם מב ,סיום ההתקשרות)

ועד ליום  2020במאי  7החל מיום  מנות חודשיות שוות, 24-, בעל פני שנתייםוהן תבשלנה 

  .2022במאי  7

סך כולל  ,2020באוקטובר  19וביום  2020ביולי  26ביום  החברה הקצתה, זו תכניתפי  על

 59,374 מתוכןש"ח לכל אופציה,  0.01מימוש בסך של  במחיר אופציות, 9,843,750 של

 9,621,875-ו) התקשרויות סיום(כתוצאה מ פקעו אופציות 162,501 אופציות מומשו,

על פי  יובהר כי, החל ממועד השלמת ההנפקה .נכון למועד התשקיף בתוקף הינן אופציות

ש"ח, לפי זהות הניצע בהתאם לתקנון  1או  ש"ח 0.28 שלבסך  מימוש מחיר התשקיף, יהיה

  הבורסה.

  לדוחות הכספיים. )2ג(11לפרטים נוספים בדבר התכנית ראו ביאור 

 המימוש מניות כמות/או ו המימוש למחיר התאמות בדבר פרטים 3.5.3.1

על פי התכנית, מחיר המימוש ו/א מספר המניות שתוקצינה בגין מימוש כל אופציה, 

  פרופורציונלי, במקרים המפורטים להלן:יותאמו, כך שיישמר יחס 

                                                                    
מהתמורה  %16להן אותן זכויות הקיימות למניות הרגילות של החברה, וכן זכות קדימות עודפת לקבלת    28

-סוג חיסול החברה או רכישת החברה, במידה וסך התמורה הכולל יהא גבוה משתתקבל בקרות אירוע מ
מיליון דולר (בחלוקה על פי מספר המניות שיהיו לכל ניצע באותו המועד), יחד עם החזר ההלוואה  20.2

לעיל, כאשר המלווים יהיו זכאים לקבל את יתרת התמורה עד הסכום  3.5.2ההמירה המפורטת בסעיף 
  .")הזכות העודפתהם זכאים על פי הסכם ההלוואה ההמירה (להלן בסעיף זה: " המקסימלי לו
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שינויים בהון הנובעים מפיצול הון, איחוד הון, סיווג מחדש, או כל גידול או קיטון בהון   )א(

המניות של החברה ללא קבלת תמורה מצד החברה, ובלבד שלא תבוצע המרה של 

 ניירות ערך המירים ללא תמורה.

 היה והחברה תבצע חלוקת דיבידנד.  )ב(

 מיידי באופן תבוטלנה מומשו טרם אשר האופציותוק או חיסול החברה, של פיר במקרה 3.5.3.2

 אינו. על אף האמור, במקרה של פירוק מרצון, שכאמור החיסול או הפירוק השלמת לפני

 בהקדםהניתן  ככל ,ניצע לכל יודיע הדירקטוריוןבמסגרת מיזוג או רכישה של החברה, 

לפני  מיידי באופן תבוטלנה מומשו טרם אשר אופציותבפועל, ו הפירוקמועד  לפני האפשרי

  .מועד הפירוק בפועל

 לקבוע רשאי יהיה החברה דירקטוריון), בתכנית(כהגדרתו  בחברה שליטה שינוי של במקרה 3.5.3.3

 .התכנית פי על שהוקצו באופציות ולהטיפ אופן את

למעט מכירה, להעברה או לשעבוד לכל צד שלישי שהוא, המחאה, להאופציות אינן ניתנות ל 3.5.3.4

 הורשה, כמפורט בתכנית.

על פי  ניותמ שבריבכל מקרה בו החברה תידרש להנפיק החברה לא תקצה שברי מניות ו 3.5.3.5

 . תכנית זו, הן תבוטלנה

 

 )SAFE )Simple Agreement For Future Equityהקצאה עתידית  מיבהסכ התקשרות 3.5.4

להקצאה עתידית של  (זהים) םמיהסכמספר בהחברה  התקשרה, 2021 מאיבמהלך חודש 

 , עם בעלי מניות קיימים ומשקיעים חדשים)"SAFE-ה הסכמי(להלן: " מניות החברה

של כולל המשקיעים ישקיעו בהון החברה סך  הםלפי ,")המשקיעיםזה: " עיףבס יחד (להלן

מניות של  לקבלבתמורה לזכות  ,")ההשקעה סכום(להלן בסעיף זה: " דולר מיליוני 4.4-כ

 גיוסמסוג סבב  באירוע ובכלל זה SAFE-בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בהסכמי ה החברה

כאשר  ,של מניות החברהבישראל הנפקה ראשונה לציבור השלמת , לרבות נוסף בחברה

הווה מחיר אשר יכמות המניות שתוקצה למשקיעים תחושב כחלוקה של סכום ההשקעה ב

מניות רגילות של  397,271,6קרי  ,29בהנפקה מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה %75

תתבצע במועד השלמת ההנפקה על פי  SAFE-הקצאת המניות על פי הסכמי ה .החברה

ביצוע איחוד הון ו לעיל 3.5.2.3כאמור בסעיף  CLA-חוב על פי הההמרת תשקיף זה (לאחר 

רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי טרם בו, לעיל) 3.2כאמור בסעיף 

 )Warrants( , יהיו זכאים המשקיעים לאופציותSAFE-הסכמי הבנוסף, על פי  תשקיף זה.

  הלן.ל 3.7.5כמפורט בסעיף של החברה נוספות לרכישת מניות 

  

  החברה של ערך ניירות לרכישת אופציות 3.6

: (להלן ישראלית אופציותמניות ואימץ דירקטוריון החברה תכנית  2015 יוליב 25 יוםב 3.6.1

, בחירתופי ל ,הקצות לניצעיםליהיה רשאי  הדירקטוריון), על פיה "הישראלית תכניתה"

של  ע.נ. כ"אש"ח  0.01בנות רגילות אופציות לא רשומות לרכישה של מניות  ,בין היתר

). תוקפה של תכנית ", בהתאמההמימוש מניות"-ו "האופציות": בסעיף זה להלןהחברה (

 יוליב 25 יוםעד  ,קרישנים ממועד אימוצה על ידי הדירקטוריון,  10 משךל וינה הישראלית

מאפשרת הקצאת אופציות לניצעים, בין היתר, על פי הוראות  הישראלית תכניתה. 2025

                                                                    
  מחושב בהתאם להנחיות הבורסה.   29
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-", ו102סעיף ": להלן( 1961-לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א 102סעיף 

(ט) לפקודה, בהתאם לזכאות לקבלת 3", בהתאמה) וכן על פי הוראות סעיף הפקודה"

 תכניתהאופציות ולעמידה בתנאים על פי הפקודה. האופציות שהוענקו ויוענקו על פי 

ניתנות להענקה במסלול הכנסת עבודה או במסלול רווח  ,102במסגרת סעיף  הישראלית

בדצמבר  31החל מיום  -הקצתה החברה, במועדים שונים  ,הישראלית תכניתה פי על הון.

 , מתוכןאופציות 663,044,08 ,31במחירי מימוש שונים ,202130בינואר  25ועד ליום  2015

 בתוקףאופציות הינן  52,223,335-אופציות פקעו ו 10,471,489אופציות מומשו,  349,262

 מחיר על פי התשקיף, יהיה ההנפקהיובהר כי, החל ממועד השלמת  .32נכון למועד התשקיף

 ש"ח, לפי זהות הניצע בהתאם לתקנון הבורסה. 1או  ש"ח 0.28 שלבסך  מימוש

ככל שתבוצע אסיפת בעלי המניות של החברה, כי אישרה  2021באפריל  21כמו כן, ביום 

שיעור ש באופןנוספות  אופציות החברה תקצה, SAFEם מסוג מיעל פי הסכ ההקצא

 מחזיקיבחברה באותו מועד (להלן: " של מחזיקי האופציות הקיימים הכולל החזקתם

על פי  הדולל בעקבות הקצאילא  טרם ההנפקה הראשונה לציבור ")הקיימים תוהאופצי

  . כאמור SAFEהסכמים מסוג 

במועד השלמת ההנפקה על פי לעיל,  3.5.4לאמור בסעיף  ובהמשך, לעיל האמור לאור

 669,000 למחזיקי האופציות הקיימים תקצה החברה התשקיף וטרם הרישום למסחר

ש"ח, לפי  1או  ש"ח 0.28 של מימוש במחירעל פי התכנית הישראלית,  נוספות אופציות

  . זהות הניצע בהתאם לתקנון הבורסה

  :הישראלית תכניתה אודות נוספים פרטים להלן 3.6.1.1

  

לפי סעיף 
) ג(102

לפקודה 
(הקצאה 
שאינה 

באמצעות 
  נאמן)

לפקודה הקצאה באמצעות נאמן ) ב(102לפי סעיף 
(מסלול  הקצאה באמצעות נאמן או) מסלול רווח הון(

  פירותי)

(ט) 3לפי סעיף 
  לפקודה

זהות 
  הניצעים

המועסקים על ידי החברה או על ידי חברות  , תושבי ישראל,יחידים
אי המכהנים כדירקטורים או נוש ולל יחידיםכבנות של החברה, 

 )9(32כהגדרתו בסעיף , 33משרה, ולמעט בעל השליטה בחברה
  .הלפקוד

 ועץ,יבעל השליטה, 
או  שירותים נותן

 כל אדם אחר
התקשר בהסכם ש
החברה אך אינו  עם

נושא  עובד או
  .רהמש

אופן 
  ההקצאה

הקצאה 
  לניצע

  הקצאה לניצע  הקצאה לנאמן

תקופת 
  החסימה

--- 

 האופציות ו/או מניות המימוש אשר תתקבלנה ממימוש
, תוחזקנה בידי הנאמן ולא )לפי העניין( האופציות

העובד לפני תשלום  תהיינה ניתנות להעברה לידי
 של העובד בגין הקצאתבמלואן של חבויות המס 

האופציות ו/או מימוש האופציות ומכירת מניות 
לפני חלוף תקופת החסימה  המימוש. העברה כאמור

 102סעיף  הרלוונטית, תגרום להחלת סנקציות לפי
חסימה" "תקופת ה -ניצע. לעניין סעיף זה לפקודה על ה

וקצו האופציות חודשים מיום שבו ה 12ל תקופה ש -
 24 תקופה שלו )במסלול פירותי( ןהנאמוהופקדו בידי 

---  

                                                                    
שינוי לא ל, 2021בינואר  25שהוענקו ביום  בוצע עדכון בכמות האופציות 2021באפריל  21ביום יצוין כי,    30

  האמורה.     ההקצאהבחלק היחסי שהוענק לכל ניצע במסגרת 
אישר דירקטוריון  2021באפריל  14. ביום )להתאמות בכפוף( ש"ח 0.01-ו דולר 1.05דולר,  1.35דולר,  1857.0   31

ש"ח למניה, אשר המהווה הטבה בשווי הוגן  0.01-החברה את הפחתת מחיר המימוש של מרבית האופציות ל
  אלפי דולר. 313של 

  לעיל. 3.23.2.2יף יובהר כי, הנתונים הינם לפני איחוד ההון כמפורט בסע   32
לעיל, נכון למועד התשקיף, החברה אינה רואה במי מהמחזיקים המפורטים  3.4יובהר כי, כאמור בסעיף    33

  לעיל, כבעל שליטה בחברה. 3.3בסעיף 
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לפי סעיף 
) ג(102

לפקודה 
(הקצאה 
שאינה 

באמצעות 
  נאמן)

לפקודה הקצאה באמצעות נאמן ) ב(102לפי סעיף 
(מסלול  הקצאה באמצעות נאמן או) מסלול רווח הון(

  פירותי)

(ט) 3לפי סעיף 
  לפקודה

בידי  חודשים מיום שבו הוקצו האופציות והופקדו
  .)במסלול ההוני(הנאמן 

ת מימון בחברה או אועסקב לבקשת משקיעיםלתקופות החסימה האמורות לעיל, בנוסף 
נפקה ראשונה לציבור, דירקטוריון החברה רשאי לקבוע חסימה לתקופה הבלבקשת חתמים 

  .מניותלמכור  היו רשאיםהניצעים לא ייום או תקופה ארוכה יותר, במהלכה  180עד  של
מחיר 

  המימוש
  .)עשוי להיות שונה מניצע לניצע(ההקצאה  מועד אישוריקבע על ידי הדירקטוריון בת

אופן 
  המימוש

ותשלום מחיר  ולנאמן מימוש האופציות יעשה באמצעות מתן הודעת מימוש לחברה
  יחולו על הניצעים.  הכרוכות במימוש האופציותההוצאות כל המימוש לחברה. 

התאמות 
למחיר 

המימוש 
 / כמות
מניות 

  המימוש

  .להלן 3.6.1.2בסעיף  ראו פירוט

תקופת 
 המימוש
ומועד 

  הפקיעה

ההקצאה; (ב)  בדבר ההאופציות תפקענה במועד המוקדם מבין: (א) המועד שנקבע בהחלט
 של או חברות אם אחיותחברות או  בנותסיום התקשרות הניצע עם החברה או חברות 

לסיבת סיום  בהתאםבאופן מיידי או בחלוף תקופה שנקבעה בתכנית ( , לפי הענייןההחבר
קבע בהחלטה בדבר כפי שת תחילת תקופת ההבשלהמשנים  10(ג) חלוף -; ו)ההתקשרות

  .ההקצאה

תקופת 
  הבשלה

בכפוף להמשך  ,ההקצאה ה בדברקבע בהחלטיבמועדי ההבשלה כפי שי תבשלנההאופציות 
 חברות בנות או חברות אחיות או חברות אם של החברהעם החברה או  הניצע התקשרות
. בכל מקרה אופציה לא מהלסיבת סיובמקרה של סיום התקשרות בהתאם  וא ,(לפי העניין)

 רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, דירקטוריוןהתהא ניתנת למימוש לאחר מועד הפקיעה. 
הנפקה  מהאופציות שטרם הבשילו בקרות אירוע להאיץ את מועדי ההבשלה של כל או חלק

  .ההקצאה, כפי שייקבע במכתב מיזוג ואראשונה לציבור 

  מגבלות
, לרבות לניצע שהוא שלישילכל צד  לשעבוד או להעברהלמכירה, האופציות אינן ניתנות 

  .הורשה, כמפורט בתכנית, למעט אחר
  

 המימוש מניות כמות/או ו המימוש למחיר התאמות בדבר פרטים 3.6.1.2

מחיר המימוש ו/או מספר המניות שתוקצינה בגין מימוש כל הישראלית,  תכניתהעל פי 

 :במקרים המפורטים להלן ישמר יחס פרופורציונלי,י, כך שיותאמו ,אופציה

מחדש, או כל גידול או קיטון בהון  סיווגיצול הון, איחוד הון, שינויים בהון הנובעים מפ  )א(

וללא שינוי במחיר המימוש  מצד החברה ללא קבלת תמורה של החברה המניות

 המירים ללא תמורה. ניירות ערך , ובלבד שלא תבוצע המרה שלשל האופציות המצטבר

 .היה והחברה תבצע חלוקת דיבידנד  )ב(

דירקטוריון החברה רשאי לקבוע, לפי שיקול דעתו הבלעדי, התאמות למחיר המימוש   )ג(

ו/או כמות וסוג מניות המימוש, במקרה שהחברה תבצע ארגון מחדש, הנפקת זכויות 

 וכן מיזוג/איחוד עם תאגיד אחר. המונפק והנפרע של החברההמניות  או כל שינוי בהון

 הבשילו טרם אשר האופציות, (כהגדרתה בתכנית הישראלית) מיזוג עסקת של במקרה  )ד(

  .אחרת הדירקטוריון החליט אם אלא, תבוטלנה

תוחלפנה או  מניות המימוש ,(כהגדרתו בתכנית הישראלית) שינוי מבנה במקרה של  )ה(

, וכן מחיר המימוש או כמות החדשה החברהאו  החברה אחרות של למניות תומרנה

לשיקול דעתו בהתאם והכל מניות המימוש יותאמו בהתאם לתנאי שינוי המבנה, 

 הדירקטוריון. הבלעדי של

העברת נכסים מהחברה לחברה אחות המוחזקת במלואה על ידי בעלי  במקרה של  )ו(

יקול , לפי ש, דירקטוריון החברה רשאי להחליטאוף)-(עסקת ספין המניות של החברה
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תוך , האחותבחברה  קבל מניותזכאים ליהיו  כי מחזיקי האופציות דעתו הבלעדי,

 .האופציות הקיימותתנאי התחשבות ב

לא תהיה התאמה של מחיר  להלן 3.6.3בסעיף לאמור ו פרט להתאמות המפורטות לעיל

  המימוש ו/או מספר מניות המימוש בכל מקרה אחר.

כתוצאה  ניותמ שבריבו החברה תידרש להנפיק  בכל מקרההחברה לא תקצה שברי מניות ו 3.6.1.3

לפי מטה למספר המניות השלם תעוגל כהמניות , הכמות מביצוע התאמות כאמור לעיל

  הקרוב ביותר.

 

כנית אופציות אמריקאית (להלן: , אימץ דירקטוריון החברה ת2019מרץ ב 31יום ב 3.6.2

 2015משנת  תכנית הישראליתהאשר מבוססת וממשיכה את  ,")כנית האמריקאיתתה"

, בין כנית האמריקאית מאפשרתתהבשינוי הניצעים, כך ש ,)לעיל 3.6.1בסעיף (כהגדרתה 

 םמשלמיוהקצאת אופציות לעובדים, יועצים ודירקטורים אשר הינם תושבי ארה"ב  היתר,

כמשלם מיסים  או למי שהדירקטוריון החליט כי הינו עשוי להיחשבו/מיסים בארה"ב 

אימוץ שנים ממועד  10משך להינו האמריקאית האופציות  כניתתתוקפה של  בארה"ב.

  .2029 במרץ 31ליום עד  ,קרי, על ידי הדירקטוריון תהאמריקאי כניתתה

יבצע הדירקטוריון , בסעיף זה להלןהמפורטים  התאמהה יאירועין באיזה מ בקרות

למחיר המימוש ו/או לכמות וסוג מניות המימוש שתנבענה ממימוש האופציות,  התאמות

 ,אפשרות להרחבת הטבות בגין האופציות ואלמניעת דילול, הרחבת הטבות  ככל שיידרש

תבוצענה בהתאם להוראות הדין האמריקאי החל כמפורט בתכנית ההתאמות ובלבד ש

  .האמריקאית

 הון,דיבידנד או חלוקה אחרת, שינוי הון, פיצול  חלוקת -"אירוע התאמה" לעניין סעיף זה 

ניירות אחרים  או מניות החלפתאוף, רכישה עצמית, -ספין, מיזוגסיווג מחדש, , הוןאיחוד 

  . מניות החברהאחר אשר יש לו השפעה על  מבנה שינוישל החברה או כל 

  ספיים.לדוחות הכ )1(ג11לפרטים נוספים בדבר התכנית הישראלית ראו ביאור 

  

 לאופציות התאמות 3.6.3

 במקרים יותאמו, אופציה כל מימוש בגין שתוקצינה המניות מספר/או ו המימוש מחיר

 :כדלקמן ובאופן

, הטבה מניות המניות לבעלי תחלק החברה אם - הטבה מניות חלוקת עקב התאמה  )א(

 מימוש לפני יחול בחלוקתן להשתתף הזכאות לעניין הקובע התאריך אשר

 הקובע התאריך לאחר שמיד כך האופציות מחזיק זכויות תישמרנה, האופציות

 שמחזיק האופציות ממימוש הנובעות המניות מספר יגדל ההטבה מניות לחלוקת

 האופציות שמחזיק המניות מספר הוספת ידי על, ןמימוש עם להן זכאי האופציות

 לפני סמוך) מימש שטרם( האופציות את מימש אילו הטבה כמניות להן זכאי היה

 המניות לגבי גם תחולנה המימוש למניות המתייחסות ההוראות. הקובע המועד

. המחויבים לשינויים כפוףב, לעיל זה ק"בס כאמור המימוש למניות שתתווספנה

 שלמה ממניה חלק לקבל זכאי המחזיק יהיה לא, זה ק"ס לפי התאמות של במקרה

   .זה לעניין לעיל 3.6.1.3 סעיף הוראות ויחולו, אחת
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המימוש  יחסשיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על 

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

של הנפקת זכויות על ידי החברה  במקרה - זכויות של בדרך הנפקה עקב התאמה  )ב(

 ההטבה מרכיבמספר המניות הנובעות ממימוש האופציות יותאם ללבעלי מניותיה, 

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

   המסחר האחרון לפני יום "האקס״ לבין שער הבסיס של המניה ״אקס זכויות״.

 המימוש יחס על מיידי בדיווח תודיע החברה. לשינוי ניתנת אינה זו התאמה שיטת

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

 בחוק כהגדרתו, דיבידנד חלוקת תבצע שהחברה ככל - דיבידנד חלוקת בגין התאמה  )ג(

 של המימוש למועד יקדם לקבלתו הזכות את הקובע התאריך אשר ,החברות

 החל אך ,האופציות מימוש בגין שתוקצינה המניות במספר שינוי יחול לא, האופציות

 של המימוש מחיר יהיה", דיבידנד אקס" החברה מניות תיסחרנה בו מהיום

 לפני( ברוטו למניה הדיבידנד סכום בניכוי הקודם המימוש למחיר שווה האופציות

 .החברה מניות לבעלי שחולק) מס

 המימוש מחיר על מיידי בדיווח תודיע החברה. לשינוי ניתנת אינה זו התאמה שיטת

  ".דיבידנד אקס" המניות תסחרנה בו ביום המסחר פתיחת לפני המתואם

כי החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, ולהשלמת ההנפקה על פי תשקיף  יובהר,

, אופן ביצוע ההתאמות המפורטות לעיל יחול על כל האופציות הקיימות בחברה זה

 והמתוארות בפרק זה.

  

יובהר, כי החל ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, ולהשלמת ההנפקה על פי תשקיף 

 הקצאת ניירות ערך של החברה תהיה בהתאם לכל דין ותיעשה בכפוף לקבלת אישורכל  זה,

  הבורסה ועמידה בהוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו במועד ההקצאה.

  

 ) לרכישת מניות של החברהWarrantsהקצאת אופציות ( 3.7

 של החברה מניות לרכישת )Warrants( אופציות הקצאת 3.7.1

 בסעיף(להלן  זרהלוואה אשר נחתם בין החברה לבין תאגיד בנקאי הסכם  במסגרת )1(

 ןניתה ,האופציכתב למלווה  הקצתה החברה 2016 בדצמבר 19 ביום, 34")המלווה: "זה

(להלן בסעיף זה:  החברה של' ב בכורהמניות  193,243-ל ,ובמלוא או ובחלק, למימוש

שנה ממועד הענקת האופציות; או  15) חלוף 1עד המוקדם מבין: ( ,")האופציה כתב"

 מניות של חברה ציבורית נסחרתלאו ו/אירוע מכירה של החברה בתמורה למזומן ) 2(

, בתמורה למחיר מימוש השווה למחיר ששולם ")הפקיעה מועד(להלן בסעיף זה: "

 .דולר למניה 1.81119בעבור מניית בכורה ב', קרי 

 בסעיף זה כמפורט, המניותהמימוש ו/או כמות  למחירכולל התאמות  הכתב האופצי

המרת מניות  במסגרתלכך,  בהתאםבמקרה של המרת מניות בכורה.  היתר ובין, להלן

 מניות 193,243-ל המלווה זכות הומרה, החברה שביצעהבכורה ב' למניות רגילות 

  .כאמור 'ב בכורה מניות חלף החברה של רגילות

                                                                    
  לתשקיף. 6בפרק  6.20.2לפרטים בדבר ההלוואה ראו סעיף    34
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 Cashless'מימוש נטו' ( של בדרך כתב האופציה את לממש רשאי המלווה, כן כמו )2(

Exercise ,(בהתאם בכתב האופציה הקבוע למנגנון בהתאם תחושבש מניות כמותל ,

 .לבין מחיר המימוש (כהגדרתו בהסכם ההלוואה) הוגן למניהשוק  שווין להפרש שבי

ההוגן למניה יהיה גבוה , במקרה שבמועד הפקיעה, השווי שוק כתב האופציהעל פי 

  בדרך של 'מימוש נטו'. ממחיר המימוש, יבוצע מימוש אוטומטי

 כך, יותאמו, אופציה כל מימוש בגין שתוקצינה המניות מספר/או ו המימוש מחיר )3(

 :שיישמר יחס פרופורציונלי, במקרים המפורטים להלן

מחדש או כל גידול סיווג הון, ארגון  שינויים בהון הנובעים מפיצול הון, איחוד הון,  )א(

  או קיטון בהון המניות של החברה.

 היה והחברה תבצע חלוקת דיבידנד.  )ב(

לא תקצה שברי מניות ובכל מקרה בו החברה תידרש להנפיק שברי מניות  החברה )4(

כתוצאה מביצוע התאמות כאמור לעיל, הכמות המניות תעוגל כלפי מטה למספר 

 המניות השלם הקרוב ביותר. 

  לדוחות הכספיים. 'ג12ו ביאור לפרטים נוספים רא

  

 של החברה) לרכישת מניות Warrantsאופציות ( הקצאת 3.7.2

 )1(3.7.1 אמור בסעיףה המלווה אותונוסף אשר נחתם עם  כתב אופציהבמסגרת  )1(

, למימוש ןניתה כתב אופציהלמלווה  הקצתה החברה 2018באוגוסט  16, ביום 35לעיל

 כתב(להלן בסעיף זה: " החברה של' גמניות בכורה  138,312-ל, ובמלוא או ובחלק

 מועד(להלן בסעיף זה: "כתב האופציה שנה ממועד הענקת  15, עד חלוף ")האופציה

, בתמורה למחיר מימוש השווה למחיר ששולם בעבור מניית בכורה ג', קרי ")הפקיעה

 .דולר למניה 2.5305

כמפורט בסעיף זה כולל התאמות למחיר המימוש ו/או כמות המניות,  כתב האופציה

ת המרת מניות , ובין היתר במקרה של המרת מניות בכורה. בהתאם לכך, במסגרלהלן

מניות  138,312-בכורה ג' למניות רגילות שביצעה החברה, הומרה זכות המלווה ל

 .כאמור רגילות של החברה חלף מניות בכורה ג'

 Cashlessבדרך של 'מימוש נטו' ( כתב האופציהכמו כן, המלווה רשאי לממש את  )2(

Exercise בהתאם האופציהבכתב ), לכמות מניות שתחושב בהתאם למנגנון הקבוע ,

 .להפרש שבין שווי שוק הוגן למניה (כהגדרתו בהסכם ההלוואה) לבין מחיר המימוש

או אירוע מכירה של החברה בתמורה  , במקרה שבמועד הפקיעהכתב האופציהעל פי 

, השווי שוק ההוגן למניה יהיה גבוה למזומן ו/או למניות של חברה ציבורית נסחרת

 ש אוטומטי בדרך של 'מימוש נטו'.ממחיר המימוש, יבוצע מימו

 מחיר המימוש ו/או מספר המניות שתוקצינה בגין מימוש כל אופציה, יותאמו, כך )3(

) לעיל וכן לא יוקצו 3(3.7.1שיישמר יחס פרופורציונלי, במקרים המפורטים בסעיף 

 ) לעיל.4(3.7.1שברי מניות כאמור בסעיף 

  ' לדוחות הכספיים.ג12לפרטים נוספים ראו ביאור 

  

  של החברה מניות לרכישת) Warrants(אופציות  הקצאת 3.7.3

                                                                    
 .2018יצוין כי, ההלוואה שהועמדה על פי הסכם ההלוואה הנוסף נפרעה במלואה בשנת    35
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 36קשור של החברהעם צד מחייב התקשרה החברה במזכר הבנות  2015באוגוסט  31ביום 

לחברה (להלן  שירותים נוספיםמתן עובדים ו העברתבקשר עם  ")הניצע(להלן בסעיף זה: "

 הענקתלפיו חלק מהתמורה שולמה על ידי החברה באמצעות  ,")ההסכםבסעיף זה: "

הבכיר ביותר של  הסוג אוה של החבר מניות בכורה ב' 358,880לרכישת  תלניצעאופציות 

(נכון למועד התשקיף, מניות  ותהאופצי הענקת ממועד החל בחברה קיים יהיה אשרמניות 

 שינוי מבנה ההון של החברה(בכפוף להתאמות במקרה של פיצול הון או  רגילות של החברה)

. האופציות ניתנות למימוש, בחלקן או בתמורה לתשלום ערכן הנקוב, בהסכם)) ם(כהגדרת

 10) 1ועד המוקדם מבין: (, 2016 בינואר 19ביום  ת האופציותהחל ממועד הענק ,במלואן

) 3אירוע מסוג הנפקה ראשונה לציבור; ( לפני בסמוך) 2שנים מיום הענקת האופציות; או (

התקבלה הודעת  2021 באפריל 29ביום  .אירוע של מיזוג או רכישת החברה לפני בסמוך

מניות  358,880מימוש מהניצע ובמועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה תקצה לו החברה 

 3.2.2רגילות של החברה לאחר איחוד ההון כאמור בסעיף  מניות 12,817( גילות של החברהר

  .לעיל)

  לדוחות הכספיים. 'ד12לפרטים נוספים ראו ביאור 

 

 של החברה מניות לרכישת) Warrantsאופציות ( הקצאת 3.7.4

(להלן בסעיף זה:  רהבשאינו קשור לח לצד שלישי, הקצתה החברה 2016באוגוסט  9ביום 

 מחיר מימוש בסךל בתמורה, מניות רגילות של החברה 82,818 לרכישת ותאופצי ")הניצע"

 ועד הקצאתןממועד  החל ,בחלקן או במלואן, למימוש ניתנותלמניה,  דולר 0.01 של

יום טרם אירוע מסוג  30) עד 2; (האופציותשנים ממועד הקצאת  10) 1מוקדם מבין: (ה

 חיסול החברה שלרות אירוע יום מק 30) עד 3הנפקה ראשונה לציבור של החברה; (

ת למחיר המימוש ו/או כמות כולל התאמו כתב האופציה .(כהגדרתו בכתב האופציה)

במקרה של אירוע מסוג הנפקה ראשונה . כמו כן, בקרות אירועים המפורטים בו המניות

של  בדרך האופציותלממש את לאפשר לניצע רשאית החברה , או חיסול החברה לציבור

, לכמות מניות שתחושב בהתאם למנגנון הקבוע בכתב האופציה )Net Exercise' (נטו'מימוש 

 ,בהתאם להפרש שבין שווי שוק הוגן למניה (כהגדרתו בכתב האופציה) לבין מחיר המימוש

 בדרך של מימוש נטוהניצע התקבלה הודעת מימוש מ 2021בפברואר  25ביום  .וללא תמורה

מניות רגילות של  82,590לו החברה  תקצה על פי תשקיף זההשלמת ההנפקה במועד ו

   .לעיל) 3.2איחוד ההון כאמור בסעיף  לאחרמניות רגילות של החברה  2,950( החברה

  לדוחות הכספיים.' ה12לפרטים נוספים ראו ביאור 

  

 של החברה מניות לרכישת) Warrantsאופציות ( הקצאת 3.7.5

המשקיעים זכאים לאופציות לרכישת  SAFE-על פי הסכמי הלעיל,  3.5.4כאמור בסעיף  )1(

תקצה  לפיהם, באותו מועד שנחתמו אופציה ימניות נוספות של החברה, על פי כתב

למימוש, בחלקו או במלואו, משקיעים כתב אופציה, הניתן כל אחד מההחברה ל

בתנאים ובמקרים כפי  ,")כתב האופציהמניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: "ל

שנקבעו בכתב האופציה ובכלל זה באירוע מסוג הנפקה ראשונה לציבור של מניות 

                                                                    
חברה אשר מר רן קראוס, נשיא לענייני אסטרטגיה ופיתוח עסקי של החברה (לשעבר מנכ"ל החברה), מחזיק    36

  מההון המונפק והנפרע שלה. יובהר כי, החזקות אלו אינן נחשבות להחזקות בעל עניין. 43%-ב



17 -ג  

 תהיה שווה לכמות המניות שתוקצה למשקיעיםהחברה, כאשר כמות מניות המימוש 

, וכתב רגילות של החברה מניות 1,627,397 ובסך הכל, לעיל 3.5.4כאמור בסעיף 

 36חלוף השלמת הנפקה ראשונה לציבור ועד האופציה יהיה ניתן למימוש החל ממועד 

, ")מועד הפקיעה(להלן בסעיף זה: " על כתב האופציה החתימהחודשים ממועד 

, אשר בהנפקה מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה 75%הווה למחיר אשר יבתמורה 

 .37")מימושה מחיר(להלן בסעיף זה: " ש"ח 895.8נכון למועד התשקיף הינו 

לממש את כתב האופציה בדרך של 'מימוש נטו'  כל אחד מהמשקיעים רשאיכמו כן,  )2(

)Cashless Exercise (בכתב האופציה,  הקבוע למנגנון בהתאם שתחושב מניות לכמות

 .לבין מחיר המימוש 38בהתאם להפרש שבין שווי שוק הוגן למניה

 כך, יותאמו, אופציה כל מימוש בגין שתוקצינה המניות מספר/או ו המימוש מחיר )3(

 :שיישמר יחס פרופורציונלי, במקרים המפורטים להלן

סיווג הון, ארגון מחדש או כל גידול  בהון הנובעים מפיצול הון, איחוד הון, שינויים  )א(

  או קיטון בהון המניות של החברה.

 היה והחברה תבצע חלוקת דיבידנד.  )ב(

לא תקצה שברי מניות ובכל מקרה בו החברה תידרש להנפיק שברי מניות  החברה )4(

י מטה למספר כתוצאה מביצוע התאמות כאמור לעיל, הכמות המניות תעוגל כלפ

 המניות השלם הקרוב ביותר.

 

 של החברה מניות לרכישת) Warrantsאופציות ( הקצאת 3.7.6

בקשר  ,2021במרץ  18, בתוקף החל מיום תווךמ גורםייעוץ עם  בהסכם התקשרה החברה

 , לפיו המתווך")המתווךלעיל (להלן בס"ק זה: " 3.5.4 בסעיףכאמור  SAFE-ה סכמיהעם 

 על ידי משקיעים אשר בוצעוSAFE -על פי הסכמי ההשקעות יהיה זכאי לתמורה בגין 

כתוצאה ממימוש כתבי האופציה שהוענקו סכומים שיתקבלו בחברה בגין לרבות ( מטעמו

תשלום , הכוללת ")ההשקעה סכום(להלן בסעיף זה: " )SAFE-למשקיעים על פי הסכמי ה

וכן כתב  על ידי משקיעים מטעמו ההשקעה בחברה סכוםמ 3%-ל בסך השווהבמזומן 

 ,")האופציה כתבאופציה הניתן למימוש למניות רגילות של החברה (להלן בס"ק זה: "

מסכום ההשקעה במחיר אשר יהווה  3% כאשר כמות מניות המימוש תחושב כחלוקה של

מניות רגילות של  30,192 קרי עד ,מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה בהנפקה 75%

ניתן למימוש החל ממועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור ועד יהיה כתב האופציה  .החברה

 מחירמימוש השווה ל חודשים ממועד החתימה על כתב האופציה, בתמורה למחיר 36חלוף 

  .לעיל 3.7.5יתר תנאי כתבי האופציה יהיו כמפורט בסעיף  .ת החברה בהנפקהיימנ

  

 החברה של מניות לרכישת אופציות הקצאת 3.7.7

שירותי ייעוץ  לקבלת עם צד שלישי התקשרה החברה בהסכם ייעוץ 2021 יוניב 22יום ב

, למשך גלשלומי פו באמצעות יינתנו אשר, במזרח התיכון עסקיפיתוח  עם רשבק אסטרטגי

, על הפסקת ההתקשרות למשנהו כל צד יהיה רשאי להודיע כאשר, חודשים 24 של תקופה

, באופן מיידי על ידי החברהאו  ,ובכתב מראשימים  30 בתהודעה מוקדמת ב מכל סיבה,

                                                                    
  מחושב בהתאם להנחיות הבורסה.   37
  .שקדם למועד המימוש העסקיםשער הסגירה של מניות החברה בבורסה ביום שהינו    38
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(להלן בס"ק זה:  כתוצאה מסיבה (כהגדרת המונח בהסכם)ל דעתה הבלעדי, וקלפי שי

 ,בתמורה לשירותי היועץ ., בהתאמה)"ההתקשרות תקופת"-ו "היועץ", "הייעוץ שירותי"

על פי  ות,אופצי 893,000 ליועץ, בסמוך לפני ההנפקה הראשונה לציבור,החברה תקצה 

מניות רגילות של החברה, אשר  893,000-למימוש ל ותהניתנתכנית האופציות הישראלית, 

מההון המונפק והנפרע של החברה טרם ההנפקה הראשונה לציבור,  4.99%-כ נהיתהוו

למשך תקופה  ,לציבור ת החברה בהנפקהימוש השווה למחיר האפקטיבי של מניבמחיר מי

ככל  2021בדצמבר  31עד ליום או  חודשים ממועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור 30של 

מנות  24-ב ,על פני שנתיים שלנההן תבו ,והחברה לא תבצע הנפקה ראשונה לציבור

בקרות האירועים הבאים, יוקדמו מועדי "). ותהאופציחודשיות שוות (להלן בס"ק זה: "

מוקדם מועד הב תבשלנהמהאופציות  100%כדלקמן: (א) ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) 

קבלת הזמנה או ) 2( או עם משטרת דובאי; מיזם משותף) ככל והחברה תבצע 1( :מבין

אשר הוצגו לחברה  מיליוני דולר מלקוחות 5של כולל שלא יפחת מסך  כוםהזמנות בסמספר 

או במשך תקופה של  במהלך תקופת ההתקשרותיתקבלו  שההזמנות ובלבד, היועץ על ידי

חודשים לאחר סיום ההתקשרות במקרה של סיום מוקדם שלא כתוצאה מסיבה  12

ההזמנה התקבלה בחברה לאחר  וזאת גם אם התמורה בגין (כהגדרת המונח בהסכם)

בו החברה תסיים את שבמקרה מהאופציות שטרם הבשילו  50%(ב) ; התקופה האמורה

  .)בהסכם המונח(כהגדרת  מסיבה כתוצאה שלאההתקשרות 

 אשר הציג לחברהלקוח בגין כל עסקה עם  נוספת יועץ עשוי להיות זכאי לעמלהה יצוין כי,

  .בכתב שיקבעו בין הצדדיםבתנאים 

  

 החברה של מניות לרכישת אופציות הקצאת 3.7.8

  לאומי פרטנרס חתמים בע"מככל שהחברה תתקשר בהסכם חיתום עם החתמים (

שירותי לפיו יעניקו לחברה , לתשקיף 2.14) כאמור בסעיף דיסקונט קפיטל חיתום בע"מו

כתבי  547,946 וכן תשלום במזומןהתמורה לחתמים תכלול חיתום ו/או הפצת ניירות ערך, 

כתבי אופציה  11,220וכן בין  מניות רגילות של החברה 547,946-אופציה הניתנים למימוש ל

כתבי אופציות (בהנחת הנפקת כמות  19,800) לבין נפקת כמות היחידות המזערית(בהנחת ה

החברה, אשר יוענקו של  כל אחד  למניה רגילה היחידות המקסימלית) הניתנים למימוש

 ניםנית יהיוהאופציה  יכתב ").האופציה יכתבבס"ק זה: "יחד להלן ( בהנפקה למפיצים

, מאותו מועד חודשים 18למימוש החל ממועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור ועד חלוף 

 בכפוף, "ח)ש 11.86, קרית החברה בהנפקה (יבתמורה למחיר מימוש השווה למחיר מני

 כתבי חלוקת יתר תנאי כתבי האופציה, לרבות .לעיל 3.6.3המפורטות בסעיף  להתאמות

 יפורטובמסגרת הסכם החיתום ו יקבעו, וגופים נוספים ככל שיהיו החתמים בין האופציה

  בהודעה המשלימה.

  

 לעיל 3.2.2מפורט בסעיף וביצוע איחוד ההון כ פוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זהבכ 3.8

או הזכויות תותאם כמות האופציות  ,ועובר לרישום למסחר של מניות החברה בבורסה

 לעיל, לפי העניין, 3.7.4 עד3.7.1 -ו 3.6, 3.5.3כאמור בסעיפים הוענקו לרכישת מניות ש

  ביחס הפוך. יותאמוהמימוש  יומחיר 1:28 ביחס של
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לא יהיו ניתנים , המפורטים בפרק זה לעיל ם למניות החברהיובהר כי, ניירות הערך ההמירי 3.9

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

. חל יום האקס ")חברה אירוע" :בסעיף זה לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (להלן

לא יהיו ניתנים  ניירות הערך כאמורשל אירוע חברה, לפני היום הקובע של אירוע חברה, 

 למימוש ביום האקס האמור.

 

 ערך ניירות חסימת 3.10

 :זה 3.10הגדרות לעניין סעיף  3.10.1

 בזכות או המירים ערך בניירות שמחזיק מי לרבות   - "ענין בעל"

 יהיה בהנחה שימומשו אשר מניות לקבלת כלשהי

  .ענין בעל כאמור המחזיק

   לפני שהוקצו מניות"

  :מאלה אחד כל - "למסחר הרישום

 בתקופה, ענין מבעל שנרכשו או שהוקצו מניות  .א

הבקשה  הגשת לפני חודשים עשר-שנים שתחילתה

 .למסחר הרישום במועד וסופה, למסחר לרישום

 ערך ניירות של המרה במסגרת שהוקצו מניות  .ב

 חודשים עשר-שנים שתחילתה בתקופה, המירים

 במועד וסופה, למסחר לרישום הבקשה לפני הגשת

 .למסחר הרישום

 מועד בכל, נרכשו או שהוקצו המירים ערך ניירות  .ג

לפני  מומשו ולא, למסחר הרישום לפני שהוא

  .למסחר הרישום

  :למעט

 .תשקיף פי על לציבור שהוצעו מניות  .א

-שנים שתחילתה בתקופה שהוקצו הטבה מניות  .ב

 ,למסחר לרישום הבקשה הגשת לפני חודשים עשר

 שהוקצו מניות בגין, למסחר הרישום במועד וסופה

  .האמורה התקופה לפני

 או חסומות מניות על אופציה מתן, השאלה לרבות  - "פעולה או עסקה"

 תקופת תום חל לאחר מימושה מועד אם אף קבלתה

 או חסומות מניות בשל הצבעה זכויות העברת, החסימה

 בתקופת פה בעל בכתב ובין בין שנכרת, אחר הסכם

 בו ושיש, ההסכם נשוא הערך ניירות של החסימה

 את להפעיל במניות חסומות מחזיק של התחייבות

 בדרך מניות אותן בשל בתאגיד שלו השליטה אמצעי

  .בהסכם הקבועה

  .המיר ערך נייר לרבות   - "מניה"
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בהתאם להנחיות הבורסה, יחולו הוראות הבאות על כל המחזיקים במניות החברה  3.10.2

  :ףבתאריך התשקי

 מניות מרכישת כאמור כתוצאה במועד ענין בעל שנהיה מי על למעט, בחברה ענין בעל על 3.10.2.1

 :הבאים החסימה תנאי יחולו, זה שבתשקיף לציבור ההצעה במסגרת שהוצעו

 יןיענהשה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה בעל ובשל  .א

 כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות בידו במועד הרישום למסחר (להלן האמור

 ").המניות החסומות" בסעיף זה:

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

לבצע כל  אשר מחזיק במניות החסומות, עשר שלאחר מועד הרישום, רשאי בעל ענין

מכמות המניות  2.5%עור שאינו עולה על יבש ,עסקה או פעולה במניות החסומות

 .החסומות מידי חודש

  צורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.חישוב כמות המניות החסומות ל

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

  כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

 ועל מחזיק במניות ,ין במועד הרישום למסחרי, שאינו בעל ענהחברהעל מחזיק במניות  3.10.2.2

יחולו  זה, פי תשקיףלציבור על  שהוצעו ין כתוצאה מרכישת מניותישנהיה בעל ענ בחברה,

  תנאי החסימה הבאים:

בשלושה החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, לא יעשה מחזיק במניות   .א

המניות " בסעיף זה: (להלן כל עסקה או פעולה במניות שהוקצו לפני הרישום למסחר

 ").החסומות

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

שלאחר מועד הרישום, רשאי מחזיק במניות החסומות לבצע כל עסקה או פעולה 

מכמות המניות החסומות, מידי  12.5%עור שאינו עולה על יבמניות החסומות בש

  חודש.

  חישוב כמות המניות החסומות לצורך פיסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

לא תהיה עוד מניעה לביצוע  ,עד הרישום למסחרבתום תשעה חודשים שלאחר מו  .ג

  עסקה או פעולה במניות החסומות.

ים רלעיל, ניתן לבצע עסקה או פעולה במניות החסומות במק 3.10.2 בסעיףלמרות האמור  3.10.3

 ובתנאים המפורטים להלן:

 .מניות חסומות ניתן להציע לציבור בהצעת מכר  .א

, ותחסומ מניותלמסחר ניתן להעביר  הרישוםשה חודשים ממועד ימתום ש החל  .ב

מחוץ לבורסה, ובלבד שמקבל המניות החסומות יתחייב כי על המניות שקיבל סקה בע

 .לעיל כאמור בסעיף זה שחלו במועד הרישום למסחר ימשיכו לחול תנאי החסימה

שחרר מחסימה מניות חסומות וזאת רשאי ל , או מי שהוסמך על ידו,הבורסה מנכ"ל  .ג

חלק השלישי לתקנון בהתאם לאמור ב שוקלשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית 

 הבורסה ובהנחיות על פיו.

ק לאחר ניתן להעמיד את המניות החסומות כמשכון ובלבד שמימוש המשכון יהיה ר  .ד

 .זה לעיל ובהנחיות הבורסה כאמור בסעיףסקה או פעולה תום תקופת המניעה של כל ע
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לתאגיד בבעלותו המלאה או  במניות חסומותניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק   .ה

שמקבל המניות יתחייב כי על המניות  בתנאי ,לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו

  שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר כאמור בסעיף זה.

  :הבאיםניתן לבצע עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים   .ו

לה יחסמו מניות אחרות המוחזקות על במקום המניות מושא העסקה או הפעו )1

ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות או על ידי המחזיק 

 במלוא הבעלות במחזיק המניות החסומות.

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא העסקה או  )2

חלו על המניות הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי החסימה ש

החסומות מושא העסקה או הפעולה, כאמור בסעיף זה לעיל, למשך תקופת 

 החסימה שנותרה.

על ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק במניות  לעיל ו'-בס"ק ה' ונחסמו מניות כאמור 

  החסומות, לא יחול שינוי בבעלות בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.

  לעניין סעיף זה:

  לאו.ם המחזיק הוא בעל עניין ובין אם אבין  –" מחזיק במניות חסומות"

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

  

שיוותרו בידי בעלי עניין, עובדים להלן פרטים אודות חסימת ניירות הערך של החברה  3.10.4

 :39ומחזיקים אחרים, נכון לאחר השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה

  המחזיק פרטי

  הערך נייר וכמות סוג

  החסימה סוג
  מניות

לא  אופציות
  רשומות

 למניות זכויות
 רשומות לא

)Warrants(  
  )עניין בעלי עובדיםעניין (לרבות  בעלי

Qingting Investments Pte. 
Ltd. 4,073,929  --- 121,765  

על פי סעיף 
  לעיל 3.10.2.1

  OurCrowd  2,857,905 ---  158,417 קבוצת
Alpha Intelligence Capital 

Fund 1  1,814,929  ---  85,114  

BRV Aster Fund I, L.P.  856,106  ---  ---  

"ל מנכ, קליינר מאיר
  ודירקטור

41,810  954,976  ---  

רן שטרן, יו"ר 
  דירקטוריון

---  175,451  --- 

 --- 175,494  ---  שאול גלעד, דירקטור
  התשקיף למועד שקדמו החודשים 12 במהלך שהוקצו ערך ניירות

 בעלי שאינם עובדים 74
  עניין

---  402,916,437 ---  
על פי פקודת 

  מס הכנסה
מחזיקים אחרים  6

שאינם בעלי עניין 
ואינם עובדים בחברה 

  בעלי עניין

4115,767 --- 42597,939 

על פי סעיף 
יועצים ונותני שירותים  5  לעיל 3.10.2.2

 עניין בעליאינם ש(
 אינםשו בחברה

  43)עובדים

---  1,219,463  ---  

                                                                    
כמפורט  1:28הנתונים הינם לאחר איחוד הון אשר יבוצע במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף ביחס של    39

 .המרבית היחידות כמות הנפקתלעיל ובהנחה  3.2בסעיף 
   .הכנסה מס פקודת פי על החסימה תקופת חלפה טרם האופציות לכל ביחס   40
  לעיל. 3.7.4-ו 3.7.3ראו סעיפים    41
  לעיל. 3.7.8-ו 3.7.6ראו סעיפים    42
יועצים ונותני שירותים המעניקים לחברה שירותים באופן שוטף אך לא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי    43

  לעיל. 3.7.7מעביד, ביניהם ליועץ המפורט בסעיף -עובד
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  המחזיק פרטי

  הערך נייר וכמות סוג

  החסימה סוג
  מניות

לא  אופציות
  רשומות

 למניות זכויות
 רשומות לא

)Warrants(  
משקיעים על פי  11

  SAFE44-הסכמי ה
1,262,100   ---  1,262,100  

  התשקיף למועד שקדמו החודשים 12 תקופת תחילת לפני שהוקצו ערך ניירות

 בעלי שאינם עובדים 46
  עניין

3,571  36,272145  ---  
סעיף על פי 

  להלן 3.10.6.1

125,382  ---  ---  
לא חסומים 
(על פי סעיף 

  להלן) 3.10.6.2

מחזיקים אחרים  18
שאינם בעלי עניין 

בחברה ואינם עובדים 
  בעלי עניין

259,742  ---  ---  
לא חסומים 

סעיף על פי (
  )להלן 3.10.6.2

997,765  ---  ---  
סעיף על פי 

  להלן 3.10.6.1

---  ---  11,84146  
על פי סעיף 

  לעיל 3.10.2.2

  יועצים ונותני שירותים 8
 עניין בעליאינם ש(

 אינםשו בחברה
  47)עובדים

139,667  ---  ---  
 לא חסומים

על פי סעיף (
  )להלן 3.10.6.2

---  19,635  ---  
על פי סעיף 

  לעיל 3.10.2.2

  ---  2,237,176  5,619,706  12,448,673  "כסה
סה"כ ני"ע שאינם 

  חסומים
524,791  ---  ---  ---  

  הוראות כלליות 3.10.5

-הבורסה לניירות ערך בתלחברה לרישומים של העל שם  תירשמנההמניות החסומות   .א

אי.בי.אי שם על קדון המתנהל יבמשך תקופת החסימה בפ תוחזקנהובע"מ אביב 

(חברה לנאמנות של בית ההשקעות אי.בי.אי בית ) בע"מ 2004תגמול הוני ונאמנויות (

"), כאשר רק הנאמן: "בסעיף זה (להלן 48השקעות בע"מ, המחזיקה בחבר בורסה)

התמורה לנאמן בעבור שירותי הנאמנות תהיה  קדון.ילנאמן תהא זכות חתימה בפ

  בסכום שיוסכם בין החברה לבין הנאמן.

, על מניות החסימה תחול גם על מניות הטבה שיחולקו בגין המניות החסומות  .ב

  על זכויות שיחולקו בגינן ללא תמורה. ו הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים חסומים

במקרה שיוצעו בגין המניות החסומות מניות נוספות בדרך של זכויות בתמורה, ינהג   .ג

  פי אחת הדרכים שלהלן:המחזיק במניות החסומות באמצעות הנאמן על 

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה שיקבל מהמכירה  )1

ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן יחולו הוראות החסימה החלות על 

 המניות החסומות המוחזקות בידו.

 מניצול הזכויות, נהנבעתינצל את הזכויות בגין המניות החסומות. על המניות ש )2

למעט אותה כמות של מניות ששוויה על פי מחיר ה"אקס זכויות" כשווי השקעתו 

                                                                    
ן בחברה לבעלי עניי SAFE-לעיל. יובהר כי, מניות ואופציות אשר הוקצו על פי הסכמי ה 3.7.53.5.4ראו סעיפים    44

  מפורטות ביחס לכל בעל עניין בנפרד בטבלה לעיל. 
   .הכנסה מס פקודת פי על החסימה תקופת חלפה האופציות כלל ביחס   45
  לעיל. 3.7.2-ו 3.7.1ראו סעיפים    46
יועצים ונותני שירותים המעניקים לחברה שירותים באופן שוטף אך לא מתקיימים בינם לבין החברה יחסי    47

  מעביד.-עובד
 .תקנון הבורסהלהנחיות על פי החלק השני לפרק ד' ב )1(א..6סעיף לפי המונח "נאמן"  תכאמור בהגדר   48
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יחולו הוראות החסימה החלות על המניות החסומות  -בגין ניצול הזכויות 

 המוחזקות בידו.

הוראות החסימה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסחר, על זכויות 

תקופת החסימה תימנה יירות ערך הנובעים מהם. הניתנות למימוש לניירות ערך ועל נ

   מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה בבורסה.

  הוראות נוספות בדבר חסימת ניירות ערך מתקנון החברה 3.10.6

, זה ככל שתושלם הצעת מניות החברה לציבור ורישומן למסחר בבורסה כאמור בתשקיף 3.10.6.1

המניות בחברה כפי שיהיו ערב פרסום התשקיף; יחולו על (א) מניות שהוחזקו על ידי בעלי 

(ב) מניות שתנבענה ממימוש אופציות שהוענקו עובר למועד רישום המניות למסחר (להלן -ו

  "), כללי החסימה הבאים:המניות החסומות: "בסעיף זה ביחד

) החודשים שתחילתם במועד הרישום לראשונה של מניות החברה בבורסה, 6בשישה ( )1(

  המניות כל עסקה או פעולה במניות החסומות.לא יעשה בעל 

 .זה לעיל 3.10חסימה זו הינה בנוסף לחסימה על פי תקנון הבורסה כמפורט בסעיף  )2(

יובהר כי, חסימה זו לא תחול ביחס לניירות הערך אשר יוקצו למשקיעים אשר השקיעו 

, עליהם יחולו הוראות לעיל 3.7.5-ו 3.5.4כאמור בסעיפים  SAFE-בחברה במסגרת הסכמי ה

  בלבד. לעילזה  3.10החסימה על פי תקנון הבורסה כמפורט בסעיף 

לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע ביחס למניות  3.10.6.1 על אף האמור בסעיף 3.10.6.2

  .49לעיל 3.6.10.1החסומות, כולן או חלקן, כי לא תחול עליהן חסימה כאמור בסעיף 

                                                                    
בעלי מניות בחברה,  3מניות, המוחזקות על ידי  524,791, קבע דירקטוריון החברה כי על 2021באוגוסט  5ביום    49

 לעיל. 3.10.6.1לא תחול חסימה כאמור בסעיף 
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  1,2,3הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

 להלן יובא תיאור תמציתי של הזכויות העיקריות הנלוות למניות החברה על פי תקנון החברה

מובהר כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח  .זה פרקל המצורף

מובהר כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות  המלא של תקנון החברה.

שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם, יגברו 

   ראות תקנון החברה.ההוראות האמורות על הו

  

  החברה מניותהנלוות לזכויות  4.1

מניות  110,714,286-ש"ח מחולק ל 1,107,142-כהוא הון המניות הרשום של החברה  4.1.1

 ");המניותח ערך נקוב כל אחת (להלן: "ש" 0.01 בנותרגילות 

, שכל כל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניהן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילה 4.1.2

  תקנה למחזיק בה: דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן,

זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד  )1(

כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה  בגין

 השתתף;

במניות בין במזומן ובין דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו,  להשתתף בחלוקתזכות  )2(

הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות המוחזקת 

 ;על ידו

באופן יחסי לכמות המניות  נכסי החברה בעת פירוקהעודף זכות להשתתף בחלוקת  )3(

 .המוחזקת על ידו

 

 4דיבידנד ומניות הטבהחלוקה,  4.2

 על חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברה ובכפוף למגבלות על פי דין.  החברה חלטתה 4.2.1

לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות  פוףכ 4.2.2

יחולקו באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי  הטבה

  להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות.

קבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה החברה רשאית ל 4.2.3

  מאוחר ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבה, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין ה 4.2.4

ו/או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל  עיכבוןמניות שלגביהן יש לחברה 

ה וכל זכות ולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות הטב

  ו/או שעבוד.  עיכבוןהאמורות בגינם יש לחברה 

____________________________ 
 לגרוע מבלי(לרבות,  הדין להוראות כפופות החברה למניות הנלוות הזכויות כי יודגש ספק הסר למען   1

  ).1968- "חהתשכ, ערך ניירות לחוקב 46 סעיף, לעיל האמור מכלליות
 לתקנון תקנונה החלפת את החברהבעלי המניות של  של הכללית האסיפה אישרה 2021אוגוסט ב 5 ביום   2

 .בבורסה למסחר המוצעות המניות רישום במועד לתוקף תיכנס זו החלטה .להלן המתואר
 לחוק' ב46 לסעיף כפופות תהיינה החברה תקנון הוראות בבורסה למסחר רשומות החברה מניות עוד כל   3

 .לעת מעת שיהיו כפי הבורסה מסלקת של העזר ולחוקי הבורסה והנחיות לתקנון וכן ערך ניירות
חלוקה של דיבידנד ו/או חלוקה של מניות הטבה תהיינה כפופות לחוקי העזר של מסלקת הבורסה    4

 ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.
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עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברה את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת ה 4.2.5

שהוכרז עליהם לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה 

המניות טעונה אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום שהעברת 

  ההעברה.

) שנים מיום ההחלטה על חלוקתו, 7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע (ד 4.2.6

 יראו את הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

העברה בנקאית, על ידי תנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד יאם לא נ 4.2.7

המחאה או פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או 

במקרה של בעלים משותפים רשומים, לאותו חבר ששמו רשום ראשון במרשם בעלי 

המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו היא 

  ע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוג

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות  4.2.8

שברשותו של בעל מניות, בין אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל 

על חשבון לבדו או בשותפות עם אחר, לחברה סכומי כסף המגיעים ממנו שעליו לסלקם 

  וכדומה. , דרישות מיסוידרישות תשלום

הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי  4.2.9

החברה, או משערוך נכסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה 

 ולקבוע ייעודן של קרנות אלה.

 

 חברההפירוק  4.3

אלא אם נקבע במפורש  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  4.3.1

 תחולנה ההוראות הבאות: -או בתנאי ההוצאה של מניה כלשהי  החברהאחרת בתקנון 

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר  )1(

 );"הנכסים העודפים"תשלום חובותיה יקראו להלן: 

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין  )2(

 ;רטה לערכן הנקוב של המניות- בעלי המניות באופן יחסי פרו

באישור החברה בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב קולות בעלי המניות,  )3(

בעלי רשאי המפרק לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין 

המניות בעין וכן למסור כל נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי 

 המניות כפי שהמפרק ימצא לנכון.

 

 5פדיוןניירות ערך בני  4.4

החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך  ,להוראות חוק החברות בכפוף 4.4.1

הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, ובלבד 

שיינתן אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה בכל מקרה בו נדרש אישורה 

____________________________ 
 להנפיק לה המתירה הוראה בתקנונה לכלול חברה רשאית החברות לחוק 313-ו 312 סעיף להוראות בהתאם   5

 הניתנים ערך ניירות להנפיק תוכל לא החברה, ציבורית חברה הינה החברה עוד כל כי ובהרמ .מניות בכורה
   .להלן כמפורט לפדיון הניתנים ערך ניירות להנפקת הבורסה באישור אלא לפדיון
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 .על פי דין

 מגבלות הפדיון על יחולו ולא ותםלפד היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 4.4.2

 .החברות בחוק השביעי לחלק השני הפרק מכח

, מניות של מתכונותיהן להם להצמיד היא רשאית פדיון בני ערך ניירות החברה הנפיקה 4.4.3

 .ברווחים השתתפות וזכות הצבעה זכויות לרבות

  

 כלליותאסיפות  4.5

 לאחר חודשים) 15( עשר חמישה מתום יאוחר ולא שנה בכל שנתית אסיפה תקיים חברהה 4.5.1

 .מיוחדת אסיפה תהא שנתית אסיפה שאינה כללית אסיפה. האחרונה השנתית האסיפה

  :להלן המנויים הנושאים את יכלול השנתית באסיפה היום דרס 4.5.2

דיון בדוח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדוחות הכספיים המבוקרים   (א)

  ; על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית של החברה ואת דוח הדירקטוריון

    ;בחברה המכהנים הדירקטורים של מחדש ומינוי מינוי  (ב)

  מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;   (ג)

  .נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית  (ד)

 פי החלטתו, אי הוא לכנס אסיפה מיוחדת עלל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשכ 4.5.3

ובכפוף להוראות החברה אשר תזומן על פי הודעה באופן ומועד בהתאם להוראות תקנון 

  החוק. 

פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן  תכונסנה אסיפות מיוחדות עלכמו כן, 

אחד או יותר, שלו הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, 

) לפחות מזכויות ההצבעה 1%) מההון המונפק ואחוז אחד (5%לפחות חמישה אחוזים (

) מזכויות ההצבעה 5%בחברה או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

 בחברה.

 ) ימים מיום21בתוך עשרים ואחד (נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה 

דרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור בסעיף שהוגשה לו ה

) ימים 35, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (תקנון החברהל 62

, והכל בכפוף להוראות אלא אם חל עליה סימן ז' לחוק החברות ממועד פרסום ההודעה

  החוק. 

, רשאי הדורש, לעיל 4.5.3זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף  לא 4.5.4

גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם,  –וכשמדובר בבעלי מניות 

לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום 

 אסיפותשהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, באותו האופן שבו מכונסות 

 בידי הדירקטוריון.

 שבשלהם נושאים גם בו וייכללו הדירקטוריון בידי ייקבע כללית באסיפה היום סדר  (א) 4.5.5

 קטן בסעיף כאמור נושא וכן לעיל 4.5.3 סעיף לפי מיוחדת אסיפה של כינוסה נדרש

 ;להלן) ב(

 באסיפה ההצבעה מזכויות לפחות) 1%( אחד אחוז שלו, יותר או אחד, מניה בעל  )ב(
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 כללית אסיפה של היום בסדר נושא לכלול מהדירקטוריון לבקש רשאי, הכללית

 להוראות בכפוף, כללית באסיפה נדון להיות מתאים שהנושא ובלבד, בעתיד שתתכנס

  ;החברות חוק

לאחר זימון ) ימים 7שבעה ( עדבקשה כאמור בסעיף קטן (ב) לעיל תוגש לחברה בכתב   )ג(

) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות 2(א2שחלה עליה תקנה  האסיפה הכללית

, ויצורף זימון האסיפה אחרת) ימים לאחר 3ועד שלושה ( 2005-עמדה), התשס"ו

אליה נוסח ההחלטה המוצעת על ידי בעל המניות וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי 

  כל דין.

הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות, בעלי תפוצה (א)  4.5.6

, במועד כקבוע או באתר האינטרנט של החברה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית  

, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות והכל בכפוף להוראות החוק בחוק  

  ;הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה, אלא אם נדרש הדבר על פי דין  

, והפרטים הנדרשים על פי דין האסיפההודעה על כינוס האסיפה הכללית יצוינו סוג ב  )ב(

  .ז' לחוק החברותין הצבעה בכתב לפי הוראות סימן ילרבות הסדרים לענ

אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר לעניין מסוים או לפרק ה 4.5.7

זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין. נטלה האסיפה הכללית 

סמכויות הנתונות לפי החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות 

ירקטורים לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, והאחריות החלות על ד

ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם בחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן 

  הפרקים השלישי, הרביעי והחמישי של החלק השישי לחוק החברות.הצבעתם, הוראות 

קיום -הנובע מאי פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר 4.5.8

ינוס האסיפה כאופן  ענייןל ת, לרבוהחברהחוק או בתקנון בהוראה או תנאי שנקבעו 

הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים 

  שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

  

  הצבעה כויותז 4.6

ן להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש יבעל מניות המעוני 4.6.1

 דין.על פי 

החברה תקבע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם  4.6.2

 להוראות הדין. 

על מניות קטין וכן בעל מניות שבית משפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק ב 4.6.3

  כוח. ל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות באבאמצעות אפוטרופוסיהם, וכ

מקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בבכפוף להוראות כל דין,  4.6.4

בכל אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי היחידי לה. 

בעצמו או על ידי שלוח, היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין 

יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור 

בדבר בעלותו במניה או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. 

סים אחדים או מנהלי עזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי ואפוטרופ
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  עיף זה כבעלים במשותף במניות אלו.ס

וכן בכתב  עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלןב 4.6.5

 84בסעיף  ק החברות ובהתאם להוראות תקנון החברההצבעה לפי הוראות סימן ז' לחו

 . החברה תקנוןל

יע באמצעות כתב ) לחוק חברות, להצב1(177כמו כן, יוכל בעל מניות כאמור בסעיף  4.6.6

לחוק ניירות  2הצבעה שיועבר לחברה במערכת הצבעה אלקטרונית לפי סימן ב' לפרק ז'

 ערך, והכל בכפוף להוראות החוק.

פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר  אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלת 4.6.7

פה כללית. אדם שלו, את כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסי

המוסמך כנזכר לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות 

ראש  הצבעה שהתאגיד בעצמו היה יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב

האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך כאמור הוכחה סבירה להיותו נציג מוסמך של 

 ל אותו אדם באסיפה.התאגיד, כתנאי להשתתפותו ש

לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג להלן  4.6.12עד  4.6.9בסעיפים מובהר כי האמור 

  צבעה מטעם התאגיד.המוסמך של התאגיד אלא רק על שלוח לה

ידי הממנה  יערך בכתב ויחתם על) "כתב מינוי"להלן: ל מסמך הממנה שלוח להצבעה (כ 4.6.8

כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי  ידי באי או על

כוחו  בכתב חתום על ידי מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

  המוסמך.

דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו,  המינוי, או העתק ממנו להנחת דעתתב כ 4.6.9

שעות לפני המועד  48-יופקד במשרד או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

 הקבוע לתחילת האסיפה בה עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב

תפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את ראש האסיפה לוותר על דרישה זו לגבי כל המשת

כתב המינוי שלהם או העתק הימנו, להנחת דעת יושב ראש האסיפה, עם תחילת 

  האסיפה.

כוח אחד, כפוף  על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב 4.6.10

  להוראות להלן:

ן, במקרים הנדרשים כתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הוא ניתן וכ  א)(  

על פי דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר 

  יומה של האסיפה הכללית;

ידי בעל מניות  עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על  ב)(  

מינוי ידיו, יהיו בטלים כל כתבי ה אחד על מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

ידי אותו בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה  שניתנו על

  ידיו; בגין המניות המוחזקות על

ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות  כוח על מונה רק בא  (ג)  

שבידי בעל המניות שבגינן הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניות 

ראש האסיפה,  ביום הפקדת כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב

בהתאם למקרה. אם כתב המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי 
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בעל המניות, יראו את בעל המניות כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, 

  ן מספר המניות הנקובות בו.וכתב המינוי יהיה תקף רק בגי

או באופן דומה לה ככל  שנקבעה בתקנוןכתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה  4.6.11

או אדם  ראש הדירקטוריון ידי יושבהאפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על 

  אחר שהוסמך על ידי החברה במקומו. 

של הממנה, או ביטול כתב צבעה בהתאם לכתב מינוי יהיה לה תוקף למרות מותו ה 4.6.12

המינוי או העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, 

ראש האסיפה לפני  ידי יושב הביטול או ההעברה, נתקבלה במשרד החברה או על

 .ההצבעה

 

  כלליות באסיפותהחלטות  בלתדיונים וק 4.7

 מחצית תוך חוקי מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית באסיפה דיון בשום לפתוח יןא 4.7.1

 או החברות בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא. לפתיחתה שנקבע המועד מן השעה

באי כוחם,  ידי על או בעצמם, נוכחים שיהיו בשעה חוקי מניין יתהווה, החברה בתקנון

 )25%עשרים וחמישה אחוזים ( לפחות) בעלי מניות המחזיקים ביחד 2לפחות שני (

  .בחברה ההצבעה זכויותמ

שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה ה מחציתאם כעבור  4.7.2

, אם צוין בהודעה אחר מועד לכללאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או 

על האסיפה ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם 

שעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי ה מחציתצא מניין חוקי כעבור באסיפה הנדחית לא יימ

  בכל מספר משתתפים שהוא.  הנדחיתאז תתקיים האסיפה 

 אם רק הנדחית האסיפה תתקיים, מניות בעלי דרישת פיעל  הכללית האסיפה כונסה םא

 המונפק מההון) 5%( אחוזים חמישה לפחות שלו, יותר או אחד, מניה בעל לפחות בה נכחו

 שלו, יותר או אחד, מניה בעל או, בחברה ההצבעה מזכויות לפחות) 1%( אחד ואחוז

   .בחברה ההצבעה מזכויות) 5%( אחוזים חמישה לפחות

 ראש יושב, לעיל האמור אף על. אסיפה לאותה ראש יושב ייבחר כללית אסיפה בכל 4.7.3

 דירקטוריון חברי מבין האסיפה ר"יו ייבחר עדרויובה הדירקטוריון ר"יו יהיה האסיפה

או נושא משרה בחברה שיהיה נוכח באסיפה  באסיפה נוכחים שיהיו החברה

 האסיפה ר"יו ייבחר, באסיפה נציג מהגורמים הנ"ל נכח לא. ושהדירקטוריון הסמיכו לכך

 האסיפה ר"יו בחירת. רגיל ברוב באסיפה והמצביעים הנוכחים המניות בעלי ידי על

 שימונה אדם ידי על, חוקי מניין לקיום בכפוף, שתיפתח, באסיפה הדיון בתחילת תיעשה

 החברה שנציג מניות בעל ידי על או") החברה נציג: "להלן( הדירקטוריון ידי על כך לצורך

 .זה לעניין הסמיך

ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את  ושבי 4.7.4

האסיפה, הדיון או קבלת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היום, מזמן לזמן וממקום 

למקום, וחייב הוא לדחותן כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית 

בהם לא נסתיים או לא התחיל או  אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר היום ושהדיון
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  שלא התקבלה לגביהם החלטה באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 

פוף להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן כ 4.7.5

שכל מניה, המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה 

 כנדחית.

 או בחוק אחר רוב נקבע כן אם אלא, רגיל ברוב יתקבלו לליתהכ האסיפה החלטות 4.7.6

 .בתקנון

והמפורטות בתקנון נוסף על ההחלטות שהסמכות לקבלתן נתונה לאסיפה הכללית,  4.7.7

ו/או בחוק החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית  החברה

  ברוב רגיל:

  ;החברהשינוי תקנון   (א)  

סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון הפעלת   (ב)  

להפעיל את סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של 

  ;(א) לחוק החברות52החברה כאמור בסעיף 

  ;מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו  ג)(  

  ופיטוריהם;מינוי דירקטורים לחברה   )ד(  

  ;אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית  )ה(  

  ;וביטולו הגדלת הון המניות הרשום  )ו(  

  ;)(א) לחוק החברות275מיזוג (אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף   )ז(  

הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול  כרזת יושבה 4.7.8

 ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול. יפה שנחתם בידי יושבהאס

הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה הכללית שניתן לקבלן גם  4.7.9

פוף להוראות חוק כבדרך של כתב הצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ו

ים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם החברות ותקנותיו, החלטות האסיפה הכללית בנושא

  בדרך של כתב הצבעה: 

  מינוי דירקטורים ופיטוריהם;  א)(   

אישור פעולות או עסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים   ב)(   

  לחוק החברות;  275עד  268- ו 255

  לחוק החברות; 320אישור מיזוג לפי סעיף   ג)(   

ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או הסמכת יושב   (ד)   

להפעיל את סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש 

  (ג) לחוק החברות;121הדירקטוריון או להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 

  לחוק החברות; 350-א ו267אישור לפי סעיפים   ה)(   

  .לחוק החברות 89השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף  נושאים שקבע  (ו)   
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 ומסירתןהעברת מניות  4.8

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה  4.8.1

, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם 6על ידי החברה לרישומים או אליה

ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי  בחתימת יד בלבד על

עדים לחתימתם, והמעביר ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר 

עברת מניות הבמרשם בעלי המניות בגין המניה המועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, 

 בתקנון.כמפורט  לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של החברה כתב העברה,
או באופן דומה לה  הקבועה בתקנון החברהתב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה כ

או מי  ן דירקטוריוהראש  ידי יושב ככל האפשר או בצורה רגילה או מקובלת שתאושר על

  .שהחברה הסמיכה לכך

חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני ה 4.8.2

בכל שנה. החברה תודיע לבעלי  וםי) 30דירקטוריון, ובלבד שלא יעלה על שלושים (ה

לעניין מסירת החברה המניות על סגירת מרשם בעלי המניות בהתאם לקבוע בתקנון 

 הודעות לבעלי המניות.

 שעומדים המניות תעודת עם ביחד, רישום לשם למשרד יימסר העברה כתב לכ(א)     4.8.3

 כתבי. החברה דירקטוריון שידרוש האחרות ההוכחות וכל, כזו הוצאה אם ,להעבירן

 יסרב הדירקטוריון אשר העברה כתבי כל אך, החברה בידי יישארו, שיירשמו  העברה

 סירב). נמסרה(אם  המניה תעודת עם יחד, שמסרם למי, דרישה לפי יוחזרו, לרשמם

) 30( משלושים יאוחר לא למעביר כך על יודיע, מניות העברת לאשר הדירקטוריון

 ;ההעברה כתב קבלת מתאריך ימים

    קבע על ידי יהחברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר יה ב)(  

  דירקטוריון החברה.

אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או ה 4.8.4

אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו 

 רשומה על שם הנפטר. תהישההיחידים שהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה 

תר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או רשמה מניה על שם שני בעלים או יונ 4.8.5

בשותפים הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא 

יהא בכך כדי לפטור את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר 

הערך שהחזיק בו בשותפות. נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמור יהיה 

 זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.

ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו כ 4.8.6

הוכחות על קיום צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות 

הוראות למניות בעל המניות שנפטר, להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל, כפוף ל

 , להעביר את אותן מניות.החברהתקנון 

חברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול ה 4.8.7

או בפירוק או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי 

____________________________ 
 סעיף ראו לרישומים החברה שם על והמוצעות הקיימות מניותיה כל את לרשום החברה התחייבות לעניין   6

 .לעיל 2בפרק  2.3.1



 

9 - ד  

 זכות למניות הרשומות על שמו של בעל מניות כזה.

המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן ונס הנכסים או כ 4.8.8

בפשיטת רגל או כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן 

הראיות שידרוש ממנו הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול 

ירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת או בפירוק או בפשיטת רגל, בהסכמת הדירקטוריון (והד

הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, 

 , להעביר אותן מניות.חברהכפוף להוראות תקנון ה

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה,  4.8.9

 בשינויים המחייבים.

  מניות חסימת 4.8.10

שתושלם הצעת מניות החברה לציבור ורישומן למסחר בבורסה כאמור בתשקיף  ככל 4.8.10.1

"), יחולו על התשקיף(להלן בסעיף זה: " 2021שיפורסם על ידי החברה בחודש אוגוסט 

(ב) - (א) מניות שהוחזקו על ידי בעלי המניות בחברה כפי שיהיו ערב פרסום התשקיף; ו

ובר למועד רישום המניות למסחר (להלן מניות שתנבענה ממימוש אופציות שהוענקו ע

 "), כללי החסימה הבאים:המניות החסומותביחד בסעיף זה: "

) החודשים שתחילתם במועד הרישום לראשונה של מניות החברה 6בשישה ( )1(

 בבורסה, לא יעשה בעל המניות כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

 לתשקיף.  3.10כמפורט בסעיף חסימה זו הינה בנוסף לחסימה על פי תקנון הבורסה  )2(

יובהר כי, חסימה זו לא תחול ביחס לניירות הערך אשר יוקצו למשקיעים אשר השקיעו 

לתשקיף, עליהם  3בפרק  3.7.5- ו 3.5.4כאמור בסעיפים  SAFE-בחברה במסגרת הסכמי ה

  לתשקיף בלבד. 3.10יחולו הוראות החסימה על פי תקנון הבורסה כמפורט בסעיף 

לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע ביחס למניות  4.8.10.1 האמור בסעיףעל אף  4.8.10.2

  .לעיל 4.8.10.1 החסומות, כולן או חלקן, כי לא תחול עליהן חסימה כאמור בסעיף

 

 7הוןהשינוי  4.9

פי החלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל ברוב רגיל,  חברה רשאית מזמן לזמן, עלה 4.9.1

 שלה בסוגי מניות כפי שתקבע.להגדיל את הון המניות הרשום 

על  תחולנה אלא אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, 4.9.2

 .החברההוראות תקנון   המניות החדשות

 פי החלטה של האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל, רשאית החברה: לע 4.9.3

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב  )1(

להון המורכב ממספר קטן  -של המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

של בעלי חזקותיהם היותר של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי 

 המניות בהון המונפק.
לשם ביצוע כל החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי 

____________________________ 
 בסוגים מניות להנפיק תוכל לא החברה, בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר   7

 .שונים
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שמם של מספר  שיתעורר, ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על

  בעלי מניות שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

היו מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד י

בעלי מניות שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור 

  האסיפה הכללית שתתקבל ברוב רגיל:

למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות   )א(

המניות הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות 

 –או והוצאות תחולק לזכאים; 

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני   )ב(

האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה 

אחת מאוחדת שלמה, והקצאה כאמור תיחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או 

– 

דת בגין שבר של מניה לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאוח  )ג(

מאוחדת, הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר 

מניה מאוחדת אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה 

מאוחדת הנובע מאיחודן של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה 

 ;מאוחדת אחת
תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן  לעיל) ג( וא) ב( פסקאותבמקרה שפעולה לפי 

ייעשה בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי 

  ;זכויות המניות נשוא האיחוד והחלוקה

ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון  לחלק על )2(

ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות  מניותיה, כולו או מקצתו, למניות בנות

להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר  -הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

של מניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות 

 ;בהון המונפק

שאין התחייבות לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה, ובלבד  )3(

 ;של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות

להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה  )4(

ששולמה בגין ערכן הנקוב תירשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר 

 ;ונפק של החברהבהון המ יוותרוועניין, כדין פרמיה ששולמה על המניות ש

לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית  )5(

החברה להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, 

 בדרך של הקצאת מניות הטבה לאותם בעלי מניות;

לעיל יחול,  4"ק בסלהפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמקרה זה האמור  )6(

 בשינויים המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור.
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 8מניות 4.10

בלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה מ 4.10.1

החברה להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות 

ק מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מאוחרות או להנפי

מוגבלות מיוחדות אחרות או בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או 

בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע החברה מדי פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה 

  הכללית ברוב של בעלי המניות.

הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה ם בכל עת שהיא יחולק א 4.10.2

באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות  רגיל ברובשתתקבל 

היתר, -מתנים אחרת, להמיר, להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את הזכויות, זכויות

תה עת באחד הסוגים, היתרונות, ההגבלות וההוראות הקשורים או שאינם קשורים באו

של בעלי המניות מן הסוג  רגיל רובאו כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ב

   הזה.

זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות ה 4.10.3

בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או 

הנפקתן של מניות נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה 

אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים  פיםסעיהוראות שבה של אותן מניות.

 המחויבים לפי העניין, על כל אסיפת סוג כנ"ל.

מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל ה 4.10.4

להקצותן עד גבול הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או 

באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בתמורה אחרת שלא במזומנים, 

בערכן הנקוב ובין (בהתאם להוראות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, 

ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות 

מעלה מערכן להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, בערכן הנקוב או ל

הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה התמורה והתנאים 

  אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.

ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי ע 4.10.5

  דרישות התשלום ו/או זמני פרעונם.

לום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תש ם עלא 4.10.6

ידי האדם אשר הוא הבעלים  בשיעורים, אזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמן פרעונו על

  ידי אפוטרופסיו.  אותה עת או עלבהרשום של המניות 

חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו ה 4.10.7

____________________________ 
 להקצות או להנפיק תוכל לא החברה, בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר   8

 ניירות הונפק שטרם מההון להנפיק או מאוחרות בזכויות או עדיפות בזכויות אחרים ערך וניירות מניות
 חלוקת עם בקשר בהגבלות או אחרות מיוחדות מוגבלות בזכויות מניות להנפיק או פדיון בני ערך

 שתתקבל בהחלטה פעם מדי החברה שתקבע כפי, אחרים עניינים עם בקשר או, הצבעה זכויות, דיבידנדים
  .המניות בעלי של ברוב הכללית באסיפה

 הון יחולק שהיא עת בכל אם, אזי, בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר, בנוסף
, להמיר, הכללית באסיפה גילבר שתתקבל בהחלטה, החברה תוכל לא מניות של שונים לסוגים המניות
 וההוראות ההגבלות, היתרונות, היתר-זכויות, הזכויות את אחר באופן לשנות או להוסיף, להרחיב

  .הבורסה באישור אלא, הסוגים באחד עת באותה קשורים שאינם או הקשורים
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ו על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של לשמש כחתם, בין ללא תנאי א

החברה או על הסכמתו להחתים, בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב 

או סטוק איגרות של החברה. בכל מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה 

  של החברה. במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או בסטוק איגרות חוב

 

 9תעודת מניה; שטר מניה 4.11

פוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מניה המעידה על זכות קניין במניות כ 4.11.1

ם של המוסמכים לכך תשא את חותמת החברה או את שמה המודפס, בצירוף חתימת

  כפי שיקבע דירקטוריון החברה מעת לעת.מטעם החברה, 

תעודת , ומהחברה, לפי בקשתזכאי לקבל  )ישומיםחברה לרל בעל מניה רשום (לרבות הכ 4.11.2

מניה אחת בגין המניות הרשומות על שמו, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם 

את הסכום אשר הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או 

היא הוצאה ואת יותר ממניות כאלו; כל תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן 

כפוף להוראות חוק מספריהן הסידוריים של המניות, ערכן הנקוב של המניות והכל ב

  .ותקנון הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת החברות

ששמו  לידי מיעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר ת 4.11.3

, ת הבעלים המשותפיםמבין שמו, ביחס לאותה מניה, מופיע ראשון במרשם בעלי המניות

אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוסרה לבעלים 

  .רשום אחר

  החברה רשאית למסור שטר מניה בגין מניות שתמורתן המלאה שולמה לחברה, אשר   א)(  4.11.4

למחזיק בו את הזכויות למניות הנקובות בו ואת הזכות להעברתו במסירת  יקנה

והוראות תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחולו על מניות הנקובות המניה, 

 ;בשטר מניה כזה

על מניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה ב  (ב) 

רשומה על שם; וזכאי, תמורת אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם במרשם 

  ;ת בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת מניה על שםבעלי המניות בגין המניות הנקובו

בעל שטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במשרד, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה   ג)( 

למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה של החברה, בהתאם וכפוף להוראות חוק 

, להיות נוכח בה, להצביע ולהשתמש בשאר הזכויות של בעל החברההחברות ותקנון 

שעות לאחר ההפקדה,  48פי דרישתו כאמור כעבור  מניות בכל אסיפה המתכנסת על

כאילו היה שמו רשום במרשם בעלי המניות כבעלים של המניות הכלולות בשטר 

המניה. לא יוכר כמפקיד המניה אלא אדם אחד, והחברה חייבת להחזיר את שטר 

  המניה למפקיד אם ביקש זאת בכתב יומיים מראש לפחות.

הופקד שטר המניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בתקנת  לא

, כל יתר הזכויות הנתונות החברהמשנה (ג) זו, ותהיינה לו, כפוף להוראות תקנון 

  לבעל מניות בחברה.
____________________________ 

יירשמו על שם , ניירות הערך של החברה בבורסה למסחר רשומים החברה של ערך ניירות עוד כל כי יובהר   9
 החברה לרישומים.
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, רשאי הדירקטוריון להוציא ואם תעודת מניה או שטר מניה יאבדו או יושחתו או נפגמ 4.11.5

מניה לא הה חדשים במקומם, ובלבד שתעודת המניה או שטר תעודת מניה או שטר מני

בוטלו על ידי החברה, או שהוכח לשביעות רצון הדירקטוריון כי תעודת המניה או שטר 

המניה אבדו או הושמדו, והחברה קיבלה בטוחות לשביעות רצונו של הדירקטוריון, בגין 

הוראות סעיפים  להטילו. כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם יחליט הדירקטוריון

  לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי הנפקת תעודת מניה חדשה. 4.11.4עד  4.11.1

 

 הודעות 4.12

   לעיל. 4.5.6 הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית תימסר כאמור בסעיף 4.12.1

הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה הרשומים במרשם בעלי   א)(  4.12.2

שלחנה אליו ילידיו של בעל המניות או ת תימסרנהלעיל,  4.5.6 המניות, בכפוף לסעיף

פי הכתובת האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב  על

) שעות 72אם נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ושתיים ( -ההודעה כנמסרת 

 ;) ימים ממועד משלוחה10תוך עשרה ( -ממועד משלוחה ואם נשלחה לכתובת בחו"ל 

הודעה בשני עיתונים ידי פרסום  החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות על  ב)( 

לעיל, ותאריך הפרסום  4.5.6 יומיים בעלי תפוצה רחבה בשפה העברית כאמור בסעיף

   . בעיתון ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות

הוראות פסקה (א) לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק (ב) 

  ;דין לפרסם הודעה בדרך אחרתזה, למעט אם חלה חובה מפורשת מכח ה

(ב) לעיל כדי להטיל כל חובה על החברה ליתן הודעה למי -אין באמור בפסקאות (א) ו  (ג) 

  שלא המציא לחברה כתובת בישראל.

  חשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:יבכל אחד מהמקרים הבאים י 4.12.3

בדואר רשום בו כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב   א)(

נתבקש לאשר כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כתובת 

  ;) יום ממועד משלוח ההודעה30חדשה, והחברה לא קיבלה תשובה תוך שלושים (

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות   ב)(

הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע  - כן  אגב החזרת המכתב או בלא לעשות -הדואר 

  בכתובת האמורה או מכל סיבה דומה אחרת.

לשותפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון  4.12.4

 במרשם בעלי המניות לגבי אותה מניה.

יחשבו  החברהכל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון  4.12.5

כנמסרים כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם 

החברה ידעה על כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח 

  ומסירה כאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעוניין באותן מניות.
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  החברות חוק לפי הסדרים 4.13

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק 

  (ד) לתקנות פרטי תשקיף, ככל ונקבעו הסדרים כאמור.26החברות המצוינים בתקנה 

 רגיל ברוב שהתקבלה בהחלטה החברה תקנון את לשנות רשאית החברה – תקנון שינוי 4.13.1

  ).החברה לתקנון 163 (ס' הכללית באסיפה

 יחולו ההוראות הבאות: לעיל 4.6.7 בסעיף לאמור בנוסף – אורגנים בין סמכויות העברת 4.13.2

 מועדות העדוולו הכללי למנהל סמכויותיו את לאצול רשאי יהיה הדירקטוריון  )א(

  );החברה לתקנון 96' ס( דין פי על למגבלות בכפוף, הדירקטוריון

 לפרק או מסוים לעניין, הכללי למנהל הנתונות סמכויות ליטול רשאי הדירקטוריון  )ב(

 דעת שיקול פי על והכל, העניין בנסיבות הנדרש הזמן פרק על יעלה שלא, מסוים זמן

 לתקנון )א(97' ס( הדירקטורים קולות ברוב שתתקבל בהחלטה ,הדירקטוריון

 );החברה

 לפעול כיצד הכללי למנהל להורות רשאי הדירקטוריון, לעיל מהאמור לגרוע מבלי  )ג(

 את להפעיל הדירקטוריון רשאי ההוראה את הכללי המנהל קיים לא. מסוים לעניין

  ;לתקנון החברה) (ב)97(ס'  במקומו ההוראה לביצוע הנדרשת הסמכות

 במקומו להפעילן הדירקטוריון רשאי, סמכויותיו את להפעיל הכללי המנהל מן נבצר  )ד(

  לתקנון החברה); (ג)97(סעיף 

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו.   )ה(

לתקנון  115(סעיף  ויכול שיהיה לעניין מסוים האישור יכול שיהיה כללי ומראש

  החברה).

   לתשקיף זה. 7בפרק  7.4.1לעניין זה ראו סעיף  – ותקופת כהונה דירקטורים מינוי 4.13.3

   .לעיל 4.7.6 בסעיף כאמור –  כללית באסיפה רוב 4.13.4

החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון  – בדירקטוריון הצבעה 4.13.5

 הדירקטוריון קול נוסף או קול מכריע ראש ליושב יהיה לא. דירקטוריהיה קול אחד לכל 

   לתקנון החברה). 104 עיףס(

ו/או  מראש ,לפטור רשאית החברהבכפוף להוראות חוק החברות,  – פטור למתן הסמכה 4.13.6

 חובת הפרת עקב נזק בשל, מקצתה או כולה, מאחריותו בה משרה נושא בדיעבד,

 מאחריותו דירקטור מראש לפטור רשאית אינה החברה, האמור אף על .כלפיה הזהירות

לפטור  הזכאות. החברות בחוק כמשמעותה, בחלוקה הזהירות חובת הפרת עקב כלפיה

כאמור, תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה 

או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו במניות ו/או זכויות 

 .לתקנון החברה) 153(סעיף  אחרות, במישרין או בעקיפין, ו/או שלחברה עניין כלשהו בו

 יל. לע 4.2 עיףכאמור בס – חלוקה 4.13.7

 עיף(ס אישור מיזוג טעון רוב קולות בעלי המניות, בכפוף להוראות חוק החברות – מיזוג 4.13.8
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  רשנותפ

, משמעותם של המילים והביטויים הבאים בתקנון זה, מלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר .1
  הינו כדלקמן:

  ;(אלא אם נאמר אחרת בתקנון זה) לרבות תאגיד  -  " אדם"

בע"מ או כל שם אחר אשר יהא שמה במקרה שתחליף או  איירובוטיקס   –  "החברה"
  את שמה; תשנה

רשום ו/או בעל מניות שאינו רשום. היה וקיים מי שהוא בעל מניות   -  "בעל מניות"
לאותו עניין ייחשב  לחוק החברות, 182סעיף הגדרתו בכ ,מועד קובע

  כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע.

  במרשם בעלי המניות בחברה.כבעל מניה בעל מניות הרשום   -  "בעל מניות רשום"

      שאינובעל מניות "

 נכללת בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה  -  "רשום
שם חברה  בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות של החברה על

  .לרישומים

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

  נון זה.בהתאם להוראות תקוהדירקטוריון שנבחר כדין   -  "הדירקטוריון"

  .מוכרת אשר עמה תתקשר החברהחברה לרישומים כל   -"החברה לרישומים"

ומי שמשמש בפועל כדירקטור יהא כינויו  חבר בדירקטוריון של החברה  -  "דירקטור"
   .אשר יהא

, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות 1999-וק החברות, התשנ"טח   -  "חוק החברות"
  שהותקנו או שיותקנו מכוחו.

, כפי שיתוקן מזמן לזמן, וכן התקנות 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח  -  "ק ניירות ערךחו"
  שהותקנו או שיותקנו מכוחו.

וכן התקנות , חוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מזמן לזמן חוק החברות,  -  "החוק"
, וכל חוק בר תוקף בקשר לחברות, החל םמכוחשיותקנו שהותקנו או 

  על החברה אותה שעה.

  אכיפה  ךהלי"

 4(הטלת עיצום כספים בידי רשות ניירות ערך), ח' 3הליך לפי פרקים ח'  -  "מנהלית
 1(הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), או ט'

(הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית 
בחלק בתנאים) לחוק ניירות ערך, וכן הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי 

הליך לפי חוק הגברת האכיפה בשוק ההון  התשיעי לחוק החברות,
התחרות  ) לחוק2טז(ב)(50סעיף לפי , 2011-(תיקוני חקיקה), תשע"א

ג' לחוק החברות, וכל הליך 363סעיף לפי , ו1988-הכלכלית, התשמ"ח
אדמיניסטרטיבי בו ניתן לבטח ע"פ דין את הוצאות ההליך; וככל שחוק 

, זהוספת תניה המתירה שיפוי וביטוח כאמור בתקנון כאמור מחייב ה
  .זהתניה זו תחשב כלולה בתקנון 

וכן החברות, לחוק  127רשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסעיף מ  -  "המרשם"
כל מרשם נוסף,  -אם החברה תחזיק מרשם נוסף מחוץ לישראל 

  בהתאם למקרה.

ותו הזמן, ואשר ישתנה מעת המשרד הרשום של החברה כפי שיהיה בא  -  "המשרד"
  לעת כפי שיקבע דירקטוריון החברה.

  האכיפה  ועדת"

  ערך. לב(א) לחוק ניירות52לפי סעיף ועדה שמונתה   -  "המנהלית

פוס, ליטוגרפיה, צילום, מברק, טלקס, פקסימיליה, דואר אלקטרוני, ד  -  "כתב"
  .וכל צורה אחרת של יצירה או הטבעה של מילים בצורה הנראית לעין
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ניות, איגרות חוב, שטרי הון, תעודות ומסמכים אחרים מ לרבות,  -   "ניירות ערך"
  המקנים זכות למכור, להמיר או למכור לשכאלה.

  .1983-קודת החברות [נוסח חדש], התשמ"גפ  -  "פקודת החברות"

  או  "התקנון"

  .מעת לעת תקנון החברה כניסוחו כאן או כפי שישונה   -  "זה תקנון"

 

, יחולו בשינויים המחויבים 1981-לחוק הפרשנות, התשמ"א 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 יפיםהוראות סע .2
ן הנדון או בהקשרו, דבר ין הנדון ואם אין בענייגם על פירוש התקנון, אם אין הוראה אחרת לעני

   .שאינו מתיישב עם תחולה כאמור

ודעת להם בחוק החברות פרט לאמור בסעיף זה, תהיה לכל מילה וביטוי שבתקנון המשמעות הנ .3
  אלא אם יש בהם משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו.

הוראות שניתן להתנות עליהן תחולנה על החברה אלא אם נקבע אחרת בתקנון זה ובכל סתירה בין  .4
 הוראות חוק החברות האמורות ותקנון זה תחולנה הוראות תקנון זה.

תוקנה או בוטלה, יראו את ההוראה האמורה הפנה תקנון זה להוראה בחוק החברות והוראה זו  .5
 חלק מהתקנון, אלא אם כן אסור הדבר על פי דין. היתהכבת תוקף וכאילו 

בכל מקום בתקנון זה בו לא צוין הרוב הנדרש לקבלת החלטה באסיפה הכללית או בדירקטוריון,  .6
 יחשב הרוב הדרוש לקבלת אותה החלטה רוב רגיל.

  

  ם החברהש

  מן:שם החברה הוא כדלק .7

  איירובוטיקס בע"מ   בעברית:

  Airobotics LTD  בלועזית:

  

  טרות החברהמ

 .החברה רשאית לעסוק בכל עיסוק חוקי .8

  

  כלית החברהת

פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, ואולם, החברה רשאית לתרום -עול עללפתכלית החברה היא  .9
עיל, וזאת ליים כאמור במסגרת שיקוליה העסק האינ ה, אף אם התרומהראוי הסכום סביר למטר

  .פי שיקול דעתו של דירקטוריון החברה-על

  

   ון המניות הרשוםה

מניות רגילות  110,714,286 -ל ש"ח מחולק 1,107,142-כא הון המניות הרשום של החברה הו  (א) .10
  ");המניות(להלן: " ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01בנות 

, שכל ן לכל דבר ועניין, וכל מניה רגילהכל המניות הרגילות תהיינה שוות זכויות ביניה  (ב)
  תקנה למחזיק בה: דרישות התשלום בגינה נפרעו במלואן,

 זכות להיות מוזמן ולהשתתף בכל האסיפות הכלליות של החברה וזכות לקול אחד בגין  )1(
  כל מניה רגילה שברשותו, בכל הצבעה, בכל אסיפה כללית של החברה בה השתתף;

בין במזומן ובין במניות דיבידנדים, אם וכאשר יחולקו,  תלהשתתף בחלוקזכות   )2(
הטבה, בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת, באופן יחסי לכמות המניות המוחזקת 

  ;על ידו

באופן יחסי לכמות המניות  נכסי החברה בעת פירוקהעודף זכות להשתתף בחלוקת   )3(
  .המוחזקת על ידו
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  חריות בעלי המניותא

. לעניין זה, כל בעל מניות אחראי בחוק החברותהמניות מוגבלת, כמפורט  אחריותם של בעלי .11
לפירעון הערך הנקוב של מניותיו בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב, תהא 
אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל מניה שהוקצתה לו 

  כאמור.

 

  ברה ציבוריתח

פוף להוראות חוק החברות, וכל עוד ניירות הערך של החברה רשומים למסחר בבורסה או כל עוד בכ .12
  ניירות הערך של החברה שהוצעו לציבור מוחזקים על ידו, תהא החברה חברה ציבורית.

  

  מניות

בלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימות של החברה, יכולה החברה מ .13
או להקצות מניות וניירות ערך אחרים בזכויות עדיפות או בזכויות מאוחרות או להנפיק  להנפיק

מההון שטרם הונפק ניירות ערך בני פדיון או להנפיק מניות בזכויות מוגבלות מיוחדות אחרות או 
בהגבלות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכויות הצבעה, או בקשר עם עניינים אחרים, כפי שתקבע 

  די פעם בהחלטה שתתקבל באסיפה הכללית ברוב של בעלי המניות.החברה מ

ם בכל עת שהיא יחולק הון המניות לסוגים שונים של מניות יכולה החברה, בהחלטה שתתקבל א .14
באסיפה הכללית, מלבד אם תנאי ההנפקה של אותו סוג המניות מתנים אחרת, להמיר,  רגיל ברוב

היתר, היתרונות, ההגבלות וההוראות - הזכויות, זכויות להרחיב, להוסיף או לשנות באופן אחר את
הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד הסוגים, או כפי שייקבע בהחלטה שתתקבל באסיפה 

   של בעלי המניות מן הסוג הזה. רגיל רובכללית ב

יות זכויות המיוחדות המוקנות למחזיקים של מניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכוה .15
בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא ייחשבו כאילו שונו באמצעות יצירתן או הנפקתן של מניות 
  נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן מניות.

אלה בדבר אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, על כל  סעיפיםהוראות שבה
 ג כנ"ל.אסיפת סו

מניות הבלתי מונפקות של החברה תהיינה בפיקוחו של הדירקטוריון אשר יוכל להקצותן עד גבול ה .16
הון המניות הרשום של החברה, לאותם האנשים, תמורת מזומנים או בתמורה אחרת שלא 
במזומנים, באותם הסייגים והתנאים, בין למעלה מערכן הנקוב, בין בערכן הנקוב ובין (בהתאם 

ות חוק החברות) בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, ובאותם מועדים אשר הדירקטוריון ימצא להורא
למתאימים, ותהא לדירקטוריון הסמכות להגיש לכל אדם דרישת תשלום על מניות כנ"ל איזה שהן, 
בערכן הנקוב או למעלה מערכן הנקוב או בתמורה הנמוכה מערכן הנקוב, במשך אותו הזמן ובאותה 

  נאים אשר הדירקטוריון ימצא למתאים.התמורה והת

ם הקצאת מניות רשאי הדירקטוריון להנהיג הבדלים בין בעלי מניות ביחס לסכומי דרישות ע .17
  התשלום ו/או זמני פרעונם.

פי תנאי הקצאת מניה כלשהי, יהא תשלום התמורה בגין המניה, כולה או חלקה, בשיעורים,  ם עלא .18
ידי האדם אשר הוא הבעלים הרשום של המניות  ן פרעונו עלאזי ישולם כל שיעור כזה לחברה בזמ

  ידי אפוטרופסיו.  אותה עת או עלב

חברה תוכל לשלם בכל עת שהיא עמלה לכל אדם עבור תפקידו כחתם או הסכמתו לשמש כחתם, ה .19
בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, לרבות סטוק איגרות חוב של החברה או על הסכמתו 

בין ללא תנאי או על תנאי, על כל נייר ערך, איגרת חוב או סטוק איגרות של החברה. בכל להחתים, 
מקרה ומקרה אפשר לשלם את העמלה או לסלקה במזומנים או בניירות ערך או באיגרות חוב או 

  בסטוק איגרות חוב של החברה.
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   עודת מניה; שטר מניהת

יה המעידה על זכות קניין במניות תשא את פוף להוראות חוק החברות ובהתאם להן, תעודת מנכ .20
כפי ם של המוסמכים לכך מטעם החברה, חותמת החברה או את שמה המודפס, בצירוף חתימת

  .מעת לעת שיקבע דירקטוריון החברה

תעודת מניה אחת , ומהחברה, לפי בקשתזכאי לקבל  )חברה לרישומיםל בעל מניה רשום (לרבות הכ .21
, או אם הדירקטוריון יאשר זאת (לאחר שישלם את הסכום אשר בגין המניות הרשומות על שמו

הדירקטוריון יקבע מזמן לזמן), כמה תעודות מניה, כל אחת על אחת או יותר ממניות כאלו; כל 
תעודת מניה תציין את כמות המניות שבגינן היא הוצאה ואת מספריהן הסידוריים של המניות, 

  .ותקנון הבורסה, כפי שיהיו מעת לעת אות חוק החברותכפוף להורערכן הנקוב של המניות והכל ב

ששמו מופיע ראשון  לידי מיעודת מניה הרשומה על שמותיהם של שני בני אדם או יותר, תימסר ת .22
, אלא אם יורו לחברה כל מבין שמות הבעלים המשותפים, ביחס לאותה מניה, במרשם בעלי המניות

  .רה לבעלים רשום אחרהבעלים הרשומים של אותה מניה, בכתב, למוס

יקנה החברה רשאית למסור שטר מניה בגין מניות שתמורתן המלאה שולמה לחברה, אשר   א)( .23
למחזיק בו את הזכויות למניות הנקובות בו ואת הזכות להעברתו במסירת המניה, והוראות 

 ;תקנון זה בדבר העברה של מניות לא יחולו על מניות הנקובות בשטר מניה כזה

ניה האוחז כדין בשטר מניה זכאי להחזירו לחברה לשם ביטולו והפיכתו למניה רשומה על מב  (ב)
על שם; וזכאי, תמורת אגרה שיקבע הדירקטוריון, כי שמו יירשם במרשם בעלי המניות בגין 

  ;המניות הנקובות בשטר המניה, וכי תוצא לו תעודת מניה על שם

שרד, וכל עוד הוא מופקד שם תהיה בעל שטר מניה רשאי להפקיד את שטר המניה במ  ג)(
למפקיד הזכות לדרוש כינוס אסיפה של החברה, בהתאם וכפוף להוראות חוק החברות 
ותקנון זה, להיות נוכח בה, להצביע ולהשתמש בשאר הזכויות של בעל מניות בכל אסיפה 

שעות לאחר ההפקדה, כאילו היה שמו רשום  48פי דרישתו כאמור כעבור  המתכנסת על
שם בעלי המניות כבעלים של המניות הכלולות בשטר המניה. לא יוכר כמפקיד המניה במר

אלא אדם אחד, והחברה חייבת להחזיר את שטר המניה למפקיד אם ביקש זאת בכתב יומיים 
  מראש לפחות.

לא הופקד שטר המניה כאמור, לא תהיינה למחזיק בו הזכויות המפורטות בתקנת משנה (ג) 
  כפוף להוראות תקנון זה, כל יתר הזכויות הנתונות לבעל מניות בחברה.זו, ותהיינה לו, 

, רשאי הדירקטוריון להוציא תעודת מניה ואם תעודת מניה או שטר מניה יאבדו או יושחתו או נפגמ .24
ידי החברה, או  מניה לא בוטלו עלהאו שטר מניה חדשים במקומם, ובלבד שתעודת המניה או שטר 

ירקטוריון כי תעודת המניה או שטר המניה אבדו או הושמדו, והחברה שהוכח לשביעות רצון הד
קיבלה בטוחות לשביעות רצונו של הדירקטוריון, בגין כל נזק אפשרי, והכל תמורת תשלום, אם 

לעיל יחולו בשינויים המחויבים גם לגבי  23עד  20סעיפים הוראות  יחליט הדירקטוריון להטילו.
  הנפקת תעודת מניה חדשה.

  

  ישות תשלוםרד

דירקטוריון יוכל, מזמן לזמן, לפי שיקול דעתו, להגיש לבעלי מניות דרישות לתשלום כל הכספים ה .25
פי תנאי ההקצאה של המניות  שטרם נפרעו בגין המניות אשר בידי כל אחד מבעלי המניות, ואשר על

שה לו, בזמן אין לפרעם בזמנים קבועים, ועל כל בעל מניות לשלם לחברה את סכום הדרישה שהוג
ידי חלוקת התשלום  ידי הדירקטוריון. דרישת תשלום יכולה להיות על ובמקום כפי שנקבעו על

  לשיעורים. מועד דרישת התשלום יהיה מועד ההחלטה של הדירקטוריון בדבר דרישת התשלום.

שבה יצוין שיעור  לפחות) יום 14ל כל דרישת תשלום תימסר הודעה מוקדמת של ארבעה עשר (ע .26
שלום, ומקום תשלומו. על אף האמור לעיל, לפני זמן הפירעון של דרישת תשלום כזו הת

ידי הודעה בכתב לבעלי המניות, לבטל את הדרישה או להאריך את זמן  הדירקטוריון רשאי, על
  פירעונה, ובלבד שהחלטה כאמור נתקבלה לפני זמן הפירעון של דרישת התשלום.

יחד לתשלום כל שיעורי התשלום ודרישות התשלום המגיעים  עלים משותפים במניה יהיו אחראיםב .27
  בגין מניה כזו.

פי תנאי ההקצאה של כל מניה או באופן אחר צריך לפרוע כל סכום במועד קבוע או בשיעורי  ם עלא .28
תשלום במועדים קבועים, אזי יסולק כל סכום כזה או שיעור כזה כאילו היתה זו דרישת תשלום 
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דירקטוריון ואשר עליה נמסרה הודעה כדין, ותחולנה על סכום כזה או שיעור ידי ה שהוגשה כדין על
  תשלום כזה כל ההוראות אשר בתקנון זה בנוגע לדרישות תשלום.

ם לא סולק סכום דרישת התשלום או השיעור ביום פירעונו או קודם לכן, יהיה על האדם שהינו א .29
או אשר עליה מגיע שיעור התשלום, אותה עת בעל המניה אשר בגינה הוגשה דרישת התשלום ב

לשלם ריבית על הסכום הנזכר לעיל, בשיעור שהדירקטוריון יקבע מעת לעת, או בשיעור המותר 
פי חוק, למן היום שנקבע לתשלומו עד היום בו ייפרע למעשה, ואולם רשאי  אותה עת על

  הדירקטוריון לוותר על תשלום הריבית, כולו או מקצתו.

יון לנכון, רשאי הוא לקבל מבעל מניות הרוצה להקדים כספים שטרם נדרשו ם ימצא הדירקטורא .30
או שזמן פירעונם טרם הגיע ושטרם סולקו על חשבון מניותיו, או חלק מהן. הדירקטוריון רשאי 
לשלם לבעל המניות על הכספים שהוקדמו באופן הנזכר לעיל, או על מקצתם, ריבית עד היום שבו 

רע אלמלא הוקדמו, לפי שיעור שיוסכם עליו בין הדירקטוריון לבין בעל היו הכספים צריכים להיפ
  המניות.

  

  ילוט ושעבוד מניותח

א שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם ל .31
 הוצאה דרישת תשלום ואם לאו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש

ממנו שישלם את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה 
  בהן בגין אי סילוק כזה.

) יום אחרי תאריך ההודעה, ומקום או מקומות 14הודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר (ה .32
צאות כנזכר אשר בהם יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההו

לעיל. ההודעה תציין, כי במקרה של אי תשלום בתאריך הקבוע ובמקום שצוין באותה הודעה, 
  עלולה החברה לחלט את המניות אשר בגינן נעשתה דרישת התשלום או הגיע מועד שיעור התשלום.

ם לא נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום א .33
רישת התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל ד

פי החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול  הדירקטוריון על
  את כל הדיבידנדים שהוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.

ך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות ל מניה שחולטה ככ .34
תקנון זה, למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון, והכל בכפוף 

  להוראות חוק החברות. 

ניות שחולטו וטרם נמכרו יהיו מניות רדומות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל עוד הינן בבעלות מ .35
  רה.החב

דירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה ה .36
 כנ"ל לבטל את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון.

כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים של המניות שחולטו כאמור, אולם הוא   (א)
דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים ימשיך לחוב לחברה את כל 

על חשבון מניות אלו או עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום 
החילוט ועד יום התשלום, בשיעור המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, אלא אם 

לה התחייב בעל המניות, נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא התמורה ש
  ;בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה

עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות   ב)(
שחולטו כאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היתה כזו, כפוף 

שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא , ובלבד שעל פיו הוקצו לו המניות סכםההלהוראות 
  בעל המניות שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.תחייב התפחת ממלוא התמורה שלה 

תשלום סכום ידוע שלפי תנאי -וראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של איה .37
היפרע בתוקף דרישת הקצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד ל

  תשלום שנמסרה והודיעו על אודותיה.

חברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט ל .38
למניות שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל 

אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד מניות לחברה, בין בעצמו או יחד עם כל 
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הקיום של ההתחייבויות האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל 
על כל  שעבודלו עיכבוןזכות ל להלן, לחברה תהיה 134כמובא בסעיף . זכויות שביושר על כל מניה

ידי  הדיבידנדים אשר יוכרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם הוחלט אחרת, הרישום על
  (אם יהיו) של המניות. העיכבוןהחברה של העברת מניות ייחשב כויתור מצד החברה על השעבוד או 

דות באופן כדי לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועב .39
בסעיף אשר ייראה לו, לפי שיקול דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה 

לעיל, ונמסרה לבעל המניות (או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רגלו או פירוקו או  32
ומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי כינוס נכסיו) הודעה בכתב הא

שזכאי למניה כאמור לא שילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את 
  ) יום מיום משלוח הודעה זו.14ההתחייבויות הנזכרות לעיל במשך ארבעה עשר (

לסילוק חובותיו ומילוי הכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש ה .40
התחייבויותיו של בעל מניות כזה (לרבות החובות, ההתחייבויות וההתקשרויות שמועד סילוקן או 

  בשינויים המחויבים.לעיל (ב) 36סעיף קיומן טרם הגיע) ויחולו הוראות 

ידי השימוש בסמכויות שניתנו  לפועל של שעבוד על מקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאהב .41
לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את 
הרוכש במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס 

ידי המכר תהיה רק  של כל אדם שנפגע על למניות אלו, לא יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו
  בתביעת דמי נזק מהחברה וממנה בלבד.

  

  עברת מניות ומסירתןה

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי  .42
 החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, ובלבד שכתב העברת מניה ייחתם בחתימת יד בלבד על

ידי המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים לחתימתם, והמעביר 
ייחשב כאילו נשאר בעל המניה עד שנרשם שמו של הנעבר במרשם בעלי המניות בגין המניה 

עברת מניות לא תירשם אלא אם נמסר למשרד של ההמועברת. בכפוף להוראות חוק החברות, 
  .להלן כמפורט החברה כתב העברה,

תב ההעברה של מניה ייערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה רגילה כ
  :או מי שהחברה הסמיכה לכך ראש הדירקטוריון ידי יושב שתאושר עלאו מקובלת 

 _________________ ("המעביר"), תמורת הסך של _______-"אני _______________, מ
_______________("מקבל ההעברה") מעביר בזה -מ_____________  י על ידיש"ח ששולם ל

כ"א, המסומנות  ע.נ. ________ ש"ח למקבל ההעברה _________ מניות _________ בנות
, להיות בידי מקבל ההעברה, בע"מ איירובוטיקס ועד בכלל, של_____  במספרים _____ עד

על פי כל התנאים שלפיהם החזקתי אני אותן ערב חתימת  מנהלי עזבונו, אפוטרופסיו, ובאי כוחו,
  כתב זה, ואני, מקבל ההעברה, מסכים בזה לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל."

  _____. שנת_____  בחודש__ ולראיה באנו על החתום ביום 

____________________  ____________________  
  מקבל ההעברה  המעביר

____________________  ____________________  
  עד לחתימת מקבל ההעברה  עד לחתימת המעביר

  
למשך אותו זמן אשר ייראה בעיני הדירקטוריון,  חברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניותה .43

) יום בכל שנה. החברה תודיע לבעלי המניות על סגירת מרשם בעלי 30ובלבד שלא יעלה על שלושים (
  בתקנון זה לעניין מסירת הודעות לבעלי המניות.  המניות בהתאם לקבוע

ל כתב העברה יימסר למשרד לשם רישום, ביחד עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם כ  (א) .44
הוצאה כזו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש דירקטוריון החברה. כתבי העברה שיירשמו, 

רב לרשמם, יוחזרו לפי יישארו בידי החברה, אך כל כתבי העברה אשר הדירקטוריון יס
דרישה, למי שמסרם, יחד עם תעודת המניה (אם נמסרה). סירב הדירקטוריון לאשר העברת 

 ;) ימים מתאריך קבלת כתב ההעברה30מניות, יודיע על כך למעביר לא יאוחר משלושים (

קבע על ידי דירקטוריון יהחברה רשאית לדרוש תשלום אגרה עבור רישום ההעברה, אשר י  (ב)
  חברה.ה
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אפוטרופוסים ומנהלי עזבונו של בעל מניה יחיד שנפטר, או, כשאין מנהלי עיזבון או ה .45
אפוטרופוסים, בני האדם שיש להם זכות בתור יורשיו של בעל המניה היחיד שנפטר, יהיו היחידים 

 רשומה על שם הנפטר. שהיתהשהחברה תכיר בהם בתור בעלי זכות במניה 

ם או יותר, תכיר החברה רק בשותף הנותר בחיים או בשותפים רשמה מניה על שם שני בעלינ .46
הנותרים בחיים כאנשים אשר להם הזכות במניה או טובת הנאה בה, אך לא יהא בכך כדי לפטור 
את עזבונו של בעל משותף בנייר הערך מחובה כלשהי ביחס לנייר הערך שהחזיק בו בשותפות. 

  ר יהיה זכאי כל אחד מהם להעביר את זכותו.נרשמה מניה על שם מספר בעלים במשותף כאמו

ל אדם שייעשה בעל זכות במניות עקב מותו של בעל מניות, יהיה זכאי, בהראותו הוכחות על קיום כ .47
צוואה או מינוי אפוטרופוס או מתן צו ירושה, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות שנפטר, 

  כפוף להוראות תקנון זה, להעביר את אותן מניות. להירשם כבעל מניות בגין מניות אלו, או יוכל,

חברה תוכל להכיר בכונס נכסים או במפרק של בעל מניות שהוא תאגיד הנמצא בחיסול או בפירוק ה .48
או בנאמן בפשיטת רגל או בכל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל כבעלי זכות למניות הרשומות 

  על שמו של בעל מניות כזה.

המפרק של בעל מניות שהוא תאגיד בחיסול או בפירוק, או הנאמן בפשיטת רגל או  ונס הנכסים אוכ .49
כל כונס נכסים של בעל מניות פושט רגל, יוכל, לאחר שהמציא אותן הראיות שידרוש ממנו 
הדירקטוריון, המעידות כי לו הזכות למניות בעל המניות בחיסול או בפירוק או בפשיטת רגל, 

דירקטוריון יהיה רשאי לסרב לתת הסכמתו בלי לתת כל סיבה לסירובו) בהסכמת הדירקטוריון (וה
  להירשם כבעל מניות בגין מניות כאלו, או יוכל, כפוף להוראות תקנון זה, להעביר אותן מניות.

כל האמור לעיל בדבר העברת מניות יחול על העברת ניירות ערך אחרים של החברה, בשינויים  .50
 המחייבים.

  

  דיוןניירות ערך בני פ

החברה תהיה רשאית להנפיק או להקצות ניירות ערך הניתנים  ,בכפוף להוראות חוק החברות .51
לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, ובלבד שיינתן אישור האסיפה 

 .הכללית של בעלי המניות של החברה בכל מקרה בו נדרש אישורה על פי דין

ות ערך בני פדיון רשאית היא לפדותם ולא יחולו על הפדיון מגבלות מכח הפרק החברה ניירהנפיקה  .52
 .השני לחלק השביעי בחוק החברות

הנפיקה החברה ניירות ערך בני פדיון רשאית היא להצמיד להם מתכונותיהן של מניות, לרבות  .53
 זכויות הצבעה וזכות השתתפות ברווחים.

  

  ינוי ההוןש

 את להגדיל, רגיל ברובהחלטה של האסיפה הכללית, שתתקבל  פי על, לזמן מזמן רשאיתחברה ה .54
  .שתקבע כפי מניות בסוגי שלה הרשום המניות הון

אם נאמר אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת הון המניות כאמור, תחולנה על המניות  לאא .55
  החדשות הוראות תקנון זה. 

  :ההחבר רשאית, רגיל ברובהחלטה של האסיפה הכללית שתתקבל  פי לע .56

לאחד ולחלק מחדש את הון מניותיה למניות בנות ערך נקוב גדול יותר מהערך הנקוב של   א.
להון המורכב ממספר קטן יותר של  -המניות הקיימות, ואם היו מניותיה ללא ערך נקוב 

חזקותיהם של בעלי המניות בהון המניות, ובלבד שלא יהא בכך כדי לשנות את שיעורי 
  המונפק.

החלטה כאמור רשאי הדירקטוריון ליישב לפי ראות עיניו כל קושי שיתעורר,  לשם ביצוע כל  
שמם של מספר בעלי מניות  ובין השאר, להוציא תעודות של שברי מניות או תעודות על

  שתכלולנה את שברי המניות המגיעים להם.

יות מבלי לגרוע מסמכות הדירקטוריון כאמור, הרי במקרה שכתוצאה מהאיחוד יהיו בעלי מנ  
שאיחוד מניותיהם מותיר שברים, יהיה הדירקטוריון רשאי, באישור האסיפה הכללית 

  שתתקבל ברוב רגיל:
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למכור את סך כל השברים ולמטרה זו למנות נאמן על שמו תוצאנה תעודות המניות   )1(
הכוללות את השברים, אשר ימכרם והתמורה שתתקבל בניכוי עמלות והוצאות 

  –תחולק לזכאים; או 

להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד מותיר לגביו שבר, מניות מסוג המניות שלפני   )2(
האיחוד, משולמות במלואן, במספר כזה אשר איחודן עם השבר יספיק למניה אחת 

  –חשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד; או ימאוחדת שלמה, והקצאה כאמור ת

חדת בגין שבר של מניה מאוחדת, לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה מאו  )3(
הנובע מאיחודן של מחצית או פחות ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת 
אחת, ויהיו זכאים לקבל מניה מאוחדת בגין שבר של מניה מאוחדת הנובע מאיחודן 

  של יותר ממחצית ממספר המניות שאיחודן יוצר מניה מאוחדת אחת;

) לעיל תחייב הוצאת מניות נוספות אזי פרעונן ייעשה 3או ( )2במקרה שפעולה לפי פסקאות (  
בדרך שבה ניתן לפרוע מניות הטבה. איחוד וחלוקה כאמור לא יחשבו כשינוי זכויות המניות 

  ;נשוא האיחוד והחלוקה

ידי חלוקה מחודשת של מניותיה הקיימות, כולן או מקצתן את הון מניותיה, כולו  לחלק על  ב.
בנות ערך נקוב קטן יותר מהערך הנקוב של המניות הקיימות, ואם היו  או מקצתו, למניות

להון מונפק המורכב ממספר גדול יותר של מניות, ובלבד שלא יהא  - מניותיה ללא ערך נקוב 
  ;בכך כדי לשנות את שיעורי החזקותיהם של בעלי המניות בהון המונפק

, ובלבד שאין התחייבות של לבטל הון מניות רשום שביום קבלת ההחלטה טרם הוקצה  ג.
 ;החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות

להפחית מניות בהון המונפק של החברה באופן שמניות אלו תבוטלנה וכל התמורה ששולמה   ד.
רשם בספרי החברה כקרן הון שדינה יהיה, לכל דבר ועניין, כדין פרמיה יבגין ערכן הנקוב ת

 ;תרו בהון המונפק של החברהששולמה על המניות שיוו

לאחד את הון המניות שלה, כולו או מקצתו, לסוג מניות אחד ובכלל זה רשאית החברה   ה.
את להחליט על פיצוי בעלי מניות בחברה, כולם או מקצתם, בגין איחוד ההון, בדרך של הקצ

 מניות הטבה לאותם בעלי מניות;

רה זה האמור בס"ק ד' לעיל יחול, בשינויים להפחית את ערכן הנקוב של מניות החברה ובמק  ו.
 המחויבים, גם ביחס להפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה כאמור. 

  

  אסיפות כלליות

) חודשים לאחר האסיפה 15חברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר (ה .57
  ת.השנתית האחרונה. אסיפה כללית שאינה אסיפה שנתית תהא אסיפה מיוחד

  דר היום באסיפה השנתית יכלול את הנושאים המנויים להלן:ס .58

דוחות הכספיים המבוקרים של בדוח התקופתי של החברה, הכולל בין היתר את הדיון   (א)
  ; על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה הכללית דוח הדירקטוריון ואת החברה

  ;בחברה המכהנים הדירקטורים של מחדש ומינוי מינוי  (ב)

  מינוי רואה חשבון מבקר וקבלת דיווח בדבר שכרו של רואה החשבון;   )(ג

  .נושאים שהדירקטוריון החליט להביאם להחלטת האסיפה הכללית  (ד)

אשר תזומן  פי החלטתו, ל אימת שימצא הדירקטוריון לנכון, רשאי הוא לכנס אסיפה מיוחדת עלכ .59
 פוף להוראות החוק.ת תקנון זה ובכעל פי הודעה באופן ומועד בהתאם להוראו

פי דרישה כאמור של שני דירקטורים או רבע מן  תכונסנה אסיפות מיוחדות עלכמו כן, 
הדירקטורים המכהנים באותו מועד או לפי דרישה של בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה 

ה, אחד ) לפחות מזכויות ההצבעה בחברה או בעל מני1%) מההון המונפק ואחוז אחד (5%אחוזים (
 ) מזכויות ההצבעה בחברה.5%או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (

שהוגשה לו  ) ימים מיום21בתוך עשרים ואחד (נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, יזמנה 
להלן, ובלבד  62 בסעיףהדרישה כאמור, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת, כאמור 

אלא אם חל  ) ימים ממועד פרסום ההודעה35שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה (
  , והכל בכפוף להוראות החוק. עליה סימן ז' לחוק החברות
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הדורש, וכשמדובר בבעלי  לעיל, רשאי 59לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת, כאמור בסעיף  .60
גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו,  –מניות 

ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל 
  האפשר, באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

ם נדרש הבאסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבשלסדר היום   (א) .61
  ;(ב) להלןקטן לעיל וכן נושא כאמור בסעיף  59סעיף כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי 

באסיפה הכללית, ) לפחות מזכויות ההצבעה 1%בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (  (ב)
רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, 

  ;, בכפוף להוראות חוק החברותובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית

לאחר זימון ) ימים 7שבעה ( עד(ב) לעיל תוגש לחברה בכתב קטן בקשה כאמור בסעיף   (ג)
) לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), 2(א2תקנה  ליהשחלה ע האסיפה הכללית

, ויצורף אליה נוסח ההחלטה אחרת) ימים לאחר זימון האסיפה 3ועד שלושה ( 2005-התשס"ו
  .וזאת אלא אם נקבע אחרת על פי כל דין המוצעת על ידי בעל המניות

חות, בעלי תפוצה רחבה, הודעה על כינוס אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפ  (א) .62
והכל  , במועד כקבוע בחוקאו באתר האינטרנט של החברה היוצאים לאור בשפה העברית

, והחברה לא תמסור כל הודעה נוספת לבעלי מניות הרשומים במרשם בכפוף להוראות החוק
  ;, אלא אם נדרש הדבר על פי דיןבעלי המניות של החברה

, לרבות והפרטים הנדרשים על פי דין האסיפהיצוינו סוג  הודעה על כינוס האסיפה הכלליתב  (ב)
  .ין הצבעה בכתב לפי הוראות סימן ז' לחוק החברותיהסדרים לענ

לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים  אסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחרה .63
מכויות הנתונות לפי . נטלה האסיפה הכללית סשלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין

החוק לדירקטוריון, יחולו על בעלי המניות הזכויות, החובות והאחריות החלות על דירקטורים 
לעניין הפעלת אותן סמכויות, בשינויים המחויבים, ובכלל זה יחולו עליהם, בשים לב להחזקותיהם 

והחמישי של  הפרקים השלישי, הרביעיבחברה, להשתתפותם באסיפה ולאופן הצבעתם, הוראות 
  החלק השישי לחוק החברות.

קיום הוראה או תנאי -פגם שנפל בתום לב בכינוס אסיפה כללית או בניהולה או פגם אחר הנובע מאי .64
ינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל כאופן  ענייןל תחוק או בתקנון זה, לרבובשנקבעו 

  שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים 

  

  כויות הצבעהז

 דין.ן להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי יבעל מניות המעוני .65

החברה תקבע מועד קובע לצורך הזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם להוראות  .66
 הדין. 

שפט מוסמך הכריזו פסול דין רשאים להצביע רק באמצעות על מניות קטין וכן בעל מניות שבית מב .67
  כוח. אפוטרופוסיהם, וכל אפוטרופוס כאמור רשאי להצביע באמצעות בא

מקרה של בעלים במשותף למניה, רשאי כל אחד מהם להצביע בכל בבכפוף להוראות כל דין,  .68
היחידי לה. היה והשתתפו  אסיפה, בין בעצמו ובין על ידי שלוח, ביחס למניה הזו, כאילו הוא הזכאי

באסיפה יותר מאחד הבעלים במשותף במניה, בין בעצמו או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר 
שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה, או באישור בדבר בעלותו במניה או במסמך 

אחדים או מנהלי עזבון  סיםואחר שייקבע על ידי הדירקטוריון לעניין זה, לפי העניין. אפוטרופ
  סעיף זה כבעלים במשותף במניות אלו. אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, יחשבו לצרכי

וכן בכתב הצבעה לפי  עלי המניות יוכלו להצביע באופן אישי או על ידי שלוח, כפי שיותנה להלןב .69
 להלן. 84הוראות סימן ז' לחוק החברות ובהתאם להוראות תקנון זה בסעיף 

כתב הצבעה שיועבר באמצעות ) לחוק חברות, להצביע 1(177כן, יוכל בעל מניות כאמור בסעיף כמו  .70
לחוק ניירות ערך, והכל בכפוף להוראות  2לפי סימן ב' לפרק ז' מערכת הצבעה אלקטרוניתלחברה ב

 החוק.

 פי החלטת מנהליו או גוף מנהל אחר שלו, את אגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי להסמיך, עלת .71
כוחו של אותו אדם שהוא ימצא למתאים להיות נציגו בכל אסיפה כללית. אדם המוסמך כנזכר 
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לעיל, יהא רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותן זכויות הצבעה שהתאגיד בעצמו היה 
ראש האסיפה רשאי לדרוש מכל אדם מוסמך  יכול להשתמש בהן אילו היה בעל מניות יחיד. יושב

 ה סבירה להיותו נציג מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה.כאמור הוכח

להלן לעניין כתב המינוי לא יחול על הנציג המוסמך של  76עד  73 בסעיפיםמובהר כי האמור 
  רק על שלוח להצבעה מטעם התאגיד.התאגיד אלא 

ידי  ידי הממנה או על יערך בכתב ויחתם על) "כתב מינוי"להלן: ל מסמך הממנה שלוח להצבעה (כ .72
כוחו שיש להם סמכות בכתב לכך, ואם הממנה הוא תאגיד ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי  באי

  מוסמך.כוחו ה מורשי החתימה של התאגיד ובחותמת התאגיד או בחתימת בא

, יופקד במשרד דירקטוריון החברה או מי שהוסמך על ידו תב המינוי, או העתק ממנו להנחת דעתכ .73
שעות לפני המועד הקבוע לתחילת האסיפה בה  48-או במקום המיועד לכינוס האסיפה לא פחות מ

גבי ראש האסיפה לוותר על דרישה זו ל עומד להצביע האדם הנקוב בכתב המינוי. אולם, רשאי יושב
או העתק הימנו, להנחת דעת כל המשתתפים לגבי אסיפה כלשהי, ולקבל את כתב המינוי שלהם 

  עם תחילת האסיפה.יושב ראש האסיפה, 

  כוח אחד, כפוף להוראות להלן: על מניות המחזיק יותר ממניה אחת יהיה זכאי למנות יותר מבאב .74

וכן, במקרים הנדרשים על פי  א ניתןכתב המינוי יציין את סוג ואת מספר המניות שבגינן הו  א)(
דין, התייחסות לשאלת עניינו האישי של בעל המניות בהתקשרות שעל סדר יומה של האסיפה 

  ;הכללית

ידי בעל מניות אחד על  עלה מספר המניות מסוג כלשהו הנקובות בכתבי המינוי שניתנו על  ב)(
ידי אותו  כתבי המינוי שניתנו על ידיו, יהיו בטלים כל מספר המניות מאותו סוג המוחזקות על

 בעל מניות בגין המניות העודפות, מבלי לפגוע בתוקף ההצבעה בגין המניות המוחזקות על
  ידיו;

ידי בעל מניות וכתב המינוי אינו מציין את מספר וסוג המניות שבגינן  כוח על מונה רק בא  (ג)
ת שבידי בעל המניות ביום הפקדת הוא ניתן, יראו את כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל המניו

ראש האסיפה, בהתאם למקרה. אם כתב  כתב המינוי בידי החברה או ביום מסירתו ליושב
המינוי ניתן בגין מספר מניות פחות ממספר המניות שבידי בעל המניות, יראו את בעל המניות 

גין מספר כאילו נמנע מהצבעה בגין יתרת המניות שבידיו, וכתב המינוי יהיה תקף רק ב
  המניות הנקובות בו.

כתב המינוי לאסיפה כללית יערך וימולא בצורה דלהלן או באופן דומה לה ככל האפשר או בצורה  .75
אחר שהוסמך על ידי החברה אדם או  ראש הדירקטוריון ידי יושברגילה או מקובלת שתאושר על 

  :במקומו

_____________, בעל מ_____ מספר זהות _______________ אני, ______________,"
ממנה בזה את __________________, שמספר ), החברה""בע"מ ( באיירובוטיקסמניות 

את _____________,  -עדרו/ה יהזהות שלו/ה ________________, מ___________, או בה
את  -עדרו/ה ישמספר הזהות שלו/ה ____________, מ_____________, או בה

ר הזהות שלו/ה ___________, מ_____________, להצביע _______________, שמספ
ידי, באסיפה הכללית  למעני ובשמי בגין ____ מניות מסוג _______, המוחזקות על

השנתית/המיוחדת של החברה / באסיפה של בעלי המניות מסוג _______________, שתיערך 
  ביום _____ בחודש ___________ שנת _________, ובכל אסיפה נדחית מאסיפה זו.

  ולראיה באתי על החתום ביום __ בחודש _______ שנת _____."

  חתימה              

וי יהיה לה תוקף למרות מותו של הממנה, או ביטול כתב המינוי או צבעה בהתאם לכתב מינה .76
העברת המניה שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, 

 .ראש האסיפה לפני ההצבעה ידי יושב נתקבלה במשרד החברה או על

  

  כלליות באסיפותהחלטות  בלתדיונים וק

 מן השעה מחצית תוך חוקי מניין נוכח יהיה כן אם אלא כללית יפהבאס דיון בשום לפתוח יןא .77
 יתהווה, זה בתקנון או החברות בחוק אחרת מותנה בהם מקרים להוציא. לפתיחתה שנקבע המועד

) בעלי מניות המחזיקים 2לפחות שני (, באי כוחם ידי על או בעצמם, נוכחים שיהיו בשעה חוקי מניין
  .בחברה ההצבעה זכויותמ )25%חוזים (עשרים וחמישה א לפחותביחד 
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שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו ה מחציתאם כעבור  .78
, אם צוין בהודעה על האסיפה אחר מועד לכליום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, או 

באסיפה הנדחית לא ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם 
 הנדחיתשעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה ה מחציתיימצא מניין חוקי כעבור 

  בכל מספר משתתפים שהוא. 

פי דרישת בעלי מניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה  על הכללית האסיפה כונסה םא
) 1%) מההון המונפק ואחוז אחד (5%( לפחות בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים

) 5%לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים (
   מזכויות ההצבעה בחברה.

על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה יהיה ראש לאותה אסיפה.  בכל אסיפה כללית ייבחר יושב .79
"ר האסיפה מבין חברי דירקטוריון החברה שיהיו נוכחים עדרו ייבחר יוייו"ר הדירקטוריון ובה

נציג . לא נכח שהדירקטוריון הסמיכו לכךו שיהיה נוכח באסיפה או נושא משרה בחברה באסיפה
באסיפה, ייבחר יו"ר האסיפה על ידי בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הנ"ל  מהגורמים
פתח, בכפוף לקיום מניין ית הדיון באסיפה, שתעשה בתחיליהאסיפה ת יו"רבחירת  ברוב רגיל.

או על ידי בעל  ")נציג החברה(להלן: " אדם שימונה לצורך כך על ידי הדירקטוריוןחוקי, על ידי 
  החברה הסמיך לעניין זה. נציגמניות ש

ראש של אסיפה כללית רשאי, בהסכמת האסיפה שיש בה מניין חוקי, לדחות את האסיפה,  ושבי .80
לדחותן  מזמן לזמן וממקום למקום, וחייב הוא ,ת ההחלטה בנושא שפורט בסדר היוםהדיון או קבל

כאמור אם האסיפה הורתה לו לעשות זאת. באסיפה הנדחית אין לדון אלא בעניינים שהיו על סדר 
באסיפה שבה או שלא התקבלה לגביהם החלטה היום ושהדיון בהם לא נסתיים או לא התחיל 

  הוחלט על הדחייה. 

להוראות כל דין, החלטה באסיפה הכללית תתקבל בהצבעה במניין קולות, באופן שכל מניה,  פוףכ .81
 המקנה זכות הצבעה, תקנה קול אחד. היו הקולות שקולים יראו את ההחלטה כנדחית.

 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק או בתקנון. .82

קבלתן נתונה לאסיפה הכללית, והמפורטות בתקנון זה ו/או בחוק נוסף על ההחלטות שהסמכות ל .83
  החברות, החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית ברוב רגיל:

  ;שינוי תקנון זה  (א)

הפעלת סמכויות הדירקטוריון במקרה שהאסיפה קבעה כי נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את   (ב)
מכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה כאמור בסעיף סמכויותיו, וכי הפעלת סמכות מס

  ;(א) לחוק החברות52

  ;והפסקת העסקתו מינוי רואה החשבון המבקר של החברה  ג)(

  ;דירקטורים לחברה ופיטוריהםמינוי   )ד(

  ;אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית  )ה(

  ;וביטולו הגדלת הון המניות הרשום  )ו(

  ;)(א) לחוק החברות275(אלא אם מדובר בעסקה הטעונה אישור לפי סעיף  וגמיז  )ז(

הראש כי החלטה נתקבלה פה אחד או ברוב מסוים או שנדחתה ופרוטוקול האסיפה  כרזת יושבה .84
 ראש האסיפה, ישמשו ראיה לכאורה לאמור בפרוטוקול. שנחתם בידי יושב

הכללית שניתן לקבלן גם בדרך של כתב  הדירקטוריון רשאי מעת לעת לקבוע את החלטות האסיפה .85
פוף להוראות חוק החברות ותקנותיו, כהצבעה. כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון ו

  החלטות האסיפה הכללית בנושאים המנויים להלן יכול שיתקבלו גם בדרך של כתב הצבעה: 

  מינוי דירקטורים ופיטוריהם;  א)(

 268-ו 255נות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים אישור פעולות או עסקאות הטעו  ב)(
  לחוק החברות;  275עד 

  לחוק החברות; 320אישור מיזוג לפי סעיף   ג)(

הסמכת יושב ראש הדירקטוריון או קרובו למלא את תפקיד המנהל הכללי או להפעיל את   (ד)
דירקטוריון או סמכויותיו והסמכת המנהל הכללי או קרובו למלא את תפקיד יושב ראש ה

  (ג) לחוק החברות;121להפעיל את סמכויותיו, לפי סעיף 
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  לחוק החברות; 350-א ו267אישור לפי סעיפים   )ה(

  .לחוק החברות 89נושאים שקבע השר בתקנות שהותקנו או שיותקנו מכוח סעיף   (ו)

  

  דירקטוריוןה

 בעלי של רגיל ברוב תהכללי האסיפה ידי על בפעם פעם מידי ייקבע הדירקטוריון חברי ספרמ .86
שלא יפחת  ובלבדעל ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי הדירקטוריון,  או, המניות

כדירקטור  .החיצוניים הדירקטורים ובכללם, )12( עשר שנים על יעלה ולא חברים) 5( חמישהמ
  בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

 כל. השנתית באסיפה שתתקבל המניות בעלי של רגיל בברו בהחלטה ייבחרו הדירקטורים  )א( .87
 ;הבאה השנתית לאסיפה עד יכהן שנבחר דירקטור

 לקבוע יכולה האסיפה אך, כאמור האסיפה ידי על מינויו במועד תחל דירקטור של כהונתו  )ב(
  ;האסיפה ממועד המאוחר מינוי מועד

ל של בעלי המניות, והיא רשאית הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגי האסיפה  (ג)
, למעט בחברה כדירקטור אחר(שאינו תאגיד) להחליט אותה עת למנות במקומו אדם 

 היום סדר על שפיטוריו לדירקטור. דירקטור חיצוני אשר לגביו יחולו הוראות חוק החברות
  .הכללית האסיפה לפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות תינתן

לשמש כדירקטור ממלא מקומו (שאינו תאגיד) עת למנות אדם זכאי בכל  דירקטור  א)( .88
לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר להתמנות ). "דירקטור חליף"להלן: בדירקטוריון (

כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר על פי דין. 
, את מי שמכהן כדירקטור, ובלבד ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון

שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן באותה ועדת דירקטוריון ואם 
בעל מומחיות חשבונאית  הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני

אולם לא . ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור המוחלף
ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן (א) זה בלבד, למעט אם נקבע 

 ;אחרת בחוק

כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת דירקטוריון   (ב)
ת (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע בכל ישיב

 ;דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן  לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב  ג)(
  ;לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף   ד)(
") הודיע לחברה בכתב על הדירקטור הממנהיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן ולעיל: "ת

ביטול המינוי כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה כדירקטור 
 ;נפסקה בדרך אחרת

  כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.  ה)(

  רתו יוכל להתמנות מחדש.ירקטור שחדל לכהן במשד .89

  שרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:מ .90

  ;לחוק החברות 231עד  229אם התפטר או פוטר ממשרתו כאמור בסעיפים   א)(

  ;לחוק החברות 232אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף   (ב)

  ;א לחוק החברות232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף   )ג(

  ;לחוק החברות 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף   )ד(

  ;החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק -, ואם הוא תאגיד אם הוכרז פושט רגל  )ה(

  ;במותו  )ו(

  ;דין פסול נעשה אם  )ז(

  .החברות לחוקא 245 אוא 227 סעיף לפי הודעה מתן במועד  (ח)
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הדירקטורים הנותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד מספרם ה משרת דירקטור, יהיו אם תתפנ .91
מהמספר מספר הדירקטורים  פחת. לי של הדירקטורים שנקבע בתקנוןממספרם המינימ אינו פחות

מינוי דירקטורים חדשים  יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם, לא המינימלי כאמור לעיל
  כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים. להלן ו/או לשם 92 בסעיףכאמור 

פים אשר וסרשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נ הדירקטורים .92
שנים יעלה על עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא יכהנו 

  . חברים) 12( עשר

בכפוף לקבלת בהתאם להוראות הדין וירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם דה .93
  האישורים הנדרשים על פי דין. 

לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל מומחיות  אשרות שני דירקטורים חיצוניים, חבחברה יכהנו לפ .94
ות מקצועית כמשמעותן בתקנות שהותקנו מכוח סעיף חשבונאית ופיננסית והיתר הם בעלי כשיר

כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים בגין כהונתם,  לענייןויחולו לחוק החברות,  240
תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור חיצוני בחברה לא  ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה.

  ., בכפוף לאמור בחוק החברותשנים 9תעלה על 

  

  ותפקידיו מכויות הדירקטוריוןס

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן  .95
  תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.

בכפוף  הדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ולועדה מועדות הדירקטוריון, .96
  למגבלות על פי דין.

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן   (א) .97
והכל על פי שיקול דעת , שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענייןמסוים, 

 ;הדירקטוריון, בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   (ב)
מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות 

  ;הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו

  נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.  (ג)

  

  שיבות הדירקטוריוןי

  .ובהתאם להוראות הדין קטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברהדירה .98

ושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד לדרוש י .99
  כינוס ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט.

ב (לרבות פה, בשיחה טלפונית, בכת-להינתן בעלל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל כ  (א) .100
בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות 

חברי  רובהקבוע לישיבה, אלא אם הסכימו  המועד לפנישעות  )24( עשרים וארבע
על מועד קצר יותר או על  , במקרים דחופים,)הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה

 ;התכנסות ללא הודעה

ין לקבל בתקופת י") והמעונדירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל (להלן: "  )(ב 
עדרו אצל נושא משרה בכיר אחר בחברה) י(ובהעדרותו הודעה, ישאיר אצל מזכיר החברה יה

עדרותו יניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת הפרטים מספיקים לכך ש
רטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים (דירקטור נעדר אשר השאיר פ

  ");דירקטורים הזכאים לקבל הודעה: ", יקראו להלןהנמצאים בגבולות ישראל

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך שהותו מחוץ   (ג)
ור חליף בא כוח, שמונה לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקט

  ;על פי תקנון זה

חשב ראיה חלוטה ית עדרו נושא משרה בכיר אחר בחברה)י(ובה תרשומת של מזכיר החברה  (ד)
  ה.למתן הודעה לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודע
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הודעה על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של כל ה .101
 ר היום. הנושאים שעל סד

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את הנושאים 
שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש מיושב ראש 

  הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

ואשר  הזכאים לקבל הודעה רוב חברי הדירקטוריוןפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה המניין החוקי ל .102
אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדירקטוריון. המניין החוקי ייבדק בפתיחת 

  הישיבה.

ל אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר ע
  פחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.הפנימי לא י

ושב ראש הדירקטוריון י. הדירקטוריוןדירקטוריון החברה יבחר אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש  .103
ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או אם לא ירצה לשבת 

ביניהם לשמש יושב ראש הישיבה, לנהל בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מ
 את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.

 לאחלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. ה .104
   קול נוסף או קול מכריע. ראש הדירקטוריון ליושביהיה 

ה הרשות לקיים את כל הסמכויות, יפויי ל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לכ .105
הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון זה, בידי הדירקטוריון או המופעלים 

  ידיו דרך כלל. על

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל הדירקטורים  .106
  הזמן.המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל 

דירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים ה .107
לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון 

במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא להתכנס, וייחתם  עניין.באותו 
או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון פרוטוקול ויצרף לו את ושב ראש הדירקטוריון בידי י

 . חתימות הדירקטורים

הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר הימנעותו.  בצירוףלעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה 
ו נושא משרה עדרי(ובהראש הדירקטוריון או מזכיר החברה  במקום חתימת דירקטור רשאי יושב

  לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן הצבעתו של הדירקטור.בכיר אחר בחברה) 

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים  .108
ין שהובא להחלטה הסכימו לכך (ובלבד ילקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענ

או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל פחת משניים) שמספרם לא י
הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה (ובלבד שמספרם לא יפחת 

, תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה שנתקבלה כהלכה בישיבת משניים)
  התאם להוראות תקנות אלה.דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה ב

ידי ישיבת  פי החלטת הדירקטוריון או על ידי או על פוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו עלכ .109
המשמש כחבר הדירקטוריון, תהיינה בעלות (שאינו תאגיד) ידי אדם  ועדה של הדירקטוריון או על

ריון האלה או האנשים תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטו
המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל אחד מהם כחוק וכאילו 

  היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה האמורה.

  

  עדות הדירקטוריוןו

צל לה ועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אודירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. בה .110
ועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון ומסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. ב

כפוף להוראות חוק החברות באו להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. 
בכל  ועדות כאמור.ווהוראות תקנון זה, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן ל

  ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות.

לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל  110בסעיף ל ועדה שתוקם כאמור כ .111
ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי  ההוראות שתיקבענה על
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בתקנון זה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה שהן מתאימות  ההוראות הכלולות
והכל בכפוף להוראות חוק  ידי הדירקטוריון וכל כמה שלא באו במקומן הוראות שניתנו על

  .החברות

עדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם לקביעת ו .112
ות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון, יובאו החלט הדירקטוריון.

  לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועדה שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע בתוקפה  .113
 לא ידע על ביטולה.של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, ש

כל הפעולות שנעשו בתום לב בישיבת הדירקטוריון או על ידי ועדה של הדירקטוריון או על ידי כל 
אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של דירקטור או 

כזה נתמנה כדין  אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם
  והיה כשיר להיות דירקטור.

  

  מנהל הכלליה

  .למנות יותר ממנהל כללי אחד הדירקטוריוןורשאי  דירקטוריוןההכללי ימונה ויפוטר בידי  מנהלה .114

מנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה במסגרת המדיניות שקבע הדירקטוריון ה .115
כויות הניהול והביצוע שלא הוקנו בחוק החברות או בתקנון זה וכפוף להנחיותיו ויהיו לו כל סמ

  לאורגן אחר של החברה והוא יהיה נתון לפיקוחו של הדירקטוריון. 

המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול לאחר, הכפוף לו, מסמכויותיו. האישור יכול 
  .ויכול שיהיה לעניין מסוים שיהיה כללי ומראש

ללא דיחוי על כל עניין חריג שהוא מהותי  הדירקטוריון יושב ראשלי יודיע להמנהל הכל  א)( .116
לא . מועדים ובהיקף שיקבע הדירקטוריוןלחברה, וכן יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, ב

היה לחברה יושב ראש דירקטוריון או שנבצר ממנו למלא תפקידו, יודיע המנהל הכללי 
 ;ןכאמור לכל חברי הדירקטוריו

המנהל הכללי יודיע ליו"ר הדירקטוריון החברה, ללא דיחוי, על כל עניין או נושא שבו יש לו   )(ב
 עניין אישי ו/או עלול ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו בחברה.

ראש הדירקטוריון רשאי, מיוזמתו או לפי החלטת הדירקטוריון, לדרוש מהמנהל הכללי  יושב  )ג(
  ;דין וחשבון בנוגע לעסקי החברה

ראש הדירקטוריון  הצריכו הודעה או דין וחשבון כאמור פעולה של הדירקטוריון, יזמן יושב  )ד(
ללא דיחוי ישיבה של הדירקטוריון לצורך דיון בהודעה או החלטה על נקיטת הפעולה 

  הנדרשת. 

  

  נושאי משרה

הל כללי) מנהל הכללי יהיה רשאי מזמן לזמן למנות לחברה נושאי משרה (למעט דירקטורים ומנה .117
לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שהמנהל הכללי ימצא לנכון מזמן לזמן, וכמו כן יהיה 
המנהל הכללי רשאי להפסיק את שירותיהם של אחד או יותר מהנזכרים מזמן לזמן ובכל זמן, לפי 

  שיקול דעתו המוחלט.

ויות והתפקידים של נושאי וכל לקבוע, כפוף להוראות חוק החברות, את הסמכי מנהל הכלליה .118
תנאי כהונתם של נושאי המשרה יקבעו בהתאם לאמור בחוק ידו כאמור.  המשרה שמונו על

 החברות.

 

  מבקר הפנימיה

  דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי, לפי הצעת ועדת הביקורת. .119

ק ונוהל המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר, את תקינותן של פעולות החברה מבחינת השמירה על החו .120
  עסקים תקין.
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אחרת על ידי  או אם נקבע יושב ראש הדירקטוריוןהממונה הארגוני על המבקר הפנימי יהיה  .121
  .דירקטוריון החברה

הצעה לתכנית  , לאחר שנבחנה על ידי ועדת הביקורת,המבקר הפנימי יגיש לאישור הדירקטוריון .122
  הנראים לו.עבודה שנתית או תקופתית והדירקטוריון יאשר אותה בשינויים 

  

  ואה החשבון המבקרר

עד תום האסיפה  םבתפקיד ובכל אסיפה שנתית וישמש ויתמנאחד או יותר,  ,רואה החשבון המבקר .123
 רגילהשנתית שלאחריה. על אף האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית, בהחלטה שתתקבל ברוב 

מעבר לתום האסיפה למנות רואה חשבון מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר, שלא תארך 
  השנתית השלישית שלאחר זו שבה מונה. 

בכפוף ובהתאם להוראת חוק  האסיפה הכללית רשאית לסיים את כהונתו של רואה החשבון המבקר .124
  החברות.

או בידי מי שהוסמך  הדירקטוריוןשכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת יקבע בידי  .125
 אה החשבוןווח בכל אסיפה שנתית על תנאי העסקתו של רויד אשר, לכך על ידי הדירקטוריון

 חוק הוראות לפי הכספיים דוחותיה לבחינת החברה שמינתה ועדהוה או הביקורת ועדת המבקר.
 לפני המלצותיה ותביא שכרו ואת המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף את תבחן, החברות

  .הדירקטוריון

ותים נוספים לחברה שאינם פעולת ביקורת יקבע בידי עבור שירהמבקר שכרו של רואה החשבון  .126
 –"רואה חשבון" , סעיף זהלעניין  ., או בידי מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריוןהדירקטוריון

  לרבות שותף, עובד קרוב של רואה חשבון ולרבות תאגיד שבשליטתו.

  

  תוקף פעולות ואישור עסקאות שאינן חריגות

הפעולות שנעשו על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון או על  בכפוף להוראות כל דין, כל .127
יהיו  –ידי כל אדם הפועל כדירקטור או כחבר ועדת דירקטוריון או על ידי המנהל הכללי, לפי העניין 

תקפות אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם כלשהו במינוי הדירקטוריון, ועדת הדירקטוריון, 
או המנהל הכללי, לפי העניין, או שמי מנושאי המשרה האמורים היה פסול הדירקטור חבר הועדה 

  מלכהן בתפקידו.

נושא משרה אשר לו עניין אישי בפעולה של החברה יגלה לחברה, זמן סביר לפני המועד לדיון  .128
  .מהותיים מסמך או עובדה כל לרבות, בפעולה האישי ענינו מהות את הפעולה באישור

של חריגה  לאאו עסקה עם בעל שליטה בה,  אוה עם נושא משרה בה של חברחריגה  לאעסקה  .129
יש בה עניין אישי, למעט לבעל השליטה בחברה  אוהחברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה 

וקרוביהם,  בחברהשל בעלי השליטה  אושל נושאי המשרה  והעסקתםתנאי כהונתם ל הנוגעת עסקה
יכול שייעשה על ידי הביקורת  ועדת. אישור אות הדין)תאושר על ידי ועדת הביקורת (בכפוף להור

 מתן אישור כללי לסוג מסוים של עסקאות או על ידי אישור עסקה מסוימת.

עסקאות חריגות עם נושא משרה או בעל שליטה בחברה או עם אדם אחר שלנושא המשרה או בעל  .130
ושאי המשרה ולתנאי השליטה עניין אישי באישורן וכן עסקאות הנוגעות לתנאי כהונתם של נ

 כהונתם של בעלי השליטה וקרוביהם תאושרנה בדרך הקבועה על פי דין.

  

  לוקהח

  ובכפוף למגבלות על פי דין. ל חלוקה תתקבל בדירקטוריון החברהחלטת החברה עה .131

  

  דיבידנד ומניות הטבה

בה יחולקו פוף לכל זכויות מיוחדות או מוגבלות המוענקות למניות כלשהן, דיבידנד או מניות הטכ .132
באופן יחסי לסכום ההון הנפרע על ערכן הנקוב של המניות, וזאת מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה 

  על המניות.
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החברה רשאית לקבוע מועד קובע לצורך הזכות לקבלת דיבידנד, ובלבד שמועד זה יהיה מאוחר  .133
  ממועד ההחלטה על חלוקת הדיבידנד.

, זכויות או סכומים העומדים לתשלום בגין מניות דירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד, הטבהה .134
ו/או שעבוד, ולהשתמש בכל סכום כאמור או לממש כל הטבה וכל זכות  עיכבוןשלגביהן יש לחברה 

 עיכבוןולהשתמש בתמורת המימוש לשם סילוק החובות של בעל המניות האמורות בגינם יש לחברה 
  ו/או שעבוד. 

את הזכות לדיבידנד או לכל חלוקה אחרת שהוכרז עליהם  עברת מניה לא תקנה למקבל ההעברהה .135
לאחר אותה ההעברה ולפני רישום ההעברה. על אף האמור לעיל, במקרה שהעברת המניות טעונה 

  אישור הדירקטוריון, יבוא תאריך האישור במקום תאריך רישום ההעברה.

על חלוקתו, יראו את ) שנים מיום ההחלטה 7יבידנד שתשלומו לא נדרש תוך תקופה של שבע (ד .136
 הזכאי לו כמוותר עליו, והוא יחזור לבעלות החברה.

המחאה או העברה בנקאית, תנו הוראות אחרות, מותר יהיה לשלם כל דיבידנד על ידי יאם לא נ .137
פקודת תשלום שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של הזכאי לו, או במקרה של בעלים משותפים 

ם ראשון במרשם בעלי המניות ביחס לבעלות המשותפת. כל רשומים, לאותו חבר ששמו רשו
ערך לפקודת האדם שאליו היא נשלחת ופירעונה ישמש שחרור בנוגע לכל התשלומים יהמחאה כזו ת

  שנעשו בקשר לאותה מניה.

הדירקטוריון רשאי לנכות מכל דיבידנד או חלוקה אחרת שעומדים לשלמם בקשר למניות שברשותו  .138
אם הוא בעליהן היחיד או בשותפות עם בעל מניות אחר, כל סכומי כסף המגיעים  של בעל מניות, בין

 , דרישות מיסוילבדו או בשותפות עם אחר, על חשבון דרישות תשלוםלחברה ממנו שעליו לסלקם 
  וכדומה.

הדירקטוריון רשאי על פי שיקול דעתו להפריש לקרנות מיוחדות כל סכום שהוא מרווחי החברה, או  .139
כסיה, או חלקה היחסי בשערוך נכסי החברות המסונפות אליה ולקבוע ייעודן של קרנות משערוך נ

 אלה.

  

  יזוגמ

 .בכפוף להוראות חוק החברות ,רוב קולות בעלי המניותאישור מיזוג טעון  .140

  

  רוטוקוליםפ

חברה תנהל מרשם פרוטוקולים של אסיפות כלליות, אסיפות סוג, ישיבות דירקטוריון וישיבות של ה .141
ת הדירקטוריון, ותשמור אותם במשרדה הרשום או במען אחר בישראל, שעליו הודיעה החברה ועדו

  ) שנים ממועד האסיפה או הישיבה, לפי העניין.7, לתקופה של שבע (החברות לרשם

  ל פרוטוקול יכלול את הפרטים הבאים:כ .142

  המועד והמקום בו נתקיימה הישיבה או האסיפה;  א)(

מיופי כוח או חליפים, שמות מייפי הכוח או הממנים ובאסיפת בעלי  שמות הנוכחים, ואם הם  ב)(
  מניות, כמות המניות מכוחם מתקיימת הצבעה וסוגן;

  תמצית הדיונים, מהלך הדיונים וההחלטות שנתקבלו;  ג)(

  ידי הדירקטוריון לועדות של הדירקטוריון או למנהל הכללי; הוראות שניתנו על  ד)(

  ים, חוות דעת וכיוצא באלה שהוצגו, נדונו ו/או צורפו.מסמכים, דוחות, אישור  ה)(

פרוטוקול כזה של אסיפה כללית, שנחתם בידי יושב ראש האסיפה ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.  .143
ידי הדירקטור שניהל את  פרוטוקול ישיבת דירקטוריון או ועדת דירקטוריון שאושר ונחתם על

 הישיבה, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

  

  בעלי המניות רשםמ

, מהותיים מניות בעלי ומרשם החברות חוק להוראות בהתאםמניות  בעליהחברה תנהל מרשם  .144
  .החברות חוק להוראות בהתאם
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  החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל. .145

מקרה של סתירה בין הרשום במרשם ב. בו הרשום לנכונות לכאורה ראיה יהיה המניות בעלי מרשם .146
המניות לבין תעודת מניה, ערכו הראייתי של מרשם בעלי המניות עדיף על ערכה הראייתי של  בעלי

 תעודת המניה.

  

  ודעותה

  . 62בסעיף מסר כאמור יהודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ת .147

הרשומים במרשם בעלי המניות,  הודעות שעל פי דין חייבת החברה במסירתן לבעלי מניותיה  א)( .148
פי הכתובת  שלחנה אליו עלילידיו של בעל המניות או ת תימסרנהלעיל,  62לסעיף בכפוף 

אם  - האחרונה שמסר לחברה. נשלחה הודעה באמצעות הדואר, תיחשב ההודעה כנמסרת 
) שעות ממועד משלוחה ואם נשלחה 72שתיים (נשלחה לכתובת בישראל בתוך שבעים ו

 ;) ימים ממועד משלוחה10תוך עשרה ( -לכתובת בחו"ל 

ידי פרסום הודעה בשני עיתונים יומיים בעלי  החברה רשאית למסור הודעה לבעלי המניות על  ב)(
לעיל, ותאריך הפרסום בעיתון ייחשב כתאריך  62בסעיף תפוצה רחבה בשפה העברית כאמור 

  .שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות

(א) לא תחולנה מקום בו החברה בחרה ליתן הודעה כאמור בס"ק (ב) זה, פסקה הוראות 
  ;למעט אם חלה חובה מפורשת מכח הדין לפרסם הודעה בדרך אחרת

כל חובה על החברה ליתן הודעה למי שלא (ב) לעיל כדי להטיל -אין באמור בפסקאות (א) ו  (ג)
  המציא לחברה כתובת בישראל.

  חשב בעל מניות כמי שלא המציא לחברה כתובת:יבכל אחד מהמקרים הבאים י .149

כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום בו נתבקש לאשר   א)(
תובת חדשה, והחברה לא קיבלה כי הכתובת האמורה עודנה כתובתו או להודיע לחברה על כ

  ;) יום ממועד משלוח ההודעה30תשובה תוך שלושים (

 -כאשר החברה שלחה לו לפי הכתובת האחרונה שהמציא מכתב בדואר רשום, ורשות הדואר   ב)(
הודיעה לחברה כי אין הוא ידוע בכתובת האמורה או  -אגב החזרת המכתב או בלא לעשות כן 

  מכל סיבה דומה אחרת.

תפים במניה יכולה החברה ליתן הודעה בשולחה הודעה לשותף ששמו נזכר ראשון במרשם בעלי לשו .150
 המניות לגבי אותה מניה.

  כל מסמך או הודעה שנמסרו על ידי החברה בהתאם להוראות תקנון זה יחשבו כנמסרים  .151
  כהלכה למרות פטירתו, פשיטת רגל או פירוק של אותו בעל מניות (בין אם החברה ידעה 

  ל כך ובין אם לאו), כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח ומסירה ע
  ין באותן מניות.יכאמור יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונ

  

  ירוק החברהפ

אלא אם נקבע במפורש אחרת בתקנון  -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי  .152
 תחולנה ההוראות הבאות: -אה של מניה כלשהי זה או בתנאי ההוצ

המפרק ישתמש תחילה בכל נכסי החברה לשם פירעון חובותיה (נכסי החברה לאחר תשלום   א)(
  ");הנכסים העודפים" :חובותיה יקראו להלן

כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפים בין בעלי   ב)(
  ;רטה לערכן הנקוב של המניות- פרוהמניות באופן יחסי 

המפרק  , רשאיהמניות בעליקולות  ברובבאסיפה הכללית באישור החברה בהחלטה שתתקבל   ג)(
לחלק את הנכסים העודפים של החברה או כל חלק מהם בין בעלי המניות בעין וכן למסור כל 

  ק ימצא לנכון.נכס מהנכסים העודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפר
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  , ביטוח ושיפויטורפ

נושא משרה בה  ו/או בדיעבד, מראש ,חברה רשאית לפטורהבכפוף להוראות חוק החברות,   (א) .153
 .הפרת חובת הזהירות כלפיה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב

יה לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפ החברה אינה רשאית ,)על אף האמור בסעיף קטן (א  (ב)
  עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.

(א) לעיל, תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה בחברה  בסעיף קטןלפטור כאמור  הזכאות  (ג) 
בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה 

קיפין, ו/או שלחברה עניין כלשהו בו מחזיקה בו במניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בע
  ").אחר תאגיד: "להלן(

כולה  ,להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בהרשאית החברה , כל דיןבכפוף להוראות  .154
שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה  או תשלום הוצאה ,בשל חבות או מקצתה,

 בה, בכל אחת מאלה:

  ירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;הפרת חובת זה  א)(

, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר חברהה הפרת חובת אמונים כלפי  ב)(
  להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

  ;חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר  ג)(

, שהוציא נושא יןהוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך ד  (ד)
   .בעניינו שהתנהל מנהלית אכיפה הליךבקשר עם המשרה, 

 .)(א) לחוק ניירות ערך1נד(א)(52תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף   )ה(

  .ביטוח על פי כל דיןלפעולה אחרת המותרת כל   (ו)

ות להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של כל אדם לרבבכפוף  .155
נושא משרה בחברה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בתאגיד אחר 

לעיל מכוח פעולה  )ו(154 עד) א(154 בסעיפי משנה(כהגדרתו לעיל), בשל חבות שתוטל עליו כמפורט 
 .אגיד האחרשעשה בתוקף היותו דירקטור בת

 סעיפיבהחברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט , כל דיןפוף להוראות כ .156
עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה או שהוציא ) להלן, שהוטלה עליו ו(א) עד ( משנה

 בחברה:

תן בפשרה או פי פסק דין, לרבות פסק דין שני אדם אחר עלחבות כספית שהוטלה עליו לטובת   (א)
 משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה בשל והכל פסק בורר שאושר בידי בית משפט

  ;בחברה

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או   ב)(
הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת 

כהגדרתו בחוק  ום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי,כתב איש
או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך  החברות,

 בשל והכל, או בקשר לעיצום כספי פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית
  ;הבחבר משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה

 חבות"-" ופלילית חקירה בו שנפתחה יןיבענ אישום כתב הגשת בלא הליך סיום" הזבסעיף 
  ;א) לחוק החברות1(א)(260כמשמעותם בסעיף  - "פלילי להליך כחלופה כספית

ו/או שיוציא התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא לרבות הוצאות הוצאות   (ג)
בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או  בהן שחויבנושא המשרה או 

 שאינה בעבירה הורשע שבו פלילי באישום או, זוכה שממנו פלילי באישום או, בידי אדם אחר
 ;בחברה משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה בשל והכל, פלילית מחשבה הוכחת דורשת

שהוציא נושא  דין כיורלל זה שכר טרחת עהוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכ  (ד)
   ;שהתנהל בעניינואכיפה מנהלית המשרה, בקשר עם הליך 

  ;ערך ניירות לחוק)(א) 1נד(א)(52 בסעיף כאמור ההפרה לנפגע תשלום  (ה) 

(לרבות, מבלי לגרוע  שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין אחר מחדל או מעשה כל  )ו( 
) לחוק ניירות ערך, ככל 1ח(ב)(56ביחס לנושאים הנזכרים בסעיף מכלליות האמור, שיפוי 
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ג' 363) ובסעיף 1988-) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח2טז(ב)(50שסעיף זה תקף, בסעיף 
לחוק החברות, וכל הליך אדמיניסטרטיבי בו ניתן ע"פ דין לשפות את הוצאות ההליך וככל 

, תניה זו תחשב כלולה זהכאמור בתקנון שחוק כאמור מחייב הוספת תניה המתירה שיפוי 
  .)זהבתקנון 

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון החברה יחליט  .157
להעניק לו כתב שיפוי, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או שיוצאו על ידי החברה, לא 

מסך ההון העצמי של החברה לפי  25%וה לשיעור של ) סכום השו1יעלה במצטבר על הגבוה מבין: (
דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה, המבוקרים או המסוקרים, לפי העניין, כפי 

מיליון ש"ח, והכל בתוספת סכומים  25-ל) סך השווה 2שיהיו במועד תשלום השיפוי בפועל; (
  התקשרה החברה. שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת הביטוח במסגרת ביטוח בו

מראש התחייבות לנושא משרה לשיפוי, בכפוף לאפשרות החברה לשפות  ליתןתהא רשאית  החברה .158
 תהא לשיפוי ההתחייבות"). לשיפוי התחייבותנושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין (להלן: "

 :הבאים מהמקרים אחד לכל

 שלדעת לאירועים תוגבל לשיפוי שההתחייבות ובלבד, לעיל(א) 156בסעיף  כמפורט  (א)
 או לסכום וכן לשיפוי ההתחייבות מתן בעת בפועל החברה פעילות לאור צפויים הדירקטוריון

מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו  לאמת
ויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן האירועים שלדעת הדירקטוריון צפ

  הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

  יל.) לעו(156(ב) עד 156אירועים כמפורט בסעיפים   (ב)

החברה תוכל, בכפוף להוראות תקנון זה, להחליט בדבר שיפוי נושא משרה בה בדיעבד, וזאת באופן  .159
 .שתבחר כפי מלא או חלקי

 שיפוי של בדרך(בין  לשפות/או ו לבטח, מאחריות לפטור רשאית החברה, דין כל להוראות בכפוף .160
 משרה כנושא יכהן או מכהן ,כיהן אשר אדם) לשיפוי מראש התחייבות מתן של בדרך ובין בדיעבד

, ערך ניירות בה מחזיקה שהחברה אחרת בחברה החברה מטעם יועסק או מועסק, הועסק/או ו
, בשל ")האחרת בחברה משרה נושא(להלן: " בה כלשהו ענין שלחברה או, בעקיפין או במישרין

ושא משרה או חבות, תשלום, או הוצאה שיוטלו עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נ
  לעיל יחולו בהתאמות המתחייבות מכך. 159 עד 153מועסק בחברה האחרת, ולעניין זה סעיפים 

תה בחוזה ביטוח, בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרו אין .161
 או לעניין מתן פטור או שיפוי: 

 לגרוע מבלי אך לרבות, האחרת בחברה משרה נושא או בחברה משרה נושא שאינו למי בקשר  (א) 
  ;החברה של יועצים או קבלנים, עובדים, לעיל האמור מכלליות

 או הפטור, שהביטוח ככל, האחרת בחברה משרה נושא או בחברה משרה לנושא בקשר  (ב)
   .הדין פי על אסורים אינם השיפוי

  

  חיוב החברה

חתימתו של כל אדם שימונה מדי פעם בפעם על ידי הדירקטוריון באופן כללי או למקרה   (א) .162
חותמת החברה או שמה המודפס עם מיוחד בין בעצמו ובין ביחד עם אנשים נוספים, יחד 

 ;תחייב את החברה

ולגבי גובה  נפרדות לגבי עסקים שונים של החברה רשאי הדירקטוריון לקבוע זכויות חתימה  (ב)
  הסכומים לגביהם מוסמכים האנשים לחתום.

  

   ינוי תקנוןש

 החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית. .163
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  חסימת מניות

 שיפורסם עללמסחר בבורסה כאמור בתשקיף  החברה לציבור ורישומן מניותככל שתושלם הצעת  .164
מניות שהוחזקו על ידי , יחולו על (א) )"התשקיף(להלן בסעיף זה: " 2021ידי החברה בחודש אוגוסט 

מימוש אופציות מניות שתנבענה מ(ב) - בעלי המניות בחברה כפי שיהיו ערב פרסום התשקיף; ו
, כללי החסימה ")המניות החסומות: "ביחד (להלן שהוענקו עובר למועד רישום המניות למסחר

 ם:הבאי

, לא לראשונה של מניות החברה בבורסה רישוםה) החודשים שתחילתם במועד 6בשישה ( )1(
 .החסומותיעשה בעל המניות כל עסקה או פעולה במניות 

  לתשקיף. 3.10הבורסה כמפורט בסעיף חסימה זו הינה בנוסף לחסימה על פי תקנון  )2(

קיעים אשר השקיעו משניירות הערך אשר יוקצו לביחס ללא תחול  חסימה זו ,יובהר כי
עליהם  ,לתשקיף 3בפרק  3.7.5-ו 3.5.4כאמור בסעיפים  SAFE-בחברה במסגרת הסכמי ה

  בלבד. לתשקיף 3.10יחולו הוראות החסימה על פי תקנון הבורסה כמפורט בסעיף 

לעיל, דירקטוריון החברה יהיה רשאי לקבוע ביחס למניות החסומות,  164 האמור בסעיףעל אף  .165
  .לעיל 164בסעיף , כי לא תחול עליהן חסימה כאמור כולן או חלקן

  



1 - ה  

  תמורת ההצעה  – 5 פרק

  ההנפקה תמורת 5.1

, ")ההנפקה תמורת(להלן:" ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה של מההנפקה הצפויה התמורה

ההנפקה הצפויה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בה, והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת 

) לחוק ניירות ערך, 2)(1א(16יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה שתפרסם החברה בהתאם לסעיף 

  . 2007-קנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס"זתול 1968-התשכ"ח

  

 יעוד התמורה 5.2

 של השוטפתלמימון פעילותה  החברה את תשמש, ההנפקה הוצאות בניכוי ,ההנפקה מורתת 5.2.1

ובשים לב ליעדים ולאסטרטגיה העסקית של החברה כפי שיהיו  ,לעת מעת שתהיה כפי ,החברה

) הרחבת היקף 1: (מישורים עיקריים בשנינכון למועד התשקיף, יעדי החברה מתרכזים  .מעת לעת

 ,בטריטוריות בהם החברה כבר פעילה חדירה לשווקים ותעשיות נוספים גאוגרפית, - הפעילות

הגדלת וכן  השגת אישורים רגולטוריים באזורים בהם פועלת החברה ושווקי היעד של החברה,

. סך הרחבת היקף הפעילות מערך השיווק ומכירות הגדלת לקוחות והיקף השירותים על ידיה מספר

 - ) מחקר ופיתוח2( ;דולר מיליוני 6.2-כ שלהחודשים הקרובים בסך  12בהשקעה במהלך  מוערכת

ילות בהתאם לתכנית המחקר והפיתוח של החברה, אשר נכון למועד התשקיף, מתרכזת המשך פע

הוספת פונקצונאליות בתוכנת  על ידי ברגולציה ובטיחות טיסה, הפחתת עלויות ויצירת ערך

. סך הרחבת יכולות המטעדים הקיימיםכן מטע"דים נוספים וומשתמש הקצה ובחינת אינטגרציה 

לפרטים ; מיליוני דולר 5-החודשים הקרובים בסך של כ 12ה במהלך בהשקע מחקר ופיתוח מוערך

בדבר היעדים והאסטרטגיה העסקית של החברה נכון למועד התשקיף (אשר עשויה נוספים 

כמו כן,  לתשקיף. 6בפרק  6.25ראו סעיף  להשתנות בהתאם להחלטות הדירקטוריון מעת לעת)

, בסכום שיקבע בהתאם תמורת ההנפקה תשמש לתשלום מענקי הנפקה לנושאי משרה בחברה

שלא יעלה , ובהיקף מקסימלי לתשקיף 8כמפורט בפרק  לסכום שתגייס החברה במסגרת ההנפקה,

ייעוד תמורת ההנפקה כי, הערכת החברה בקשר עם  מובהר .1דולר מיליוני 4.0-של כ על סך

החודשים הקרובים כאמור, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד,  12הצפויה במהלך  ההשקעהו

 המידע על תומבוסס אלו ותהערככהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו בשליטת החברה בלבד. 

שלא  אלו עשויות ותהערכ. העתידית לפעילותה ביחס תחזיותיה ועל כיום החברה בידי הקיים

קי או שונה ואף שונה באופן מהותי, בשל הצלחת ההנפקה על פי להתממש או להתממש באופן חל

תשקיף זה ו/או שינויים בתחום פעילותה של החברה ו/או קשיים טכנולוגיים ו/או מגבלות 

 6בפרק  6.27רגולטוריות ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 לתשקיף.

בפרק  3.5.2.3סעיף הנפקה ראו ההוצאות חלק מירה כלפרטים בדבר הכרה בהמרת ההלוואה ההמ 5.2.2

 ף.לתשקי 3

כגון  עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה באפיקים סולידיים 5.2.3

), A-לפחות ( פקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות בעלות דירוג אשראי

תיחשב כהשקעה  החברה מעת לעת. לצורך האמור לעיל, לאיקבע על ידי הנהלת ימק"מ וכד', כפי ש

                                                           
לתשקיף זה, כולל גם סכומים  8נושאי המשרה בחברה כאמור בפרק ההנפקה ל ימענק התמורה לעניין לעניין זה יצוין כי, חישוב   1

השלמת  חודשים ממועד 12 , עד לתוםSAFE-שיתקבלו בחברה כתוצאה ממימוש כתבי האופציה שהוענקו כחלק מהסכמי ה
   דולר נוספים. נימיליו 0.1-כ, וככל שימומשו מלוא כתבי האופציה כאמור, נושאי המשרה עשויים להיות זכאים לסך של עד ההנפקה
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נוספים, אשר נכס  , במניות או מכשירים)מעו"ף או מט"ח(באפיקים סולידיים, השקעה בנגזרים 

כתיבת פוזיציות  ף או רכישת או"הבסיס שלהם הינו מניות או מדדי מניות או אופציות במעו

 .)סי החברהלמעט אם הדבר יעשה לצורך הגנה על נכ(בנגזרים 

ביחס לניירות ערך אחרים אשר יוצעו על פי תשקיף המדף, הפרטים הקבועים בפרק ו' לתקנות  5.2.4

פרטי תשקיף, "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת ניירות הערך המוצעים", יובאו 

במסגרת דוח הצעת מדף על פיו יוצעו ניירות הערך הרלוונטיים, וזאת בהתאם להוראות תקנה 

 ) לתקנות האמורות.א(א25

  

 סכום מינימלי 5.3

  נקבע סכום מינימלי להנפקה. לא

   

 חיתום 5.4

מובטחת בחלקה בחיתום על צפויה להיות על פי תשקיף להשלמה ניירות הערך המוצעים הנפקת 

 (להלן ודיסקונט קפיטל חיתום בע"מ בע"מלאומי פרטנרס חתמים  בהובלתקונסורציום חתמים  ידי

ערך הו על הודעה משלימה אשר מכוחה יוצעו ניירות מם יחתמיהחתבהתאם, "). םמיהחת: "יחד

כאמור כחתימה על התשקיף.  םבחתימת לציבור מכוח תשקיף להשלמה זה ויראוהמוצעים 

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

  .תשקיףל 2בפרק  2.5ים ראו סעיף יעוץ. לפרטים נוספית הפצה, ריכוז וועמלוחיתום 
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  תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד –חלק ראשון 
  

  החברה ותיאור התפתחות עסקיהפעילות  

  מבוא 

  :המופיעים בפרק זה ובתשקיף, להלן הגדרות מונחים מרכזיים לשם הנוחות

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

) של החברה, 100%חברות בבעלותה ובשליטתה המלאה (  "חברות הבת"

  להלן; 6.1.3.9המפורטות בסעיף 

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

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

  כלי טיס בלתי מאויש;  "כטב"מ"

, מטען יעד, הנישא על ידי כלי טיס ונועד להגשמת מטרה כלשהי  "מטע"ד"

  ;מצלמה או חיישן לייזרלדוגמא 

הכפוף למגבלת משקל (כולל המטען שהוא נושא), כטב"מ   "מיני כטב"מ"

  ;המשתנה בין אזורים

מערכת "

או  "איירובוטיקס

  "המערכת"

חיישנים מערכת אוטומטית שכוללת רחפן, תחנת עגינה, 

ניווט סוללות, , מערכת תקשורת, מוטסים (מטע"דים) שונים

  ;ובקרת אקלים

 בקרה אוו/איסוף נתונים  ומבצע מהסביבה נתונים חשה מכשיר  "חיישן"

  ;נתונים של

באמצעות סיבוב מדחף בעל להבים, בדומה  עילויהיוצר  כטב"מ,  "רחפן"

  ;למסוק

  התעשייה;הכלכלה והרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד   "החדשנות רשות"

רשות התעופה האזרחית. רשות מקצועית האחראית על ענייני   "רת"א"

רשות התעופה האזרחית, התעופה האזרחית לפי הוראות חוק 

  ;2005-תשס"ה

וסיומה במועד פרסום  2019בינואר  1תקופה שתחילתה ביום   "תקופת התשקיף"

  התשקיף;

המרכזת משאבי מחשב, לרוב באמצעות חוות שרתים  תשתית  "תשתית ענן"

לשם הקצאתם למשתמשים על פי דרישה, ללא מעורבות ישירה 

  של המשתמשים;

"TC"  TYPE CERTIFICATE;אישור סוג לכלי טיס ,  

"CAA"  Civil Aviation Authority – ;רשות תעופה אזרחית  

"FAA"  Federal Aviation Administration (FAA) - התעופה  רשות

  ;בארה"ב תליהפדר
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  כללי 

מוגבל  ןבעירבוכחברה פרטית  2014באוגוסט  5התאגדה ונרשמה בישראל ביום  החברה

  ., והחלה לפעול באותו מועדאיירובוטיקס בע"מבשם 

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של 

, חברה ציבוריתלאחר הנפקת המניות המוצעות על פי תשקיף זה, החברה תהא החברה. 

  ומניותיה תרשמנה למסחר בבורסה. ,כהגדרת המונח בחוק החברות

  החברה של פעילותה תחום 

 , במישרין ובאמצעות חברות הבת,תעוסקהחברה מיום היווסדה ונכון למועד התשקיף,  6.1.3.1

 Drone" -אוטומטי  (רחפן) באמצעות כטב"מבאופן אוטומטי, באיסוף, ניתוח והנגשת מידע 

In A Box"  (רחפן בקופסא)" :ת והכולל תומערכהחברה פיתחה  .")תחום הפעילות(להלן

, בתהליך אוטומטי, שאינו עבור לקוחות מידע ועיבוד נתונים לתובנות בעלות ערך איסוף

, ומספקת ללקוחותיה שירות מקצה לקצה, וללא התערבות אנושית דורש מגע יד אדם

 באמצעות כטב"מ אוטומטי, נתונים שנאספים מהמרחב האווירימ ערך הפקתהמאפשר 

  .בצורה אוטומטית, מהירה, בטוחה ויעילה

אשר  ,פורמת תוכנה, רגולציה ותפעולטטכנולוגיה, פל הינםהחברה פעילות של התווך עמודי  6.1.3.2

 . ללקוחותיה לקצה מקצה שירות מתן - חזונהלהגשים את מאפשר לחברה יחד  םשילוב

, החברה פיתחה מגוון באמצעות הכטב"מ לצורך ביצוע טיסות באופן אוטומטי ובטיחותי 6.1.3.3

תכנון  הכוללים את, רחב של פתרונות טכנולוגים לביצוע כל שלבי הטיסה באופן אוטומטי

 מרחוק טיסה, המראה, טיסה במרחב, שידור לאחור ושליטההטיסה, בדיקות לפני ה

, ניקוי הכלים, ניםחייש או"דים מטע ,, נחיתה אוטומטית, החלפת הסוללהברחפן

  אבטחתם, בקרת אקלים באחסון, אוטומציה ולוגיקה בתקלות ובחירום.

באופן אוטומטי, החברה  ממנו התובנות והפקת עיבודו, מידעה איסוף לצורךכן,  כמו 6.1.3.4

פיתחה מגוון רחב של פתרונות טכנולוגיים ומתודולוגיים ופעלה להשגת רישוי מתאים 

פתרונות אלה נועדו להבטיח את איכות התוצר הסופי, לקצר את זמן הפעלתם.  לצורך

כוללים  הפתרונות .ללקוחות ולאפשר אבטחה והצפנה של המידעאספקת התוצרים 

(וידאו, תמונה, לייזר),  באמצעים שוניםהמידע בצורה אופטימלית לכידת טכנולוגיות ל

החלפת נים המותאמים לאוטומציה (ש, חיישמירה על הדיוק והרזולוציה הנדרשים

רשים כוח וענן שבה מתבצעים עיבודים הד ותשתית )הרחפןהפעלתם על גבי ו חיישנים

באמצעותה  ,)INSIGHTFUL(מערכת  יצרה פלטפורמה ייעודיתהחברה בנוסף, חישוב גדול. 

  כמאגר מידע אינטראקטיבי., אשר משמשת התובנות היא מנגישה את

שמספקת החברה  הפתרון הכולל המשלימים את פעילות החברה מורכבת ממספר מרכיבים 6.1.3.5

  :ללקוחותיה

  מערכת איירובוטיקס )1(

מערכת אוטומטית שכוללת רחפן, תחנת עגינה, חיישנים כאמור, החברה פיתחה 

  ניווט ובקרת אקלים. סוללות, מוטסים (מטע"דים) שונים, מערכת תקשורת, 

בצורה  ,כל הפעולות הנדרשות לצורך איסוף המידע מתבצעות באמצעות הרחפן

ממריא  . הרחפןקיצוניים תנאי סביבה ומזג אוירב, ויקת, אוטומטית, מדבטיחותית
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 ובהתערבות ת בתוך תחנת העגינה הייעודית ובכך מייתר את הצורך במגע יד אדםונוח

  , מנגיש את איסוף המידע האווירי ומפחית את הסכנה לטעות אנוש. אנושית

כוללת זרוע רובוטית חכמה שמסוגלת להחליף סוללות ומטע"דים ולטפל תחנת העגינה 

חיי ובעלת יכולת ניהול  נטענותסוללות  10מכילה היא  ,ברחפן באופן אוטומטי

בכל , של הרחפן באוויר שהייה מירביסוללות אשר מאפשרת ייעול אנרגטי ומשך ה

חיישנים  9. כמו כן, לתחנת העגינה יכולת להכיל עד דיתייובזמינות מ שעות היום

מטע"דים שונים ובכך לאפשר לרחפן יכולת של איסוף מידע מסוגים רבים ומגוונים ו

  ויכולת נשיאה של מטע"דים שונים עבור משימות שונות. 

קשים של רוחות ומזג אויר המערכת פותחה באופן המאפשר לה לעמוד בתנאי סביבה 

מידע באופן  איסוףאווירית לפעילות  ומנהלת אווירההמערכת מנטרת את מזג  .וגשמים

  אוטומטי.

ת יכולת מול מגוון רשויות וניסויים והוכחבדיקות, המערכת עברה סדרה ארוכה של 

 ארה"ב, סינגפור וישראל, בהן פועלת החברה כיום. ביניהןתעופה בארץ ובעולם, 

 ןלרחפ תמאפשרה, עגינה צה בין תחנות״, קפיStation Hopping״למערכת יכולת 

 .שאינה בהכרח התחנה ממנה המריא ת עגינהלהמריא ולנחות באופן אוטומטי בתחנ

הנמצאים בטווח הטיסה של  לשרת מספר לקוחות במקבילמערכת אחת יכולה 

  .המערכת

  איסוף מידע )2(

לאסוף מידע בתדירות  ומאפשרתאיסוף מידע חכם להמערכת משמשת ככלי 

ית, גם איסוף המידע מבוצע באופן כלל המערכת אוטומטשוברזולוציה גבוהות. היות 

לשרת (מקומי או ענן) בצורה אוטומטית,  שנאספו מועבריםאוטומטי וכל הנתונים 

המידע שנאסף מסודרים ומונגשים בצורה מלאה ללקוח. כלומר, לאחר שהרחפן נוחת, 

או כמידע גולמי ומתורגם לבסיס נתונים בו ניתן להשתמש  במהלך הטיסה עולה לשרת

ד, מודל תלת מימ ה באופן אוטומטי שלו לתובנה בעלת ערך (לדוגמא יצירתלהפוך או

  עריכת וידאו).מפה תלת ממדית ו

  פלטפורמת תובנות מידע )3(

פלטפורמת מידע תוכנתית שהינה  ,INSIGHTFULמערכת את  החברה פיתחה

בצורה אשר תפיק מקסימום  ,אוטומטית אשר מנגישה את המידע לפי זמן ומיקום

אשר מבוססות על  תובנות ויכולות עבור הלקוח ומהווה תשתית להצגת התובנות

מאובטחת, מבוססת ענן מערכת  הינה INSIGHTFULמערכת . המידע איסוף

  .המערכת גנרית ומתאימה לכל סוגי המידע שהמערכת אוספת ואינטרנטית.

מכלול השירותים ים הייחודים של נכון למועד התשקיף, המאפיינלהערכת החברה,  6.1.3.6

 האותהמפורטים לעיל, ממצבים  את שלושת המרכיבים ים, הכוללשמספקת החברה

 עותיים על פניבתחומה. החברה סבורה כי היא מציגה יתרונות משמ משמעותיכשחקן 

ללא צורך במגע  ,מקצה לקצהאוטומטי מתן שירות ו מתחריה, מבחינת האיכות, הזמינות

  יד אדם.

יחד (אשר  מהסוגים הבאיםת שירות והמודל העסקי של החברה מבוסס על מכירת חביל 6.1.3.7

  :רון הכולל של החברה)תמהווים את הפ
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עגינה, ה הכוללת בין היתר את הרחפן, תחנתמערכת איירובוטיקס (שימוש בהתקנה ו )1(

  בהתאם לצורכי הלקוח);  ,וסוללות מטע"דים

 INSIGHTFULמערכת ב שימוש ,חותשירות איסוף והנגשת מידע באופן ישיר ללקו )2(

   ;הפעלת המערכתל והדרכה

   לתקופת מתן השירותים. ותמיכה הוקתחז ,תפעול שירות )3(

בעסקה יטחוני, ישנם לקוחות המעוניינים הב ענףבעבור לקוחות  במקרים מסוימים, בעיקר

  .וקבלת שירותים שימושבסיס ולא על  ותחזוקה לרכישת מערכות

 ואיחוד האמירויות ארה"ב ,בישראל, סינגפורבעיקר החברה פועלת למועד התשקיף, נכון  6.1.3.8

  .אזורים גאוגרפיים נוספיםללהרחבת פעילותה  תופועל

שעמד בבסיס הקמת החברה היה טיסה בערים חכמות ומתן שירותים  הרעיון העסקי 6.1.3.9

באזורים אורבניים. לאחר מכן, מתוך הבנה כי הרגולציה בתחום והאישורים הרגולטורים 

טרם הבשילו, פנתה החברה לענפים בהם הפעילות מבוצעת  זהרעיון שים להגשמת הנדר

באזורים המרוחקים מאזורים אורבניים, בהם צפיפות האוכלוסין היא נמוכה, כך שתהליך 

 על מנת לטיסות אוטומטיות ללא קשר עין, הנדרשמול הרגולטור קבלת האישורים 

העיקרי של  להתמודד עם טכנולוגיות טיסה חדשניות, יהיה פשוט ומהיר יותר. המיקוד

של הוכחת  תהליך משמעותי השליםהיה לבגר את הטכנולוגיה ול 2019החברה עד שנת 

 בעיקרתה באותן שנים הי ם. הפעילות שבוצעהברחבי העול גופי הרגולציה יכולת אל מול

 הפעילות בוצעה שבהם, ובאריזונה אוסטרליהב ,ותעשיית האנרגיה מכרותה בתחום

סות מבצעיות ימצד אחד לבצע ט באופן שאיפשר הימריכוזי אוכלוסי מרוחקים אתריםב

 איפשרומצד שני  ,מבחינה טכנולוגיתהמערכת יכולות להוכיח את  וכךבתדירות גבוהה 

בכלל ללמוד ולבצע את ההתאמות הנדרשות לטכנולוגיות הטיסה החדשניות  ולטורלרג

במקומות מרוחקים  מערכת איירובוטיקס. נצילות ולטיסה אוטומטית ללא קשר עין בפרט

בשנת . בלבד שירות ללקוח אחד העניקהאחת מערכת ש היות ,10%-על פחות מ העמד אלו

קבע של שוי ירהסדרת תהליך של ביצוע נכונות ל הביעבארה"ב  לטורשהרגו, לאחר 2019

), הפנתה להלן 6.22.8סעיף ב המפורט בהרחבה TC-יך התהלמערכת החברה בשמי ארה"ב (

פעילות תוך טיסה יאפשר ר שזה, אבתהליך  לתמיכההעסקי והתפעולי  המיקודהחברה את 

הפסיקה את פעילותה , ובשמי ארה"ב ללא קשר עין אוכלוסייה ריכוזי מעל אוטומטית

ברה היה ניסיון לפעול ביפן אשר הופסק עקב המיקוד כמו כן, לח .ובאריזונהבאוסטרליה 

קל את עשוי לה רישוי הקבע בארה"בלהערכת החברה, לעיל.  כמתוארהחדש בארה"ב 

רות למספר לקוחות ימודל עסקי שבו מערכת אחת מספקת שויאפשר  תפעול המערכות

בעתיד להסדרת הרגולציה באופן דומה באזורים נוספים בעולם,  להובילכן ו במקביל

 להלן. 6.6.2כמפורט בסעיף 

והסדרת הרגולציה באזורים  רישוי הקבע בארה"ב עם בקשרכאמור  החברה תוהערכ

שר אינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, א גדרב ןהינ ,כאמור נוספים

 ועל כיום החברה בידי הקיים המידעעל  תומבוסס אלו ותבשליטת החברה בלבד. הערכ

 אלו ותהערכ. ולהליך הרישוי המתנהל בארה"ב העתידית לפעילותה ביחס תחזיותיה

ככל ואף שונה באופן מהותי, או שונה  חלקי אופןשלא להתממש או להתממש ב ותעשוי

 שינוייםבתנאים שונים וכן בשל  רישויו/או ככל שיתקבל שלא יושלם הליך הרישוי 



  6 -ו 

טכנולוגיים ו/או מגבלות רגולטוריות ו/או  קשייםבתחום פעילותה של החברה ו/או 

  להלן. 6.27התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  תרשים מבנה החזקות  

  :1להלן תרשים מבנה החזקות של החברה נכון למועד התשקיף

  

 נובמבר, אשר הוקמה בחודש ) של החברה100%חברה אמריקאית, בבעלותה המלאה (  *

ארה"ב, המרכזת את פעילות החברה ב דלאוורמדינת  ההתאגדות של, לפי דיני 2016

  .בארה"ב

, 2019 מאי, אשר הוקמה בחודש ) של החברה100%חברה סינגפורית, בבעלותה המלאה (  **

  המרכזת את פעילות החברה בסינגפור. לפי דיני ההתאגדות של סינגפור,

של החברה, אשר תרכז ) 100%בהקמה בדובאי, אשר תהיה בבעלותה המלאה (*** חברה 

  .האמירויות באיחודאת פעילות החברה 

  השליטה בחברה 

 3בפרק  3.3אינה רואה במי מהמחזיקים המפורטים בסעיף  חברההלמועד התשקיף, נכון 

  .בחברה שליטה בעלכ לתשקיף,

  

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 

אשר בוצעו  ,של החברה להשקעות בהון החברה ועסקאות מהותיות אחרות בניירות הערך

  לתשקיף. 3שקדמו למועד התשקיף, ראו פרק  שלושב

  

  חלוקת דיבידנדים 

  במהלך תקופת התשקיף, החברה לא חילקה ולא הכריזה על חלוקת דיבידנדים. 

, למעט כמפורט ד התשקיף, לא קיימות על החברה מגבלות על חלוקת דיבידנדיםנכון למוע 

  .להלן 6.20.2בסעיף 

  נכון למועד התשקיף, לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים. 

למועד התשקיף, לחברה אין יתרות רווחים ראויים לחלוקה נכון ו 2020בדצמבר  31ליום  

  כמשמעותם בחוק החברות.

                                                           
, של החברה) %100(בבעלותה המלאה אשר היתה , חברה אוסטרליתפורקה מרצון  2021בחודש יולי , כמו כן   1

ונכון למועד התשקיף אינה פעילה בה  2019בחודש יוני החברה הפסיקה את פעילותה באוסטרליה שהיות 
  .עוד

  מ"איירובוטיקס בע

Airobotics Gulf 
FZCO***

Airobotics PTE 
LTD** Airobotics Inc*

100% 100% 100% 
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  מידע אחר –חלק שני 
  

  החברההפעילות של  מידע כספי לגבי תחום 

 2019 בכל אחת מהשנים ותוצאות פעילותה החברהלהלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות  

   :)(באלפי דולר 2020-ו

  לשנה שהסתיימה ביום  
31.12.2020  31.12.2019  

  2,444  1,609  הכנסות 
  25,236  11,035  קבועות עלויות
  5,409  2,347  משתנות עלויות

שאינן  (הכנסות) הוצאות
  5,453  )81(  פעמיות)-מיוחסות (חד

 ,מימון(הכנסות)  הוצאות
  )345(  2,616  נטו

  33,309  14,308  נקי הפסד
  11,988  8,292  נכסים"כ סה
  5,811  13,338  התחייבויות"כ סה
  

להסברי הדירקטוריון בדבר ההתפתחויות ביחס לנתונים הכספיים של החברה כפי שהם  

, ראו 2020-ו 2019 של החברה בכל אחת מהשניםמופיעים בדוחותיה הכספיים המאוחדים 

  לתשקיף זה. צ"בלדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המ 2סעיף 

      

  2פעילות החברהכללית והשפעת גורמים חיצוניים על סקירה  

כלכלית בה פועלת החברה נכון למועד -להלן פרטים עיקריים אודות הסביבה המקרו

כלכליות אשר יכול ותהא להן השפעה מהותית על -תשקיף זה, וההשפעות המקרו

  תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחויות בה:

  המהפכה הדיגיטלית 

בעשור האחרון  .אוטומטיות"ם מצעות מערכות כטבבאמתבצעת כאמור החברה  פעילות

החל לצמוח שוק אזרחי חדש  ,וכחלק מהתקדמות טכנולוגית בתחום המכשירים הניידים

תעשיית הכטב"ם . 3ייםבשווקים צבא בעיקר 2000-שפעלה עד שנות ה ,לתעשיית הכטב"ם

  .20254שנת  עד דולר מיליארד 46-שווי של כצפויה לגדול ולהגיע ל הגלובלית

טרנספורמציה תהליכי ומונעת גם ממהפכת המידע  כאמור בתחום הכטב"םמגמת הצמיחה 

הכטב"ם עם בינה מלאכותית  תב טכנולוגיישילו .המתרחשים בתעשיות השונות 5דיגיטלית

ומתן פתרונות חדשים  של הפעילות בחלקים גדולים יותר וחישה מרחוק יאפשרו אוטומציה

                                                           
ויובהר כי החברה לא פנתה לקבלת אישור , זה הינו מידע פומבי שפורסם לציבור 6.5המידע האמור בסעיף    2

  .להכללתו בתשקיף זה
3   -2020#rela4-market-systems-aircraft-unmanned-https://www.researchandmarkets.com/reports/5174495/global

3339504.  
4   662.html-market-uav-vehicles-aerial-Reports/unmanned-https://www.marketsandmarkets.com/Market  
תהליך במסגרתו ארגונים וחברות עוברים לשימוש בטכנולוגיות דיגיטליות מתקדמות להשגת התייעלות    5

. תחרותיים תת מודלים עסקיים חדשים והשגת יתרונויציר, יצירה והעשרה של מוצרים ושירותים, תפעולית
בינה מלאכותית , האינטרנט של הדברים, התפתחותן וזמינותן של טכנולוגיות דיגיטליות כגון מיחשוב ענן

, מאפשרות לארגונים וחברות להעביר שיטות עבודה ומודלים מסורתיים לתצורה חדשה, ותקשורת פס רחב
 .המבוססת על מידע, תדיגיטלי
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המעבר לשימוש . 6תעשיות רבותבחיובית מבוססי אנליזת מידע, ויגרמו להשפעה 

והביקוש הגובר למידע נגיש, עדכני ומדויק, מביאים להתפתחות  בטכנולוגיות דיגיטליות

מואצת של תחומים שונים ובפרט תחום הכטב"ם למתן פתרונות דיגיטליים במגוון 

  תעשיות. 

 בהיקףשוק מ ,16.5%-שנתי של כ גידולבקצב שוק הטרנספורמציה הדיגיטלית צפוי לצמוח 

מיליארד דולר בשנת  1,010-כ שוק בהיקף שלל ,2020מיליארד דולר נכון לשנת  470-כשל 

בעקבות התקדמות טכנולוגית משמעותית שחלה בתחומים הרלוונטיים כגון,  , זאת2025

התפתחות ו יווט, מחשוב הענן, בינה מלאכותיתהתפתחויות בתחום החישה, האנרגיה, הנ

 ,הצורך למידע מדויק בכל רגע נתון. G57בטכנולוגיית ופריסת תשתית לקישוריות 

הולך וגדל בעקבות הרצון של הערים  ,מסוגים שונים חיישניםב שמקורו ,ברזולוציה גבוהה

  .של שטח להגיע לרמת מיפוי גבוהה

. בעולם תאת מגמות הטרנספורמציה הדיגיטלימחזקת  )COVID-19( הקורונה מגפת

להסתגל באופן מהיר לעבודה  תנאלצו ,הייצורויה יהבנ האנרגיה,רבות, ביניהן תעשיות 

 ,. במובן הזה8מרחוק ולהפעלת אמצעים דיגיטליים בעקבות מגבלות נגישות והתכנסות

. בנוסף, 9טרנספורמציה דיגיטלית בארגונים וחברות מהווה זרז לתהליכימגפת הקורונה 

ביטחון מתקדמים לסיוע בעבודתם של גופי  המגפה האיצה את הטמעתם של אמצעים

 ,תנועת בני אדםו , והפעלת אמצעי שליטה וניטור קהלובריאות הציבור, בערים ובמדינות

של מערכות את הטמעתן  מגמות אלו מאיצות. 10המאיצים את צמיחתו של שוק הכטב"ם

  ללא מגע יד אדם. ,ניתוח והנגשת מידע ,אחרות לאיסוףמערכות כטב"ם ו

  ת גלובליתהתחממו 

משפיעה על שוק הכטב"ם ועל שוק ההתחממות הגלובלית ומודעות הציבור להשפעותיה, 

 תחוםבעיקר ב ,התעשיות השונותאת הטרנספורמציה הדיגיטלית. מגמה זו דוחפת 

האנרגיה, להתייעלות בתפעול ותחזוקה של מערכי ייצור אנרגיה קיימים, הפחתת פליטות 

שוק הכטב"ם לאנרגיה . למקורות אנרגיה מזהמים גטייםומציאת תחליפים אנר םמיוזיהו

. מערכות כטב"ם 2025 שנת מיליון דולר עד 148-כמתחדשת צפוי לצמוח ולהגיע לשווי של 

עליית . בשוק זה מסוג רב להב ופתרונות "מקצה לקצה" צפויים להיות המבוקשים ביותר

אוויר הזיהום לצורך בהקטנת הסביבה מעלה את המודעות גם הגנת המודעות לנושאי 

באופן כללי ובריאות הציבור, ולעלייה בפעולות האכיפה מצד גורמים רגולטורים ציבוריים 

לפתרונות  יקושיםב להגדלת. מגמה זאת גורמת על מנת לצמצם פליטת חומרים מזהמים

מתקדמים מבוססי כטב"ם לצורך התייעלות בתעשיית האנרגיה והתעשיות הקשורות, כמו 

  .11לפתרונות חדשים לניטור זיהום אוויר באמצעות כטב"םגם 

כלכליות שיש להן או צפויה להיות להן השפעה מהותית על תוצאותיה -ההשפעות המקרו 

  העסקיות של החברה או ההתפתחויות בחברה

                                                           
6   -https://www.gsma.com/iot/wp

content/uploads/2017/06/connected_drones_a_new_perspective_on_the_digital_economy_en.pdf.  
7  43010479.html-market-transformation-Reports/digital-https://www.marketsandmarkets.com/Market.  
8  2020-barometer-industry-https://droneii.com/project/drone.  
9  43010479.html-market-transformation-Reports/digital-arketsandmarkets.com/Markethttps://www.m.  

10  5086-rketma-UAV-vehicle-aerial-https://www.meticulousresearch.com/product/unmanned  
11  217203076.html-market-drone-Reports/renewable-https://www.marketsandmarkets.com/Market  
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  להלן. 6.6.5-ו 6.6.4לפרטים ראו סעיפים 

  הקורונה על פעילות החברה אירועי וירוסהשפעות  

כלכליות -העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מקרופוקד את  2020אר החל מחודש ינו

) בסין, ולאחר מכן התפשטות Covid-19משמעותיות שמקורו בהתפרצות נגיף הקורונה (

הכריז ארגון הבריאות  2020 במרץ 11ולם, לרבות בישראל. ביום עלשאר מדינות ההנגיף 

משבר "-" והמגיפההעולמי על התפשטות נגיף הקורונה כמגיפה עולמית (להלן: "

המגיפה הוטלו החל ", בהתאמה). כחלק מצעדי ממשלת ישראל להתמודדות עם הקורונה

מגבלות חריפות על תנועת האזרחים, איסור התקהלות, הגבלת נוכחות  2020 במרץ 15מיום 

קומות עבודה, סגירת קניונים ומרכזי קניות ואיסור פתיחת עסקים שלא כוח האדם במ

נקטה ממשלת ישראל בשורה של הקלות על  2020הוגדרו חיוניים. החל מסוף חודש אפריל 

בספטמבר  18המגבלות האמורות במטרה לצמצם את ההשלכות הכלכליות, אך החל מיום 

הטילה  ,ובתחלואה ברחבי הארץבשל עלייה משמעותית במספר הנדבקים בנגיף  ,2020

. כאשר מאמצע 2020ממשלת ישראל מגבלות חדשות בדומה למגבלות שהוטלו בחודש מרץ 

, החלה יציאה הדרגתית מהסגר, אשר כללה, בין היתר, פתיחת הסקטור 2020אוקטובר 

אווי -הפרטי, תחבורה ציבורית במתכונת חלקית, פתיחת מסעדות למשלוחים וטייק

, בשל עלייה 2020(כרגע בהיקפי פעילות מצומצמים). בחודש דצמבר ופתיחת נתב"ג 

הטילה ממשלת ישראל  ,משמעותית נוספת במספר הנדבקים בנגיף ובתחלואה ברחבי הארץ

  . 2020מגבלות חדשות בדומה למגבלות שהוטלו בחודשים מרס וספטמבר 

מגבלות תנועה , בין היתר, בשל החברה כולהתה השפעה על למשבר הקורונה העולמי הי

קטים השונים ומגבילות ישהוטלו בארץ ובעולם, הגורמות עיכובים בלוח הזמנים של הפרו

את יכולת עובדי החברה לספק תמיכה באתר הלקוח, והביאו לביטול נסיעות עסקיות 

לחישה  גיפה האיצה את יישום האמצעים המתקדמיםהמ יחד עם זאת,ואירועי שיווק. 

למשל, . במדינות רבות בעולם גופי ביטחון ובריאות הציבור לסייע בעבודתם של מרחוק

, הקורונהסינגפור להגנה על בריאות הציבור במהלך משבר  מפעולות שנקטה ממשלתכחלק 

 ועשתה שימוש החברה) של סינגפור, שיתפה פעולה עם HTXסוכנות המדע והטכנולוגיה (

על ידי  ור התקהלויותבניטמאמצי משטרת סינגפור  תלהגברבמערכות איירובוטיקס 

האוטומטית של כטב"ם בזמן אמת המשודר על ידי טכנולוגיית ה יאוויר במידעשימוש 

טיסות מבצעיות במשך  1,200השימוש שנעשה במערכות איירובוטיקס כלל מעל  .החברה

חודשים באזור מאוכלס, במרחב העירוני של סינגפור. למיטב ידיעת החברה,  3תקופה של 

לם טיסות מבצעיות בשטח עירוני על ידי כטב"מ אזרחי אוטומטי בהיקפים טרם בוצעו בעו

  אלו. 

, ובטווח הנראה לעין, החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה להיפגע התשקיףנכון למועד 

של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת  באופן מהותי, הן מבחינת יכולת האספקה

 היכולת לממש הזמנות מלקוחות.

  

זה לעיל והגורמים המשפיעים על פעילות  6.5בסעיף  המפורטים והנתונים המידע

בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  םשהינ ותחזיות ניתוחים יםהחברה, כולל

על  יםכאמור מבוסס והנתונים ניירות ערך, אשר אינו בשליטת החברה בלבד. המידע

 גורמים ידי על פורסמווהמידע הקיים בידי החברה כיום וכן על פרסומים שנכתבו 
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והנתונים  המידע. נכון למועד התשקיף של החברה הפעילות תחום עם בקשר מקצועיים

 ביןעשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה,  אשר בלבד הערכותהינם 

לאור האמור, התוצאות  .עליו המשפיעים ובגורמים הפעילות בתחום שינויים בשלהיתר 

בקשר  ואף שונות באופן מהותי בפועל עשויות להיות שונות מההערכות המפורטות לעיל

 תחום הפעילות של החברה. עם הגורמים החיצוניים המשפיעים על 
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  פעילות םתיאור עסקי התאגיד לפי תחו –חלק שלישי 
  

  מידע כללי על תחום הפעילות 

  בו החלים ושינויים הפעילות תחום מבנה 

כשירות  באופן אוטומטי , ניתוחו והנגשתואיסוף מידעב כאמורעוסקת החברה 

   ים.אוטומטי מאוישים (כטב"ם)ס בלתי יכלי טי באמצעות ,ללקוחותיה

עוסקת בפיתוח ואספקה של פתרונות תוכנה, העברה ואחסון  פעילותה, החברה במסגרת

 אוטומטיים של מידע, הפקת תובנות והנגשתן למשתמשי קצה באמצעות כלים ייעודים

ייצור ואינטגרציה של מטענים ייעודיים (מטע"דים)  ,פיתוחב ;לניתוח המידע הנאסף

הפעלה של כלי טייס בלתי מאוישים בפיתוח, ייצור ו וכן ;לאיסוף מידעוחיישנים 

   ., באמצעותם נאסף המידעומטייםאוט

ללא המצאות  ,לביצוע משימות באווירמטוסים המופעלים  הינםכלי טייס בלתי מאוישים 

ולבצע סקרים  )לשאת מטענים ייעודיים (מטע"דים כלים אלו מיועדים .טייס על גבי הכלי

. בשל היותם של כלי טייס ציוד והעברתלאיסוף מידע  בטחוניותומשימות מסחריות או 

ואף  ,המופעלות מרחוק ,מערכות אוטומטיותלאלו בלתי מאוישים, הם נחשבים 

   .12אוטונומיות במקרים בהם לא נדרשת התערבות אנושית כלשהי

וכן  ;אזרחיהוהשוק  בטחוניהשוק ה לפי שווקי היעד העיקריים: השימושיםלפלח את ניתן 

רמת ולפי תצורת הכטב"ם: בעלי כנף קבועה סובבת או רבי להב, כושר הנשיאה 

   האוטומציה.

כנף קבועה מסוג  יםכטב"מל בהשוואהלהב -רבמסוג  יםכטב"מהיתרונות העיקריים של 

להב יש יכולות תמרון עדיפות, טיסה אנכית -רבכטב"מ ל –הינם: (א) יכולת תמרון 

המאפשרת נחיתה והמראה משטח קטן, ריחוף במקום ויכולת טיסה מדויקת יותר, 

טובה יותר המאפשרים התקרבות לעצמים לצורך איסוף מידע, יציבות רבה שמקנה שליטה 

 בקוויך היכולת לבצע פניות חדות ולחסו בשלבמצלמת וידאו ויעילות גבוהה יותר במיפוי 

להב מתאים יותר לאוטומציה מלאה. ביצוע -רבכטב"מ  -טיסה; (ב) התאמה לאוטומציה 

רב להב בשל יכולת כטב"מ שלבי ההכנה לטיסה, המראה ונחיתה ושירות הכלי אפשריים ב

שטח  שיצריכוכנף קבועה ידרשו פתרונות כטב"מ הטיסה האנכית וגודל הכלי, בעוד שב

 –; (ג) יכולת נשיאת מטענים ייעודיים מגוונים לנחות אנכית יכולתחוסר עקב גדול נחיתה 

כאלה הדורשים מהירות  כןמטענים ייעודים כבדים יותר ו לשאת יכוללהב -מסוג רב כטב"מ

  טיסה איטית לצורך איסוף הנתונים. 

 כנף קבועהמסוג  יםכטב"מל בהשוואהלהב -רבמסוג  יםכטב"מהחסרונות העיקריים של 

להב הינו קצר יותר מפאת -רבכטב"מ טווח הטיסה של  - טיסה קצר יותר: (א) טווח הינם

כטב"מ מסוג כנף קבועה כמות המנועים המופעלים, צריכת אנרגיה ומשקל גבוהים יותר. 

לכסות שטח  ומסוגליותר אנרגטית  משתמש בשטח כנף גדול יותר ומסוגל לדאות ולכן יעיל

מסוג כנף קבועה יש יכולת  לכטב"מ -לי) (שרידות הכ(ב) יכולת הנצלה  טיסה רב יותר;

  לדאות ולגלוש באטיות במקרה של נחיתת חירום. ויכולתהנצלה גבוהה יותר בשל 

                                                           
12  -2020#rela4-market-systems-aircraft-unmanned-https://www.researchandmarkets.com/reports/5174495/global

3339504  
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מייצרת ומפעילה מיני כטב"ם מסוג רב להב (רחפן).  ,פועלת בעיקר בשוק האזרחי החברה

  .רכבותבסביבות מו , ללא מגע יד אדם,איסוף והעברת מידע ,כטב"ם זה מיועד לצורך טיסה

הינם שחקנים העוסקים בפיתוח וייצור של כלי הטייס עצמם,  ,בתחום מערכותהיצרני 

. ומטע"דים וחיישנים וכן יצרנים של רכיבים אחרים הנדרשים לבניית כטב"ם והפעלת

עם יצרנים של  מתמזגותחברות כטב"ם רבות מייצרות בעצמן רכיבים שונים וחלקן אף 

 , וכן13פךיעם יצרני מערכות ולה שהתמזגום יצרני חיישנים קיימי כך למשל, רכיבי כטב"ם.

 שיתופי פעולה רבים בתחום בין יצרני סוללות, אמצעי תקשורת, בקרי טיסה קיימים

 על כיוון, גובה ומהירות כלי הטייס) ,בין היתר ,בקרת טיסה תוכנתית המבצעת בקרה(

ורכיבי חומרה שונים. במהלך העשור האחרון חברות שונות שהתחילו בתחום הכטב"ם 

   .14עברו לעולם התוכנה

כוללים ה ,תחום הכטב"ם כולל גם חברות המפתחות ומספקות פתרונות תוכנה ייעודים

חומרי תוכנות ייעודיות לעיבוד  ;מערכות לתכנון משימה, ניווט והתחמקות ממכשולים

מערכות  ,תוכנות לתיאום טיסה, ניהול כלי טייסו ;מהחיישנים השוניםהמתקבלים הגלם 

מערכות אלו מנצלות את  .15המידע המתקבל על ידי הכטב"ם נגשתניתוח וה ,לעיבוד

חשוב ישל כטב"מ, לאסוף מידע בצורה מהירה וזולה ולנצל יכולות מ הרבותהיכולות 

 מידע מסוגיםודלים, דוחות וקישוריות, לצורך אוטומציה בהפקה והנגשה של מפות, מו

כנה ושונים. ההסתמכות הגוברת של חברות על מידע עדכני ומדויק מייצרת ביקוש לכלי ת

של  ה. חברות רבות משקיעות באינטגרציאמתהמאפשרים עיבוד והפקת תובנות בזמן  ,אלו

בהנגשה ובאבטחה  ,הבאוטומצי ,כלי תוכנה המסוגלים לעבד מידע הנאסף על ידי כטב"ם

המספקות פלטפורמות ייעודיות שונות, קיימות חברות של תהליכים אלה. בתחום 

  . 16להציג ולנתח את המידע המתקבל מהחיישנים השונים ,המסוגלות לעבד

בהפעלה ומתן שירותים חברות העוסקות  ותכנה, קיימולצד יצרני המערכות וספקי הת

כנות ייעודיות ומספקות ות מערכות כטב"ם ותמבוססי כטב"ם. לרוב, חברות אלו רוכשו

   .17שירותים באמצעותן

  מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 

בכל אחד מהאזורים  ,בתחום התעופהרחבה לרגולציה  כפוףהחברה  של פעילותהתחום  6.6.2.1

 עיל כטב"מאשר מהווה תנאי הכרחי לפעילות החברה וליכולתה להפ בהם פועלת החברה,

, שכן ללא קבלת האישורים הנדרשים (ביחס לכל אזור בנפרד) ללקוחות שירותיםולהעניק 

  .החברה לא תוכל להפעיל כטב"מ ולהעניק שירות ללקוחותיה

(להלן:  אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון אישוריקבלת החברה כפופה ל 6.6.2.2

קביעת תנאים ברישיונות לשהינו הגוף המוסמך למתן רישיונות שיווק וייצוא,  ")אפ"י"

והתקנות והצווים  2007-חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני, התשס"זמכוח וכיוצ"ב, 

   .שהוצאו מכוחו

                                                           
13  $200m-for-labs-aeryon-acquires-systems-releases/flir-center/press-https://www.flir.com/news   
14  2025-DroneII Global Drone Market Report 2020.  
15  2025-DroneII Global Drone Market Report 2020.  
16  103527-market-software-https://www.fortunebusinessinsights.com/drone.  
17  2025-DroneII Global Drone Market Report 2020.  
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ורישיונות מרשות התעופה האזרחית בכל אחת מהמדינות  היתריםלקבלת  כפופההחברה  6.6.2.3

 .להלן 6.6.2.6עד  6.6.2.4פים , כמפורט בסעיבהן היא פועלת

היתרים ורישיונות לצורך הפעלת הכטב"מים המיוצרים  לקבלת החברהנדרשת  בישראל 6.6.2.4

 : להלן כמפורט התעופתית לרגולציה בהתאםעל ידה 

ות ותקנות רישוי שירותי התעופה (רישיונ 1963-חוק רישוי שירותי תעופה, תשכ"ג )1(

את רשות  2005החוק הקים בשנת : 1963-להפעלת כלי טיס והשכרתם), התשכ"ד

, ההתעופה האזרחית (רת"א) כיחידת סמך של משרד התחבורה, הוא מפרט את תפקידי

וכן מסדיר את מעמדו , ובראשם שמירה על בטיחותה, יעילותה וסדירותה של התעופה

 עובדי רת"א. של מנהל רת"א וסמכויותיו הארגוניות, ומעמדם של

-ותקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 2011-חוק הטיס, התשע"א )2(

על יעילות וסדירות אחראי מסדיר את בטיחות התעופה האזרחית ו : החוק1981

. (אמנת שיקגו) אמנת התעופה האזרחית הבינלאומיתלהתעבורה האווירית, בהתאם 

ישורים ותעודות לכלל הגופים ובני האדם מסמיך את רת"א להעניק רישיונות, אהחוק 

עובדי טיס, כלי טיס, חברות תעופה, יצרנים, מכוני  - העוסקים בענף התעופה הישראלי

בדק, מפעילי שדות תעופה ומנחתים, לפקח על קיום הוראות חוק הטיס, תקנות הטיס 

וף האישורים וההוראות שהוצאו מכוחו, וכן מסמיך את רת"א לאכ ,וכלל הרישיונות

 הפרות של הוראות כאמור.

על פי חוק הטיס ובהתאם לנהלי רת"א למערכות כטב"מ, כל הפעלה מסחרית של כלי 

החברה מחזיקה ברישיון הפעלה  טיס טעונה קבלת רישיון הפעלה אווירית מאת רת"א.

  . שנה בכפוף לתשלום אגרה מידימחודש , אשר 2014שנת מ החלאווירית 

הכטב״מ בישראל, נדרשות הרשאות ספציפיות מרת״א כמו כן, על מנת להטיס את 

 תעודת כושר טיסה לשימוש ניסיוני ההרשאות כוללות בהתאם לאופי הפעילות המוצע.

 קבועה-, והרשאה מיוחדת)עבור מוצרי פיתוח ניסיונית הבתצורהמאפשרת פעילות (

בהתאם למגבלות המפורטות בתעודה  ),המאפשרת פעילות מסחרית מתמשכת(

 תוספציפיה ותהרשאכל אחת מקבלת . הרלוונטיים הספציפית, בחוקים ובתקנות

וניתוחי סיכונים בהתאם למורכבות הפעילות.  םכרוכה בהגשת מסמכי האמורות לעיל

משך הטיפול בכל בקשה משתנה בהתאם למורכבות הפעילות המוצעת ונע בין שבועות 

, ניסיונית הרשאות אלונכון למועד התשקיף, החברה מחזיקה ב ספורים לחודשים.

ה בישראל, ואלו קבועה, שמאפשרות לה להפעיל את המערכת בפעילות-ומיוחדת

   .אגרה תשלוםולהגשת סיכום פעילות מחודשות מידי שנה בכפוף 

), FAAבארה"ב נדרשת החברה לקבל היתרים מרשות התעופה הפדראלית בארה"ב ( 6.6.2.5

 :כמפורט להלן

CFR (Code of Federal פעילות רחפנים בארה״ב מוסדרת בתקנות הפדראליות,  )1(

Part 107 14 )Regulation " :להלן)Part 107"(18שורה של מגבלות על הפעלת  , המכילות

) VLOS – Visual Line of Sightדרישה מהמטיס המפקד לשמור על קשר עין ( ובה רחפנים

), איסור לטוס 107.39§על טיסה מעל אנשים (), איסור גורף 107.31§עם כלי הטיס (

 דרישות לרישוי מטיסים ולרישום כטב״מים.), וכן 107.29§בלילה (

                                                           
18    ?node=pt14.2.107&rgn=div5#se14.2.107_11idx-bin/text-https://www.ecfr.gov/cgi 
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לקבלת  FAA-התקנות מאפשרות גם קבלת הקלות, כך שמפעיל רשאי להגיש בקשה ל )2(

בעוד . 19), שמאפשרת חריגה מהתקנות Certificate of Waiver –CoW׳תעודת פטור׳ (

ות בלילה יכולה להתקבל עבור כלל ארה"ב, לפטורים מורכבים שתעודת פטור לטיס

רשת הגשת בקשה ייעודית נדיותר (דוגמת טיסות ללא קשר עין עם או מעל אנשים) 

והאישור  בקשה אורך כמספר חודשיםכל יפול במשך הטיחס לכל אתר. וספציפית ב

בות מגבלת לר ,תא השטח המותר לטיסה, המתקבל מוגבל, בין היתר, מבחינת התקופה

 גובה ומגבלות נוספות בהתאם לכל משימה.

 חדשים שמגדיר, בין היתר, תנאים Part 107-לתוקף תיקון לנכנס  2021באפריל  21ביום  )3(

. התקנות החדשות וכן מאפשר ביצוע טיסות לילה 20לביצוע טיסת רחפנים מעל אנשים

מגדירות ארבע קטגוריות של רחפנים ומבהירות כי מיני כטב״ם מעל למשקל מסוים 

יורשה לבצע טיסות מעל אזורים מאוכלסים ללא צורך בקבלת תעודת פטור ספציפית, 

 ׳תעודת סוג׳). - TC )Type Certificate רישיון לקבלתבכפוף 

 סדרת הרגולציההל FAA-הלה עם נכון למועד התשקיף, החברה פועלת בשיתוף פעו )4(

כטב"מ ולקבלת אישור זה עבור ל TCמסוג  קבעלקבלת אישור  הפדראלית בארה"ב

באופן שיאפשר לרחפן שמייצרת החברה לטוס במגבלות אישור  הרחפן המיוצר על ידה

קבלת אישור הליך בדבר  נוספים . לפרטיםFAA-המ ללא צורך באישורים נוספים TC-ה

 להלן. 6.22.7ראו סעיף  לחברהספציפי קבע 

 Civil Aviation  –CAASבסינגפור נדרשת החברה לקבל אישורים מרשות התעופה המקומית ( 6.6.2.6

Authority Singaporeכמפורט להלן (: 

), הכולל הערכה של החברה המפעילה ונהליה OP – Operator Permitעיל (אישור מפ )1(

 בכפוף שנה מידי מחודש האישור והערכת כשירות אווירית של המערכת המוטסת.

 .אגרה תשלוםו להגשת סיכום פעילות שנתי

) בהתאם לרמת המורכבות AP – Activity Permitאישור ספציפי עבור כל פעילות טיסה ( )2(

 שלה. 

שלא בקשר עין עם המטיס  )AP-ו OP( כי, על מנת לקבל אישורים לטיסות כטב״ם יצוין

)BVLOS – Beyond Visual Line of Sight נדרשת הוכחה מורכבת של אמינות ובטיחות (

. משך הטיפול CAAS-המערכת, בהתאם לסטנדרטים הנוקשים שמוגדרים בנהלי ה

בל מוגבל לפעילות הספציפית בבקשות מורכבות אורך כמספר חודשים והאישור המתק

  שהוגשה.

 GCAA– ( הפדראליתבאיחוד האמירויות נדרשת החברה לקבל אישורים מרשות התעופה  6.6.2.7

General Civil Aviation Authorityכמפורט להלן (: 

, הכולל הערכה UOA – Unman Aircraft Operator Authorization)מפעיל ( אישור )1(

  של החברה המפעילה ונהליה. משך הטיפול בבקשה לאישור זה הינו כחודש. 

                                                           
   .idx?node=pt14.2.107&rgn=div5#se14.2.107_1200-bin/text-https://www.ecfr.gov/cgi§:  107.200 ראו   19
Part 107 :-small-of-28947/operation-https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/15/2020-ל התיקון  20

people-over-systems-aircraft-unmanned  
-https://www.federalregister.gov/documents/2021/03/10/2021 :לתוקף התיקון כניסת תאריך שינוי  

04881/operation-of-small-unmanned-aircraft-systems-over-people-delay-withdrawal-correction  
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משך הטיפול אישור ספציפי עבור פעילות הטיסה בהתאם לרמת המורכבות שלה.  )2(

 בבקשה לאישור זה הינו כשבועיים.

המקומית האווירית התעופה ) מרשות no objection letterהעדר התנגדות ( מכתב )3(

  .בה מבוצע הפרויקטבמדינה ש

, בכל את המדינות בהן היא פועלת בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות החברהלפרטים נוספים  6.6.2.8

  להלן. 6.22ראו סעיף 

  וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שינויים 

 46-כשווי של צפויה לגדול ולהגיע ל הגלובליתתעשיית הכטב"ם  לעיל, 6.5.1בסעיף  כאמור

התקדמות בטכנולוגיית הכטב"ם אור צמיחה זו צפויה ל .2025שנת  עד דולר מיליארד

במגוון גדלים  מאפשרת ליצרנים שונים לפתח מערכות מתקדמות,הבשנים האחרונות 

. הצמיחה 21המסוגלות להטיס חיישנים שונים הרלוונטיים למגוון שימושים ,ותצורות

שוק המסחרי מסוג רב להב (רחפנים) ב ,רכות מיני כטב"םנה במעיהמהירה ביותר בתחום ה

כשבתחום התוכנה , וכנף קבועה. צמיחה זו נובעת מאימוץ גובר ליישומים מסחריים

לניתוח  הגלובלי שוק פתרונות התוכנה .22,23מהיר ביותרמתרחשת הצמיחה בקצב ה

, והוא דולר דמיליארמ בשווי של למעלהוהמחשת מידע הנאסף על ידי כטב"ם, מוערך כיום 

  .202724מיליארד דולר עד שנת  5-כצפוי לצמוח ולהגיע לשווי של 

  התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו 

לות הייחודיות של כטב"מים, מאפשרות קבלת החלטות על בסיס מידע מדויק היכו

את לשפר חברות וארגונים רבים ל וכך מתאפשר ,הנאסף באופן בטיחותי ,ומאובטח

תית ותוכנות ייעודיות לאסוף מידע ולעבד אותו באמצעות בינה מלאכו םיכולות שלהה

עולה כי בשנים האחרונות  ,2020בשנת  roneIIDמסקר שנערך על ידי חברת . 25באופן קבוע

זאת  ,) בקרב הלקוחות בשווקים השוניםEnd to Endגובר הביקוש לפתרונות מקצה לקצה (

 מידע בקבלת הכרוכה ההשקעה את ולהפחיתלאור העדפתם להתנהל מול גורם אחד, 

. לפיכך הגורמים המשפיעים ביותר בשוק זה, צפויים להיות וניתוחו "םהכטב ממערכות

  .26נוספים תוכנה ושירותים ,ספקי הפתרונות המלאים, המשלבים חומרה

המהפכה התעשייתית הרביעית והמעבר של חברות תעשייתיות לכלים דיגיטליים וביצוע 

  שוק הכטב"ם.  משפיעים על התפתחותטרנספורמציה דיגיטלית, 

 156-כלשווי של  17%-כשנתי של  שוק התעשייה החכמה צפוי לצמוח בקצב צמיחה

. שוק התעשייה החכמה כולל פתרונות איסוף מידע רובוטיים, 2024 לשנת מיליארד דולר עד

   .27ונות תוכנה לניתוח והנגשת המידעכמו גם פתר

                                                           
21   662.html-market-uav-vehicles-aerial-Reports/unmanned-https://www.marketsandmarkets.com/Market  
22  2025-DroneII Global Drone Market Report 2020.  
23   4763830-2025#relb1-2020-report-market-drone-https://www.researchandmarkets.com/reports/5117908/the.  
24   103527-market-software-https://www.fortunebusinessinsights.com/drone  
25   101603-market-uav-vehicle-aerial-reports/unmanned-https://www.fortunebusinessinsights.com/industry.  
26  2020-rometerba-industry-https://droneii.com/project/drone.  
27   102536746.html-market-4-Reports/industry-https://www.marketsandmarkets.com/Market  
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התעשיות המובילות בתחום והשימוש הגובר בכטב"ם וכלי תוכנה הן תעשיית הבנייה, 

 ,בדיקות תחזוקהעבור האנרגיה והתשתיות. תעשיות אלה משתמשות בכטב"ם בעיקר 

   .28מדידהומיפוי 

 את להכפילשוק הערים החכמות צפויה צמיחה מהירה בשנים הקרובות. שוק זה צפוי ב

מיליארד דולר  820-כשל  שוקלשווי  2020מיליארד דולר בשנת  410-כ של שוק משווי עצמו

. עיקר הצמיחה בשוק הערים החכמות 14.8%-כ, בקצב גידול שנתי של 2025 שנתב

שימושי מעקב ופיקוח באמצעות וידאו, זיהוי לוחות רישוי ויישומים נוספים ב אתמתבט

להגברת בטיחות ובריאות הציבור, כמו גם יישומי תחבורה ותשתית חכמה מתוך מודעות 

  .29סביבתית

  שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 

וף, ניתוח והנגשת מידע באמצעות מערכות איס כאמור הכולל ,תחום הפעילות של החברה 6.6.5.1

בהתפתחות מהירה  ים שונים ונמצאיטכנולוג מענפיםמושפע מאוד  ,אוטומטיותכטב"ם 

   בשנים האחרונות.

התחומים הטכנולוגיים העיקריים המשפיעים על תחום זה הם תחום האינטרנט של  6.6.5.2

הענן. תחומים אלה התפתחו בקצב מואץ  חשוביומ) 5G), סלולר דור חמישי (IoTהדברים (

בשני העשורים האחרונים ותורמים להתפתחות תעשיית הכטב"ם ויכולות האיסוף, 

עם  בשילוב ה,טכנולוגיים אל התפתחות תחומים. 30הניתוח והנגשת המידע באמצעותו

בפרט, מאפשרים  כטב"םורובוטים בכלל התפתחות בינה מלאכותית,  גורמים נוספים כגון

   עלות באמצעות אוטומציה וטרנספורמציה דיגיטלית.התיי

  )IoTהאינטרנט של הדברים ( )1(

נו מונח המתאר רשת של חפצים פיזיים י) הInternet of Thingsהאינטרנט של הדברים (

תוכנה וחיישנים המאפשרים תקשורת  ,(דברים) הכוללים רכיבים אלקטרונים

רשתות אלה מהוות תפקיד מרכזי  יכולות איסוף והעברת מידע. ,מתקדמת בין החפצים

, ולרוב מעבירות את המידע םבתהליכי אוטומציה וטרנספורמציה לתהליכים דיגיטליי

הנאסף על ידי הדברים למחשבי ענן המפיקים מהם תובנות. כלי טייס בלתי מאוישים 

יכולים להוות חלק מרשתות אלו ולהוות חיישנים ניידים המתקשרים עם מערכות 

האינטרנט של הדברים התפתחות תחום בנוסף לכך,  .31ים לאסוף מידעאחרות ומסוגל

מגוון רכיבים כגון ההתקדמות הטכנולוגית של הכטב"מים בשיפורם של משפיעה על 

חיישנים שונים. רכיבים אלה הולכים וסוללות, אמצעי ניווט, אמצעי תקשורת 

מאפשרים שיפור ומשתפרים, גודלם הפיזי הולך וקטן ויעילותם משתפרת, והם 

  ות המידע הנאסף על ידי כטב"ם.בבטיחות ובאיכ איסוף המידע, ביכולות

  )5Gקישוריות דור חמישי ( )2(

) הנה תקן טכנולוגי לרשתות סלולריות שאמור להחליף את 5Gקישוריות דור חמישי (

). טכנולוגיית דור חמישי פותחה במטרה 4Gהנוכחית מהדור הרביעי ( ההטכנולוגי

מהירים יותר,  םפס גדול יותר, לאפשר הורדה והעלאה של נתונים בקצבילאפשר רוחב 

                                                           
28   2024-by-opportunity-43b-a-become-to-market-drones-analytics.com/commercial-https://iot  
29  542.html-market-cities-Reports/smart-https://www.marketsandmarkets.com/Market .  
30   2024-by-ortunityopp-43b-a-become-to-market-drones-analytics.com/commercial-https://iot.  
31   8220/19/15/3316?type=check_update&version=2-https://www.mdpi.com/1424.   
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. רשתות דור 32) בתקשורת באמצעות רשת הסלולרlatencyולהפחית את זמן ההמתנה (

חמישי צפויות לשמש כאמצעי להתחברות לרשת האינטרנט גם של מחשבים וחיישנים 

שומים חדשים שונים ובכך לאפשר יי (בנוסף למכשירים סלולריים אישיים) שונים

זמינותה והתפתחותה של . oTI(33דברים (האינטרנט של הומימושם של רשתות 

צפויה לסייע  ,טכנולוגיית סלולר בדור חמישי המאפשרת תקשורת נתונים בפס רחב

התפתחות תחום הכטב"ם. מעצם היותו של כלי הטייס מכשיר איסוף נתונים נייד, ל

כמויות ומאפשרת העברה של  ינולוגי משמעותקישוריות בפס רחב מהווה שיפור טכ

כמו כן, תמונה ונתונים נוספים.  ,הכולל וידאו אמתמידע איכותי בזמן גדולות של 

מאפשרת טיסה לטווחים רחוקים, ללא קשר עין עם תורן תקשורת  5Gקישוריות 

מסוים, ותאפשר בעתיד גם הזדהות של כלי טייס וניהול התעבורה האווירית בדומה 

נה יה 5Gשל רשתות  ןהתקדמות פריסת. 34םל מטוסים מאוישילניהול תעבורה ש

השימוש והיא צפויה להאיץ את הטמעת  קריטית ליישומי טרנספורמציה דיגיטלית

   .35אוטומטיותרכות כטב"ם עבחיישנים ניידים ובמ

  ענן ובינה מלאכותית חשובימ )3(

הענן וטכנולוגיית הבינה המלאכותית, מאפשרים לארגונים  חשובימהתפתחות תחום 

הענן מהווה חלק מרכזי  חשובימוחברות לעבד ולהנגיש כמויות גדולות מאוד של מידע. 

מגבירה את  , והתפתחותותעשיות השונותבתהליכי הטרנספורמציה הדיגיטלית ב

הענן  חשוביכמו כן, מ. 36הצורך במידע ולכן מגבירה את הצורך בכלי איסוף קבועים

והבינה המלאכותית משפרים את תהליך איסוף המידע עצמו, שיכול להתבצע 

לשפר את מהירות ויעילה ומאובטחת יותר,  ,באמצעות הכטב"ם בצורה בטיחותית

התפתחות תחום זה מאפשרת עיבוד  .37מן המידע שנאסף המופקותואיכות התובנות 

מסוימת  חריגה או סטייהמציאת  ,כך למשל ,ביעילות )Big data( מידערבה של כמות 

  .בקלות באמצעות כלים של בינה מלאכותית תבשטח גדול שצולם מתאפשר

  סייבר ואבטחת מידע 6.6.5.3

של  םהשונות, והסתמכות לאור תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית המתרחשים בתעשיות

, גדלה החשיפה לסיכוני לניהול מידע ותהליכי עבודה תארגונים שונים על מערכות דיגיטליו

אשר עלולים לגרום לפגיעה ואובדן מידע המצוי במערכות השונות, , סייבר ואבטחת מידע

ולהקשות בביצוע פעילות שוטפת באתרי הלקוח, ובפעולות אחרות של החברה, כגון מחקר 

הכוללים  ,החברה נערכת מול סיכוני סייבר ואבטחת מידע באמצעים שונים. ופיתוח וייצור

) Firewallתוכנות אנטי ווירוס, רכיבי חומת אש ( - בשוק קיימיםהבעיקר שימוש בפתרונות 

וחיבורים מאובטחים ומוצפנים בתחנות העבודה של החברה, בשרתי הארגון ובמערכות 

כגון בקרת  םקיעה מאמצים רבים במימוש אמצעי הגנה פיזייהמבצעיות בשטח. החברה מש

כניסה ומבקרים במתקני החברה, נעילה ובקרת מתחמי שטח. בנוסף, החברה מקיימת 

מנע גישה אליו או שייאבד. החברה מקפידה ימדיניות גיבוי לצורך אחזור מידע במידה ות

                                                           
32            5g-is-https://www.digitaltrends.com/mobile/what.   
33   computing.html-edge-5g-is-https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consulting/articles/what .  
34            connectivity-drone-improving-5g-and-https://droneii.com/drones .  
35   connectivity-drone-improving-5g-and-m/droneshttps://droneii.co.  
36  43010479.html-market-transformation-Reports/digital-https://www.marketsandmarkets.com/Market.  
37  connected_drones_a_new_perspective_on_the_digital_economy_en.pdf    . 
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ע, להתמודדות עם סיכוני לקיים תהליכי ניהול סיכונים ולעדכן את מדיניות אבטחת המיד

על מערכות  הסייבר, לניתוח השינויים בסביבה החיצונית, ובניטור ניסיונות התקפה

המהווים חלק מרכזי מהמערכות השונות, מסופקים על החברה. שירותי הענן של החברה, 

). למיטב ידיעת החברה, שירותי AZUREהענן של אז'ור ( תידי חברת מיקרוסופט בתשתי

מחמירים,  םחשבים למאובטחים ביותר, מצייתים לסטנדרטים בינלאומייענן אלו נ

וכוללים יישומים רבים לאבטחת המידע ומניעת נזקים מתקיפות סייבר. אמצעים אלה 

מופעלים כדי להפחית את ההסתברות להצלחת תקיפות סייבר ולמזער את הנזק במידה 

  ותקיפה כזאת תתרחש.

מידע  גדרב לעיל, כולל ניתוחים ותחזיות שהינם 6.6.5עד  6.6.1 המידע המפורט בסעיפים

אשר אינו בשליטת החברה בלבד. המידע  צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

 המידע הקיים בידי החברה כיום וכן על פרסומים שנכתבועל  יםמבוססוהנתונים כאמור 

ופורסמו על ידי גורמים מקצועיים בקשר עם תחום פעילותה של החברה נכון למועד 

שלא להתממש או להתממש  בלבד אשר עשויות הערכותבגדר התשקיף. המידע הינו 

, בין היתר בשל שינויים בתחום הפעילות ואף שונה באופן מהותי חלקי או שונהאופן ב

מהכיוונים הקיימים  וגיות בכיוונים אחרים, התפתחויות טכנולובגורמים המשפיעים עליו

  .ושינויים בצרכי לקוחות כיום

  גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות 

  :החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה הינםלהערכת 

, מבחינת איכות, אמינות מתקדמותחדשות ו פיתוח יכולות טכנולוגיות -טכנולוגיה  )1(

   .היכולות המבוצעות על ידי מערכות החברה את , המגדילותודיוק

פיתוח מערכות מתוך תפיסת הפעלה ורישוי ומעורבות  - תפיסת הפעלה ורישוי אווירי )2(

חבי בתהליכי רגולציה בתחום האווירי, מאפשרים קבלת אישורים רגולטורים בר

ערך מוסף, והפעלת המערכת באזורים בהם יש לתוצריה  יצירת יתרון תחרותי, העולם

  גון אזורים עירוניים.כ

שליטה על כל המרכיבים והשלבים בפעולת  - (שירות מקצה לקצה) אספקת פתרון מלא )3(

, מעלה את (ללא תלות בצדדים שלישיים) פתרון מלאללקוח המערכת, והיכולת לספק 

הנוסף הערך  חות הפעילות והתוצרים המתקבלים.היכולת להבטיח את איכות ובטי

 ,המיוצרות מאיסוף מידע מדויק ,תובנות בתחומים שוניםאותו החברה מספקת הינו 

הכוללים טכנולוגיה, רגולציה, תוכנה  ,שליטה בכל המרכיביםהמצריך  באופן תדיר,

  ותפעול.

 ,היכולת של המערכת להחליף מטע"דים ולעבוד בתצורות שונות - גיוון יכולות )4(

 המטע״דים החלפת מבטיחה את היכולת לשרת תעשיות שונות ומשתמשים שונים.

  ל שיידרש.כמאפשרת הוספת חיישנים נוספים ככלי להרחבת היכולות והשוק כ

בעל התמחות בתחומים  ,נגישות לכוח אדם ברמה גבוהה - איכותימיומן וכוח אדם  )5(

  חקר ופיתוח של מערכת רב תחומית.תהליכי מבשונים 

 של החברהמיתוג ומוניטין חיובי בשווקים והתעשיות הרלוונטיות לתחום פעילותה  )6(

 .רשויות התעופה האזרחיות בעולםמול ובעיקר 

  .טעויות אנושאת הסיכון לאת התלות במגע יד אדם ו המצמצמתאוטומציה מלאה  )7(
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  שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 

חומרי הגלם בתחום ונכון למועד התשקיף, לא חלו שינויים מהותיים במערך הספקים 

  .של החברה הפעילות

  היציאה העיקריים של תחום הפעילותמחסומי הכניסה ו 

  :הינם פעילותהלהערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים בתחום  6.6.8.1

נהלי הפעלה של מערכות ו כושר טיסהכפיפות לרגולציה רבה בתחום התעופה (תקני  )1(

  כטב"מ אוטומטיות ובטיחות).

, שירות, התקנה תפיסת ההפעלהידע טכנולוגי ופיתוח אוטומציה לכל שלבי הטיסה,  )2(

  .נאותהברמת בטיחות ואמינות  של מערכות כטב"ם אוטומטיות ותחזוקה

ידע טכנולוגי ופיתוח אוטומציה לכל שלבי המשימה, איסוף המידע והפקת תובנות  )3(

  .נאותהבעלות ערך ברמת איכות, דיוק ואמינות 

השונות. אמים למשתמשי קצה בתעשיות ידע והתמקצעות ביישומים רלוונטיים המות )4(

יישומים רלוונטיים והתאמה  תשליטה והבנה בעולמות תוכן של מגוון תעשיות של בניי

  לצרכים של כל תעשייה.

 צורך בכוח אדם איכותי ומיומן בתחום הפעילות. )5(

האמינות  ,ת הטכנולוגיהוגדולה כדי להגיע לרמכספית נדרשת השקעה  -מימון  )6(

   .להפעלת המערכות הנדרשות והרגולציה

 . בתחום פעילותהמשמעותיים יציאה חסמי אין להערכת החברה,  6.6.8.2

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 

, כגון מערכות בלתי שירותים אשר מספקת החברהמהים לכל אחד ים מוצרים תחליפקיימי 6.6.9.1

למיטב ידיעת  .ןמידע או שימוש בטכנולוגיית לווי אמצעי איסוף וניתוחמאוישות שונות, 

או מערכת מוצרים אלו משווקים לרוב כמוצר בודד ולא כחבילת שירות החברה, 

כפי שמעניקה החברה, כלומר מערכת בלתי מאוישת או אמצעי לאיסוף מידע אוטומטית 

או אמצעי לניתוח מידע, או שילוב של חלקם. החברה סבורה כי הבדל זה והבדלים נוספים 

להלן מעניקים לה יתרון תחרותי על פני מוצרים אלו. יחד עם  6.12.3המפורטים בסעיף 

הינם  הקיימים והפוטנציאלים לקוחות החברהלהלן,  6.9.1כאמור בסעיף זאת, יצוין כי, 

יש משמעות גדולה חברות טכנולוגיה גדולות, אשר לרוב וגופים ציבורים ופרטיים גדולים 

יתכן י. לפיכך, לתדירות המידע המתקבל, לדיוקו וליכולת לספק מידע לפי קריאה מיידית

והשירותים שמציעה המוצרים  ,מורכביםפחות , בעלי צרכים יותר לקוחות קטניםשעבור 

יתנו מענה , אשר מוצרים התחליפייםה לעומת גבוהה יותר םעלותו לא הכרחייםהחברה 

  .מספק לצרכי אותם לקוחות

כמו כן, החברה רואה בשירותים מסוג השירותים הניתנים על ידה, שאינם אוטומטיים  6.6.9.2

  :כמפורט להלןומצריכים מגע יד אדם, כמוצר תחליפי, 

החברה מחליפות תהליכים ופרוצדורות שאינם אוטומטיים מערכות , םקרים רביבמ )1(

ומצריכים מגע יד אדם, כגון עבודות המבוצעות על ידי מודדים, מפקחים, בודקים 

המופעלים על לכלול גם רחפנים  שעשוייםהמפעילים אמצעי בדיקה שונים,  וכיוצ"ב,

וח אדם ואמצעים המופעלים על ידי על ידי ככאמור ידי אדם בשטח. שירותים הניתנים 

מערכות די הניתנים על יחלק מהשירותים לדם, יכולים להוות תחליף לכל או בני א
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 אשר בתצורה ,ידני באופן רחפן הפעלת עלות ,החברה ידיעת למיטב ,כי יצוין החברה.

 ,כן וכמ. אוטומטי באופן ומהפעלת יותר גבוהה ,מספקת החברהשהתוצר  את תספק

בקשר למשל , ביחס להפעלת רחפן באופן ידני ותורגולטורי ותתפעולימגבלות  קיימות

  .החלפת סוללות ומטע"דיםיכולת עם 

המבצעים ו מחוברים לרשת חיישנים קבועים המותקנים באתרים או על גבי ציוד, )2(

שירותים הניתנים על ידי מערכות חלק מהיכולים להוות תחליף ל איסוף מידע שוטף,

פריסת מערכות אלו כרוכה בהשקעה  ,לרובלמיטב ידיעת החברה, י, יצוין כ החברה.

ניתן למקם את  בהכרחלא כמו כן,  רבה בתשתית תקשורת והן מוגבלות בניידות.

  החיישנים במקומות אשר לרחפן יש נגישות אליהם, בעיקר נקודות תצפית גבוהות.

ידי בני אדם לצורך כלי טייס וכלי רכב מאוישים המצוידים בחיישנים ומופעלים על  )3(

החברה.  ם הניתנים על ידי מערכותשירותיהאיסוף מידע, יכולים לספק תחליף לחלק מ

וייצורם (למשל במקרה של לרוב עלות הפעלתם למיטב ידיעת החברה, יצוין כי, 

גבוהה יותר מהפעלת כלים בלתי מאוישים והם כפופים לאילוצים מבצעיים מסוקים) 

במספר  חלקית של כלי טייס מאוישים הינה המידע וףאיס יכולת, בנוסף שונים.

) ואין להם נגישות לדוגמא מסוקיםכלים אלו לרוב גדולים יותר ( -נגישות  :מובנים

כלים אלו אינם זמינים  - ומהירות זמינותלאזורים בעלי צפיפות אוכלוסין גבוהה; 

ארוך  חירום)הינו קריטי במצבי שוכן זמן הטיסה ( לרוב בהתראה של מספר דקות

ת עצם במרחב בתלת מימד ומכל אולכלים אלו לרוב אין יכול לר -שלמות המידע  ;יותר

, כפי שניתן על ידי באופן אוטומטי החלפת החיישןאפשרות ל -רב שכבתיות ו ;פאותיו

  .חיישנים איסוף מידע ממספר תמאפשר המערכת של החברה,

  מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו 

  להלן.  6.12לפרטים בדבר מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים שחלים בו ראו סעיף 

  

  מוצרים ושירותים 

לעיל, החברה פיתחה מספר מוצרים ומערכות באמצעותם היא  6.1.3.5כאמור בסעיף 

   מספקת ללקוחותיה את השירותים בתחום פעילותה, כדלקמן:

  איירובוטיקסמערכת  

מערכת אוטומטית שכוללת רחפן, תחנת עגינה, חיישנים מוטסים (מטע"דים) שונים, 

  .ניווט ובקרת אקליםסוללות, מערכת תקשורת, 

  Optimus רחפן )1(

בצורה  ,כל הפעולות הנדרשות לצורך איסוף המידע מתבצעות באמצעות הרחפן

ממריא ונוחת בתוך  . הרחפןבטיחותית, אוטומטית, מדויקת, בתנאי סביבה קשים

ייעודית ובכך מייתר את הצורך במגע יד אדם, מנגיש את איסוף המידע העגינה התחנת 

  האווירי ומפחית את הסכנה לטעות אנוש. 
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  irbaseA –תחנת העגינה  )2(

כוללת זרוע רובוטית חכמה התחנה  בה באופן אוטומטי.ונוחת  הרחפן ממריא מהתחנה

תחנת העגינה  ומטע"דים ולטפל ברחפן באופן אוטומטי.שמסוגלת להחליף סוללות 

ובעלת  נטענותסוללות  10מכילה היא  בכל מקום, לרבות על גגות בניינים,ניתנת להצבה 

של הרחפן שהייה מירבי סוללות אשר מאפשרת ייעול אנרגטי ומשך חיי יכולת ניהול 

 9נה יכולת להכיל עד דית. כמו כן, לתחנת העגייבאוויר, בכל שעות היום ובזמינות מי

ומטע"דים שונים ובכך לאפשר לרחפן יכולת של איסוף מידע מסוגים רבים  חיישנים

  ומגוונים ויכולת נשיאה של מטע"דים שונים עבור משימות שונות. 
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  מטע"דים )3(

 מטע"דים שלושה וביצעה אינטגרציה לחיישנים קיימים עבור החברה פיתחה

אשר כל אחד מהם מספק תוצר שונה ומשמש להפקת  ,)המפורטים בסעיף זה להלן(

  מעקב.פיקוח וטחון, מדידה, יב בתחומי, באופן אוטומטי, אחרות תובנות עסקיות

מטע"דים נוספים והמשך ו אינטגרציה לחיישניםוביצוע  פועלת לייצורהחברה כמו כן, 

(לפרטים בדבר תכנית  להלן 6.7.3בסעיף  כמפורטהמטע"דים הקיימים  ושדרוג פיתוח

   .להלן) 6.15המו"פ של החברה ראו סעיף 

כאמור, המטע"דים אשר יוטמעו בעתיד יכולים להיות פרי פיתוחה של החברה או של 

צד שלישי כלשהו אשר החברה תבצע אינטגרציה מלאה למערכות החברה ולתחנת 

העגינה (כדוגמת מטע"ד סורק הלייזר או מצלמה פוטוגרמטרית). הוורסטיליות של 

מאפשרים לבצע אינטגרציה למטע"דים אחרים הקיימים בשוק הרחפן ותחנת העגינה 

  ובכך להגדיל את סל המוצרים עבור לקוחות החברה בצורה מהירה ויעילה.

, מעת לעת, בהתאם לצרכי הלקוחות, אפשרויות בוחנת החברה, אמורל בהתאם

לשיקולי יכולת, בהתאם  בעצמה פיתוח וייצורכאמור חלף  םמטע"די אינטגרציה עםל

  .וזמן עלות

  חיישנים ומטע"דים שונים. 9כאמור, לתחנת העגינה יכולת להכיל עד 

 תלת מימד מטע"ד סורק לייזר  )א(

מהאוויר של הצורה  מבצע מדידה מדויקתמטע"ד ה

 באמצעות קרני לייזר והמתאר של הקרקע והסביבה

ברמת דיוק  תלת מימדב מודליםהכנת צורך ל ומשמש

  .והפרדה גבוהה

  :זה"ד במטע אפשרייםים לשימוש דוגמאות

  יכולת הצגת מודל תלת מימד על ידי נקודות לייזר

 ברמת דיוק גבוהה;

 לצורך ביצוע בדיקות מלאי; וספירת כמויות מדידת נפח של חומרים 

  בניה והשוואת תכנון מול ביצוע.פרויקטים בתחום המעקב אחר התקדמות   

היכולת לייצר מודל תלת  הן העיקריות שבהןאשר לסריקת לייזר מספר יתרונות, 

מאפשרת ניצול ה ,היכולת למפות ללא אור שמשו חלופותמימד במהירות ביחס ל

  .וללא תלות באור שמששעות היום המערכת בכל  למלא ש

  פוטוגרמטרית ד מצלמהטע"מ  )ב(

מצלמה הפועלת באמצעות טכניקת פוטוגרמטריה, שהינה 

תצלומי אויר,  בעזרתומדידה המתבצעים מיפוי טכניקה ל

  .ומשמשת לצורך הפקה וייצור מפות ומודלים תלת ממדים

  :זה"ד במטע ים אפשרייםלשימוש דוגמאות

 אום דיגיטלימידול ת )digital twin( ;של מתקן/נכס/שטח 

  שטח על ידי הצגת מודל;ת בתפעוליועבודה מעקב 

  (חזותי);חשיבות לאלמנט הוויזואלי מעקב אחר תכנון מול ביצוע כאשר יש 
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  נפחים. ימים וחישובניקוז ניתוחי מודל מדויקים, כגון חישוב שיפועים, מודל  

  ידאו אלקטרו אופטית ואינפרה אדוםצלמת ומטע"ד מ  )ג(

אלקטרו אופטית (לשימוש ביום) ואינפרה  מצלמת וידאו

 תמשמשהמפיקה סרטונים ו אדום (לשימוש בלילה),

וכן , ובמצבי חירום אמת לצורך תצפית ומעקב בזמןבעיקר 

 .בדיקות ציוד ונכסים שגרתיותל

  :זה"ד במטע ים אפשרייםלשימוש דוגמאות

 שידור שמירה היקפית על אזור מסוים, על ידי  ביצוע

 וידאו בזמן אמת לחמ"ל מרוחק;

  מהירה ביותר במצבי חירום ועל ידי כך לנהל את האירוע "עין באוויר", קיום

 מבחינה תפעולית בצורה מיטבית;

  פיקוח על עבודה באתר מסוים לפי נהלי הבטיחות.ביצוע 

 מטע"ד דפיברילטור  )ד(

(מפעם) נייד, שהינו מכשיר רפואי  דפיברילטור

מועבר מחובר למטע"ד והמשמש להצלת חיים, אשר 

בתוך  ,אוטומטי באופן, לשטח באמצעות הרחפן

את כאמור לעיל, החברה רוכשת  .ספורות דקות

מצד שלישי ומבצעת בו את  המוצר הבסיסי

התאמות הדרושות על מנת לחברו למערכות ה

  החברה.

 באזורים למיקום, עירוניותושיטור  פיקוח רשויותשמש יכול לזה  ד"מטע, לדוגמא

 מהיר, באופן יעיל חירום במצביעזרה ראשונה  מתן לצורך, מיושבים, עירוניים

  צוות רפואי. להגעתעד  ,ובטיחותי

פועלים באוטומציה מלאה, המפורטים לעיל, כל המטע"דים שפיתחה החברה 

במהירות, ביום ובלילה (למעט מטע"ד מצלמה פוטוגרמטרית אשר ניתן להשתמש בו 

  .)בשעות היום בלבד
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  INSIGHTFULמערכת  

לקצה, המעניקה שירות מקצה  מערכת שפותחה על ידי החברה, פועלת באופן אוטומטי,

בעלות  תובנותהמידע והפקת  ניתוח, באופן מאובטח חסון המידעאאיסוף והחל משלב ה

שלל נגשת התובנות באמצעות אינטגרציה ושיתוף עם ועד לה ,למשתמשי הקצה ערך

מאפשרת קבלת ו מידע מבצעת ניתוח המערכת .אחריםמכשירים מערכות, תוכנות ו

יחד עם נתונים היסטוריים  ,ידי הרחפן החלטות טובה יותר על בסיס המידע שנאסף על

התובנות אשר  ., בצורה מהירה, בטוחה ויעילה יותר עבור הלקוחותהמאוחסנים במערכת

 החברה המוסף שמעניקה הינם הערךמערכת והנגשתם ללקוח ה ידימיוצרות על 

  .ללקוחותיה

שית דורש התערבות אנו המערכת יצוין כי, חלק קטן מתהליך הפקת התובנות על ידי

  בהתאם לתובנה הנדרשת, לדוגמא מצבים בהם נדרשת ספירה (למשל של אנשים).

  

  

  מוצרים חדשים 

 לפיתוח פועלת, החברה של החברה השוטפת הפעילותכחלק ממהלך העסקים הרגיל ו

שוטף ושדרוג עדכון לו הקיימים החיישנים תוהרחבת יכולל, חדשים חיישניםמטע"דים ו

 איסוףאת יכולות  להגדיל על מנתזאת ו, INSIGHTFULמערכת מערכת איירובוטיקס ושל 

   .וכן לשיפור מתמיד של בטיחות הטיסה תיהווחעבור לק ממנו תובנותה הפקתו המידע

  .להלן 6.15 סעיף , ראופועלת החברה ההמחקר והפיתוח לפילפרטים בדבר תכנית 

  

  פילוח הכנסות 

 1,609-אלפי דולר וכ 2,444-כ של בסך הינן 2020-ו 2019 מהשנים אחת בכל החברה הכנסות 

 .תאמההאלפי דולר, ב

-ו 2019 מהשנים אחת בכלהחברה לפי אזורים בהם פועלת החברה,  הכנסות פילוח להלן 

  :(באלפי דולר) 2020
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 הכנסות פילוח
 אזור לפי

  גיאוגרפי

לשנה  הכנסות
שהסתיימה 

 31ביום 
  2020בדצמבר 

 מכלל שיעור
 הכנסות

 בשנת החברה
2020  

לשנה  הכנסות
שהסתיימה 

 31ביום 
  2019בדצמבר 

 מכלל שיעור
 הכנסות

 בשנת החברה
2019  

  22%  541  78%  1,259  סינגפור

  45%  1,104  16%  249  ישראל

  4%  98  6%  101  "בארה

  29%  701  0%  ---  38אוסטרליה

 100%  2,444 100%  1,609  הכנסות"כ סה

  

(באלפי  2020-ו 2019 מהשנים אחת בכל, לקוחות סוגיפילוח הכנסות החברה לפי  להלן 

 :דולר)

 הכנסות פילוח
סוגי  לפי

  לקוחות

לשנה  הכנסות
שהסתיימה 

 31ביום 
  2020בדצמבר 

 מכלל שיעור
 הכנסות

 בשנת החברה
2020  

לשנה  הכנסות
שהסתיימה 

 31ביום 
  2019בדצמבר 

 מכלל שיעור
 הכנסות

 בשנת החברה
2019  

רשויות פיקוח 
ושיטור ('עיר 

  חכמה')
1,259  78%  541  22%  

  7%  179  15%  245  תעשייה

  40%  960  7%  105  בטחון

  31%  764  0%  ---  39מכרות

 100%  2,444 100%  1,609  הכנסות"כ סה

 

  לקוחות 

, עיריות רשויות פיקוח ושיטור עירונייםלקוחות החברה הקיימים והפוטנציאלים הינם  

וכן חברות  ,ביטחונית וגופים פרטיים מתעשיות שונות כגון גז, כרייה, נפט, נמלים ותעשייה

 אוספת המערכתר שא )Big data( מידעכמות הרבה של ב מעוניינות אשרטכנולוגיה גדולות 

   .)ג'נרל אלקטריקו, מייקרוסופט אינטלחברות כגון (לדוגמא 

עיקר ר, ווסינגפו , איחוד האמירויותבנכון למועד התשקיף, לחברה פעילות בישראל, ארה"

  התעשייה הביטחונית.ו פרטיות , תעשיותרשויות פיקוח ושיטור עירונייםלקוחותיה הינם 

מכירת חבילת שירות הכוללת  אופן ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה כוללככלל,  

, עגינהההרחפן, תחנת  שימוש במערכת איירובוטיקס (הכוללת בין היתר אתהתקנה ו

צורכים את כל סוגי לקוחותיה כאשר מרבית  - הלקוח צורכימטע"דים בהתאם ל

תבצע מ באמצעותה INSIGHTFULמערכת ב; שימוש )וסוללות ,של החברה המטע"דים

והדרכה להפעלת  , ניתוחו והפקת התובנות ממנושנאסף על ידי הרחפן חסון המידעתהליך א

שירותי איסוף והנגשת מידע באופן ישיר ללקוחות עם אפשרות לאינטגרציה ; המערכת

לתקופת מתן  שירותי תחזוקה ותמיכהו ;הלקוחות של מלאה למערכות שליטה ובקרה

התקשרות  הסכמי עותבאמצהחברה עם לקוחותיה כאמור נעשית  התקשרות. השירותים

                                                           
ונכון למועד התשקיף אינה  2019 יוניהחברה פעלה באוסטרליה עד לחודש לעיל,  1 ערת שוליים מס'בה כאמור   38

 .פעילה בה עוד
 מול לקוחות מסוג זה. לה עוד פעיאינה  החברהנכון למועד התשקיף לעיל,  6.1.3.9כי, כאמור בסעיף  יובהר   39



  26 -ו 

 של הרוחני הקניין זכויות על מירהלש התחייבות, היתר בין, הכוללים, הזמנה טפסי/או ו

 .המוצרים אספקת וזמנילמוצריה  רההחב אחריות, וסודיות החברה

הינן לתקופת ו התקשרויות החברה עם לקוחותיה כוללות את כל חבילת השירותמרבית 

נכון למועד התשקיף, תקופת ההתקשרות  הלקוח.זמן מתמשכת, בהתאם לצורכי 

   .כשנה וחציוהוותק הממוצע של לקוחות החברה הינו  שנההממוצעת הינה כ

ת בדרך כלל , וכולללכל לקוח בהתאם לשירותים הניתנים משתנה חבילת השירות עלות 

וקבלת האישורים  התקנת המערכותסקירת האתר הרלוונטי, תשלום חד פעמי בגין 

תשלומים נוספים המשתנים כן ו ,, ככל שנדרשלצורך הפעלת המערכת בשטח הרגולטוריים

, שימוש משימותפעולות/מספר ותדירות (בהתאם לשירותים הנלווים הניתנים לכל לקוח 

בהתאם לשימוש  ומשולמים על בסיס חודשי או שנתי במטע"דים והפקת התובנות)

 2,000-דולר לבין כ 200-נע בין כ ללקוח אשר החברה מספקת כל תוצר מחיר .תובמערכ

שמספקת החברה כוללים את התוצרים  .אותם הוא רוכש תוצריםכתלות בסוג ה ,דולר

דים של החברה, דוגמת תוצר מסוג וידאו בזמן אמת "היכולת והמידע שמופק בעזרת המטע

בדיוקים גבוהים שמורכב מודל תלת מימד ו שמשודר למקום מסוים בעזרת מצלמת היום

תוצרים יכולים ה וצר בעזרת מטע"ד הלייזר של החברה.מענן נקודת של קרני לייזר המי

יובהר כי, התקשרות החברה  או לאחר הפקת תובנות. גולמיכמידע  מסופקים ללקוח להיות

ואשר  הוגדרו מראש עם לקוחותיה כוללת הזמנת חבילות תוצרים ותקופות זמן אשר

  ב אליהם.הלקוח מחוי

רוכשים ו, מערכת איירובוטיקסכמו כן, חלק מלקוחות החברה משמשים גם כמפיצים של  6.9.3.1

מבוססת ההתקשרות אלו  ובמקרים, לצדדים שלישיים הפצה ומכירהאת המערכות לצורך 

וכן  וכוללת תקופת אחריות בגין המערכות המערכותתשלום חד פעמי בגין  בעיקרה על

קבע בין החברה לבין רוכשי המערכת ישירותי התקנה, תחזוקה ותמיכה למשך תקופה שת

  .החדשים

   :מערכת איירובוטיקס אחת יכולה לשרת מספר לקוחות, משתי סיבות עיקריות 

לעיל, המתבצע בדרך של  6.9.2אופן התקשרות החברה עם לקוחותיה כאמור בסעיף  )1(

מכירת חבילת שירות (להבדיל ממכירת מערכת, אשר במקרה כזה משמשת רק את 

 הלקוח הרוכש); 

 80-היכולות הטכנולוגיות של המערכת, המאפשרות לכל תחנה לפעול בתא שטח של כ )2(

 ליעד הפעילות וכן את זמן ביצוע הפעילות בשטח.  קמ"ר, נתון הכולל את זמן הטיסה

באופן שיאפשר  ,פועלת היא בהם באזורים הזה באופן התקשרויות לקידום פועלת החברה 

 הפעלת מערכת אחת עבור מספר לקוחות ולמצות את הפוטנציאל ההפעלה של כל המערכת

  ובכך להגדיל את היקף הכנסות החברה ממערכת בודדת.

לא לעניין זה, יובהר כי, החברה  .ספציפי בלקוח תלות לחברה איןלמועד התשקיף,  נכון 

, כלקוח 2020שנת של החברה ב(כהגדרתה להלן) שהינה לקוח מהותי  SJDבחברת רואה 

  שיש לה תלות בו

 2020 בדצמבר 31 ליום, 2019 בדצמבר 31 ליום נכון החברה של הפעילים הלקוחות מספר 

  .בהתאמה, 7-ו 5, 3 וולמועד התשקיף, הינ
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 מהותיים לקוחות 

ומעלה  10% היווההחברה, אשר שיעור הכנסות החברה מהם  לקוחותלהלן פירוט 

  :(באלפי דולר) 2020או ו/ 2019מהכנסות החברה בשנים 

  שם הלקוח

  2019שנת 

הכנסות 
החברה 
   מהלקוח

  (באלפי דולר)

שיעור 
מהכנסות 

  החברה
  ומאפייני ההתקשרות  אופי הקשר

ELBIT 
SYSTEMS 

LAND 
AND C4I 

LTD40  

  39%-כ  960-כ

התקנה ואחזקה של שתי מערכות עבור 
גורם ביטחוני וכן אינטגרציה מלאה של 
מערכת איירובוטיקס למערכת שליטה 

נכון למועד התשקיף,  ;ובקרה
ההתקשרות הינה בתוקף והחברה 

מעניקה ללקוח שירותי אחזקה שוטפת 
  בלבד.

  21%-כ  501-כ  41'אלקוח 

מערכת  להדגמת התקשרות
איירובוטיקס ושירותי תחזוקה 

כולל אינטגרציה למערכות  42נלווים
 עירוניתושיטור  פיקוח רשותל נוספות

   ;בסינגפור
 ההתקשרות ,נכון למועד התשקיף

  אינה בתוקף.ו הסתיימה

  19%-כ  460-כ  ---

, יהלהתקשרות עם מכרה באוסטר
ם שירותיחבילת האשר כללה את כל 

 13, למשך תקופה של החברה שמעניקה
נכון למועד התשקיף,  ;43חודשים

  ההתקשרות הסתיימה ואינה בתוקף.
    

שם הלקוח 
(ככל 
על  שנדרש
  )פי דין

  2020שנת 

הכנסות 
החברה 
   מהלקוח

  (באלפי דולר)

שיעור 
מהכנסות 

  החברה
  ומאפייני ההתקשרות הקשר אופי

SJ Defence 
Services 
Pte. Ltd  

")SJD("  

  63%-כ  1,015-כ

מרבית התקשרות כללה את ה
לפרויקט , השירותים שמעניקה החברה

 חודשים 3.5-כלתקופה של ייעודי 
כחודש כל  בנותהארכות  3-ו (כחודש

התקהלות בעת ור לניט, אחת)
  ;התפשטות נגיף קורונה

נכון למועד התשקיף, ההתקשרות 
  הסתיימה ואינה בתוקף.

                                                           
למועד התשקיף ההתקשרות כוללת שירותי אחזקה שוטפת בלבד (בגין מערכות שנרכשו  ונכון היות, כי יובהר   40

 2020 בשנת מהותי לקוח, הלקוח אינו נחשב )שנים באותן התקבל בגינן התשלוםמרבית בשנים קודמות ואשר 
   .החברה מהכנסות ומעלה 10% מהוות אינן 2020 בשנת ממנו החברה הכנסות שכן

מהכנסות החברה,  %20עלו על  2019שמו של הלקוח אינו מצוין על אף שהכנסות החברה ממנו בשנת , כי יצוין   41
אין מדובר בלקוח מהותי. נכון למועד התשקיף הוא אינו  2020היות ומדובר בחשיפה חד פעמית בלבד ובשנת 

ו צפוי להיות לקוח של החברה בעתיד הנראה לעין שכן אין בכוונתה לקוח של החברה ולהערכת החברה אינ
בהתאם לסמכות  ,יצוין כי עוד .ההתקשרות תנאי, וכן בשל התחייבות לסודיות על פי להתקשר עימו שוב

פטור מגילוי פרט המהווה סוד  לחברהניתן , לחוק ניירות ערך) 1)(א(19 המסורה לרשות ניירות ערך לפי סעיף
יובהר כי, הפטור כאמור לא יחול ככל שהלקוח יהווה בעתיד מתחרה משמעותי של החברה והחברה  .מסחרי

  תציין את שמו כנדרש על פי דין.
בהערת , כאמור 2021פורקה בחודש יולי תקשרות בוצעה על ידי חברה בת אוסטרלית של החברה אשר הה   42

  .לעיל 1שוליים מס' 
  .לעיל 42' ראה הערת שוליים מס   43
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שם הלקוח 
(ככל 
על  שנדרש
  )פי דין

  2020שנת 

הכנסות 
החברה 
   מהלקוח

  (באלפי דולר)

שיעור 
מהכנסות 

  החברה
  ומאפייני ההתקשרות הקשר אופי

הצדדים לפרטים בדבר התקשרות 
ראו סעיף  ,(לא מחייב) במזכר הבנות

  להלן. 6.9.9

  15%-כ  244-כ  44'אלקוח 
  .לעיל 2019טבלה לשנת ב ראו

נכון למועד התשקיף, כאמור, 
  ההתקשרות הסתיימה ואינה בתוקף.

 מהותיים הסכמים 

בת של  חברה, SJDעם  ,לא מחייב ,התקשרה החברה במזכר הבנות ,2020 באפריל 22 ביום 6.9.9.1

Surbana Jurong Group ,ותפעול מערכות הדרכה, ייעוץבתחום  ,בין היתר ,העוסקות 

 החל בתוקף ,)בהתאמה, "הצדדים"-ו "ההבנות מזכר"בסעיף זה: (להלן  העירוני מרחבב

פועלים בשיתוף פעולה  הצדדים, לפיו 2021 באפריל 22 ליום ועד 2020 באפריל 22 מיום

והשגת האישורים והרישיונות  פוטנציאליים ותולקוח עסקיות הזדמנויות לאיתור

 בתחומי, בין היתר אסיה מזרח ודרום בסינגפור הנדרשים לשימוש במערכות החברה

 הידע עם החברה של הטכנולוגיות היכולות שילוב תוך, אבטחה, מעקב וערים חכמות

מזכר ההבנות כאמור אינו מחייב וכולל סעיפים  .באזורים האמורים SJD והקשרים של

כל צד  .ויישוב סכסוכים סודיותזכויות הקניין הרוחני של החברה,  מקובלים לעניין שמירת

יובהר  ימים. 30רשאי להביא את מזכר ההבנות לכדי סיום במתן הודעה מראש ובכתב של 

אך נכון למועד  ן הצדדיםבי טרם נחתם הסכם מחייבו אינו בתוקף מזכר ההבנות כאמורכי, 

 .להלן 6.9.9.2להזמנה המפורטת בסעיף בהתאם  בשיתוף פעולה התשקיף הצדדים פועלים

ביולי  13ביום וכחלק משיתוף הפעולה בין הצדדים,  לעיל 6.9.9.1 בסעיףבהמשך לאמור  6.9.9.2

להוכחת יכולת של מערכת ייעודי , לצורך ביצוע פרויקט SJD, התקבלה הזמנה מחברת 2020

, דילוג בין תחנות בשטח של מספר מערכות בסביבה אורבנית, הכולל פריסה איירובוטיקס

של  ק"מ על ידי רשת סלולארית ושימוש במטע"דים 10תקשורת עד למרחק של , עגינה

, חודשים 10-כעד  לתקופה של וון אפליקציות,ובמג ) לעיל3(6.7.1החברה המתוארים בסעיף 

, אשר משולמת מיליוני דולר 3-, בתמורה לסך כולל של כ2021 פברוארב 23יום מהחל 

 .לאורך תקופת ההתקשרות בהתאם לאבני דרך שנקבעו

באפריל  1וביום  , התקבלה הזמנה מגוף ממשלתי באיחוד האמירויות2021 מרץב 1ביום  6.9.9.3

רכישת מערכות וחבילת השירותים שמעניקה ל התקשרו הצדדים בהסכם מחייב, 2021

 עדשל מספר חודשים,  לתקופההחברה, לצורך אבטחת שטח ספציפי בסביבה אורבנית, 

' תשלומים מסדולר, שתשולם ב מיליוני 1.2-כסך כולל של לתמורה ב, 2022 במרץ 31 ליום

  .מועד אותועד ל

, התקשרה החברה במזכר הבנות עם חברה צרפתית, העוסקת, למיטב 2021ביולי  18ביום  6.9.9.4

ידיעת החברה, בין היתר, במתן שירותים באמצעות רחפנים לשוק האזרחי באירופה 

 . מזכר ההבנות הינו)בהתאמה", הצדדים"-ו "ההבנות מזכר(להלן בסעיף זה: "ואפריקה 

תו, במהלכה יפעלו הצדדים לחתימת הסכם ימים ממועד חתימ 90 לתקופה של בתוקף

                                                           
  לעיל. 41ראו הערת שוליים מס'    44
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באזורי הפעילות שלו  , בין היתר, באופן שכל צד יפעלבשיתוף פעולה יפעלו הםלפיו מחייב, 

כמו כן, הצדדים  .לשיווק והפצה של מערכות הצד השני וכן שיתופי פעולה מסחריים נוספים

לצדדים הכנסות  הסכימו כי הסכם מחייב, ככל שייחתם, יכלול יעדים שמטרתם להניב

מזכר ההבנות כולל סעיפים . 2024מיליון דולר עד לסוף שנת  10משותפות בסך של לפחות 

אשר ימשיכו  סודיותו זכויות הקניין הרוחני של החברה לעניין שמירת , בין היתר,מקובלים

. כל צד רשאי להביא את מזכר ההבנות לכדי סיום במתן לחול לאחר פקיעת מזכר ההבנות

 ימים. 7הודעה מראש ובכתב של 

  

  שיווק והפצה 

 בארץ ובחו"ל פעילויות השיווק של החברה מתבצעות הן באופן ישיר על ידי עובדי החברה 

  . מגורמים חיצוניים מיתוג ויח"צ ירותישקבלת  באמצעותוהן 

  :כמפורט להלן, פועלת החברה במספר דרכים, שלהבמסגרת פעולות השיווק  

  ;, בארץ ובחו"לחברהשיווק ישיר על ידי אנשי שיווק של ה )1(

  משווקים מקומיים באזורים בהם פועלת החברה בחו"ל;שיווק באמצעות  )2(

  ;החברהאתר שיווק דרך  )3(

פרסום ברשתות חברתיות של מומחים בתחום המיני כטב"מ, כתבי עת ומגזינים  )4(

  ;הרחפניםמקצועיים בתחום 

  ;ותערוכות בתחום הרחפנים ומערכות בלתי מאוישות כנסיםהשתתפות ב )5(

, בין ופניה ישירה ללקוחות פוטנציאליים סקרי שוק בתחום הפעילות של החברה ביצוע )6(

לקוחות על מנת מספר  התקשרות עםפוטנציאל לאזורים בהם ישנו באיתור היתר 

  .במקבילמספר לקוחות לשרת לעשות שימוש במערכת אחת אשר יכולה כאמור 

לחברה אין תלות באמצעי שיווק כזה או אחר בו היא עושה שימוש, נכון למועד התשקיף,  

  ., בארץ ובחו"ללרבות באנשי שיווק כלשהם

    

  ר הזמנותצב 

, הסתכם לסך 2020בדצמבר  31וליום  2019בדצמבר  31צבר ההזמנות של החברה נכון ליום  

  אלפי דולר, בהתאמה. 3,139-כסך של אלפי דולר ו 563-של כ

 אלפי דולר. 4,478-צבר ההזמנות בסמוך למועד התשקיף הינו כ 

 לפי תקופת ההכרה בהכנסה הצפויה, בחתךמועד התשקיף בסמוך ללהלן צבר ההזמנות  

  , באלפי דולר:של רבעונים לשנה הקרובה

 2022 שנת
2021"כ סה ואילך  4רבעון  

2021 
 3רבעון 
2021 

 2רבעון 
2021 

 1רבעון 
2021 

120 583,4  229 523,1  140,1  1,592 
  

  תחרות 

בשוק הכטב"מ, המהפכה הדיגיטלית והתפתחות התעשייה החכמה והעיר החכמה,  הגידול 

במספר השחקנים בשוק, וכיום פועלות  משמעותי הביאו במהלך השנים האחרונות לגידול

רובן אינן למיטב ידיעת החברה, יחד עם זאת, ום הפעילות של החברה חברות רבות. בתח
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כפי  אוטומציה מלאה,הפועל בשירות  מספקות אינןו/או  מספקות שירות מקצה לקצה

הדורשים מגע יד /או שירותים ו חלק מהשירותיםרק מספקות אלא  ,שמספקת החברה

   .אדם

חברות המעניקות חלק מהשירותים הן למשל חברות המציעות פתרונות של איסוף מידע  

מספקות גם רחפן אשר אינו מיוצר על ידן ונרכש מצד שלישי,  חלקןתובנות מידע,  וניתוח

או חברות המייצרות רחפן בעל יכולות איסוף מידע אך אינן מספקות שירות של ניתוח 

  תובנות מידע.

 לחברה, בשוק שונים גופים ידי ועל ידה על שנעשו השוואות פי על, החברה ידיעתלמיטב  

והשירותים  יםנובע ממספר יתרונות של המוצרהמשמעותי ביחס למתחריה, בידול 

  שמספקת החברה, אשר העיקריים שבהם הינם:

 בכךהיכולת לנחות בצורה מדויקת בתחנת העגינה בתנאי מזג אוויר קיצוניים מאוד ו )1(

 , יעילות, וברמת איכות, אמינותמידע ומטעד"ים בצורה רציפה איסוףלספק פתרונות ל

  ;גבוההודיוק 

 6.22(ראו סעיף  מספר רב של גורמי רגולציה בעולם על ידיאמינות המערכת המאושרת  )2(

 בשל והןבשל הבטיחות התעופתית הדרושה  הן מהותית הינה המערכת. אמינות )להלן

. אמינות יעילותה את למקסם ובכך מערכת מכל רבות טיסה שעות להפיק הצורך

 שעות בצבירת כןטח וש ימעבדה וניסוי ימספר רב של ניסוי ידי עלהמערכת נבדקת 

  ;טיסה

טיסות  27-של עד כ ,פעילותרצף  לשמרבכך ובאופן אוטומטי  היכולת להחליף סוללה )3(

וזמן המראה ממוצע הינו  זמן אוויר, ותדק 40-עד כ הינוכל טיסה  משך , כאשרביממה

  ;דקות 3.5-כ

 של זו ייחודית יכולת. כלי רב שימושיולהוות  באופן אוטומטי חיישןהיכולת להחליף  )4(

 מידע סוגי של איסוף ידי על רווח פוטנציאל הגדלת מאפשרת איירובוטיקס מערכת

  ;רבים

  ;ומטעד"ים חיישניםלמספר רב של  באופן קל יחסיתהיכולת להתממשק  )5(

שצברה  טיסההוכמות שעות  )ל אזורים עם תנאי סביבה קיצונייםכולניסיון רב בשטח ( )6(

 ;)במצטבר טיסות אלפי עשרות( חברהה

  ;קמ"ר מתחנה אחת 80כיסוי של מעל שטח  )7(

 אחסוןו ענן, העלאה למידעה איסוףהחל משלב  של מערכות החברה,מלאה אוטומציה  )8(

 את ולמנוע שונות בעיות לזהות, היתר בין ,המאפשרת, INSIGHTFUL מערכתב

 ממקומות מידע והעברת מרחוק עבודה אפשור, מונעת תחזוקה באמצעות התפתחותן

  ;מסוכנים

  להלן. 6.16.1המפורטים בסעיף  החברהשם פטנטים הרשומים על ה )9(

היכולת להשלים את כל התהליך באופן  בעלות שהן למיטב ידיעת החברה, אין חברות בשוק 

ורוב הפתרונות הקיימים היום בשוק הכטב"מ  ,שמבצעת החברה , כפימלא ואוטומטי

 דורשים הפעלה והתערבות אנושית, בין אם בהטסה, בהפעלה, בתחזוקה או בניתוח המידע,
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, טכנולוגית תי על פני מתחרותיה, בעיקר מבחינהבעלת יתרון משמעוהיא  החברה ולהערכת

   האוטומציה ואמינות המערכת.

למוצרי החברה. ל גידול בביקושים ב"מ, החברה מעריכה שיחולאור התפתחות שוק הכט

חלקה יחד עם זאת, לאור היקף השוק והתחרות הגדלה בשוק, אין ביכולתה להעריך את 

  החברה בשוק זה. השינויים הצפויים בחלקה שלבשוק זה ו/או את 

ה התוותה את הפתרון האוטומטי שכולל רחפן ותחנת עגינהחברה  ,החברה ידיעת למיטב 

ביחס לפתרונות  כאמור םדורשת מגע יד אד אינהשל תחנת עגינה ש נותהיתרולאור  .בעולם

פיתוח  יניתן לראות בשנתיים האחרונות חברות נוספות אשר נמצאות בשלב, האחרים

, לא למיטב ידיעת החברה, התשקיףכת שאינה דורשת מגע יד אדם. אולם, נכון למועד מער

 מציעה החברה. פתרון של בדומהתרון מלא מקצה לקצה קיים פ

חברות המציעות פתרון של תחנת עגינה, ואשר החברה רואה בהן מתחרות שלה בהיבט זה, 

. יחד עם זאת, לארבעתן Percepto Robotics Ltd-ו Inc Matternet, Azur drones, Ltd Asylonהינן 

מטע"דים. כפועל יש יכולת חלקית בלבד או אין יכולת כלל של החלפת סוללות או החלפת 

יש להן אפשרות לאסוף סוג אחד בלבד של מידע היות שהמידע נאסף על ידי  ,יוצא מכך

מטע"ד מסוג אחד בלבד, בעוד שלחברה ישנה האפשרות להחליף בין סוגי מטע"דים שונים 

וכך לאסוף סוגים שונים של מידע הדרוש ללקוחותיה. כאשר אין יכולת החלפת סוללה, 

תחרה ללא זמינה ברגע החזרה של הרחפן אל תחנת העגינה עד הופכת המערכת המ

שיסתיים זמן הטענת הסוללה. הפסקת הפעילות לצורך הטעינה מפחיתה משמעותית את 

אף אחת מהחברות  ,בנוסף .ת המערכת ואת היכולת לשמש ככלי תגובה מהיר בשטחולינצ

למיטב ידיעת המתחרות הנ"ל אינה מתמקדת באפליקציות הקשורות לערים חכמות ו

החברה אף אחת מהחברות המתחרות הנ"ל לא מחזיקה ביכולת דומה למערכת 

INSIGHTFUL למעט חברתהחברה,  למיטב ידיעת. החברה שלMatternnet Inc   אשר יכולה

המידע העיקרי שהחברות המתחרות מספקות הוא וידאו בזמן י מוצרים, משלוחגם לבצע 

. נקבעת מראש ולא מוחלפת אוטומטית)המטע"ד  תצורתאמת ומודלים תלת מימד (כאשר 

בעוד שהחברות המתחרות הנ"ל נמצאות בשלבים שונים מבחינת השגת אישורים 

   .רגולטורים, אף אחת מהן אינה מחזיקה בהיקף וסוג האישורים כפי שיש לחברה

החברה בוחנת באופן שוטף את היתרון הטכנולוגי שיש לה על פני המתחרים שלה, בעיקר 

, למיטב ידיעת החברה, התשקיף ביחס לאוטומציה וסוג המידע שנאסף על ידה. נכון למועד

המתחרות שלה אין יתרון טכנולוגי אשר מאפשר להן לספק שירות שהחברה אינה לחברות 

יכולה לספק. התשתית של תחנת העגינה, אשר יכולה להכיל סוגים רבים של מטע"דים, 

מעניקה לחברה יתרון משמעותי בהיבט זה. יחד  ,שייםמטע"דים של צדדים שלי ובכלל זה

 מרוב עם זאת, המודל העסקי של החברה (מתן שירותים ולא מכירת חומרה) שונה

  המתחרות הנ"ל אשר חלקן פועלות למכירת חומרה באופן ישיר. 

נצילות המערכת של החברה גבוהה מאוד (בזכות היכולת להחליף סוללות ולשמר רצף 

מסוגלת מערכת אחת של החברה כולת טיסה בתנאי מזג אוויר קשים) ולכן יבזכות טיסה ו

על ידי אותה למספר לקוחות שונים שונות ולהעניק שירות  לבצע מספר רב של משימות

   .תחנת עגינה

מתרכזת בעיקר במדינות באירופה,  Azur Dronesלמיטב ידיעת החברה, פעילות חברת 

מתבצעת באסיה, אוסטרליה וארה"ב, פעילות חברת  Percepto robotics Ltdפעילות חברת 
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Matternet Inc אסיה וארה"ב, ופעילות חברת אירופהמתבצעת ב ,Asylon Ltd  מתבצעת

שלהן  המערכת עלותמתחרות אשר  חברותלמיטב ידיעת החברה, כמו כן, . בבעיקר בארה"

 זמינות ותבעל ואינן מידע של אחד סוג מספקות, איירובוטיקס מערכת עלותמ כהנמו

 יידרשוהן ככל ו לכן, סוללה החלפתיכולת -אי בגלל והן המערכת ביצועי בגלל הן ,גבוהה

 בשימוש צורך יהיה, ספציפי שטח תא פר גבוהה ובזמינות מידע של רבים סוגיםלספק 

, הדרישה על לענות כדי שטח תא באותו במקביל המתחרות החברות של מערכות מספרב

לעיל,  6.6.9.1 זה, יצוין כי, כאמור בסעיף לעניין .משמעותית מחיר לעליית יגרום דבר אשר

לקוחות המעוניינים בסוג מידע אחד ואשר אין עבורם חשיבות לזמינות המערכת 

ולאפשרות לעבודה רציפה, יוכלו למצוא פתרונים אחרים אשר הינם תחליפיים למוצרי 

עד של החברה, ומראש החברה אינה פונה החברה. יובהר כי, לקוחות מסוג זה אינם קהל הי

     .ללקוחות מסוג זה

מסוג השירותים הניתנים על ידה, שאינם אוטומטיים  בשירותיםהחברה רואה יצוין כי,  

 6.6.9, כמפורט בסעיף גם כמוצרים תחליפיים למוצרי החברהיד אדם,  געומצריכים מ

  לעיל.

צד עם התחרות הינה השקעה מתמדת הן ב החברהדרך ההתמודדות העיקרית של  

חדשים, הרחבת היכולות באמצעות  חיישניםהמשך פיתוח מטע"דים ועל ידי הטכנולוגי, 

על ידי  והן בצד הרגולטורי, ;INSIGHTFULהקיימים ועדכון שוטף של מערכת  החיישנים

רישיונות לקבלת  החברה פעילות מתמדת מול גופים רגולטורים באזורים בהן פועלת

נכון למועד  דוגמא,ל .ניתןות רחב ככל הוהיתרים לפעילות בשטחן אשר תאפשר היקף פעיל

 )FAAבשיתוף פעולה מול רשות התעופה הפדראלית בארה"ב (החברה פועלת  ,תשקיףה

  להלן).  6.22.7ראו סעיף  לפרטים נוספים( ארה"בב TC סוגמקבע  אישור קבלתל

  

  כושר ייצור 

של מערכות אין מגבלת כושר ייצור לחברה  התשקיף,ד נכון למוע ,להערכת החברה 

   .INSIGHTFULאיירובוטיקס או של מערכת 

כושר הייצור של החברה ניתן להגדלה, במידת הצורך, בהתאם להזמנות מלקוחות, על ידי  

קצב הייצור וכן הרחבת התקשרות עם ספקים קיימים ו/או הגדלת הגדלת כוח אדם ו

על ידי רות ישינוספים, ככל שיידרש, לאספקת הרכיבים אשר אינם מיוצרים ספקים 

  להלן. 6.18החברה כאמור בסעיף 

  

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 

, אזור 8ממשרדי החברה, הממוקמים ברחוב מודיעין בעיקר פעילות החברה מתבצעת  

-חצר סמוכה בשטח של כבנוי ו מ"ר 1,230-בשטח כולל של כתעשייה סגולה, פתח תקווה, 

. כל אחד משכיר עם אותו שכירות מיהסכ שלושה על פי , אשר שוכרת החברהמ"ר 900

, ליום 2023בדצמבר  31 בתוקף עד ליוםם מהשטח וה מההסכמים הינו ביחס לחלק אחר

  . , לפי העניין2024בנובמבר  30וליום  2024בפברואר  28
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-כ שלבשטח  מחסן .בארצות הברית ,טקססיוסטון, בנכסים  נישוכרת ש החברהכמו כן,  

אותו  מתחם עבודה שיתופי, וומערכות החברההמשמש כשטח אחסון לציוד  "רמ 230

ידי  לעבדובאי המושכר במבנה וכן, החברה עושה שימוש  חודשי. על בסיסהחברה שוכרת 

   .45ומשמש את החברה כשטח אחסון לציוד ומערכות החברה ומתחם עבודהרן קראוס, מר 

 ., הכוללות רחפנים ותחנות עגינהיירובוטיקסמערכות אכולל את הרכוש קבוע לחברה  

 להלן פרטים נוספים אודות הרכוש הקבוע של החברה:  

אשר הותקנו באתרי של החברה מערכות  הפעילההחברה  2019מאז הקמתה ועד לשנת  

 ניסיון עבור גופי הרגולציה בעולם.בור ל מנת להמשיך ולבגר את המערכת ולצלקוחות ע

אשר עונה על כלל  הסופית בתצורתהסיימה את הפיתוח של המערכת  2019במהלך שנת 

ותו מועד . באהמערכת רישויורה זו החלה לפעול לתהליך הצרכים עבור הלקוחות ועם תצ

 .כאמוראלפי דולר בגין מוצרים מהטכנולוגיה הישנה  4,568-הפחיתה החברה סך של כ

תצורה ב 17מערכות, מתוכן  30-כ ייצרה החברה מאז הקמתה ועד למועד התשקיף )1(

ויתר המערכות משמשות  בתחום הביטחוני ללקוחותנמכרו מערכות  6 מהןהסופית, 

כאשר המודל העסקי של החברה מתרכז  ,כרכוש החברה למתן שירותים ללקוחותיה

 .לעיל 6.9.2בסעיף  מפורטבעיקר במתן שירותים כ

מערכות אצל  7לחברה נכון למועד התשקיף,  :המערכות לפי חלוקה גאוגרפית פיזור )2(

כמו כן,  בארה"ב. 1-בישראל ו 1באיחוד האמירויות,  2, בסינגפור 3לקוחות, מתוכן 

-בישראל ו 3מות וניסויים, מתוכן מערכות אשר משמשות את החברה להדג 4לחברה 

 בארה"ב. 1

(מחושבת לפי כמות  10%-מ נמוכהנכון למועד התשקיף, נצילות המערכות הקיימות  )3(

מערכות בסינגפור ביחס ליובהר כי,  .תחנה אחת)שיכולה לבצע הטיסות החודשיות 

ת היות שמדובר בהתקשרות עם ואיחוד האמירויות אין משמעות לנצילות המערכבו

 .בלבדאשר המערכת מספקת שירותים עבורו  בודד לקוח

אורך החיים השימושי בהתאם לתכן ההנדסי של המערכות, להערכת החברה, ככלל,  )4(

 שנים 5-הממוצע של מערכת איירובוטיקס, הכוללת את הרחפן ותחנת העגינה, הינו כ

, כאשר בכל אחת מהמערכות )שימוש מקסימלי ובהנחת בשטח הצבתה ממועד(

  .לעיל נעשה שימוש של פחות משנה 2בס"ק  המפורטות

סנסורים. נכון למועד התשקיף, ו ובוטיקס כוללת תחנת עגינה, רחפןעלות מערכת אייר )5(

כתלות בתצורה הסופית של המערכת שמותקנת, צרכי המשימה ואסיפת המידע וכמות 

-אלפי דולר לבין כ 225-המערכת מסתכמת בסך של בין כייצור אצוות הייצור, עלות 

בין  בתוך כחצי שנה אלפי דולר למערכת. כמו כן, נכון למועד התשקיף, ניתן לייצר 350

 יל)לע 6.18ראו סעיף (על ידי ספק משנה של החברה, תחנות עגינה  30-לבין כ 15-כ

  . )במעבדות הייצור של החברה(ורחפנים 

, המצ"ב 2020בדצמבר  31ליום של החברה לדוחות הכספיים  9לפרטים נוספים ראו ביאור  

  .")הכספיים הדוחות(להלן: " לתשקיף זה

                                                           
בדובאי, בכוונת החברה לפעול להחלפת רן כשוכר של המבנה כאמור באופן שחברת לאחר הקמת חברה בת    45

 הבת תהיה השוכר היחיד.
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  מחקר ופיתוח 

 על ידי הנהלת החברה מתעדכנתאשר נבחנת ו, מחקר ופיתוחהחברה פועלת על פי תכנית  

ת בתחום הפעילות של החברה והשינויים שחלים בו יומעת לעת, בהתאם להתפתחו

ולהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ו/או שינויים במאפייני הלקוחות שלו (לפרטים 

  לעיל).  6.6ראו סעיף 

  נכון למועד התשקיף, תכנית המו"פ של החברה מתרכזת בשלושה נושאים עיקריים: 

  טיסה ובטיחות רגולציה )1(

 כמפורט בסעיף TC קבע מסוג החברה פועלת לקבלת אישורי קבע (כדוגמת אישור

דרוש באזורים נוספים מעבר לארה"ב. אישורים כאמור עשויים ל להלן) 6.22.7

המערכת שאך להערכת החברה היות ביצוע התאמות במערכת איירובוטיקס,  מהחברה

 , התאמותלהלן) 6.22-לעיל ו 6.6.2(כאמור בסעיפים  עומדת בתקנים מחמירים ביותר

   נה כרוכות בעלויות מהותיות לחברה.דרשו, תהיינה מעטות ולא תהייי, ככל שיכאמור

ככל  ,הוספת טכנולוגיות על ידיהחברה תפעל באופן שוטף להעלות את רמת הבטיחות 

, ולהמשיך לצבור שעות טיסה במתארים שונים על מנת שיתפתחו במהלך השנים

החודשים  12להמשיך ולהוכיח את אמינות המערכת. להערכת החברה, במהלך 

אלפי  900-של ככולל סך  ברגולציה ובטיחות טיסההקרובים, החברה צפויה להשקיע 

  .דולר

  ללקוח  ערך יצירת )2(

 ועדכוניםהקיימים  חיישניםבת היכולות של ההרחחדשים,  חיישניםפיתוח מטע"דים ו

המידע והפקת  איסוףבמטרה להגדיל את יכולות  ,INSIGHTFULמערכת ל שוטפים

סקרי שוק שמבצעת ל בנוסף ללקוחותיה.ובכך להגדיל את יצירת הערך  תובנות ממנו

גם בדיקות היתכנות כלכלית מבצעת החברה  החברה לאיתור לקוחות פוטנציאליים,

להערכת  שווקים בהם פועלת החברה.נוספים בהתאם למטע"דים  ועסקית לפיתוח

 ביצירת ערך ללקוחהחודשים הקרובים, החברה צפויה להשקיע  12החברה, במהלך 

  מיליוני דולר. 4.1-של ככולל סך 

  : היתר יןכוללים, ב 2021לשנת  המתוכננים"פ המו פיתוחי

  : INSIGHTFULהוספת פונקציונאליות למערכת   .א

  לפי זמן ומיקום על גבי  לייזר נקודת ענן ידי עליכולת הצגת מודל תלת מימד

מערכת החברה כוללת את התשתית המתאימה המערכת בצורה אוטומטית. 

להערכת  כדי להציג סוג מודל כזה והפיתוח מתרכז בשינוי ממשק המשתמש.

 300-ובהשקעה מוערכת בסך של כ חודשים 6החברה, התהליך יושלם בתוך 

 .לפי דולרא

 ורך על ידי המשתמש הסופי, כלומר יכולת בקשת תוצר ומשימות והגדרת הצ

מידע. הלקוח יוכל להיכנס לממשק ולבקש תוצר מסוים לפי שטח וסוג 

ובהשקעה מוערכת בסך  2021להערכת החברה, התהליך יושלם עד לסוף שנת 

 . אלפי דולר 500-של כ
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פיתוח הכולל ממשק משתמש  ,כלומר יכולת ניהול צי רחפנים על ידי ממשק אחד,  .ב

כולל פיתוח במחשב  מות בזמן אמת מתחנות עגינה שונות,משי לתזמןאשר יכול 

ובהשקעה משוערת  2021המשימה. להערכת החברה, התהליך יושלם עד סוף שנת 

   .אלפי דולר 900-של כ

  עלויות  הפחתת )3(

בכמויות גדולות יותר לייצור יתאימו מעבר לתכנון הנדסי ותהליכים אוטומטיים אשר 

  עלויות נמוכות יותר.בו

צעות מקורותיה העצמיים של החברה פעילות המחקר והפיתוח של החברה ממומנת באמ 

  מענקים במסגרת תכניות מחקר ופיתוח.וקבלת 
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  :רשות החדשנותהלהלן פירוט בדבר מענקי פיתוח שקיבלה החברה במסגרת תכניות מחקר ופיתוח מ 

  סכום המענק שאושר  תקופת ביצוע התכנית  תנאי המענק  
  (באלפי ש"ח)

סך המענק שהתקבל עד 
ולמועד  31.12.2020ליום 

  התשקיף (באלפי ש"ח)

תכנית 
  1מס' 

(בדומה  תנאיםמספר התכנית היתה כפופה להתקיימות 
-3%בשיעור של ותשלום תגמולים  להלן) 3לתכנית מס' 

עד להחזר המענק בתוספת  הכנסות החברהכל מ 3.5%
  .ריבית והצמדה

  חודשים 12
  31/7/2015עד  1/8/2014

  1,632-כ  2,088

תכנית 
  2מס' 

(בדומה  תנאיםמספר התכנית היתה כפופה להתקיימות 
-3%בשיעור של ותשלום תגמולים  להלן) 3לתכנית מס' 

עד להחזר המענק בתוספת  הכנסות החברהכל מ 3.5%
  .ריבית והצמדה

  חודשים 14
  30/11/2016עד  1/10/2015

  4,791-כ  4,791-כ

תכנית 
  3מס' 

מותנה במילוי אחר הוראות המסלול לחוק  המענק אישור
ה, ילעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשי

"), הכללים והנהלים חוק החדשנות(להלן: " 1984-תשמ"ד
 6.15.6המפורטים בסעיף שנקבעו מכוחם וכפוף לתנאים 

  להלן.

  חודשים  12
  31/7/2021עד  1/8/2020

  2,840-כ  3,473-כ

 

 957-אלפי דולר (כ 297-הינם בסך כולל של כ ,מענקים שקיבלה כאמור בגין, 2020בדצמבר  31עד ליום לרשות החדשנות סך התגמולים ששולמו על ידי החברה  

 בסך כולל שלו 2020 בשנתאלפי ש"ח)  3,778-אלפי דולר (כ 1,175-אלפי ש"ח); החברה רשמה התחייבות בדוחותיה הכספיים בגין מענקים אלו בסך כולל של כ

.2019בשנת  )ש"חאלפי  2,802-כאלפי דולר ( 811-כ
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 :שהינה בתוקף נכון למועד התשקיף 3נית מס' להלן תנאי תכ 

 (כפי שהוגשה לרשות החדשנות) התכנית המאושרת תבוצע כמפורט בבקשת החברה )1(

  חודשים; 12ותוך תקופה של 

על החברה ועל בעל השליטה או בעל העניין (כמשמעותו בחוק ניירות ערך) בחברה, לפי  )2(

 רשותמו באתר האינטרנט של נקבעו ופורסהעניין, לדווח לוועדת המחקר במועדים ש

על כל: (א) שינוי בשליטה בחברה; (ב) שינוי בהחזקה באמצעי שליטה בחברה  החדשנות

אשר הופך את מי שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל או תאגיד המאוגד בישראל, 

לבעל עניין במישרין בחברה; עם הדיווח כאמור יחתום בעל העניין על כתב התחייבות 

"אמצעי -; לעניין זה, "החזקה" והחדשנות רשותרסם באתר האינטרנט של בנוסח שיפו

  כהגדרתם בחוק ניירות ערך; –שליטה" 

עד להחזר המענק בתוספת  החברהמכל הכנסות  3.5%בשיעור של תשלום תמלוגים  )3(

  ;ריבית והצמדה

ת לעת במדינת ישראל, על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעשמור ל החברה מחויבת )4(

 לבטל תרשאי, תהיה הרשות לחדשנות רוחניהקניין על דיני התורשע בעבירה  אם כיו

או כל יתרון  , לרבות מענק, הלוואה, הטבהממנה כל הטבה אשר החברה קיבלה למפרע

כספי אחר, או חלק מהטבה כאמור, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי 

  ;הצמדה כחוק

סי החברה לבנק ישראלי כנגד אשראי, על החברה לוודא כי כנבמקרה של שעבוד  )5(

להוראות המסלול וחוק החדשנות, הכללים והנהלים שנקבעו  יהיה כפוףהשעבוד 

  מכוחם;

במידה והתכנית קשורה בהסכם עם מוסד אקדמי או חברת יישום אקדמית, על החברה  )6(

הלים שנקבעו לוודא כי ההסכם כפוף להוראות המסלול וחוק החדשנות, הכללים והנ

 מכוחם.

 10.4-, הסתכמו לסך של כ2020-ו 2019של החברה בשנים  המחקר והפיתוחסך עלויות  

  דולר, בהתאמה. מיליוני 6.4-דולר וסך של כמיליון 

בפיתוח במחקר והחברה צפויה להשקיע החודשים הקרובים,  12במהלך להערכת החברה,  

  מיליוני דולר. 5-סך של כ

 חודשיםה 12במהלך  ופיתוח במחקר הצפויה השקעהה עם קשרב החברה תוהערכ 

 גדרב ןהינ ,זה לעיל 6.15בסעיף  כאמור ולוחות הזמנים להשלמת התהליכים הקרובים

בשליטת החברה בלבד.  ןאשר אינ מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

 לפעילותה ביחס תחזיותיה ועל כיום החברה בידי הקיים המידעעל  תומבוסס אלו ותהערכ

ואף  או שונה חלקי אופןשלא להתממש או להתממש ב ותעשוי אלו ותהערכ. העתידית

או קבלה חלקית  קבלהאי ההנפקה על פי תשקיף זה ו/או  הצלחת בשל, שונה באופן מהותי

בתחום פעילותה  שינוייםמרשות החדשנות ו/או  3על פי תכנית מס'  פיתוחהשל מענק 

טכנולוגיים ו/או מגבלות רגולטוריות ו/או התממשותם של כל או  קשייםשל החברה ו/או 

  .להלן 6.27בסעיף חלק מגורמי הסיכון המפורטים 
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  לא מוחשיים נכסים 

  :להלן תיאור נכסיה הבלתי מוחשיים העיקריים של החברה 

  :46מעוניינת לפעול החברה, כמפורט להלןאו בהן פועלת לחברה מס' פטנטים, וכן בקשות לרישום פטנטים בשלבי בדיקה שונים, במדינות השונות 

                                                           
 .ואוסטרליה אפריקה בדרום פועלת אינה החברה, התשקיף למועד נכון, כי יצוין   46
47   Await – מציין בקשה שהוגשה ובחינתה באותה מדינה טרם החלה ;endP – תה המדינה החלה וטרם הסתיימהמציין בקשה אשר בחינתה באו ;Granted –  מציין בקשה שנתקבלה והפטנט

  .בגינה ניתן

מועד רישום   הזכויות בפטנט  תיאור הפטנט  שם הפטנט
  הפטנט

סטאטוס 
  47רישום

מדינות/יבשות 
  הוגשבהן 

מועד פקיעה 
  צפוי

LANDING AND 
CHARGING 

SYSTEM FOR 
DRONES 

 הרחפן נחיתת של אוטומטי לניווט מערכת
 המורכבתבתחנת עגינה וטעינה אוטונומית 

חוזרת,  לנחיתה הנחוצות שכבות מכמה
  במיקום מדויק. ואמינה מדויקת

בבעלות  100%
  28/01/2016  החברה

Granted  ארה"ב  

28/01/2036  Granted  אוסטרליה  
Granted  סינגפור  
Granted  דרום אפריקה  

---  ---  endP  אירופה  ---  
---  ---  Pend  ישראל  ---  

CENTERING AND 
LANDING 

PLATFORM FOR 
HOVERING 

FLYING VEHICLES 

 תהכולל ,לרחפן נחיתה רכוזימבימת 
 לרחפן המתחבר נשלף גבול מרכיב

  .ון מכאני ומגנטנמנג באמצעות

---  ---  Pend  ארה"ב  ---  
בבעלות  100%

  19/05/2036  דרום אפריקה  Granted  19/05/2016  החברה

---  ---  Await  אוסטרליה  ---  
---  ---  Pend  אירופה  ---  
---  ---  Pend  ישראל  ---  

PAYLOAD 
EXCHAMGE 

FACILITATING 
CONNECTOR 

באופן אוטונומי  סוללות להחלפת מחבר
 כוללהמותאם לרחפן ותחנת העגינה, ה

  רלבנטיים. אחרים פרטיםוסוללה, חיישן 

בבעלות  100%
  החברה

20/06/2016  Granted  20/06/2036  ישראל  

---  ---  Await  ארה"ב  ---  
---  ---  Await  אוסטרליה  ---  
---  ---  Await  סינגפור  ---  

POSITIONING AND 
LOCKING SYSTEM 

AND METHOD 
FOR UNMANNED 

VEHICLES 

מערכת המורכבת מ סופי רכוזימ יכולת
שיטת מיצוב ואבטחה אוטומטית לכלי רכב 
בלתי מאוישים, אשר שימושית למגוון כלי 
רכב יבשתיים ואוויריים, כגון מכוניות 

  .ומזל"טים

---  ---  Await  אוסטרליה  ---  
---  ---  Await  ארה"ב  ---  

---  ---  Await  סינגפור  ---  
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הפטנטים בהם מחזיקה החברה הינם בעלי חשיבות רבה לפעילותה ואלו להערכת החברה,  

ומעניקים לה יתרון תחרותי על פי המתחרים  ממצבים אותה כשחקן משמעותי בתחומה

  .מערכת איירובוטיקסשל שלה ביחס ליכולותיה הטכנולוגיות 

המפורטים  ברישום הפטנטיםסך העלויות שהושקעו על ידי החברה נכון למועד התשקיף,  

 דולראלפי  57-דולר, מתוכו סך של כאלפי  309-של ככולל מסתכם לסך  לעיל 6.16.1בסעיף 

ברה לא הכירה בסכומים כנכס הח; 2020בשנת דולר אלפי  31-וסך של כ 2019בשנת 

 בדוחותיה הכספיים.

  

  הון אנושי 

  החברהארגוני של המבנה ה 

הנהלה המורכב ל ענייני החברה מופקד בידי צוות הניהול השוטף שנכון למועד התשקיף,  6.17.1.1

  ממנכ"ל החברה ושלושה סמנכ"לים.

 :48להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה 6.17.1.2

  

  החברהמצבת העובדים של  

, שונותהובחו"ל, במחלקות  בארץעובדים,  81 מעסיקה החברה, התשקיף למועד נכון 6.17.2.1

עובדים המועסקים על ידי חברת  7-ועובדים מועסקים ישירות על ידי החברה  74מתוכם 

  . האמריקאית הבת

                                                           
 למינויו ולובכוונת החברה לפע לא מאויש סמנכ"ל מחקר ופיתוח דיתפק התשקיף עדולמ נכוןיצוין כי,    48

 .הקרובה הבתקופ

  ל החברה"מנכ

ל מחקר  "סמנכ
  ופיתוח

  מחקר ופיתוח

  הנדסת מערכת

  חומרה ותוכנה

ניסויים  
  ובדיקות

ל מוצר  "סמנכ
  ומכירות

  ניהול מוצר

  פיתוח עסקי

  שיווק

  מכירות

ל כספים  "סמנכ
  ותפעול

  כספים

  תפעול

  רגולציה

  משאבי אנוש

  משפטי

נשיא לענייני  
אסטרטגיה  
  ופיתוח עסקי
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בדצמבר של כל אחת מהשנים  31של החברה נכון ליום וט בדבר מצבת העובדים פיר להלן 6.17.2.2

  :פרסום התשקיףוסמוך למועד  2020-ו 2019

סמוך למועד  
  התשקיף

31.12.2020  31.12.2019  

  37  35  36  ותפעול כספים

  32  29  30  מחקר ופיתוח

  7  8  9  מוצר ומכירות

  5  6  6  הנהלה

  (*) 81  78  81  "כסה

  

עובדים,  211מצבת העובדים של החברה עמדה על  2019יובהר כי, בתחילת שנת   (*) 

לאור סגירת פעילות החברה  בעיקר ,במהלך אותה שנה בחברהשביצעה  שינוייםובמסגרת 

בוצע  ,ותהליכי התייעלות שביצעה בחברה )לעיל 6.1.3.9בסעיף  כמפורטבאוסטרליה (

 .כאמור 2019עובדים בסוף שנת  81-ל 49בכוח אדם משמעותיצמצום 

  תלות בעובדים 

ו/או  שלה יםעובדמי מהאין תלות מהותית ב חברהנכון למועד התשקיף, ללהערכת החברה, 

  .בחברהבמי מנושאי המשרה 

  והדרכה אימוניםהחברה ב השקעות 

ולעובדים שעבודתם מצריכה  ,אימונים והדרכה לעובדי החברה בכלל נוהגת לקיים החברה

. בחברה קיימות הסמכות המאושרות גם על ידי בפרט הכשרה פרטנית למקצועות שונים

כל התחזוקה. ואווירית, הייצור סמכויות רגולטוריות חיצוניות בעיקר בתחום ההפעלה ה

מועדים נוספים בהתאם לצורך ב(ריענון שנתי) ו לפחות ההדרכות מבוצעות אחת לשנה

בנהלים  יםשינוי מינויים חדשים בתוך החברה, גיוס עובדים חדשים,למשל בעת המקצועי (

  ).החברה ים טכנולוגיים או עדכוני גרסאות למערכותושינוי

  לעובדיםתיאור תכניות תגמול  

  לתשקיף. 3בפרק  3.6ת בחברה, ראו סעיף ואופציות לעובדים הקיימת ולפרטים אודות תכני

  טיבם של הסכמי העסקה 

אישיים שאינם מוגבלים בזמן,  העסקה על פי הסכמי רך כללמועסקים בד חברהעובדי ה

כאשר שני הצדדים יכולים להביא את ההתקשרות לידי סיום בכפוף למתן הודעה מוקדמת 

מעביד מכוסות באמצעות -התחייבויות החברה לעובדים בשל סיום יחסי עובדעל פי חוק. 

 .1963-, תשכ"גפיטורין פיצויי לחוק 14לפי סעיף  תשלומים לקרנות פנסיה וקופות פיצויים

הינם משתנים מעובד לעובד וכוללים תנאים נלווים שונים לרבות  בחברההסכמי העסקה 

כמו כן, הסכמי העסקה כוללים התחייבויות  זכויות סוציאליות והפרשות לפנסיה על פי דין.

אי שידול וניגוד  המחאת זכויות קניין רוחני, ודיות,של העובד בקשר עם אי תחרות, ס

  עניינים.

                                                           
 עובדים הסתיימה בשל סגירת פעילות החברה באוסטרליה. 80-העסקתם של כ    49
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 בפרק 8.1סעיף  ראופים בדבר התקשרויות החברה עם נושאי משרה בכירה בה נוס לפרטים 

  לתשקיף. 8

  לתשקיף. 8לפרק  ג'8לפרטים אודות מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, ראו נספח  

  

  חומרי גלם וספקים 

חומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברה הינם חומרים המשמשים לייצור הכטב"מ  

ותחנת העגינה וכן רכיבים אלקטרוניים המשמשים בין היתר לייצור המטע"דים 

  בארץ ובחו"ל.מספקים . חומרי הגלם זמינים ונרכשים והחיישנים

) בעצמה, כאשר חיישניםמערכת איירובוטיקס (כטב"מ, מטע"דים וחלק מהחברה מייצרת 

, ארונות חשמל, תאי סוללה, חלק מהרכיבים המשמשים לייצור המערכת (תחנת העגינה

, חלקם מוצרי מדף וחלקם ) נרכשים מספקים חיצונייםושירותי ענן בקר טיסה, מצנח

  . מוצרים אשר בוצעו בהם התאמות ושינויים בהתאם לצורכי החברה

 מספר ספקים לצורך רכישת הרכיבים, לחברה התקשרויות עם נכון למועד התשקיף 

באמצעות טופס  בדרך כלל נעשית כאמור ההתקשרויות בין החברה לספקים .כאמור

הספקים מתחייבים בפני  ,בין היתר ,לפיוהתקשרות אחיד המאגד את תנאי הרכישה 

מפני תביעות צד שלישי  לשיפוי החברההחברה לשמירה על זכויות הקניין הרוחני שלה, 

עם  אחריות לחומרי הגלם והמוצרים לתקופה של עד שנתיים מיום המשלוח. בנוסף, מתןו

תנאים דומים לטופס ההתקשרות עלי חלק מהספקים מתקשרת החברה בהסכמי מסגרת ב

  .כאמור

  לחברה אין הסכמי בלעדיות עם מי מהספקים. 

, ככל ביחס לחלקםיצוין כי, . במי מהספקיםמהותית להערכת החברה, לא קיימת תלות  

עלויות נוספות חד לחברה , הדבר עשוי לייצר בספק אחר להחליף ספקוהחברה תידרש 

להאריך את קצב הייצור של המערכת כן אשר להערכת החברה אינן מהותיות ו ,פעמיות

  .אינה מהותיתאשר להערכת החברה  למשך תקופה מסוימת

  

  הון חוזר 

 הכוללים יתרות מזומנים ושווי מזומנים, ,מנכסים שוטפים ההון החוזר של החברה מורכב 

הכוללות יתרות  ,יתרות לקוחות וחייבים אחרים ומלאי, בניכוי התחייבויות שוטפות

  .וזכאים אחרים ספקים

-ו 2019של כל אחת מהשנים בדצמבר  31להלן נתונים בדבר ההון החוזר של החברה ליום  

  :, באלפי דולר2020

  בדצמבר לכל אחת מהשנים 31ליום   

2020  2019  

  5,309  1,237  נכסים שוטפים

  3,652  3,042  התחייבויות שוטפות

עודף התחייבויות שוטפות על הנכסים 
השוטפים (עודף נכסים שוטפים על 

  התחייבויות שוטפות)
1,805  )1,657(  
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  מימון 

  כללי 

  . מבעלי מניות וממוסדות בנקאיים וגיוסי הון וחוב מרשות החדשנות , מענקיםהחברה מממנת את פעילותה באמצעות הונה העצמי

  הלוואות 

  נכון למועד התשקיף, לחברה אין הלוואות. להלן פרטים בדבר הלוואה אשר נפרעה במלואה לאחר תאריך הדוחות הכספיים.

  המלווה
 מועד

העמדת 
  ההלוואה

 סכום
ההלוואה 

 המקורי
(באלפי 

  )דולר

קרן  יתרת
ההלוואה 

בספרים ליום 
31.12.2020 

  )דולר באלפי(

 מספר
 תשלומים

 (קרן +
  ריבית)

פירעון  מועד
  אחרון

  / בטחונות שעבודים
 שיעור
ריבית 
  שנתית

 התחייבויות
פיננסיות / 

  התחייבויות אחרות
  הערותתנאים נוספים / 

 תאגיד
 זר בנקאי

  ")המלווה("
19/12/2016  5,000  833  

 שולמה הקרן
 36-ב

 תשלומים
 חודשיים

 החל שווים
 מיום

31/12/2017;  
  

 הריבית
 שולמה

 בתשלומים
 החל חודשיים

 ממועד
 העמדת
  .ההלוואה

ההלוואה 
נפרעה 

במלואה ביום 
1/6/2021  

 שעבוד קבוע ראשון בדרגה
ובדרך של המחאה על דרך 

ללא  שעבוד, לפי העניין,
זכויות  על ,הגבלה בסכום

 ונכסי החברה, לרבות
הקניין הרוחני של זכויות 

וזכויות לקבלת  החברה
 ועל, כספים מלקוחותיה

 הנגזרות החברה זכויות
   ;המשועבד מהרכוש

וכן שעבוד צף ראשון 
בדרגה, ללא הגבלה בסכום, 

 הנכסים, הרכושעל כל 
של החברה,  והזכויות

 לרבות, קיימים ועתידיים
 של הרוחני הקניין זכויות

כמפורט והכל  ,החברה
   .ההלוואההסכם ב

לאחר פירעון מלוא 
ההלוואה כאמור 
  השעבודים הוסרו.

 פריים
)WSJ(50 

+3.5%  

 לקבל נדרשת החברה
 המלווה הסכמת את

 פעולות לביצועמראש 
המפורטות בהסכם, 

העברה ו/או  ביניהן
שינוי בפעילות 

החברה או תחום 
עיסוקה, חילוף 

מנכ"ל, שינוי שליטה, 
מיזוגים ורכישות, 

חוב חדש,  נטילת
השקעות,  ביצוע

חלוקת דיבידנד, 
עסקאות עם בעלי 

 במהלך שאינןענין 
 והכל, הרגיל העסקים

 סכםהב כמפורט
  .ההלוואה

במקרה של אירוע הפרה 
 (כהגדרתו בהסכם ההלוואה),

ד את רשאי להעמיהמלווה 
  ההלוואה לפירעון מיידי;

  
החברה רשאית לבצע פירעון 

 14מוקדם במתן הודעה בכתב 
  ;ימי עסקים מראש

  
, ההלוואה מהסכם כחלק

 ותלמלווה אופצי הוענקו
)Warrants( ,מימושלניתנות ה ,

מניות של ל בחלקן או במלואן,
, בתנאים המפורטים החברה
  לתשקיף. 3בפרק  3.7.1בסעיף 

                                                           
  .(Wall Street Journal) באותו היוםרנל 'גו סטריטלמדד המפורסם בוול  בהתאם   50
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 לחברהועד למועד התשקיף, הועמדה  2019באוקטובר  7מיום  החלכן, יצוין כי,  כמו

 נושאת, דולר מיליון 14.5-כ של כולל בסך, בחברה מניות בעלי ידי עלהמירה להון  הלוואה

 להון במלואה תומר"), אשר ההמירה ההלוואה(להלן: " 6% של בשיעור שנתית ריבית

 החוב כאמור ההמרה השלמת שלאחר באופן, זה תשקיף פי על ההנפקה השלמת במועד

 עם בקשר המלווים כלפי נוספות התחייבויות תהיינה לא ולחברה במלואו כנפרע ייחשב

 3 בפרק 3.5.2 סעיף ראו בדבר ההלוואה ההמירה נוספים לפרטים. ההמירה ההלוואה

. כמו כן, לפרטים בדבר התחייבות המלווים לדחות את פירעון ההלוואה ההמירה לתשקיף

ענייני החברה, על מצב לדוח הדירקטוריון  2.5ולתמוך בחברה ככל שתידרש, ראו סעיף 

  .לדוחות הכספיים ד'1ביאור המצ"ב לתשקיף זה, וכן 

  מגבלות החלות על החברה בקבלת מימון 

לחברה אין מגבלות בקבלת מימון למעט מגבלות מכוח הסכם ההלוואה המפורט בסעיף 

 לעיל. 6.20.2

  הערכות לגבי גיוס מקורות מימון נוספים בשנה הקרובה 

נוספים על תמורת ההנפקה מקורות גיוס להערכת החברה היא לא תידרש בשנה הקרובה ל

   עסקיה השוטפים.לצורך מילוי יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול לתשקיף  5האמורה בפרק 

כמו כן, יצוין כי, החברה פועלת לשיפור מצבה הפיננסי וזאת על ידי גיבוש תכניות  

המשלבות מספר חלופות וכוללות, בין היתר, התייעלות ושיפור רווחיות, גיוס מקורות 

. לפרטים נוספים ראו סעיף םמימון נוספים והרחבת הפעילות על ידי כניסה לשווקים חדשי

ד' לדוחות 1וכן ביאור דירקטוריון על מצב ענייני החברה, המצ"ב לתשקיף זה, לדוח ה 2.5

  הכספיים.

  

  מיסוי 

 ורא"ל, בחו פועלת היא בהן ובמדינות החברה בישראלהחלים על  המס דיניבדבר  לפרטים

  .לדוחות הכספיים 21 ביאור

  

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה 

(תקני ייצור  תחום הרגולציה התעופתיתהחברה כפופה למגבלות ופיקוח בפעילות  

אחד , בכל תעופתיים, נהלי הפעלה והתקנה של מערכות כטב"מ אוטומטיות ובטיחות)

  .מהאזורים בהם היא פועלת

בכל אחת מהמדינות  מרשות התעופה האזרחית ורישיונות היתריםלקבלת  נדרשתהחברה  

 CAASבישראל,  CAAI (רת"א , בהתאם להוראות הדין בכל אחת מהןבהן היא פועלת

כל אחד מההיתרים והרישיונות כאמור כפוף לעמידה במגבלות  .)בארה"ב FAA-ו בסינגפור

 .הינו מוגבל בזמןספציפיות המפורטות בו, ו

הממונה על תחום פעילות הייצוא של החברה בישראל לעיל, הרגולטור  6.6.2כאמור בסעיף  

  הינו אפ"י.

לאבטחת  הנוגע ,ISO 9001 הבינלאומי תקןדרישות הב החברה עומדות פעולותכמו כן,  

  .2023ביוני  4בתוקף עד ליום  ,איכות ובקרת איכות
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, הינם מוגבליםלמיני כטב"מ  התעופה והרישיונות הקיימים כיום בתחום ההיתריםסוגי  

  .תנאי השטח המותר לטיסהו , אופי הפעילותטיסהזמן, סוג כלי מבחינת  בין היתר

משך  .אתרביחס לכל  ספציפיתייעודית ובקשה החברה נדרשת להגיש נכון למועד התשקיף,  

מבחינת  ,, בין היתרמוגבל , והאישור המתקבלמספר חודשיםכאורך  הטיפול בכל בקשה

ומגבלות נוספות בהתאם לכל  ההשטח המותר לטיסה לרבות מגבלת גוב , תאהתקופה

  .משימה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, יש לה את כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים  

 לה לשם פעילותה ומתן השירותים ללקוחותיה.

  ארה"ב – TCאישור קבע מסוג  

 לית בארה"בארשות התעופה הפדר פעולה עםבשיתוף נכון למועד התשקיף, החברה פועלת  6.22.8.1

)FAA( מסוג  קבעקבלת אישור לTC והמערכת רחפןכטב"מ ולקבלת אישור זה עבור הל 

תקנה  TC-מאוישים. תעודת השניתן למטוסים  בדומה לאישור, על ידי החברה יםהמיוצר

אישור קבלת צורך בללא  מיושבים,ובאזורים עירוניים  מעל אנשים לחברה אפשרות לטוס

(להבדיל מהמצב כיום בו נדרש לקבל אישור ספציפי לכל טיסה או פעילות כאמור  מראש

בהתאם לאישור  )BVLOS - Beyond Visual Line of Sightללא טיס מפקד בקשר עין (וכן  לעיל)

   .התפעול

 המערכת ואמינות בטיחות את להוכיח נדרשה החברה, הקבע אישור את לקבל מנת על 6.22.8.2

מורכבות, בין השאר, משילוב של צבירת שעות טיסה ה, FAA-ה של להגדרות בהתאם

התכן אישור לצד אישור נהלי ההפעלה והתחזוקה,  ,והדגמת יכולות במצבי שגרה וקיצון

 .המאושר להגדרות התכן ההנדסי בפועל ותאימות המערכות שיוצרו של המערכות ההנדסי

 את ולקבל התהליך את להשלים מנת על. סופיים בשלבים נמצא התהליךהחברה,  להערכת 6.22.8.3

לסיים את תהליך האסדרה של הקריטריונים לכשירות  FAA-ה נדרש, הקבע אישור

הקריטריונים ברשומות  שלהאווירית של המערכת ולמבחני הרעש. תהליך זה כולל פרסום 

)Federal Register (נכון. ואינו בשליטת החברה סופי פרסום מכן ולאחר הציבור לתגובות 

 51האווירית לכשירות הקריטריון של לציבור הפרסום שלב הושלם, התשקיף למועד

 רעש טרם פורסם. הקריטריון למבחן הו

 שלבי התהליך כלהחברה השלימה את  ,התשקיף למועד נכוןידיעת החברה,  למיטב 6.22.8.4

 מבחןכשירות האווירית ולהקריטריונים לשל  וכעת נותר תהליך האסדרה, המרכזיים

החברה  .ואינו בשליטת החברהטרם הושלם ר שא , לעיל 6.22.8.3 בסעיף כאמור הרעש

 חוק פי עלשלבי הפרסום הנדרשים כל שיושלמו  לאחרתונפק לה התעודה מעריכה כי 

 .לעיל 6.22.8.3 בסעיףכאמור 

אנשים  3,000תאפשר לחברה לבצע טיסות מעל לצפיפות אוכלוסין של עד  TCאישור  קבלת 6.22.8.5

 וללא, והלילה היום שעות בכל), מעפ״שרגל מעל פני השטח ( 400למייל רבוע, עד לגובה של 

ירחיב באופן  TCאישור ). BVLOS( הטיס כלי עם עין קשר על לשמור המטיס של צורך

תוכל לבצע והמרחב האווירי בו תוכל  איירובוטיקסמשמעותי את היקף הפעולות שמערכת 

 למערכת וליתר השירותים שמעניקה החברה.  הביקושיםלפעול ובכך עשויה להגדיל את 

                                                           
51   -class-special-criteria-25662/airworthiness-https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/20/2020

ex-1-optimus-inc-airobotics-the-for-criteria-airworthiness 
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ככל שיאושר תהיה זו הפעם  , למיטב ידיעת החברה,אשר חדשני,מדובר באישור  ,יצוין כי 6.22.8.6

מהחברות וייתכן כי החברה תהיה אחת  "מכטב מינילשהוא ניתן בעולם הראשונה 

עוד יצוין כי, בישראל למשל טרם ניתן אישור מסוג  .הראשונות בארה"ב לקבל אישור זה

למיטב ידיעת החברה, נכון למועד התשקיף, ישנן מספר חברות נוספות אשר החלו  זה.

) לעיל 6.6.2.5 (ראו סעיף Part 107-ה כי התיקון להחברה מעריכו TCבתהליך לקבלת אישור 

השלמת  ,החברה להערכת. TC קבלת אישור לתהליך יפנונוספות  רבות שחברות לכך יוביל

  שנים). ואףחודשים רבים ( משךילההתהליך עבור חברות אלה צפוי 

 על ידי החברה וחברות נוספות, TC אישורעם קבלת  קשרב כאמור החברה הערכות 6.22.8.7

והשפעתו על הביקושים למערכת והשירותים המוענקים על ידי החברה, הינן בגדר מידע 

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו בשליטת החברה בלבד. הערכות 

-בהתבסס על התהליך המתנהל מול ה אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום

FAA או להתממש שלא עשויות אלו הערכות. עתידיתועל תחזיותיה ביחס לפעילותה ה 

 ההליך יושלםשלא  ככל, ואף שונה באופן מהותי שונה או חלקי באופן להתממש

ו/או  TCאישור  יתקבלו/או לא או שהשלמתו תתעכב  FAA-ה ידי על המתנהל הרגולטורי

פעילותה של החברה ו/או  בתחום שינויים בשלככל שיתקבל האישור בתנאים שונים וכן 

טכנולוגיים ו/או מגבלות רגולטוריות אחרות ו/או התממשותם של כל או חלק  קשיים

  להלן. 6.27מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 בישראל אישורים 

"מים המיוצרים על ידה הכטבנדרשת לקבלת היתרים ורישיונות לצורך הפעלת  החברה 6.22.9.1

 רישיון זה ובכלללעיל,  6.6.2.4כמפורט בסעיף  התעופתיתבישראל בהתאם לרגולציה 

 טיסה כושר תעודת דוגמת, כטב״ם מערכת להפעלת מיוחדות והרשאות תאווירי הפעלה

 .קבועה מיוחדת הרשאה תעודת/או ו ניסיוני לשימוש

 לצורך הדרושים התעופתיים האישורים בכלל מחזיקה החברה, התשקיף למועד נכון 6.22.9.2

 .בישראל פעילותה

  בסינגפור אישורים 

לעיל, ובכלל זה אישור  6.6.2.6נדרשת לקבלת היתרים בסינגפור כמפורט בסעיף  החברה 6.22.10.1

 ).AP( פעילות ואישורי) OPמפעיל (

 , הכוללים אישורבסינגפור להטסת המערכת אישוריםמספר החברה קיבלה בעבר  6.22.10.2

 בעל צפיפות אוכלוסין נמוכה אזורב )BVLOS( המטיס של עין קשר ללאלביצוע טיסות 

למועד נכון  הטסה בקשר עין מעל אזור בעל צפיפות אוכלוסין גבוהה.ל אישור וכן

  מערכת בפרויקט בסינגפור.הרה אישורים בתוקף להפעלת ב, לחהתשקיף

אזור ב )BVLOS( של המטיסטיסה ללא קשר עין אישור פועלת לקבלת  החברהבמקביל,  6.22.10.3

 שיאפשר ,(לעומת נמוכה אשר קיבלה החברה כאמור לעיל) אוכלוסין גבוההבעל צפיפות 

אישור ל משך הטיפול בבקשות הרחבה של היקף הפעילות בסינגפור. להערכת החברה,

 . מספר חודשיםכלהמשך  עשויזה 

  אישורים באיחוד האמירויות 

ישום של לבצע רעל מנת להטיס מיני כטב״ם לצרכים מסחריים באיחוד האמירויות נדרש 

מכתב העדר 'לצד הפדראלית רשות התעופה מ מפעיל ואישור הפעלהאישור הכטב"מ ולקבל 
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בקשות כלל הבבמצטבר הטיפול משך . מרשות התעופה האווירית המקומית 'התנגדות

   .אישורים הינו כחודשייםל

  לצורך ביצוע הדגמות. שנדרשו הטסה האישורי את כל החברה קיבלה בעבר 

 ,נוספות פעילויות לצורך אישורים נוספים, שיידרשוהיא תוכל לקבל להערכת החברה, 

רחבי מסמכי הוכחת יכולת המערכת שהוגשו לרשויות אחרות ב וזאת, בין השאר, על בסיס

  .הניסיון שנצבר בעבודה מול הרשויות המקומיות בדובאי בסיס עולם ועלה

בתחום הכטב"מ, של מהותי שהינו רגולטורי נוסף  מתנהל הליךלמיטב ידיעת החברה,  

שמטרתם לשלב כטב"מים במרחב האווירי לצד משתמשים  לאומיים-בין קביעת תקנים

 מערכתאחרים, בין השאר באמצעות הטמעת מערכות אינטגרציה לכטב"מים, כדוגמת 

UTM ,כל גורם המטיס  בין היתר, ,לפיה, שנועדה לנתר את כל המשמשים במרחב האווירי

ולקבל אישור, לעדכן מסלול, בדומה לנעשה בשוק למרכז בקרה  על כךרחפן יידרש לדווח 

  .המאוישים האזרחייםכלי הטיס 

קבלת אישורים עם  בקשרלעיל,  6.22.106.22.11בסעיפים  כאמור החברה הערכות 

, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות נוספים במדינות בהן היא פועלת

הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי ערך, אשר אינו בשליטת החברה בלבד. 

 שלא עשויות אלו הערכותהחברה כיום ועל תחזיותיה ביחס לפעילותה העתידית. 

 בתחום שינויים בשלואף שונה באופן מהותי,  שונה או חלקי באופן להתממש או להתממש

 טכנולוגיים ו/או מגבלות רגולטוריות אחרות ו/או קשייםפעילותה של החברה ו/או 

  להלן. 6.27התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  

  הליכים משפטיים 

  כלשהו.מהותי החברה אינה צד להליך משפטי נכון למועד התשקיף, 

במהלך תקופת  צד להם היתההחברה אשר  הליכים משפטיים נוספים בדברלפרטים 

  לדוחות הכספיים. 24, ראו ביאור התשקיף

  

  ביטוח 

 את לחדש נוהגת החברה כאשר, פעילותהלביטוח  הנדרשותמספר פוליסות ביטוח  לחברה

  .לעת מעת הביטוח ותנאי תקופות

  ביטוח בישראל 

 ימיתאונות אישיות, ביטוח ביטוח  ,בין היתרלחברה מספר פוליסות ביטוח בישראל, 

, ביטוח נסיעות ונושאי משרה דירקטוריםאחריות ביטוח  ,ואווירי בקשר עם משלוחים

וביטוח אחריות בגין  ומחזור הכנסות שנתי אובדן רווחים, ביטוח וציוד ביטוח רכוש לחו"ל,

חלות  הביטוח של החברה בישראל פוליסותיובהר כי,  הנגרמים מכטב"מ.גוף ורכוש נזקי 

, והחברה פועלת לעדכון הפוליסות בחו"ל, ככל שרלוונטיו , בארץהחברה כלל פעילותעל 

  .מעת לעת בהתאם לאזורים בהם היא פועלת

  ביטוח בחו"ל 
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 ספר פוליסות ביטוח בארה"ב,לחברה מלחברה משרדים ועובדים בארה"ב, שהיות כמו כן, 

ביטוח ורכוש) ו (הכוללת בין היתר ביטוח בגין נזקי גוף ליתחריות כלבין היתר, ביטוח א

  .)Workers Compensation( פיצוי עובדים

  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 

ואשר עשויות  , המתעדכנות מעת לעתהמו"פהחברה פועלת בהתאם לתכנית עסקית ותכנית  

, בהתאם להתפתחות בתחום הפעילות להשתנות בהתאם להחלטות הדירקטוריון מעת לעת

והשינויים שחלים בו ולהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות ו/או שינויים של החברה 

   .לעיל) 6.6במאפייני הלקוחות שלו (לפרטים ראו סעיף 

   :עיקריים מישוריםמתרכזים בשלושה נכון למועד התשקיף, יעדי החברה  

   פעילותההיקף  הרחבת )1(

 התרחבות גאוגרפית לאזורי פעילות מבחינתהחברה פועלת להרחבת היקף פעילותה הן 

והן  והרחבת מגוון השירותים ינת חדירה לשווקים ותעשיות נוספיםנוספים, הן מבח

על ידי השקעה  מבחינת הגדלת מספר הלקוחות והיקף השירותים הניתנים להם

 6.7.3הקיימים כאמור בסעיף  יכולות המטע"דים הרחבתבפיתוח מטע"דים חדשים ו

  .לעיל

   פיתוחו קרמח )2(

התאם לתכנית המו"פ של החברה, אשר נכון למועד התשקיף, בכאמור  החברה פועלת

מתרכזת בשלושה נושאים עיקריים: רגולציה ובטיחות טיסה, הפחתת עלויות ויצירת 

  .לעיל 6.15.1סעיף , כמפורט בערך ללקוח

   רגולציה )3(

שווקי בפועלת החברה ו םאזורים בההחברה פועלת להשגת אישורים רגולטוריים ב

הן מבחינה  ,כאמורעל מנת שיתאפשר לה להרחיב את היקף פעילותה  ,היעד של החברה

אשר לכל אזור ותחום כ, תעשיות נוספיםינת חדירה לשווקים וגאוגרפית והן מבח

  .אחרותדרישות רגולטוריות 

  

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 

, בכוונת החברה להמשיך לפעול בהתאם ליעדים ולאסטרטגיה העסקית בשנה הקרובה 

  לעיל, ובין היתר לפעול לביצוע והשלמת הפעולות הבאות: 6.25המפורטים בסעיף 

החברה במטרה לבסס את מעמדה כשחקן המוביל מערכות מכירות של ה הגדלת היקף 

ידי  קריים בסינגפור ובארצות הברית עלוהעמקה בשווקים העי בתחום הערים החכמות

  ושימוש במפיצים. ישירהשילוב של הפצה 

תוך שיתופי פעולה אסטרטגיים עם  ,בדגש על איחוד האמירויות ,חדירה לשווקים חדשים 

  רשויות ממשלתיות.

 TC אישור מסוג השגת אישורים רגולטוריים בשווקי היעד של החברה בדגש על השגת 

  .לעיל 6.22.8 כאמור בסעיף )FAAמרשות התעופה הפדרלית בארה"ב (
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הקיימים ועדכון  החיישניםחדשים, הרחבת יכולות  חיישניםפיתוח מטע"דים והמשך  

 השירותים הניתנים והיקף איכותעל מנת לשפר את  INSIGHTFULשוטף של מערכת 

  ללקוחותיה;

, העמקת הנוכחות בשווקים החברה הרחבת פעילותאת המשך  אשר יאפשר כוח אדםגיוס  

  פועלת, פיתוח מוצריה, ותמיכה במכלול פעולותיה;היא בהם 

יכולות המשתלבות  המציעים ו/או גופים בחינת שיתופי פעולה, מסוגים שונים, עם חברות 

  .החברה פעילותעם 

בגדר מידע צופה  הינן, הקרובה בשנה להתפתחות צפיהחברה כאמור בקשר עם  הערכות 

פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר אינו בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו 

מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום ועל תחזיותיה ביחס לפעילותה העתידית. 

ואף שונה באופן  אופן חלקי או שונההערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש ב

בתחום פעילותה של החברה  שינוייםהצלחת ההנפקה על פי תשקיף זה ו/או , בשל מהותי

טכנולוגיים ו/או מגבלות רגולטוריות אחרות ו/או התממשותם של כל או חלק  קשייםו/או 

  להלן. 6.27מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

  

  דיון בגורמי סיכון 

פעילותה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים  הנהלת החברה, פעילות החברה בתחוםלהערכת 

  הבאים:

  כלכליים-גורמי סיכון מקרו 

  שינויים בשער חליפין )1(

לסיכונים הנובעים  החברה חשופהמטבע הפעילות של החברה הינו דולר ארה"ב ומשכך 

הכנסותיה של החברה הינן בדולר, בעוד לחברה  מרביתהדולר.  משינויים בשער

הוצאות משמעותיות בש"ח (בעיקר בגין כוח אדם). לאור האמור, תוצאותיה העסקיות 

יחד עם זאת, יצוין כי הגיוס  הדולר. בשער תנודותשל החברה עלולות להיות מושפעות מ

שער הדולר על תנודות בהשפעת  על פי תשקיף זה הינו בשקלים וככל שיושלםהמבוקש 

  של החברה תקטן.העסקיות תוצאותיה 

   שינויי חקיקה ורגולציה )2(

לרבות שינויי מדיניות רגולטורית בתחום פעילותה של  ,לשינויי חקיקה בארץ ובעולם

החברה, עלולה להיות השפעה על יכולתה של החברה לעמוד בלוחות הזמנים לאספקת 

או ו/כמו כן, שינויים כאמור  ללקוחותיה ולהענקת השירותים ללקוחותיה. יםהמוצר

לחברה עמידת החברה בדרישות הדין בעקבות שינויים כאמור, עשויים לגרום -אי

או לגרום להטלת מגבלות חדשות על פעילותה ובכך לפגוע ביכולתה ו/הוצאות נוספות 

  ללקוחות.  השירותיםלספק את 

   מגבלות רגולטוריות )3(

כתוצאה מקשרים ואמנות  ,מגבלות המוטלות על החברה על ידי ממשלת ישראל

אסטרטגיים עם מדינות זרות, מגבילים את פעילותה וגישתה של החברה למדינות 

 להגביל ואף למנוע במצבים מסוימים את פעילותה של החברה באופן שעשוימסוימות, 

  ולהשפיע על תוצאותיה. במדינות מסוימות בעולם
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  גורמי סיכון ענפיים 

   תחרות )1(

ת שבו קיימים מספר רב של שחקנים ואשר נמצא בתהליכי מדובר בתחום פעילושהיות 

מתמדת, התפתחות השוק והתחרות בענפים השונים הרלוונטיים לפעילות התפתחות 

ולהשפיע לרעה על עסקיה של החברה, כגון פגיעה  להתגבר בעתיד החברה עשויות

של  ותוצאותיה העסקיות במחירים ובשירותים המסופקים, ובהתאמה בהכנסותיה

  לעיל. 6.12ברה. לפרטים נוספים בדבר התחרות ראו סעיף הח

   סייבר ואבטחת מידע )2(

בשנים האחרונות, סיכוני סייבר ואבטחת מידע הופכים לגורמי סיכון משמעותיים 

יותר, בייחוד לאור תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית המתרחשים בתעשיות ונפוצים 

לניהול מידע ותהליכי  תשל ארגונים שונים על מערכות דיגיטליו םהשונות, והסתמכות

תחום הפעילות של החברה, הכולל כאמור איסוף, ניתוח והעברת מידע, משלב  עבודה.

ר שונים. התקפות סייבר שימוש במערכות מחשוב ורשת החשופים לסיכוני סייב

עלולות לגרום לפגיעה ואובדן מידע המצוי במערכות שונות, להקשות בביצוע פעילות 

, וכן ייצורו חקר ופיתוחשוטפת באתרי לקוח, ובפעולות אחרות של החברה, כגון מ

החברה נערכת מול סיכוני סייבר ואבטחת מידע . להשפיע לרעה על מוניטין החברה

  לעיל. 6.6.5.3ורט בסעיף באמצעים שונים כמפ

, נמוכיםהסיכויים לגרום לחברה נזק משמעותי  להערכת החברה, ,התשקיף למועד נכון

   .ימים ממספר ליותר החברה את להשבית צפויות לא חריפות סייבר תקיפות וגם

   כוח אדם מיומן ומקצועישימור  )3(

המערכות הן בהמשך פיתוח ושדרוג  מתמקדתנכון למועד התשקיף, פעילות החברה 

, לפיכך קיימת הפצה ושיווקהשירותים הניתנים על ידה, והן בהמפותחות על ידה ו

במידת כוח אדם מיומן ומקצועי. על אף האמור, להערכת החברה, חשיבות לשימור 

והכשרת עובדים  בעלי הכשרה בהחלפת עובדיםמהותי צופה קושי  ההצורך היא אינ

  . תוך פרק זמן סביר ככל ותידרש לכך חדשים

   שינויים טכנולוגיים )4(

מוצרים חדשים ו/או טכנולוגיות חדשות  החברה חשופה לסיכונים הכרוכים בפיתוח

דבר בלפרטים נוספים  .והתפתחותה לפגוע בפעילות החברה אשר אי הצלחתם עשויה

  לעיל. 6.6.5שינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות של החברה ראו סעיף 

  ביטוח )5(

, לעיל) 6.24פעילותה (כמפורט בסעיף  הנדרשות לביטוחפוליסות ביטוח מספר לחברה 

יחד עם זאת, יתכן  .כאשר החברה נוהגת לחדש את תקופת ותנאי הביטוח מעת לעת

ים האפשריים מכוסים ו/או ניתנים לכיסוי מלא במסגרת הפוליסות ולא כל הסיכונ

לו, לא יכסו את מלוא הנזק השונות ולפיכך, יתכן ותקבולי ביטוח, ככל שיתקב

גרמו (הן לצדדים שלישיים, לרבות לקוחות החברה יוההפסדים שייגרמו, ככל שי

  שירותים של החברה).והן למוצר ול ועוברי אורח במרחב הציבורי,

בנוסף, החברה עשויה להיות חשופה לתביעות בגין אחריות למוצרים והשירותים 

כגון תביעות עובדים), אשר יכולות להשפיע על המסופקים על ידה וכן תביעות נוספות (
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עם לקוחות  עסקיה, על המוניטין שלה ועל שימור לקוחותיה הקיימים והתקשרות

  . החברה אינה צד להליכים משפטיים, התשקיףחדשים. נכון למועד 

   רגולציה )6(

נות בהן פועלת החברה, פעילותה של החברה כפופה לרגולציה רחבה ומחמירה במדי

רים ורישיונות בקשר עם בקבלת הית ,בין היתר ,ותלויה ממדינה למדינה האשר משתנ

חינת גובה, רעש, ובתנאי טיסה מסוימים (מב . חלקם מוגבלים בזמןהטסת כטב"מ

נדרשים ביחס לכל  םחלקו מידי תקופה חדשםונדרש ל) טיסה מרחקו צפיפות אוכלוסין

כטב"מ המיוצרת על ידי החברה. שינויים ברגולציה במדינות בהן פועלת  יחידת

החברה, ושינויים רגולטורים הנוגעים לתעופה עלולים לפגוע בפעילות החברה, באופן 

ת זמן ו/או יחייב השקע ,במלואם או בחלקם, לספק את שירותיםשימנע ממנה 

מעודכנים ככל שיידרשו. ומשאבים נוספים לצורך קבלת היתרים ורישיונות נוספים ו

  לעיל. 6.22לפרטים נוספים בדבר רגולציה בתחום פעילותה של החברה ראו סעיף 

  לחברהחודיים יגורמי סיכון י 

   חשיפה לנזק אפשרי ללקוח )1(

פעילות החברה עשויה לגרום נזקים ללקוחותיה, כגון נזקי גוף ונזק לרכוש, לרבות 

פגיעה ואובדן מידע המצוי במערכות השונות. התקשרויות החברה עם לקוחותיה 

סעיפי שיפוי ואחריות מצד החברה, בין היתר בגין נזק כספי ונזקי גוף, עשויות לכלול 

   ביטוחים.וכן התחייבות לרכישת 

פעילותה, הנדרשות לביטוח לחברה מספר פוליסות ביטוח לעיל,  6.24בסעיף  כמפורט

, לרבות ביטוח אחריות בגין נזקים התואמות את הכיסוי הביטוחי הנדרש לפעילותה

   .תוצאה מכטב"מהנגרמים כ

על אף האמור, החברה עשויה להיות חשופה לקרות אירוע שאינו מכוסה בכיסוי 

הביטוחי הקיים או לקרות אירוע המכוסה בכיסוי הביטוחי אך נזק שיגרם יעלה על 

  גבול האחריות בפוליסה הקיימת.

בכלל ומול הלקוח  ול להשפיע לרעה על מוניטין החברהעוד יצוין כי, נזק ללקוח על

  יפי בפרט, על פעילותה ותוצאותיה.הספצ

   ספקים החלפת )2(

חלק מהרכיבים המשמשים לייצור מערכת איירובוטיקס לעיל,  6.18כאמור בסעיף 

, כאשר בחלק מהרכיבים בוצעו מתקשרת החברה עימםחיצוניים ספקים מ רכשיםנ

התאמות ושינויים בהתאם לצורכי החברה (להבדיל ממוצרי מדף). ככל והחברה 

בספק אחר, הדבר עשוי לייצר לחברה עלויות  מהספקים כאמור מילהחליף תידרש 

נוספות חד פעמיות, אשר להערכת החברה אינן מהותיות וכן להאריך את קצב הייצור 

  של המערכת למשך תקופה מסוימת אשר להערכת החברה אינה מהותית.
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  טבלת גורמי סיכון 

, כלכליים מקרו םסיכוני –הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  בטבלה שלהלן מוצגים גורמי

, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, לחברה ייחודייםסיכונים ענפיים וסיכונים 

  בכללותה: החברהעל פי מידת השפעתם על עסקי 

  בכללותה החברה פעילות על הסיכון גורם של ההשפעה מידת  
  מועטה  בינונית  גדולה

  מקרו כלכליים םסיכוני

  V      שינויים בשער חליפין

    V    שינויי חקיקה ורגולציה

    V    מגבלות רגולטוריות

  ענפיים סיכונים

  V      תחרות

  V     סייבר ואבטחת מידע

כוח אדם מיומן שימור 
  ומקצועי

    V  

    V    שינויים טכנולוגיים

  V      ביטוח

      V  רגולציה

  סיכונים ייחודיים

חשיפה לנזק אפשרי 
  ללקוח

    V  

  V      ספקיםהחלפת 
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 על מצב ענייני התאגיד דירקטוריוןהדוח 

 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 

לשנה  התאגידדוח הדירקטוריון על מצב ענייני  אתמתכבד בזאת להגיש  החברה דירקטוריון

, ערוך על פי תקנות "(מועד הדוח" או "תאריך הדוח)להלן: " 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 ."(תקנות הדוחות)להלן: " 1970-תש"להניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, 

, אשר מצורפים לתשקיף, ערוכים בהתאם 2020בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

(, םבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיי ,( וכןIFRS) םלתקני דיווח כספי בינלאומיי

 ."(הכספיים הדוחות)להלן: " 2010-התש״ע

 החברההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  –פרק א' 

 אור תמציתי של החברה וסביבתה העסקיתית .1

 כללי .1.1

, באיסוף, ניתוח והנגשת מידע של החברה עוסקת, במישרין ובאמצעות חברות הבת החברה

. בקופסא( רחפן" )Drone In A Box" -אוטומטי, באמצעות כטב"מ )רחפן( אוטומטי באופן 

מידע ועיבוד נתונים לתובנות בעלות ערך עבור  איסוףת והכולל מערכותהחברה פיתחה 

לקוחות, בתהליך אוטומטי, שאינו דורש מגע יד אדם וללא התערבות אנושית, ומספקת 

נתונים שנאספים מהמרחב האווירי מ ערך הפקתללקוחותיה שירות מקצה לקצה, המאפשר 

  באמצעות כטב"מ אוטומטי, בצורה אוטומטית, מהירה, בטוחה ויעילה.

לצורך ביצוע טיסות באופן אוטומטי ובטיחותי באמצעות הכטב"מ, החברה פיתחה מגוון רחב 

יסה, טהתכנון  את הכולליםשל פתרונות טכנולוגים לביצוע כל שלבי הטיסה באופן אוטומטי, 

, נחיתה ברחפןטיסה, המראה, טיסה במרחב, שידור לאחור ושליטה מרחוק הבדיקות לפני 

, ניקוי הכלים, אבטחתם, בקרת אקלים ניםחייש או"דים מטעאוטומטית, החלפת הסוללה, 

 באחסון, אוטומציה ולוגיקה בתקלות ובחירום. 

י, החברה פיתחה מגוון רחב באופן אוטומט ממנו התובנות והפקת עיבודו, המידע איסוף לצורך

של פתרונות טכנולוגיים ומתודולוגיים ופעלה להשגת רישוי מתאים לצורך הפעלתם. פתרונות 

התוצרים ללקוחות  אספקתאלה נועדו להבטיח את איכות התוצר הסופי, לקצר את זמן 

 ולאפשר אבטחה והצפנה של המידע. 

פיקוח ושיטור עירוניים, עיריות וגופים החברה הקיימים והפוטנציאלים הינם רשויות  לקוחות

, כרייה, נפט, נמלים ותעשייה ביטחונית, וכן חברות אנרגיהפרטיים מתעשיות שונות כגון 

  .אוספת החברה אשר( Big data) מידעהרבה של  בכמות מעוניינות אשרטכנולוגיה גדולות 

 הינם לקוחותיה ועיקר, וסינגפור"ב ארה, בישראל פעילות לחברה, התשקיף למועד נכון

 .הביטחונית והתעשייה פרטיות תעשיות, עירוניים ושיטור פיקוח רשויות

 .לתשקיף 6לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ראו פרק 
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 השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי .1.2

, בין היתר, בשל מגבלות תנועה שהוטלו החברהלמשבר הקורונה העולמי היתה השפעה על 

השונים ומגבילות את יכולת  הפרוקטיםבארץ ובעולם, הגורמות עיכובים בלוח הזמנים של 

 עובדי החברה לספק תמיכה באתר הלקוח, והביאו לביטול נסיעות עסקיות ואירועי שיווק.

המגיפה האיצה את יישום האמצעים המתקדמים לחישה מרחוק לסייע  יחד עם זאת,

מפעילות  כחלקלמשל, בעבודתם של גופי ביטחון ובריאות הציבור במדינות רבות בעולם. 

סינגפור להגנה על בריאות הציבור במהלך משבר הקורונה, סוכנות המדע  שנקטה ממשלת

במערכות  ועשתה שימושברה ( של סינגפור, שיתפה פעולה עם החHTXוהטכנולוגיה )

איירובוטיקס להגברת מאמצי משטרת סינגפור בניטור התקהלויות על ידי שימוש במידע 

 . החברהאווירי בזמן אמת המשודר על ידי טכנולוגיית הכטב"ם האוטומטית של 

 צפויה לא פעילותה כי מעריכה החברה, לעין הנראה ובטווח, התשקיף על החתימה למועד נכון

 מבחינת והן ללקוחות ושירותיה מוצריה של האספקה יכולת מבחינת הן, מהותי באופן להיפגע

 מלקוחות.  הזמנות לממש היכולת

 

 העצמי ותזרימי המזומנים ונהוצאות הפעילות, ההסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, ת .2

  שלה

 כספי מצב .2.1

הדירקטוריון להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים והסברי 

 ר(:באלפי דול) שחלו בהם לשינויים העיקריים

 סעיף

 31לשנה שהסתיימה ביום 
הסברי דירקטוריון החברה  בדצמבר

 לשינויים
2020 1920 

 5,309 1,237 נכסים שוטפים

ביתרת  ןהשינוי נבע בעיקר מקיטו
אלפי  2,757 -המזומנים בסך של כ

)ראו דוח תזרים מזומנים  דולר
כן קיטון ובדוחות הכספיים( 

 794-ביתרת החייבים בסך של כ
הנובע מירידה  אלפי דולר

במקדמות ששולמו עבור פרוייקטי 
 .פיתוח עם צד ג'

 6,679 7,055 שוטפים לאנכסים 
ברכוש  מגידולהשינוי נבע בעיקר 

של תחנות עגינה ורחפנים  הקבוע
 .אלפי דולר 439-בסך של כ

  11,988 8,292 "כ נכסיםסה

 3,652 3,042 התחייבויות שוטפות

 ביתרת מקיטון בעיקר נבע השינוי
הלוואות לזמן של חלויות שוטפות 

 בסךארוך מתאגידים בנקאיים 
)ראו ביאור  דולר אלפי 650-כ של
 .לדוחות הכספיים( 12

 2,159 10,296 שוטפות לא התחייבויות

 ביתרת מגידול בעיקר נבע השינוי
 7,858-כ של בסך המירה הלוואה

 לדוחות 12 ביאור ורא) דולר אלפי
 .(הכספיים

  5,811 13,338 התחייבויות"כ סה

הקיטון נבע בעיקר מהפסד נקי  76,17 (5,046) )גרעון בהון( הון כ"סה
 .אלפי דולר 14,308-בסך של כ

  11,988 8,292 והון התחייבויות כ"סה
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 החברה של העסקית הפעילות תוצאות .2.2

והסברי הדירקטוריון לשינויים  להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים

 (:באלפי דולר) העיקריים שחלו בהם

 

דולר  מיליוני 2.6-עמדו על סך של כ 2021ראשון של שנת ה החציוןהכנסות החברה במהלך 

 מיליוני 2.5-המקביל אשתקד(, מתוכן כ החציוןדולר לעומת  מיליוני 1.5 או 128%-)עליה של כ

 דולר נימיליו 1.5-או כ 174%-עלייה של כ)פיקוח ושיטור )'עיר חכמה'(  מרשויותדולר 

בהכנסות מעיר חכמה נובעת  העלייה. (קדלעומת החציון המקביל אשת חכמה עירמהכנסות 

 סעיף

 בדצמבר 31 ביום סתיימהשה לשנה
 הסברי דירקטוריון החברה לשינויים (דולר)באלפי 

2020 2019 

 2,444 1,609 מכירות

בעיקר מקיטון במכירות עקב  נבעהשינוי 
 העליה .באוסטרליה החברה פעילות הפסקת

שנבעה משיתוף פעולה  ,במכירות בסינגפור
הגנה על בריאות הציבור במהלך למטרת 

ה' לדוחות 1)ראו ביאור  משבר הקורונה
קוזזה עם הירידה בהכנסות הכספיים(, 

מלקוח בטחוני עקב סיום  מישראל
אינטגרציה חד פעמית למערכת שליטה 

 (.לדוחות הכספיים 14ראו ביאור ) ובקרה

 9,537 3,477 המכירות עלות

 השכר בהוצאות מקיטון בעיקר נבעהשינוי 
עקב  אלפי דולר 4,438-והנסיעות בסך של כ

צמצום מצבת העובדים של החברה בעקבות 
הפסקת פעילות החברה בתחום המכרות 

, וכן ירידה באוסטרליה ובאריזונה ארה"ב
בסך  ואחרות תשלום מבוסס מניות, בפחת
 15)ראו ביאור אלפי דולר  1,478-כ שלכולל 

 לדוחות הכספיים(.

 מחקר הוצאות
 10,376 6,387 ופיתוח

 בעיקר מקיטון בהוצאות השכר נבעהשינוי 
עבודות קיטון ב, אלפי דולר 1,473-בסך של כ

)ראו  אלפי דולר 1,096-בסך של כ ונסיעות חוץ
 לדוחות הכספיים(. 81ביאור 

הוצאות הנהלה 
 7,139 2,671 כלליותו

 השכר בהוצאות מקיטון בעיקר נבעהשינוי 
עקב צמצום  אלפי דולר 2,610-כ של בסך

מצבת העובדים של החברה בעקבות הפסקת 
פעילות החברה באוסטרליה ובאריזונה 

מערכות מידע,  בהוצאותוכן מקיטון  ארה"ב
 529-של ככולל בסך  משפטיות, ייעוץ ואחרות

 לדוחות הכספיים(. 71אלפי דולר )ראו ביאור 

 מכירה הוצאות
 3,593 847 ושיווק

 השכר בהוצאות מקיטון בעיקר נבעהשינוי 
עקב צמצום  אלפי דולר 1,886-כ של בסך

מצבת העובדים של החברה בעקבות הפסקת 
פעילות החברה באוסטרליה ובאריזונה 

 של סךב נסיעות בהוצאות מקיטוןוכן  ארה"ב
לדוחות  61)ראו ביאור  דולר אלפי 494-כ

 הכספיים(.

 5,453 (81) אחרות הוצאות
 רכוש ערך בירידתבעיקר מקיטון  נבעהשינוי 

)ראו ביאור  אלפי דולר 5,684-בסך של כ קבוע
 .לדוחות הכספיים( 9

  33,654 11,692 תפעולי הפסד

 804 2,693 מימון הוצאות
הוצאות מימון ב מגידול בעיקר נבעהשינוי 

 אלפי 2,289-בגין הלוואה המירה בסך של כ
 לדוחות הכספיים(. 02)ראו ביאור  דולר

 1,149 77 מימון הכנסות
 משערוך בהכנסות מקיטון בעיקר נבעהשינוי 

)ראו  דולר אלפי 1,149-כ של בסך אופציות
 לדוחות הכספיים(. 02ביאור 

  33,309 14,308 השנה הפסד
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 בסביבה ייעודי פרויקט לביצוע הסכם על פידולר  מיליוני 1.5-כ שלבסך  בסינגפורמהכנסות 

על פי הסכם למכירת דולר  מיליוני 1.2-כ שלבסך  האמירויות באיחודהכנסות ו אורבנית

)לפרטים נוספים בדבר  אורבנית בסביבה שטח אבטחת לצורך מערכות ושירותים

. כבר בחציון הראשון לתשקיף, בהתאמה( 6בפרק  6.9.9.3-ו 6.9.9.2ההתקשרויות ראו סעיפים 

כולה,  2020החברה בשנת  הכנסותעל סך דולר  מיליוני 1-החברה בכעלו הכנסות  2021של שנת 

דולר  מיליוני 1.8-כ של בסך הזמנות לחברהכמו כן  .דולר מיליוני 1.6-כסך של  אשר עמדו על

 .2021 שנתהשני של  חציוןמהלך הב אשר צפויות להתקבל

 6בהתאם להתקשרויות קיימות כמפורט בפרק  החברה נתוניעל הנתונים הנ"ל מבוססים 

והם אינם סקורים ואינם מבוקרים, ולפיכך יתכנו שינוים בין הנתונים המפורטים  לתשקיף

שתפרסם  30.6.2021לעיל לבין הנתונים כפי שיכללו בדוחות הכספיים של החברה ליום 

 החברה.

 

 נזילותו מזומנים תזרימי .2.3

להלן . דולראלפי  781-כ של לסך המסתכמות מזומנים יתרות לחברה 2020 דצמברב 31 ליום

והסברי והדירקטוריון  ניתוח תזרימי המזומנים של החברה בהתאם לדוחות הכספיים

 לר(:באלפי דו) לשינויים העיקריים שחלו בהם

 הסעיף
הסברי דירקטוריון החברה  דצמבר 31 ביום סתיימהשה לשנה

 2019 2020 לשינויים

מזומנים ה םתזרי
 (23,330) (8,821) פעילות שוטפתל ששימש

 חד מקיטון בעיקרו נבע השינוי
 בסך החברה של הנקי בהפסד

 דולר אלפי 19,001-כ של
 57%-כ שלירידה המהווה )

 לשנה ביחסבהפסד הנקי 
 (.קודמת

 המזומנים םתזרי
 לפעילות ששימש
 השקעה

(967) (2,725) 
נבע בעיקרו מקיטון  השינוי

 שלבסך ברכישת רכוש קבוע 
 .דולר אלפי 844,1-כ

 שנבע המזומנים םתזרי
)ששימש  מפעילות

 לפעילות( מימון
7,146 (1,710) 

נבע בעיקרו מגידול  השינוי
 שלבסך בגיוס הלוואה המירה 

 ראו) דולר אלפי 7,004-כ
 .(הכספיים לדוחות 13 ביאור

 

  מימון מקורות .2.4

 הון וגיוסי מרשות החדשנות מענקים, העצמי הונה באמצעות פעילותה את מממנת החברה

  .מבעלי מניות וממוסדות בנקאיים וחוב

בדבר הלוואה המירה להון שהועמדה לחברה ואשר נכון למועד התשקיף הומרה  לפרטים

לתשקיף.  3בפרק  3.5.2במלואה להון, ראו סעיף 
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 הדעת בחוותרואה החשבון  תשומת לב הפניית .2.5

בדצמבר  31רואה החשבון המבקר של החברה לדוחות הכספיים ליום  לש הסקירה בדוח

 לסייג מבלי, לבתשומת  ייתהפנ המבקרהחשבון  רואהלתשקיף, כלל  9, הכלולים בפרק 2020

 :כדלקמןד' לדוחות הכספיים, 1החברה כאמור בביאור  להפסדי ,דעתו חוות את

 בסך הפסדים נגרמו לחברה כי הלב תשומת את מפנים אנו"ל, הנ דעתנו חוות את לסייג מבלי"

 מפעילות שלילי תזרים ולה 2020, בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בשנה דולר אלפי 14,308

גירעון בהון החוזר ו אלפי דולר 5,046 של בסך בהון גירעון, דולר אלפי 8,821 של בסך שוטפת

אלפי דולר. יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה מותנה בהתקיימות  1,807של  בסך

תוכניות הנהלת ודירקטוריון החברה הכוללות בין השאר תכנית התייעלות וצמצום במידת 

 הנראה בעתיד החברה בהתחייבויות עמידה ויאפשרו יתממשו ההנהלה להערכתאשר  הצורך,

 ."'ד 1 בבאור כאמור לעין

 גיבוש תכניות המשלבות מספר חלופות ידי להחברה פועלת לשיפור מצבה הפיננסי וזאת ע

 :וכוללות בין השאר

החברה צמצמה בהוצאות שכר  2020כבר במהלך שנת  –ושיפור הרווחיות  התייעלות (1)

לשפר את הרווחיות ולהקטין באופן משמעותי את  מנת עלובהוצאות תפעוליות אחרות 

החברה  לותיכנית לצמצום פעדירקטוריון החברה אישר ת ,ההפסד התפעולי. יצוין כי

המכירות לא יצלחו, וזאת כדי להתאים את מבנה  יעדי עם בקשרכניות החברה במידה ות

 ההוצאות לתזרים המזומנים. 

לאחר תאריך  פועלת לגיוס מקורות מימון נוספים בדרך של גיוס הון ו/או חוב. החברה (2)

)בסך כולל של  מיליון דולר, המהווים חלק מההלוואה ההמירה 5.5-הדוח גייסה החברה כ

לתשקיף. כמו כן, התחייבו המלווים  3בפרק  3.5.2המפורטת בסעיף  מיליון דולר( 14.5-כ

מצא בקשיים ילדחות את מועד הפירעון של ההלוואה ההמירה במידה והחברה ת

, כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לבחינה שיבצע דירקטוריון פיננסיים

את הביעו  המלוויםבנוסף,  .של החברה התזרימיים רכיהנזילות וצביחס למצב ההחברה 

ההמירה תומר  ההלוואהזה, יובהר כי  לעניין דרש.ינכונותם לתמוך בחברה ככל שת

 רהההמ השלמת שלאחר באופן, במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה להון במלואה

 כלפי נוספות התחייבויות תהיינה לא ולחברה במלואו כנפרע ייחשב החוב כאמור

 3 בפרק 3.5.2 סעיף ראו נוספים לפרטים. ההמירה ההלוואה הסכם עם בקשר המלווים

   .לתשקיף

על לקוחותיה הקיימים.  שמירהכניסה לשווקים חדשים, תוך  ידי עלהפעילות  הרחבת (3)

ופועלת לשמרם ואף  2021החברה התקשרה במספר חוזים קיימים עם לקוחות לשנת 

 . 2022להרחיבם בשנת 

 SAFE (Agreement For Future EquitySimple  )התקשרות בהסכמי הקצאה עתידית  (4)

להקצאה עתידית של  )זהים( , התקשרה החברה במספר הסכמים2021מאי חודש במהלך 

"(, עם בעלי מניות קיימים ומשקיעים חדשים SAFE-הסכמי המניות החברה )להלן: "
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"(, לפיהם המשקיעים ישקיעו בהון החברה סך כולל המשקיעים)להלן יחד בס"ק זה: "

"(, בתמורה לזכות לקבל מניות סכום ההשקעהיליוני דולר )להלן בסעיף זה: "מ 4.4-של כ

ובכלל זה באירוע מסוג סבב  SAFE-של החברה בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בהסכמי ה

גיוס נוסף בחברה, לרבות השלמת הנפקה ראשונה לציבור בישראל של מניות החברה, 

וקה של סכום ההשקעה במחיר כאשר כמות המניות שתוקצה למשקיעים תחושב כחל

הקצאת המניות על פי  .1מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה בהנפקה %75אשר יהווה 

 על החוב המרת)לאחר תשקיף התתבצע במועד השלמת ההנפקה על פי  SAFE-הסכמי ה

 3.2הון כאמור בסעיף  ביצוע איחודובתשקיף  3 פרקב 3.5.2.3 כאמור בסעיף CLA-ה פי

. ףתשקיהובטרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי  (בתשקיף 3פרק ב

( לרכישת Warrants, יהיו זכאים המשקיעים לאופציות )SAFE-בנוסף, על פי הסכמי ה

 3 בפרק 4.3.5 סעיף ראו נוספים לפרטים .להלןמניות נוספות של החברה כמפורט 

   .לתשקיף

על פי כתבי אופציה שנחתמו באותו מועד, תקצה החברה לכל אחד מהמשקיעים כתב 

: זהאופציה, הניתן למימוש, בחלקו או במלואו, למניות רגילות של החברה )להלן בסעיף 

"(, בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בכתב האופציה ובכלל זה באירוע מסוג כתב האופציה"

תהיה שווה לכמות רה, כאשר כמות מניות המימוש הנפקה ראשונה לציבור של מניות החב

כאמור לעיל, וכתב האופציה יהיה ניתן למימוש החל ממועד  המניות שתוקצה למשקיעים

, חודשים ממועד החתימה על כתב האופציה 36השלמת הנפקה ראשונה לציבור ועד חלוף 

 לפרטים .בהנפקה מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה 75%הווה למחיר אשר יבתמורה 

   .לתשקיף 3 בפרק 3.7.5 סעיף ראו נוספים

מול האתגרים וההזדמנויות בשוק זה,  כניות אלה מאפשר לחברה לפעול בגמישותשילוב ת

ובתוך כך, הנהלת ודירקטוריון החברה מעריכים כי תוכניותיהם המפורטות לעיל יתממשו 

 .בעתיד הנראה לעין ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה

 .החברה של כספיים לדוחותד' 1נוספים ראו ביאור  לפרטים

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .הבורסה להנחיות בהתאם מחושב  1
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 היבטי ממשל תאגידי –פרק ב' 

 תרומות .3

 תורמת מעת לעת לפי שיקול דעת הנהלת חברההאין מדיניות בדבר תרומות. עם זאת,  חברהל

חברתיות וסיוע לעת לקידום מטרות  דירקטוריון והנהלת החברה פועלים מעת. החברה

 .בפעילויות השונות לקהילה, ומעודדים את עובדי החברה ליטול חלק

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .4

החברה טרם אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים בעלי מומחיות 

 .חשבונאית ופיננסית, כהגדרת המונח בחוק החברות

 רן: הינם ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי הדירקטורים, זה תשקיף פרסום למועד נכון

 .גלעד ושאול( הדירקטוריון)יו"ר  שטרן

 תלויים בלתי דירקטורים .5

מצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בדירקטוריון יהחברה לא א

  החברה.

 פרטים אודות מבקר הפנים של החברה .6

בחברה מבקר פנימי. החברה תפעל למינוי מבקר פנימי לאחר נכון למועד התשקיף, לא מכהן 

  בדין. עיםובהתאם למועדים הקבו חברה ציבוריתהפיכת החברה ל

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר ושכר טירחתו  .7

 רואי חשבון –קוסט, פורר גבאי את קסירר הינם משרד רואי חשבון  רואי החשבון של החברה .7.1

 "(.מבקרה החשבון אהרו)להלן: "

 המבקר החשבון רואה שכר .7.2

בגין שירותי ביקורת, שירותים  שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר פירוט בדבר להלן

, ושעות "( ושירותים אחריםהביקורת שרותי: "יחד ושירותי מס )להלן הקשורים לביקורת

 :2020-ו 2019עבודתו של רואה החשבון המבקר, לשנים 

 

 2019בגין שנת  2020בגין שנת 

 אלפישכ"ט )ב
 שעות דולר(

 שכ"ט
 אלפי)ב

 דולר(
 שעות

 861 24 1,486 93 שירותי ביקורת

 602 103 472 36 שירותים אחרים

 1,463 126 1,958 129 "כסה
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, 2021ביוני  15ביום ( ולתוספת השביעית לתקנות הדוחות, 12)ב()10בהתאם לסעיף 

התלות -דירקטוריון החברה ערך בחינה ודיון בגין עמידת רואה החשבון המבקר בכללי אי

היקף שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר של החברה בגין שהחלים עליו, היות 

בשנת הכוללת של רואה החשבון המבקר  מהווה פחות ממחצית מההכנסהשירותי ביקורת 

 כספיםה"ל מנכס על ידימבקר לבין החברה מאושרות החשבון ה הרואהתקשרויות בין ה .2019

לאחר קבלת הסברים מרואה  תלותו של המבקר.-ונבדקות כי אינן פוגעות באי של החברה

מד והחשבון המבקר ומהנהלת החברה קבע דירקטוריון החברה כי רואה החשבון המבקר ע

תלות החלים עליו. בנוסף החליט הדירקטוריון להמשיך ולהתקשר עם רואה -בכללי האי

 החשבון המבקר על אף האמור לעיל. 

 :להלן תמצית נימוקי הדירקטוריון להחלטה להמשיך ולהתקשר עם רואה החשבון המבקר

 נדרשהבמדינות שונות בעולם  בנות חברות הקמתו 2019החברה בשנת  התרחבותבעקבות  .1

החברה לקבל מ ועל כן נדרש החברה לבחון את השלכות המס הכרוכות במהלכים אלו

טיפול  )לדוגמא: ייעוץ בקשר עם חוקי המס במדינות הרלוונטיות, ויסימוייעוץ שירותי 

(, אשר להערכת ותנבקשות למענקים לרשות החדשו ן של עובדיםשרילוקיינושאי מס בב

 . , אם בכללהיקפים בשנים הבאותהחברה אינם צפויים להינתן באותם 

, בין שירותים ,ידי רואה החשבון המבקר-כאמור על ניתנו 2020-ו 2019במהלך השנים  .2

וניתנו  הוק לפי עובד-אד היובנושא רילוקיישן של עובדים. השירותים שניתנו  היתר,

של רואה החשבון  ומתמשך משירות שוטף מהווים חלקואינם  בהתאם לצרכי החברה

בשירותים אלה בשנים  צפויה להשתמש אינה היא ,החברהלהערכת . המבקר לחברה

 הבאות.

 ךנמו יהה ידי רואה החשבון המבקר-אשר ניתנו על ביקורתהשירותי היקף  2019בשנת  .3

מצומצמת ביחס לשירותים אחרים, זאת מכיוון שביקורת של חברה פרטית כוללת בחינה 

 ביקורתהולכן היקף שעות , ללא סקירות וללא דוחות מאוחדים, םילויייותר של באורים וג

, הכוללת ביקורת של נמוך משמעותית ביחס לביקורת של חברה ציבורית הנדרש לביצועה

, IFRSגילויים רחבים לפי תקני ו חות מאוחדים, לרבות דוחות סקוריםדוחות סולו ודו

 .כאמור פרטית בחברה הנדרש מזה יותר גבוההנדרש לביצועה  ביקורתה שעות היקףאשר 

ביקורת שומות מע"מ  ייעוץ מקורם בשירותי 2020חלק מהחיובים שנרשמו בשנת כמו כן,  .4

והסתיימה  ,נמשכה פחות משנה, 2019בשנת  אשר החלהמהתקשרות  היוו חלקש וניכויים

רואה  שכר טרחתבבחינת חיובים אלו טרל ניש ללכן, החברה סבורה כי . 2020בשנת 

ו שניתנ , באופן שמעיד על כך שמדובר בשירותים חד פעמיים2020החשבון המבקר לשנת 

 .לחברה

די רואה החשבון המבקר אינם מהווים השתתפות בניהול י-השירותים האחרים שניתנו על .5

וקבלת החלטות של המבוקר )החברה( הואיל ומדובר בעיקר בייעוץ בנושאי מס אשר 

פרספקטיבה של חוקי המס. כמו כן, אין בתוצרים של עבודות בוחנים את המצב הקיים מ

אלו משום מידע שעשוי להיות מבוקר על ידי רואה החשבון המבקר או שהינו בעל השפעה 

 כלשהי על הנתונים בדוחות הכספיים.

הינה מחלקה מקצועית ומובילה בארץ  EYפירמת רואי החשבון  מחלקת המיסוי של .6

מיסוי של חברות טכנולוגיה בינלאומיות ולכן בחרה החברה לקבל את השירותים  יבנושא

 .EYשלהלן מפירמת רואי החשבון 
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 אשר והגורמים הדיווח לשנת ביחס המבקר החשבון רואה של הטרחה שכר לקביעת העקרונות .7.3

 הטרחה שכר את אישרו

המבקר  נקבע במשא ומתן בין רואה החשבוןשכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה 

כמות השעות  לבין הנהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על

המבוקרת ומורכבותה.  המושקעות על ידי רואה החשבון המבקר בהתבסס על היקף הפעילות

.החברה שכר טרחת רואה החשבון המבקר אושר על יד דירקטוריון
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –ג' פרק 

 מהותיים חשבונאיים אומדנים .8

בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, אומדנים 

והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים של נכסים 

תוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים  ,והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר כי

אלה. האומדנים וההנחות שבבסיס הדוחות הכספיים נסקרים באופן שוטף על ידי הנהלת 

החברה. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו ובכל תקופה עתידית 

 מושפעת.

סכומים שהוכרו בדוחות האומדנים אשר להם השפעה המשמעותית ביותר על ה בדברלפירוט 

 .יםהכספי ותלדוח 3ביאור הכספיים, ראו 

 הדוח תאריך לאחר מהותיים אירועים בדבר מידע .9

הכספיים וכן בדוח  לדוחות 24 ביאור ולפרטים בדבר אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח רא

 לתשקיף זה. 9האירועים המצורפים לפרק 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעונות .10

 .לדוחות הכספיים 12-ו 10 ,8ים לנתונים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ראו ביאור

 

_______________  _______________ 
 רון שטרן,

 יו"ר הדירקטוריון
 ,מאיר קליינר 

 ודירקטור"ל מנכ
 

 

 .2021 אוגוסטב 9 יוםבתאריך אישור הדוח 
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  ניהול החברה – 7פרק 

  דירקטוריון החברה 7.1

  שם
מספר 
  זיהוי

תאריך 
  לידה

מען 
להמצאת 

כתבי 
  דין-בי

  נתינות

חברות 
עדה או ובו

ועדות של וב
  הדירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
  חיצוני

האם הוא 
עובד של 
החברה, 

חברה בת, 
חברה 

קשורה או 
של בעל 

  עניין

תחילת 
  כהונה

  השכלתו

קרי יעיסוק ע
 5במשך 
שנים 

  אחרונות

תאגידים 
אחרים 
בהם 

משמש 
  כדירקטור

קרבת 
משפחה 
לבעלי 
עניין 
  אחרים

האם הוא 
בעל 

מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

או 
כשירות 

מקצועית 
והאם הוא 
דירקטור 
חיצוני 
  מומחה

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 
רואה אותו 

כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
פיננסית 
לצורך 
עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

) 12(א)(92
לחוק 

  החברות

רן 
  שטרן

29703287  4.9.1972  

ארזה 
10/5 

מוצא 
  עלית

ית ישראל
  ואמריקאית

  לא  לא

שותף כן, 
מנהל ו ראשי
ת קלמח

Portfolio 
ן הון בקר

סיכון 
OurCrowd  
(בעלת עניין 

  בחברה)

.201911.151  

תואר ראשון 
בכלכלה 

 המהאוניברסיט
תואר  ;העברית

במנהל  שני
בית עסקים מ

הספר למנהל 
עסקים של 

אוניברסיטת 
קולומביה בניו 

  ארה"ב ,יורק

 ראשישותף 
מנהל ו

ת קלמח
Portfolio 

ן הון בקר
סיכון 

OurCrowd  
 (בעלת עניין

  בחברה)

עין ורד 
מערכות 

בע"מ 
אדג'י ו

 ביס בע"מ
 ות(חבר
  )תופרטי

  לא

על ב
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

  כן

מאיר 
  קליינר

39034095  20.12.1982  

מעלה 
הבנים 

27 ,
  גן-רמת

  לא  לא  ישראלית
מנכ"ל 
  החברה

21.6.2021  ---  

סמנכ"ל 
מחקר ופיתוח 

בחברה עד 
למועד מינויו 

כמנכ"ל 
  החברה

  לא  לא  לא  2לא

                                                           
  .2021בינואר  25יו"ר דירקטוריון החברה החל מיום    1
  לתשקיף.  6בפרק  6.1.4החברה תפעל למנותו כדירקטור גם בכל אחת מחברות הבת של החברה המפורטות בסעיף    2
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  שם
מספר 
  זיהוי

תאריך 
  לידה

מען 
להמצאת 

כתבי 
  דין-בי

  נתינות

חברות 
עדה או ובו

ועדות של וב
  הדירקטוריון

האם חבר 
דירקטוריון 

זה הינו 
דירקטור 

בלתי תלוי 
או 

דירקטור 
  חיצוני

האם הוא 
עובד של 
החברה, 

חברה בת, 
חברה 

קשורה או 
של בעל 

  עניין

תחילת 
  כהונה

  השכלתו

קרי יעיסוק ע
 5במשך 
שנים 

  אחרונות

תאגידים 
אחרים 
בהם 

משמש 
  כדירקטור

קרבת 
משפחה 
לבעלי 
עניין 
  אחרים

האם הוא 
בעל 

מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

או 
כשירות 

מקצועית 
והאם הוא 
דירקטור 
חיצוני 
  מומחה

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 
רואה אותו 

כבעל 
מומחיות 

חשבונאית 
פיננסית 
לצורך 
עמידה 
במספר 
המזערי 
שקבע 

הדירקטוריון 
לפי סעיף 

) 12(א)(92
לחוק 

  החברות

שאול 
  גלעד

59740332  12.6.1965  
הרימון 

  , מזור11
  10.2.2021  לא  לא  לא  יתישראל

 תואר ראשון
)B.A ( 

בחשבונאות 
וכלכלה 

מהאוניברסיטה 
  .העברית

רואה חשבון 
  מוסמך

סמנכ"ל 
 כספים
ומשנה 
- למנכ"ל
חברת 

אירונאוטיקס 
  ;בע"מ
ל "סמנכ

 –כספים 
מט"ח 

(המרכז 
לטכנולוגיה 

חינוכית) 
  (חל"צ)

אנויז'ן 
מדיקל 
  בע"מ

  לא

על ב
מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

  כן
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 חברהבנושאי משרה בכירה  7.2

                                                           
 .כאמור החברה תפעל להפסקת כהונתו כדירקטור בכל אחת מחברות הבת של החברה   3
, אשר אינה מתחרה תיווך, ייעוץ וייזום פרויקטיםקראוס עוסק, באמצעות חברה בבעלותו בדובאי (שאינה קשורה לחברה), בפעילות פרטית בתחום ה, מר רן 2021יצוין כי, החל משנת    4

  בפעילות החברה.

  שם
תאריך 

  לידה
  ת.ז.

התפקיד שהוא 
ממלא בתאגיד, 

בחברה בת שלו או 
חברה קשורה או 

  בבעל עניין בו

תאריך 
תחילת 
  כהונה

האם מורשה 
חתימה 
עצמאי 
  בחברה

האם הוא בעל עניין 
בחברה או בן משפחה 

של נושא משרה 
בכירה אחר או של בעל 

  עניין בחברה

  השכלתו
השנים  5-ניסיון עסקי ב

  האחרונות

  39075049  21.11.1982  רן קראוס

נשיא לענייני 
אסטרטגיה ופיתוח 

 דירקטורוכן  עסקי
 מחברות אחת בכל

 החברה של הבת
 בסעיף המפורטות

 6בפרק  6.1.4
  3לתשקיף

  ---  לא  לא 21.6.2021

החל מיום מנכ"ל החברה 
הקמתה ועד למועד מינויו 
לנשיא לענייני אסטרטגיה 

  4ופיתוח עסקי

  062542469  1.7.1982  ישי קורלרו

סמנכ"ל כספים 
  ;ותפעול

 בכל דירקטורוכן 
 הבת מחברות אחת

 החברה של
 בסעיף המפורטות

 6בפרק  6.1.4
  לתשקיף

  לא  לא  18.2.2018
רואה חשבון, תואר ראשון 

בחשבונאות וכלכלה 
  גוריון-מאוניברסיטת בן

סמנכ"ל כספים ותפעול בחברה, 
  OTIסמנכ"ל כספים בחברת 

  46234381 28.2.1982  איתן רוטברג
סמנכ"ל מוצר 

  ומכירות
  לא  לא  .2015.95

תואר ראשון במדעי החיים 
וניהול מהאוניברסיטה 

  הפתוחה
  בחברה ומכירות סמנכ"ל מוצר
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  השליטה בחברה יבעל 7.3

, החברה אינה רואה במי מהמחזיקים בניירות הערך של החברה המפורטים נכון למועד התשקיף

  .בחברה בעל שליטהכ לתשקיף 3בפרק  3.3בסעיף 

יחזיק מחצית למיטב ידיעת החברה, בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה, לא יהיה אדם אשר 

או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה או מהזכות למנות דירקטורים לדירקטוריון 

  החברה או מהזכות למנות את מנהלה הכללי של החברה ולפיכך לא יהיה בעל שליטה בחברה.

  

  בתקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה הוראות 7.4

מתקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של  להלן יפורטו עיקרי ההוראות

י והחברה, דרכי המינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם ומינ

ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. בנוסף יפורטו עיקרי הוראות מתקנון 

כי התיאור המובא להלן הינו תמציתי, ועל כן אינו החברה בדבר נושאי המשרה בחברה. מובהר 

  .לתשקיף 4המצורף לפרק  מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה

כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן  ,מובהר

(להלן:  1986-ות ערך, תשכ"ח") ו/או בחוק ניירחוק החברות(להלן: " 1999-בחוק החברות, תשנ"ט

  "), או בכל תקנה מכוחם, יגברו ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.חוק ניירות ערך"

  הדירקטוריון 7.4.1

פעם בפעם על ידי האסיפה הכללית ברוב רגיל של בעלי מספר חברי הדירקטוריון ייקבע מידי   )א(

הדירקטוריון, ובלבד שלא יפחת המניות, או על ידי דירקטוריון החברה, ברוב רגיל של חברי 

כדירקטור , ), ובכללם הדירקטורים החיצוניים12) חברים ולא יעלה על שנים עשר (5(חמישה מ

  בחברה יכול להתמנות יחיד בלבד ולא תאגיד.

הדירקטורים ייבחרו בהחלטה ברוב רגיל של בעלי המניות שתתקבל באסיפה השנתית. כל   )ב(

 .נתית הבאהדירקטור שנבחר יכהן עד לאסיפה הש

כהונתו של דירקטור תחל במועד מינויו על ידי האסיפה כאמור, אך האסיפה יכולה לקבוע   )ג(

  .מועד מינוי המאוחר ממועד האסיפה

האסיפה הכללית רשאית בכל עת לפטר דירקטור, ברוב רגיל של בעלי המניות, והיא רשאית   )ד(

ר בחברה, למעט דירקטור להחליט אותה עת למנות במקומו אדם (שאינו תאגיד) אחר כדירקטו

חיצוני (אשר לגביו יחולו הוראות חוק החברות). לדירקטור שפיטוריו על סדר היום תינתן 

 הזדמנות סבירה להביא את עמדתו לפני האסיפה הכללית.

 דירקטור חליף:  )ה(

דירקטור זכאי בכל עת למנות אדם (שאינו תאגיד) לשמש כדירקטור ממלא מקומו   .א

"). לא ימונה כדירקטור חליף מי שאינו כשיר רקטור חליףדיבדירקטוריון (להלן: "

להתמנות כדירקטור וכן מי שמכהן כדירקטור או כדירקטור חליף אלא אם כן יותר הדבר 

על פי דין. ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, 

נו מכהן באותה ועדת ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אי

דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל 

מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור 

המוחלף. אולם לא ימונה דירקטור חליף לדירקטור חיצוני אלא על פי סעיף קטן (א) זה 

 למעט אם נקבע אחרת בחוק; בלבד,
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כל עוד מינוי הדירקטור החליף בתוקף, יהא הוא זכאי לקבל הזמנות לכל ישיבת   .ב

דירקטוריון (בלא שלילת זכותו של הדירקטור הממנה לקבל הזמנות) ולהשתתף ולהצביע 

 בכל ישיבת דירקטוריון ממנה נעדר הדירקטור הממנה;

המינוי שלפיו נתמנה, כל הסמכויות שישנן  לדירקטור החליף תהיינה, כפוף להוראות כתב  .ג

  לדירקטור שהוא משמש ממלא מקומו, ודינו כדין דירקטור;

דירקטור שמינה דירקטור חליף יהא זכאי בכל עת לבטל המינוי. כהונתו של דירקטור חליף   .ד

") הודיע לחברה בכתב הדירקטור הממנהתיפסק אם הדירקטור שמינהו (להלן ולעיל: "

י כאמור או על התפטרותו, או אם כהונתו של הדירקטור הממנה על ביטול המינו

 כדירקטור נפסקה בדרך אחרת;

  כל מינוי של דירקטור חליף וביטול מינויו ייעשו בהודעה בכתב לחברה.  .ה

  דירקטור שחדל לכהן במשרתו יוכל להתמנות מחדש.  )ו(

 משרת דירקטור תתפנה מאליה בכל אחד מהמקרים הבאים:   )ז(

  לחוק החברות; 231עד 229ממשרתו כאמור בסעיפים אם התפטר או פוטר   .א

  לחוק החברות; 232(אם הורשע בעבירה כאמור בסעיף   .ב

  א לחוק החברות;232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף   .ג

  לחוק החברות; 233אם בית המשפט החליט להורות על פקיעת כהונתו כאמור בסעיף   .ד

  ;החליט על פירוקו מרצון או ניתן לגביו צו פירוק –, ואם הוא תאגיד אם הוכרז פושט רגל  .ה

  במותו;  .ו

  אם נעשה פסול דין;  .ז

  א לחוק החברות.245א או 227סעיף  במועד מתן הודעה לפי  .ח

כל עוד   בכל דבר, משרת דירקטור, יהיו הדירקטורים הנותרים רשאים לפעולאם תתפנה   )ח(

קטורים שנקבע בתקנון. פחת מספר ממספרם המינימלי של הדיראינו פחות מספרם 

כאמור לעיל, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם  הדירקטורים מהמספר המינימלי

למטרת  אסיפה כללית לשם כינוסאו ו/ הלןל (ט) קטן כאמור בסעיף מינוי דירקטורים חדשים

   מינוי דירקטורים נוספים.

הדירקטורים רשאים למנות באופן מיידי או למועד עתידי דירקטור או דירקטורים נוספים   )ט(

של חברי הדירקטוריון לא יעלה  אשר יכהנו עד לאסיפה השנתית הבאה, ובלבד שהמספר הכולל

  ) חברים. 12על שנים עשר (

הדירקטורים יהיו זכאים לשכר וגמול בגין כהונתם בהתאם להוראות הדין ובכפוף לקבלת   )י(

 .האישורים הנדרשים על פי דין

בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, אשר לפחות אחד מהם הוא דירקטור בעל   )יא(

ופיננסית והיתר הם בעלי כשירות מקצועית כמשמעותן בתקנות שהותקנו מומחיות חשבונאית 

לחוק החברות, ויחולו לעניין כהונתם, ובכלל זה התשלומים להם הם זכאים  240מכוח סעיף 

בגין כהונתם, ההוראות שנקבעו בחוק החברות לעניין זה. תקופת כהונתו הכוללת של דירקטור 

  בכפוף לאמור בחוק החברות.שנים,  9חיצוני בחברה לא תעלה על 

  סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו 7.4.2

הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, וכן   )א(

  תהיה לו כל סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר.
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עדה מועדות הדירקטוריון, ולהדירקטוריון יהיה רשאי לאצול את סמכויותיו למנהל הכללי ו  )ב(

  בכפוף למגבלות על פי דין.

הדירקטוריון רשאי ליטול סמכויות הנתונות למנהל הכללי, לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים,   )ג(

שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין, והכל על פי שיקול דעת הדירקטוריון, 

 .בהחלטה שתתקבל ברוב קולות הדירקטורים

לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול לעניין מבלי 

מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל את הסמכות הנדרשת 

  .לביצוע ההוראה במקומו

  נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן במקומו.

  ירקטוריון ופעולותיוישיבות הד 7.4.3

  .ובהתאם להוראות הדיןהדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צרכי החברה   )א(

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. בנוסף, רשאי דירקטור אחד   )ב(

  ישיבת דירקטוריון בנושא שיפורט. כינוסלדרוש 

פה, בשיחה טלפונית, בכתב (לרבות -כל הודעה על זימון ישיבת דירקטוריון תוכל להינתן בעל  )ג(

יום או בדואר אלקטרוני), או באמצעות מברק, ובלבד שההודעה תינתן לפחות  בפקסימיליה

לפני המועד הקבוע לישיבה,  שעות )24( עשרים וארבע(ובכל מקרה לא פחות מ עסקים אחד

ברי הדירקטוריון או ממלאי מקומם (אם יהיו כאלה), במקרים אלא אם הסכימו רוב ח

 .דחופים, על מועד קצר יותר או על התכנסות ללא הודעה

") והמעוניין לקבל בתקופת דירקטור נעדרדירקטור היוצא את גבולות ישראל (להלן: "  )ד(

  (ובהיעדרו אצל נושא משרה בכיר אחר בחברה) , ישאיר אצל מזכיר החברההודעההיעדרותו 

פרטים מספיקים לכך שניתן יהיה להודיע לו על ישיבת הדירקטוריון בתקופת היעדרותו 

(דירקטור נעדר אשר השאיר פרטים אצל מזכיר החברה כמפורט לעיל ביחד עם דירקטורים 

  .")דירקטורים הזכאים לקבל הודעההנמצאים בגבולות ישראל, יקראו להלן: "

דירקטור נעדר שלא השאיר את פרטיו כמפורט לעיל בסעיף זה, אינו זכאי במשך שהותו מחוץ   )ה(

לישראל לקבל הודעה, אלא אם ביקש להעביר את ההודעה לדירקטור חליף בא כוח, שמונה על 

  .החברה תקנוןפי 

תיחשב ראיה חלוטה  )בחברהאחר נושא משרה בכיר  עדרוימזכיר החברה (ובה תרשומת של  )ו(

  לדירקטור נעדר הזכאי לקבל הודעה. ודעההלמתן 

על ישיבת דירקטוריון תפרט את מועד הישיבה, המקום שבו תתכנס ופירוט סביר של  ההודעה  )ז(

 כל הנושאים שעל סדר היום. 

סדר היום של ישיבות הדירקטוריון ייקבע בידי יושב ראש הדירקטוריון, והוא יכלול את 

ן כל נושא שדירקטור או שהמנהל הכללי ביקש הנושאים שקבע יושב ראש הדירקטוריון וכ

  מיושב ראש הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת הדירקטוריון, לכללו בסדר היום.

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון הזכאים לקבל הודעה   )ח(

קטוריון. המניין החוקי ואשר אין מניעה לפי כל דין להשתתפותם ולהצבעתם בישיבת הדיר

 ייבדק בפתיחת הישיבה.

על אף האמור לעיל, המניין החוקי לעניין החלטת הדירקטוריון בדבר הפסקת כהונת המבקר   )ט(

  הפנימי לא יפחת בכל מקרה מרוב חברי הדירקטוריון.
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דירקטוריון החברה יבחר אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון. יושב ראש   )י(

ינהל את ישיבת הדירקטוריון. אם נעדר יושב ראש הדירקטוריון מהישיבה, או הדירקטוריון 

אם לא ירצה לשבת בראשה, יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים בישיבה אחד מביניהם לשמש 

 יושב ראש הישיבה, לנהל את הישיבה ולחתום על פרוטוקול הישיבה.

ריון יהיה קול אחד לכל דירקטור. החלטות בדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל. בהצבעה בדירקטו  )יא(

  מכריע. קול ליושב ראש הדירקטוריון קול נוסף אולא יהיה 

כל ישיבה של דירקטוריון שנכח בה מניין חוקי, תהיה לה הרשות לקיים את כל הסמכויות,   )יב(

ייפויי הכוח ושיקולי הדעת הנתונים באותו זמן, לפי הוראות תקנון החברה, בידי הדירקטוריון 

  לים על ידיו דרך כלל.או המופע

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל   )יג(

  הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה כל הזמן.

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים   )יד(

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא 

להתכנס לדיון באותו עניין. במקרה כאמור ייערך פרוטוקול ההחלטות, לרבות ההחלטה שלא 

ש הדירקטוריון או לחילופין ירשום יושב ראש הדירקטוריון להתכנס, וייחתם בידי יושב רא

 פרוטוקול ויצרף לו את חתימות הדירקטורים. 

לעניין זה, "חתימת דירקטור" יכולה שתהיה בצירוף הסכמתו או התנגדותו או ציון דבר 

הימנעותו. במקום חתימת דירקטור רשאי יושב ראש הדירקטוריון או מזכיר החברה 

משרה בכיר אחר בחברה) לצרף תרשומת בחתימתו המפרטת את אופן  (ובהיעדרו נושא

  הצבעתו של הדירקטור.

החלטה ללא התכנסות בפועל החתומה על ידי יו"ר הדירקטוריון, ובלבד שכל הדירקטורים   )טו(

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו לכך 

ניים) או החלטה בכתב החתומה על ידי כל חברי הדירקטוריון (ובלבד שמספרם לא יפחת מש

הזכאים לקבל הודעה והזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה (ובלבד 

שמספרם לא יפחת משניים), תהיה, בכפוף להוראות החוק, חוקית ובת תוקף כהחלטה 

  הוראות תקנות אלה.שנתקבלה כהלכה בישיבת דירקטוריון שנתכנסה והתקיימה בהתאם ל

כפוף להוראות כל דין, כל הפעולות שנעשו על ידי או על פי החלטת הדירקטוריון או על ידי   )טז(

ישיבת ועדה של הדירקטוריון או על ידי אדם (שאינו תאגיד) המשמש כחבר הדירקטוריון, 

תהיינה בעלות תוקף גם אם יתגלה אחר כך כי היה איזה פגם בבחירת חברי הדירקטוריון 

אלה או האנשים המשמשים כאמור, או שכולם או אחד מהם היו פסולים, כאילו נבחר כל ה

אחד מהם כחוק וכאילו היו לו הכישורים הדרושים להיות חבר הדירקטוריון או הועדה 

 האמורה.

  ועדות הדירקטוריון 7.4.4

ועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה והדירקטוריון רשאי להקים ועדות דירקטוריון. ב  )א(

עדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ וסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר דירקטוריון. בומ

בכפוף להוראות לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון. 

, הדירקטוריון רשאי למסור את סמכויותיו או חלק מהן החברהחוק החברות והוראות תקנון 

  ועדה יכהנו שני דירקטורים לפחות. ועדות כאמור. בכלול
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לעיל, חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחר כל  (א)שתוקם כאמור בסעיף  הכל ועד  )ב(

ההוראות שתיקבענה על ידי הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו תתנהלנה לפי 

שהן  כמה ריון, כלההוראות הכלולות בתקנון החברה לעניין הישיבות והפעולות של הדירקטו

שלא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, והכל בכפוף  כמה מתאימות וכל

  להוראות חוק החברות.

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה בהתאם   )ג(

ישור החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אלקביעת הדירקטוריון. 

  הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

שמונתה על ידיו, ואולם אין בביטול כדי לפגוע  ההדירקטוריון רשאי לבטל החלטה של ועד  )ד(

 בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

הדירקטוריון או על ידי  ה שליבת הדירקטוריון או על ידי ועדישכל הפעולות שנעשו בתום לב ב  )ה(

כל אדם הפועל כדירקטור יהיו בנות תוקף אף אם יתגלה לאחר מכן שהיה פגם במינויו של 

דירקטור או אדם כזה הפועל כאמור או שהם או אחד מהם היו פסולים ממש כאילו כל אדם 

  כזה נתמנה כדין והיה כשיר להיות דירקטור.

  ר, ביטוח ושיפוי פטו 7.4.5

 פטור מאחריות  )א(

נושא משרה  ו/או בדיעבד, מראש ,חברה רשאית לפטורהבכפוף להוראות חוק החברות,   .א

 .בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה

לפטור מראש דירקטור מאחריותו  , החברה אינה רשאית)על אף האמור בסעיף קטן (א  .ב

 חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות.כלפיה עקב הפרת 

(א) לעיל, תחול גם ביחס לפטור של נושא משרה  בסעיף קטןלפטור כאמור  הזכאות  .ג

בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על פי בקשתה כנושא משרה בתאגיד אחר 

ה שהחברה מחזיקה בו במניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, ו/או שלחבר

  ").אחר תאגיד: "להלןעניין כלשהו בו (

  ביטוח אחריות  )ב(

, , החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בהכל דיןבכפוף להוראות 

שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו  , הוצאה או תשלוםבשל חבותמקצתה,  או כולה

  נושא משרה בה או בחברות בנות, כולה או מקצתה, בכל אחת מאלה:

  הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  .א

, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד חברהה הפרת חובת אמונים כלפי  .ב

 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

 ות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;חב  .ג

, שהוציא הוצאות, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין  .ד

 .בעניינו שהתנהל מנהלית אכיפה הליךבקשר עם נושא המשרה, 

  .החברהבתקנון  כהגדרת המונח –" ת"הליך אכיפה מנהלי

תשלום לחוק ניירות ערך (להלן: ")(א) 1נד(א)(52פרה כאמור בסעיף התשלום לנפגע ה  .ה

 ").לנפגע הפרה

 ;ביטוח על פי כל דיןלפעולה אחרת המותרת כל   .ו
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בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של כל אדם 

לרבות נושא משרה בחברה, המכהן או שכיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור 

לעיל), בשל חבות שתוטל עליו כמפורט בסעיפי משנה (א) עד (ו) לעיל בתאגיד אחר (כהגדרתו 

 מכוח פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בתאגיד האחר.

 שיפוי  )ג(

כפוף להוראות כל דין, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה  )1(

שעשה עליו או שהוציא עקב פעולה  להלן, שהוטלה (ו)עד (א)  סעיפי המשנהבכמפורט 

  בתוקף היותו נושא משרה בחברה:

פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  אדם אחר עלחבות כספית שהוטלה עליו לטובת   )א(

 היותו בתוקף שעשה פעולה בשל והכלבפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט 

 ;בחברה משרה נושא

משרה עקב הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא   )ב(

חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 

הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 

או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו אך  כהגדרתו בחוק החברות, פלילי,

רה שאינה דורשת הוכחת מחשבה בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבי

 משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה בשל והכלבקשר לעיצום כספי,  או פלילית

סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה בסעיף זה " ; בחברה

א) 1(א)(260כמשמעותם בסעיף  –" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"-" ופלילית

  לחוק החברות;

 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציאהוצאות לרבות   )ג(

נושא המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי  ו/או שיוציא

החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום 

, והכל בשל פעולה ה פליליתפלילי שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשב

  שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

שהוציא  , לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דיןהוצאות  )ד(

 שהתנהל בעניינו. נהליתאכיפה מ נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך

 .רךע )(א) לחוק ניירות1נד(א)(52כאמור בסעיף  פרההתשלום לנפגע ה  )ה(

 מבלי(לרבות,  שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין אחר מחדל או מעשה כל  )ו(

) לחוק ניירות 1ח(ב)(56, שיפוי ביחס לנושאים הנזכרים בסעיף האמור מכלליות לגרוע

-"חהתשמ, הכלכלית התחרות לחוק) 2טז(ב)(50 בסעיף, תקף זה שסעיף ככלערך, 

הליך אדמיניסטרטיבי בו ניתן ע"פ דין , וכל החברותג' לחוק 363ובסעיף  )1988

וככל שחוק כאמור מחייב הוספת תניה המתירה שיפוי  את הוצאות ההליך שפותל

 .)החברה , תניה זו תחשב כלולה בתקנוןהחברה כאמור בתקנון

המשרה וכן לכל עובד שדירקטוריון סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי  )2(

החברה יחליט להעניק לו כתב שיפוי, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שהוצאו ו/או 

) סכום השווה לשיעור של 1שיוצאו על ידי החברה, לא יעלה במצטבר על הגבוה מבין: (

מסך ההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של  25%

המבוקרים או המסוקרים, לפי העניין, כפי שיהיו במועד תשלום השיפוי בפועל;  החברה,
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מיליון ש"ח, והכל בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת  25-) סך השווה ל2(

  החברה. הביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה

מראש התחייבות לנושא משרה לשיפוי, בכפוף לאפשרות  ליתןתהא רשאית  החברה )3(

"). לשיפוי התחייבותלשפות נושא משרה בה בהתאם להוראות כל דין (להלן: " החברה

 :הבאים מהמקרים אחד לכל תהא לשיפוי ההתחייבות

 לאירועים תוגבל לשיפוי שההתחייבות ובלבד, לעיל )(א)1(ג)(7.4.5 בסעיף כמפורט  (א)

 ההתחייבות מתן בעת בפועל החברה פעילות לאור צפויים הדירקטוריון שלדעת

מידה שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות  לאמת או לסכום וכן לשיפוי

ין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור הענ

פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה אשר 

  הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות הענין;

  לעיל. )(ו)1(ג)(7.4.5 עד )(ב)1(ג)(7.4.5 אירועים כמפורט בסעיפים  (ב)

, להחליט בדבר שיפוי נושא משרה בה החברההחברה תוכל, בכפוף להוראות תקנון  )4(

 .שתבחר כפי מלא או חלקיבדיעבד, וזאת באופן 

 בדרך(בין  לשפות/או ו לבטח, מאחריות לפטור רשאית החברה, דין כל להוראות בכפוף )5(

 או מכהן, כיהן אשר אדם) לשיפוי מראש התחייבות מתן של בדרך ובין בדיעבד שיפוי של

 שהחברה אחרת בחברה החברה מטעם יועסק או מועסק, הועסק/או ו משרה כנושא יכהן

 נושא(להלן: " בה כלשהו ענין שלחברה או, בעקיפין או במישרין, ערך ניירות בה מחזיקה

"), בשל חבות, תשלום, או הוצאה שיוטלו עליו או שיוציא עקב האחרת בחברה משרה

 ולעניין זה סעיפיםשא משרה או מועסק בחברה האחרת, פעולה שעשה בתוקף היותו נו

 חולו בהתאמות המתחייבות מכך. לעיל י) 5(ג)(7.4.5עד  )1(ג)(7.4.5

כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין התקשרותה  החברהבהוראות תקנון  אין )6(

 בחוזה ביטוח, או לעניין מתן פטור או שיפוי: 

 אך לרבות, האחרת בחברה משרה נושא או בחברה משרה נושא שאינו למי בקשר  (א) 

  ;החברה של יועצים או קבלנים, עובדים, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

 הפטור, שהביטוח ככל, האחרת בחברה משרה נושא או בחברה משרה לנושא בקשר  (ב)

   .הדין פי על אסורים אינם השיפוי או

  נוספים פרטים 7.5

  ., פתח תקווה, אזור תעשייה סגולה8מודיעין   –  המשרד הרשום של החברה

  , רואי חשבון –קוסט, פורר גבאי את קסירר   –    רואי החשבון של החברה

  א', תל אביב.144דרך מנחם בגין             

   עורכי הדין של החברה

  , משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך   –      לצורך הנפקה זו

  .5250606רמת גן, מיקוד , 12אבא הלל סילבר 



 

 1 - ח

  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה – 8פרק 

  

 נושאי משרה בכירהבעלי עניין ותגמולים ל .8.1

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ובסמוך למועד התשקיף, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים שניתנו להלן פירוט התגמולים וכל ההתחייבויות למתן תגמולים, 

 של החברה (לפי העניין) לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה: 

לשכר הברוטו גם עלויות בגין הפרשות סוציאליות, לרבות קרן השתלמות, אחזקת התגמולים הינם במונחי עלות לחברה ועל כן יכולים לכלול בנוסף  ,כי יצוין(

  .)רכב, טלפון נייד, החזרי הוצאות ועוד, ככל וניתנו לנושא המשרה

  

  :)דולראלפי ב( 2020דצמבר ב 31ביום  חודשים אשר הסתיימה שנים עשרלתקופה של  .8.1.1

 אחריםתגמולים  תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
  תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 1החברה

 מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 

 2מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 עמלה
הוצאות 

 רכב
 ריבית

דמי 
 שכירות

 אחר

  902  ---  ---  ---  17  ---  ---  ---  589  ---  296  1.01%  100%  3לשעבר מנכ"ל  רן קראוס

  מאיר קליינר
 פיתוחמחקר וסמנכ"ל 

  4לשעבר
100%  0.34%  197  ---  ---  ---  ---  ---  15  ---  ---  ---  212  

  240  ---  ---  ---  20  ---  ---  ---  23  ---  197  ---  100%  ותפעול סמנכ"ל כספים  ישי קורלרו

איתן 
 רוטברג

  186  ---  ---  ---  4  ---  ---  ---  ---  ---  182  0.03%  100% ומכירות מוצר"ל סמנכ

   

                                                           
  נכון למועד התשקיף.   1
  תשלום בפועל.ה עלות אתואינו מבטא  IFRS 2בעמודה זו מבטא את ההוצאות החשבונאיות שרשמה החברה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי  הנקוב הסכום   2
  .2020החברה. הנתונים בטבלה הינם בגין כהונתו כמנכ"ל החברה בשנת מכהן מר רן קראוס כנשיא לענייני אסטרטגיה ופיתוח עסקי של  2021ביוני  21יצוין כי, החל מיום    3
  .2020מכהן מר מאיר קליינר כמנכ"ל החברה. הנתונים בטבלה הינם בגין כהונתו כסמנכ"ל מחקר ופיתוח של החברה בשנת  2021ביוני  21יצוין כי, החל מיום    4
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 :)דולראלפי ב( 2019 בדצמבר 31אשר הסתיימה ביום לתקופה של שניים עשר חודשים  .8.1.2

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
  תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 5החברה

 מענק  שכר
תשלום 
מבוסס 

 6מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 עמלה
הוצאות 

 רכב
 ריבית

דמי 
 שכירות

 אחר

  1,286  ---  ---  ---  14  ---  ---  ---  905  ---  368  1.01%  100%  לשעבר מנכ"ל  וסרן קרא

ריצ'ארד 
  וולדרידג'

  440  ---  ---  ---  7  ---  ---  ---  176  ---  257  0.1%  100%  סמנכ"ל תפעול

  369  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  7---  50  319  ---  100%  סמנכ"ל מכירות  רריק בייק

  270 --- --- --- 20  ---  --- --- 54 --- 195 ---  100%  סמנכ"ל כספים רוישי קורל

  ינרמאיר קלי
מחקר סמנכ"ל 

  לשעבר פיתוחו
100%  0.34%  194  ---  0.4  ---  ---  ---  18  ---  ---  ---  213  

  

  

  

  

                                                           
  נכון למועד התשקיף.   5
  תשלום בפועל.ה עלות אתואינו מבטא  IFRS 2ת ההוצאות החשבונאיות שרשמה החברה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי בעמודה זו מבטא א הנקוב הסכום   6
  אלפי דולר. 41-נרשמו הוצאות חשבונאיות במינוס (הכנסות) בגין תשלום מבוסס מניות עבור ריק בייקר בסך של כ 2019יצוין כי, בשנת    7
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 8עילל 8.1 פרטים נוספים אודות תנאי התגמול של נושאי המשרה המפורטים בסעיף .8.2

נשיא לענייני אסטרטגיה ופיתוח עסקי  ,")רן: "בסעיף זה (להלן רן קראוס מר העסקה עם כםהס .8.2.1

  )החברה"ל מנכלשעבר (

  כללי  .א

 21ועד ליום  2014באוגוסט  26החל מיום  ,%100בהיקף משרה של  ,9הן כמנכ"ל החברהירן כ

   .10בינו לבין החברה העסקה מיעל פי הסכ, 2021ביוני 

, רן מכהן כנשיא לענייני אסטרטגיה ופיתוח עסקי של החברה (להלן 2021ביוני  21החל מיום 

יום מ הקודם העסקהההסכם תיקון ל, על פי 100%"), בהיקף משרה של התפקידבסעיף זה: "

  הינם כמפורט בסעיף זה להלן. אשר תנאיו , ")ההעסקה הסכם(להלן בסעיף זה: " זה

 עבודה ותנאי שכר  .ב

על פי הסכם של רן לכהונתו בתפקיד ולמילוי התחייבויותיו, הצהרותיו ותפקידיו  בתמורה

ש"ח  אלפי 61.5בסך של  הינו שכרו בגין חודש עבודה קלנדרי מלאם, ובמועד םבמלוא ההעסקה

  .")השכר(להלן בסעיף זה: " )דולר אלפי 22.5סך של ב החודשי שכרוהיה  2019בשנת ( ברוטו

 מחלה וחופשת הבראה דמי, שנתית חופשה  .ג

  .דין פי על מחלה ודמי הבראה לדמי זכאי בנוסףו בשנה חופשה ימי 20-ל זכאירן 

 השתלמות קרןו פנסיוני ביטוח  .ד

  וקרן פנסיה כנדרש על פי דין וכן לקרן השתלמות.  מנהלים החברה מפרישה לפוליסת ביטוח

  רכב  .ה

  . תדלוק כרטיסלוכן בחודש ש"ח אלפי  4רן זכאי להוצאות רכב בסך של 

 העסקה תקופת  .ו

  .מועד ההתקשרות, החל מבלתי מוגבלתההעסקה הינו לתקופה  הסכם

בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, כל צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על הפסקת יחסי העבודה 

הדין ימים שתימסר בכתב, בהתאם להוראות  90בהודעה מוקדמת בת  ההעסקהעל פי הסכם 

  ", בהתאמה).תקופת ההודעה מוקדמת"-" והודעה מוקדמת(להלן בסעיף זה: "החל 

וד בחברה ויהיה זכאי לכל התנאים לפי הסכם לעב רןבתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך 

, אלא אם החברה ויתרה על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או ההעסקה

מעביד, כפי שקבעה החברה, תשלם -חלקה, ובמקרה זה בגין התקופה שעד לסיום יחסי עובד

רת הימים בין ובגין ית ההעסקהאת השכר וכל תוספת אחרת לה זכאי לפי הסכם  ןלרהחברה 

מעביד לבין תום תקופת ההודעה המוקדמת, -התקופה שקבעה החברה כמועד סיום יחסי עובד

  .כנדרש על פי דין ןלרתשלם החברה 

של לא יהיה זכאי להודעה מוקדמת בכל מקרה בו יסתיימו יחסי העבודה מחמת: (א) הפרה  רן

על פי הסכם  בביצוע תפקידוכשל ; (ב) כמפורט בהסכם ההעסקה כלפי החברהחובת אמונים 

בכל מקרה בו העובד (ג)  ימים; 5או כל הפרה של הסכם ההעסקה שלא תתוקן בתוך ההעסקה 

העובד הורשע ו/או במקרה בו נזק לחברה ו/או למוניטין שלה; (ד) או ברשלנות,  זדון, ביגרום

                                                           
מעביד מכוסות באמצעות -התחייבויות החברה לעובדים בשל סיום יחסי עובדקיף, לתש 6בפרק  6.17.6כאמור בסעיף    8

  .1963-לחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 14תשלומים לקרנות פנסיה וקופות פיצויים לפי סעיף 
  תגמול נוסף.ללא  רן כיהן גם כדירקטור בחברה 2021ביוני  21ועד ליום  2021בפברואר  10החל מיום    9

אשר היה בתוקף,  2020במרץ  29; הסכם העסקה מיום 2015 במאי 28 מיום לו ותיקון 2015במאי  6 מיוםהסכם העסקה    10
אשר היה בתוקף,  2021ביוני  15; הסכם העסקה מיום 2020בדצמבר  31ועד ליום  2020בינואר  1רטרואקטיבית, החל מיום 

  ").הקודם הסכם ההעסקה(להלן יחד בסעיף זה: " 2021וני בי 21ועד ליום  2021בינואר  1רטרואקטיבית, החל יום 
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ו מתפקידו בעבירה פחותה שמצריכה את העברת פלילית אוהודה ו/או לא כפר באשמה בעבירה 

בכל מקרה שבו יתקיימו נסיבות בהן רשאי כל התנהגות פסולה; (ז) ; (ו) חוסר כנות; (ה) בחברה

בכל מקרה בו העובד מסר מידע ; (ח) תשלוםמעביד על פי דין לפטר עובד לאלתר ולשלול ממנו 

 .כוזב בנוגע להשכלתו ו/או עברו התעסוקתי במהלך גיוסו לחברה

 וביטוח שיפוי, פטור  .ז

בפוליסת ביטוח אחריות  והכללתו מתן התחייבות לשיפויו זכאי למתן התחייבות לפטור רן

דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והכל בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים 

  .להלן 8.3יף סע ורא נוספים לפרטים. ונושאי המשרה בחברה

 הענקת כתבי אופציה  .ח

סך  , הוענקו לרןלתשקיף 3בפרק  3.2ולפני איחוד הון כמפורט בסעיף  נכון למועד התשקיף .1

) (מסלול רווח הון) 2(ב)(102בהתאם להוראות סעיף  ,11כתבי אופציה 6,959,086 כולל של

במועדים "), הכנסה מס פקודת(להלן: " 1961-הכנסה (נוסח חדש), התשכ"אלפקודת מס 

 ותנאים כמפורט להלן:

 האופציות כתבי אופציה על פי תכנית 1,755,342 רןהוענקו ל ,2019במרץ  6ביום  )1(

תשקיף ל 3פרק ב 3.6ת בסעיף ו, המפורטותכנית האופציות האמריקאית הישראלית

", האמריקאית האופציות תכנית"-ו "הישראלית האופציות תכנית(להלן: " זה

מניות רגילות של החברה,  1,755,342-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא ,)בהתאמה

 מרץב 3החל מיום שנים  10, במשך תקופה של 12למניה ש"ח 0.01במחיר מימוש של 

 5החל מיום  שנים 4ובהתאם למועדי הבשלה על פני  2029 מרץב 3 עד ליוםו 2019

 ותמנ 36-בחלוף שנה והיתרה ב 25% :2023בפברואר  5ועד ליום  2019בפברואר 

 שכתוצאה ככל .אופציה כתבי 1,060,519הבשילו  ,למועד התשקיף נכון. שוות חודשיות

 ידי על או המעסיקהעסקתו על ידי  תופסק) ההענקה במכתב(כהגדרתו  מיזוג מאירוע

(תתבצע  תבשלנה, כאמור המיזוג השלמת ממועד חודשים 12 בתוך הממוזגת הישות

 .למניות האופציות כל אקסלרציה)

 ,CARVE OUTתכנית כתבי אופציה על פי  2,093,750הוענקו לרן  ,2020ביולי  26ביום  )2(

 ללא ,")CARVE OUT תכנית(להלן: " לתשקיף זה 3בפרק  3.5.4 המפורטת בסעיף

במחיר מימוש של , החברה שלא' רגילות  מניות 2,093,750-למימוש ל הניתנים ,תמורה

 26עד ליום ו 2020ביולי  26החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של למניה ש"ח 0.01

ועד ליום  2020במאי  7החל מיום  ,שנתייםובהתאם למועדי הבשלה על פני  2030ביולי 

במקרה של שינוי שליטה בחברה (כהגדרתו  .מנות חודשיות שוות 24-, ב2022במאי  7

), יוקדמו מועדי ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) ורן יוכל לממש CARVE OUTבתכנית 

 את כל האופציות למניות של החברה במועד השלמת שינוי השליטה בחברה כאמור.

  .אופציה כתבי 1,221,354הבשילו  ,התשקיף למועד נכון

                                                           
לתשקיף ועובר לרישום למסחר  3בפרק  3.2בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    11

 1:28של מניות החברה בבורסה, תותאם כמות כתבי האופציה או הזכות לרכישת מניות כאמור, לפי העניין, ביחס של 
  .לתשקיף 3 בפרק 3.8 סעיף ראו נוספים לפרטים. ומחירי המימוש יותאמו ביחס הפוך

 ש"ח למניה.  0.01-דולר ל 1.35-אישר דירקטוריון החברה את הפחתת מחיר המימוש מ 2021באפריל  14ביום    12
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על פי תכנית האופציות  13כתבי אופציה 3,109,994הוענקו לרן  ,2021ינואר ב 25ביום  )3(

מניות רגילות של החברה,  3,109,994-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללאהישראלית, 

עד ו 2021בינואר  1החל מיום שנים  10במשך תקופה של  ,ש"ח 0.01במחיר מימוש של 

בינואר  1החל מיום  חודשים 24הבשלה על פני  יובהתאם למועד 2031בינואר  1ליום 

 הבשילו ,התשקיף למועד נכון שוות.חודשיות מנות  24-ב, 2023בינואר  1ועד ליום  2021

  .אופציה כתבי 777,498

, בהתאם לאמור במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף וטרם הרישום למסחר, בנוסף .2

על פי תכנית האופציות  14אופציות 868,26 לרן יוענקו ,לתשקיף 3בפרק  3.6.1בסעיף 

מניות רגילות של החברה, במחיר  68,268-הישראלית, ללא תמורה, הניתנות למימוש ל

ובהתאם למועדי ההנפקה  ממועדשנים החל  10במשך תקופה של ש"ח,  0.28מימוש של 

מנות  24-, ב2023 בינואר 1 ליום ועד 2021 בינואר 1 מיוםחודשים החל  24הבשלה על פני 

 שוות.חודשיות 

 מענק מעבר  .ט

בגין מעברו לדובאי, בסך  ,לרן מענק מעבר מתן, אישר דירקטוריון החברה 2021ני ובי 15ביום 

   .15אלפי דולר, לכיסוי הוצאות בקשר עם המעבר 50של 

 מענק הנפקה  .י

, ככל רןלאישר דירקטוריון החברה הענקת מענק  2021 יוליב 27וביום  2021ביוני  21ביום 

תמורת מ %0.5-, בסך השווה ל16הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף זהתשלים והחברה 

וכן  ,לתשקיף 3בפרק  3.5.4בסעיף  כאמור SAFE-הסכמי ה על פי הגיוססך כולל , ההנפקה נטו

בחברה  שיתקבלוסכומים (לרבות ההנפקה השקעות נוספות בהון החברה שיתקבלו בעקבות 

חודשים ממועד  12עד לתום  )SAFE -כתבי אופציה שהוענקו כחלק מהסכמי ה מימושמ כתוצאה

ובלבד שתמורת ההנפקה נטו תהיה בסך  ")נטו ההנפקה תמורת: "יחד (להלן השלמת ההנפקה

 בעקבותסיום כהונה  לאחר) לא ישולם מענק 1: (ש כךל ובכפוף ;מיליון דולר 15-שלא יפחת מ

 12 בתוךחברות בנות של החברה ב/או ו חברהב בתפקידולכהן  יחדל רןוככל ) 2; (התפטרות

  .לו שהוענקחודשים ממועד השלמת ההנפקה, אזי הוא ישיב לחברה מחצית מסכום המענק 

 הענקת אופציות לאחר הנפקה  .יא

אישר דירקטוריון החברה הענקת אופציות לרן, ככל והחברה תשלים הנפקה  2021 יוליב 27 ביום

(בהנחת הנפקת כמות  %3.1-כ בין נהיתהוו האופציות. 17ראשונה לציבור על פי תשקיף זה

 שבין כמות היחידות המזערית לבין ת כמות(בהנחת הנפק 1.6%-כלבין היחידות המזערית) 

בדילול מלא, מיד  ,החברה של והנפרע המונפק מההון) , מחושב לינאריתכמות היחידות המרבית

 למימוש ניתנות תהיינה האופציות. אופציות 363,000לבין  295,000בין  , קרילאחר ההנפקה

                                                           
במסגרתו הסך הכולל של כתבי האופציה , 2021באפריל  14יובהר כי, כמות כתבי האופציה הינה לאחר עדכון שבוצע ביום    13

 ל ניצע במסגרת ההקצאה האמורה.שהוענקו באותו מועד עודכן. עוד יובהר כי, לא חל שינוי בחלק היחסי שהוענק לכ
 לתשקיף. 3בפרק  3.2יצוין כי, כמות זו הינה לאחר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    14
ימים  90, לפיה נקבע כי ככל ולא ייחתם בתוך 2021בינואר  25קודמת מיום  יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה   15

ממועד אישור הדירקטוריון הקודם הסכם העסקה חדש בין רן לבין החברה הבת שתוקם בדובאי, המענק כאמור יחשב 
א) לעיל להלוואה. היות וטרם הוקמה החברה הבת בדובאי, החברה התקשרה עם רן בהסכם העסקה חדש כאמור בס"ק (

  נק המעבר ללא יכולת החזר לחברה.והוחלט על מתן מע
  בקשר עם מענק הנפקה.   2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה קודמת מיום    16
 אופציות הענקת עם בקשר 2021ביוני  21 ומיום 2021בינואר  25מיום  ותקודמ החלטות וביטלה החליפה זו החלטה, כי יצוין   17

    .הנפקה לאחר
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 למחיר בסך השווהבתמורה למחיר מימוש תהיינה ניתנות למימוש מהאופציות  2/3) 1( כדלקמן:

בתמורה למחיר מימוש תהיינה ניתנות למימוש מהאופציות  1/3) 2; (בהנפקה מניית החברה לש

מנות רבעוניות על פני  16-תבשלנה ב והן, של מניית החברה בהנפקה מחירמה 2פי להשווה בסך 

   .החל ממועד ההנפקה שנים 4

  

  )פיתוחמחקר וסמנכ"ל לשעבר מנכ"ל החברה ( ,")מאירמאיר קליינר (להלן: " מר העסקה עם הסכם .8.2.2

 כללי  .א

 באוגוסט 5 , החל מיום100%בהיקף משרה של  ,בחברה פיתוחמחקר והן כסמנכ"ל ימאיר כ

 במאי 6יום מ, 2015 במאי 1יום לו מ ניםותיקו 2014באוגוסט  5, על פי הסכם העסקה מיום 2014

  ").הקודם הסכם ההעסקה: "בסעיף זה ביחד (להלן 2016בפברואר  1 יוםמו 2015

, בהיקף 18")התפקידכמנכ"ל החברה (להלן בסעיף זה: " , מאיר מכהן2021ביוני  21החל מיום 

הסכם (להלן בסעיף זה: " יום זהמ הקודם העסקהההסכם תיקון ל, על פי 100%משרה של 

  כמפורט בסעיף זה להלן. הינםאשר תנאיו "), ההעסקה

 עבודה ותנאי שכר  .ב

, הצהרותיו ותפקידיו של מאיר על פי הסכם התחייבויותיובתמורה לכהותנו בתפקיד ולמילוי 

ש"ח  אלפי 45-כבסך של הינו ההעסקה במלואם ובמועדם, שכרו בגין חודש עבודה קלנדרי מלא 

 31ועד יום  2020במאי  7יצוין כי, בתקופה שהחלה ביום  ").השכרברוטו (להלן בסעיף זה: "

וללא שינוי  10%, נוכח משבר נגיף הקורונה, בוצעה הפחתת שכר בשיעור של 2020בדצמבר 

ככל והחברה תשלים הנפקה ראשונה לציבור על פי כאמור בס"ק י"א להלן,  בהיקף המשרה.

, החל ממועד השלמת אלפי ש"ח 68.5יעודכן שכרו החודשי של מאיר לסך של תשקיף זה, 

  .  ההנפקה כאמור

 מחלה וחופשת הבראה דמי, שנתית חופשה  .ג

 לדמי זכאי בנוסףו לפי הסכם ההעסקה הקודם) 16(חלף  בשנה חופשה ימי 20-ל זכאי מאיר

  .דין פי על מחלה ודמי הבראה

 השתלמות קרןו פנסיוני ביטוח  .ד

  מפרישה לפוליסת ביטוח וקרן פנסיה כנדרש על פי דין וכן לקרן השתלמות.  החברה

  רכב  .ה

  .אחזקת הרכב ת בהוצאותונושא באמצעות ליסינג חברה רכב מאירלרשות  מעמידה החברה

 העסקה תקופת  .ו

  .מועד ההתקשרות, החל מבלתי מוגבלתההעסקה הינו לתקופה  הסכם

בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, כל צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על הפסקת יחסי העבודה 

 לפי הסכם ההעסקה הקודם) 30(חלף  ימים 90בהודעה מוקדמת בת  ההעסקהעל פי הסכם 

תקופת "-" והודעה מוקדמת(להלן בסעיף זה: "הדין שתימסר בכתב, בהתאם להוראות 

  ", בהתאמה). ההודעה מוקדמת

לעבוד בחברה ויהיה זכאי לכל התנאים לפי הסכם  מאירבתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך 

, אלא אם החברה ויתרה על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או ההעסקה

מעביד, כפי שקבעה החברה, תשלם -חלקה, ובמקרה זה בגין התקופה שעד לסיום יחסי עובד

                                                           
  תגמול נוסף.ללא  מאיר מכהן גם כדירקטור בחברה 2021ביוני  21החל מיום    18
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ובגין יתרת  ההעסקהלפי הסכם  מאיראחרת לה זכאי  את השכר וכל תוספתיר אמלהחברה 

מעביד לבין תום תקופת ההודעה -הימים בין התקופה שקבעה החברה כמועד סיום יחסי עובד

  פיצוי השווה לשכרו החודשי בלבד בתקופה זו. מאירלהמוקדמת, תשלם החברה 

חמת: (א) הפרה לא יהיה זכאי להודעה מוקדמת בכל מקרה בו יסתיימו יחסי העבודה מ מאיר

כשל בביצוע תפקידו על פי הסכם ; (ב) של חובת אמונים כלפי החברה כמפורט בהסכם ההעסקה

בכל מקרה בו העובד (ג)  ימים; 5ההעסקה או כל הפרה של הסכם ההעסקה שלא תתוקן בתוך 

העובד הורשע ו/או במקרה בו יגרום, בזדון או ברשלנות, נזק לחברה ו/או למוניטין שלה; (ד) 

בעבירה פחותה שמצריכה את העברתו מתפקידו  פלילית אוהודה ו/או לא כפר באשמה בעבירה 

בכל מקרה שבו יתקיימו נסיבות בהן רשאי בחברה; (ה) חוסר כנות; (ו) כל התנהגות פסולה; (ז) 

תשלום; (ח) בכל מקרה בו העובד מסר מידע מעביד על פי דין לפטר עובד לאלתר ולשלול ממנו 

  .להשכלתו ו/או עברו התעסוקתי במהלך גיוסו לחברה כוזב בנוגע

 פטור, שיפוי וביטוח  .ז

בפוליסת ביטוח אחריות  והכללתוזכאי למתן התחייבות לפטור ומתן התחייבות לשיפוי  מאיר

דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והכל בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים 

  להלן. 8.3 ראו סעיף ונושאי המשרה בחברה. לפרטים נוספים

 הענקת כתבי אופציה  .ח

 , הוענקו למאירלתשקיף 3בפרק  3.2ולפני איחוד הון כמפורט בסעיף  נכון למועד התשקיף .1

) (מסלול רווח הון) 2(ב)(102בהתאם להוראות סעיף , 19כתבי אופציה 6,085,943 סך כולל של

 במועדים ותנאים כמפורט להלן:, ס הכנסהלפקודת מ

 האופציות כתבי אופציה על פי תכנית 303,000 מאירהוענקו ל ,2015 דצמברב 31ביום  )1(

מניות רגילות של החברה,  303,000-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא, הישראלית

 מאיב 11, החל מיום שנים 10במשך תקופה של  ,דולר למניה 0.01במחיר מימוש של 

 11מיום  החל ,שנים 4על פני  ובהתאם למועדי הבשלה ,2025 במאי 11עד ליום ו 2015

מניות חודשיות  36-בחלוף שנה והיתרה ב 25%: 2019במאי  11ועד ליום  2015במאי 

להלן) יוקדמו מועדי ההבשלה בסעיף קטן זה בקרות אירוע מזכה (כהגדרתו  .שוות

 אירועכל האופציות למניות של החברה. "(תתבצע אקסלרציה) ומאיר יוכל לממש את 

) במקרה של סיום העסקה על ידי המעסיק שלא עקב סיבה 1" משמעותו: (מזכה

(כהגדרתם  ) במקרה של מיזוג או רכישה2); או (במכתב ההענקה(כהגדרת המונח 

מהאופציות שטרם הבשילו תבשלנה  50%לפני קרות האירוע  מיד - )במכתב ההענקה

על ידי המעסיק או על ידי הישות  וצאה מהאירוע תופסק העסקתולמניות וככל שכת

או על ידי העובד מסיבה טובה (כהגדרת המונח  שלא עקב סיבה הרוכשת/הממוזגת

של ביטול ההסכם ) במקרה 3; או (למניות , תבשלנה כל האופציות)ההענקהבמכתב 

למועד  נכון ., והכל כמפורט במכתב ההענקהנכות כלשהיאו  "ח)ו(ח מוותבעקבות 

  .אופציהה כתבי )303,000( כל התשקיף הבשילו

                                                           
לתשקיף ועובר לרישום למסחר  3בפרק  3.2בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    19

 1:28של מניות החברה בבורסה, תותאם כמות כתבי האופציה או הזכות לרכישת מניות כאמור, לפי העניין, ביחס של 
אשר  2(ח)8.2.2-) ו3(1(ח)8.2.28.2.1 כאמור בס"קהאופציות מחיר המימוש של  למעטומחירי המימוש יותאמו ביחס הפוך, 

 3בפרק  3.8. לפרטים נוספים ראו סעיף על פיו ש"ח בהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות 1-לא יפחת מבכל מקרה 
  לתשקיף.
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 CARVE תכניתכתבי אופציה על פי  1,093,750 למאירהוענקו  ,2020ביולי  26ביום  )2(

OUT, במחיר של החברה,  א' רגילות מניות 1,093,750-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא

עד ליום ו 2020ביולי  26החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של ש"ח 0.01מימוש של 

ועד  2020במאי  7מיום החל  ,שנתייםובהתאם למועדי הבשלה על פני  ,2030ביולי  26

. במקרה של שינוי שליטה בחברה מנות חודשיות שוות 24-, ב2022במאי  7ליום 

), יוקדמו מועדי ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) ומאיר CARVE OUT(כהגדרתו בתכנית 

את כל האופציות למניות של החברה במועד השלמת שינוי השליטה בחברה  יוכל לממש

  כתבי אופציה. 638,020הבשילו  ,התשקיף למועד נכון .כאמור

על פי תכנית  20כתבי אופציה 4,689,193הוענקו למאיר  ,2021בינואר  25ביום  )3(

מניות רגילות של  4,689,193-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא, האופציות הישראלית

 2020במאי  7החל מיום  ,שנים 10במשך תקופה של  ,ש"ח 1במחיר מימוש של החברה, 

במאי  7החל מיום  ,חודשים 24הבשלה על פני  יובהתאם למועד ,2030במאי  7 ועד ליום

 הבשילו ,נכון למועד התשקיף שוות.חודשיות מנות  24-ב, 2022במאי  7ועד ליום  2020

  .אופציה כתבי 2,735,362

בנוסף, במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף וטרם הרישום למסחר, בהתאם לאמור  .2

על פי תכנית האופציות  21אופציות 599,59 מאירלתשקיף, יוענקו ל 3בפרק  3.6.1בסעיף 

מניות רגילות של החברה, במחיר  59,599-הישראלית, ללא תמורה, הניתנות למימוש ל

ובהתאם למועדי הבשלה ממועד ההנפקה שנים החל  10קופה של ש"ח, במשך ת 1מימוש של 

מנות חודשיות  24-, ב2022במאי  7ועד ליום  2020במאי  7מיום חודשים החל  24על פני 

  שוות.

 מענק הנפקה  .ט

אישר דירקטוריון החברה הענקת מענק למאיר, ככל  2021 יוליב 27וביום  2021ביוני  21ביום 

ת רמתמו %0.5-, בסך השווה ל22לציבור על פי תשקיף זה והחברה תשלים הנפקה ראשונה

שלא ובלבד שתמורת ההנפקה נטו תהיה בסך  )עילל(י) 8.2.1בסעיף ההנפקה נטו (כהגדרתה 

) לא ישולם מענק לאחר סיום כהונה בעקבות 1: (כך שובכפוף ל ;מיליון דולר 15-יפחת מ

 12חברה בתוך בחברה ו/או בחברות בנות של ה יחדל לכהן בתפקידוככל ומאיר ) 2התפטרות; (

  לו.שהוענק חודשים ממועד השלמת ההנפקה, אזי הוא ישיב לחברה מחצית מסכום המענק 

 הענקת אופציות לאחר הנפקה  .י

 תשלים והחברה ככל, למאיר אופציות הענקת החברה דירקטוריון אישר 2021ביולי  27 ביום

 של והנפרע המונפק מההון %3 הינאופציות תהווה. 23זה תשקיף פי על לציבור ראשונה הנפקה

 ניתנות תהיינה האופציות. אופציות 700,000קרי עד  ,ההנפקה לאחר מיד, מלא בדילול, החברה

בסך  מימוש למחיר בתמורהתהיינה ניתנות למימוש  מהאופציות 2/3) 1כדלקמן: ( למימוש

בתמורה תהיינה ניתנות למימוש מהאופציות  1/3) 2; (השווה למחיר של מניית החברה בהנפקה

                                                           
 לעיל. 15ראו ה"ש מס'    20
 לתשקיף. 3בפרק  3.2צוע איחוד ההון כמפורט בסעיף יצוין כי, כמות זו הינה לאחר בי   21
  בקשר עם מענק הנפקה.   2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה קודמת מיום    22
ת בקשר עם הענקת אופציו 2021ביוני  21ומיום  2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטות קודמות מיום    23

  פקה.לאחר הנ
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 מנות 16-תבשלנה ב והן, מהמחיר של מניית החברה בהנפקה 2לפי למחיר מימוש השווה 

  . ההנפקה ממועד החל שנים 4 פני עלרבעוניות 

 לאחר הנפקה עדכון תנאי כהונה  .יא

הנפקה ראשונה לציבור תשלים , כי ככל והחברה אישר דירקטוריון החברה 2021ביוני  21ביום 

 45-כ סך של ש"ח (חלףאלפי  68.5לסך של  מאירשל  שכרו החודשי על פי תשקיף זה, יעודכן

בהתאם  בונוס שנתימאיר יהא זכאי לכי וכן  ,, החל ממועד השלמת ההנפקה כאמורש"ח) אלפי

, והכל בהתאם החברה דירקטוריוןועדת התגמול ועל ידי מראש  וקבעייאשר לעמידה ביעדים 

  .24למדיניות התגמול של החברה

 

 ותפעול כספיםסמנכ"ל  ,")ישיישי קורלרו (להלן: " מר העסקה עם הסכם .8.2.3

 כללי  .א

בהיקף משרה של  ,")התפקיד(להלן בסעיף זה: " בחברהותפעול כסמנכ"ל כספים מכהן  ישי

הסכם : "בסעיף זה (להלן זהיום מעל פי הסכם העסקה  2018פברואר ב 18החל מיום  ,100%

  "). ההעסקה

 עבודה ותנאי שכר  .ב

על פי הסכם  ישישל לכהונתו בתפקיד ולמילוי התחייבויותיו, הצהרותיו ותפקידיו  בתמורה

ש"ח  אלפי 45בסך של הינו שכרו בגין חודש עבודה קלנדרי מלא ם, ובמועד םבמלוא ההעסקה

 31ועד יום  2020במאי  7יצוין כי, בתקופה שהחלה ביום  .")השכר(להלן בסעיף זה: " ברוטו

וללא שינוי  10%ר נגיף הקורונה, בוצעה הפחתת שכר בשיעור של , נוכח משב2020בדצמבר 

  בהיקף המשרה.

 מחלה וחופשת הבראה דמי, שנתית חופשה  .ג

  .דין פי על מחלה ודמי הבראה לדמי זכאי בנוסףו בשנה חופשה ימי 20-ל זכאי ישי

 השתלמות קרןו פנסיוני ביטוח  .ד

  מפרישה לפוליסת ביטוח וקרן פנסיה כנדרש על פי דין וכן לקרן השתלמות.  החברה

  רכב  .ה

  .ונושאת בהוצאות אחזקת הרכב באמצעות ליסינג רכב חברה ישילרשות  מעמידה החברה

 העסקה תקופת  .ו

  .מועד ההתקשרות, החל מבלתי מוגבלתההעסקה הינו לתקופה  הסכם

בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, כל צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על הפסקת יחסי העבודה 

שתימסר בכתב, בהתאם להוראות , כנדרש על פי דין ,בהודעה מוקדמת ההעסקהעל פי הסכם 

  ", בהתאמה). תקופת ההודעה מוקדמת"-" והודעה מוקדמת(להלן בסעיף זה: " הדין

לעבוד בחברה ויהיה זכאי לכל התנאים לפי הסכם  ישיבתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך 

, אלא אם החברה ויתרה על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או ההעסקה

מעביד, כפי שקבעה החברה, תשלם -חלקה, ובמקרה זה בגין התקופה שעד לסיום יחסי עובד

ובגין יתרת הימים  סקהההעלפי הסכם  ישיאת השכר וכל תוספת אחרת לה זכאי  לישיהחברה 

                                                           
עדכון תנאי  בקשר עם 2021ביוני  21ומיום  2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטות קודמות מיום    24

  כהונה לאחר ההנפקה.
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מעביד לבין תום תקופת ההודעה -בין התקופה שקבעה החברה כמועד סיום יחסי עובד

  פיצוי השווה לשכרו החודשי בלבד בתקופה זו. ישילהמוקדמת, תשלם החברה 

 שללא יהיה זכאי להודעה מוקדמת בכל מקרה בו יסתיימו יחסי העבודה מחמת: (א) הפרה  ישי

כשל בביצוע תפקידו על פי הסכם ; (ב) החברה כמפורט בהסכם ההעסקה אמונים כלפי חובת

בכל מקרה בו העובד (ג)  ימים; 5ההעסקה או כל הפרה של הסכם ההעסקה שלא תתוקן בתוך 

העובד הורשע ו/או במקרה בו יגרום, בזדון או ברשלנות, נזק לחברה ו/או למוניטין שלה; (ד) 

בעבירה פחותה שמצריכה את העברתו מתפקידו  פלילית אוהודה ו/או לא כפר באשמה בעבירה 

בכל מקרה שבו יתקיימו נסיבות בהן רשאי בחברה; (ה) חוסר כנות; (ו) כל התנהגות פסולה; (ז) 

תשלום; (ח) בכל מקרה בו העובד מסר מידע מעביד על פי דין לפטר עובד לאלתר ולשלול ממנו 

  .הלך גיוסו לחברהכוזב בנוגע להשכלתו ו/או עברו התעסוקתי במ

 פטור, שיפוי וביטוח  .ז

בפוליסת ביטוח אחריות  הכללתוו מתן התחייבות לשיפויו זכאי למתן התחייבות לפטור ישי

דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והכל בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים 

  .להלן 8.3יף סע ורא נוספים לפרטים. ונושאי המשרה בחברה

 כתבי אופציההענקת   .ח

סך  , הוענקו לישילתשקיף 3בפרק  3.2ולפני איחוד הון כמפורט בסעיף  נכון למועד התשקיף .1

 ) (מסלול רווח הון)2(ב)(102בהתאם להוראות סעיף , 25כתבי אופציה 6,068,286 כולל של

 במועדים ותנאים כמפורט להלן:, לפקודת מס הכנסה

 האופציות כתבי אופציה על פי תכנית 98,795 לישיהוענקו  ,2018 אפרילב 24ביום  )1(

במחיר מניות רגילות של החברה,  98,795-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא, הישראלית

 2018 בפברואר 18החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של 26למניה ש"ח 0.01מימוש של 

 18מיום החל  ,שנים 4על פני  ובהתאם למועדי הבשלה ,2028 בפברואר 18עד ליום ו

מנות  36-בחלוף שנה והיתרה ב 25% :2022בפברואר  18ועד ליום  2018 בפברואר

לעיל) יוקדמו  )1()1(ח)(8.2.2בקרות אירוע מזכה (כהגדרתו בסעיף  .חודשיות שוות

מועדי ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) וישי יוכל לממש את כל האופציות למניות של 

 .אופציה כתבי 82,329הבשילו  ,התשקיף למועד נכון החברה.

כתבי אופציה על פי תכנית האופציות  58,205 לישיהוענקו  ,2018 בנובמבר 21ביום  )2(

במחיר מניות רגילות של החברה,  58,205-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללאהישראלית, 

ועד  2018בנובמבר  21החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של 27ש"ח 0.01מימוש של 

בנובמבר  21מיום החל  ,שנים 4על פני  ובהתאם למועדי הבשלה ,2028בנובמבר  21ליום 

 .ות חודשיות שוותמנ 36-בחלוף שנה והיתרה ב 25% :2022בנובמבר  21ועד ליום  2018

בקרות אירוע מזכה (כהגדרתו  כתבי אופציה. 37,590הבשילו  ,התשקיף למועד נכון

בסעיף קטן זה להלן) יוקדמו מועדי ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) וישי יוכל לממש 

 שכתוצאה ככל) 1" משמעותו: (מזכה אירועאת כל האופציות למניות של החברה. "

                                                           
לתשקיף ועובר לרישום למסחר  3בפרק  3.2בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    25

 1:28בבורסה, תותאם כמות כתבי האופציה או הזכות לרכישת מניות כאמור, לפי העניין, ביחס של של מניות החברה 
  לתשקיף. 3בפרק  3.8ומחירי המימוש יותאמו ביחס הפוך. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 ש"ח למניה. 0.01-דולר ל 1.05-אישר דירקטוריון החברה את הפחתת מחיר המימוש מ 2021באפריל  14ביום    26
 לעיל.  12ראו ה"ש מס'    27
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(כעובד או  העסקתו תופסק מיזוג או רכישה (כהגדרתם במכתב ההענקה) מאירוע

 חודשים 18 בתוךעל ידי המעסיק או על ידי הישות הרוכשת/הממוזגת  כנותן שירותים)

) במקרה 2; או (דייבאופן אוטומטי ומי למניות האופציות כל תבשלנה, האירוע מקרות

"ח) או נכות כלשהי, והכל כמפורט במכתב ושל ביטול ההסכם בעקבות מוות (ח

 ההענקה.

, CARVE OUTתכנית כתבי אופציה על פי  1,093,750, הוענקו לישי 2020ביולי  26ביום  )3(

של החברה, במחיר  א' רגילות מניות 1,093,750-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא

 26עד ליום  2020ביולי  26החל מיום  ,שנים 10ש"ח, במשך תקופה של  0.01מימוש של 

ועד ליום  2020במאי  7מיום החל  ,ובהתאם למועדי הבשלה על פני שנתיים ,2030ביולי 

. במקרה של שינוי שליטה בחברה (כהגדרתו מנות חודשיות שוות 24-, ב2022במאי  7

), יוקדמו מועדי ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) וישי יוכל לממש CARVE OUTבתכנית 

. את כל האופציות למניות של החברה במועד השלמת שינוי השליטה בחברה כאמור

 .אופציה כתבי 638,020הבשילו  ,התשקיף למועד נכון

על פי תכנית האופציות  28כתבי אופציה 4,817,536הוענקו לישי  ,2021בינואר  25ביום  )4(

מניות רגילות של החברה,  4,817,536-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללאהישראלית, 

ועד  2020במאי  7 החל מיום ,שנים 10, במשך תקופה של ש"ח 0.01במחיר מימוש של 

במאי  7החל מיום  ,חודשים 24הבשלה על פני  יובהתאם למועד ,2030במאי  7ליום 

 הבשילו ,נכון למועד התשקיף .חודשיות מנות שוות 24-ב, 2022במאי  7ועד ליום  2020

  .אופציה כתבי 2,810,229

בנוסף, במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף וטרם הרישום למסחר, בהתאם לאמור  .2

על פי תכנית האופציות  29אופציות 599,59 ישילתשקיף, יוענקו ל 3בפרק  3.6.1בסעיף 

מניות רגילות של החברה, במחיר  59,599-הישראלית, ללא תמורה, הניתנות למימוש ל

ובהתאם למועדי ממועד ההנפקה שנים החל  10ש"ח, במשך תקופה של  0.28מימוש של 

מנות  24-, ב2022 מאיב 7ועד ליום  2020 מאיב 7מיום חודשים החל  24הבשלה על פני 

  שוות.חודשיות 

 נק הנפקהמע  .ט

אישר דירקטוריון החברה הענקת מענק לישי, ככל  2021 יוליב 27וביום  2021ביוני  21ביום 

ת רמתמו %0.5-, בסך השווה ל30והחברה תשלים הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף זה

שלא ובלבד שתמורת ההנפקה נטו תהיה בסך  )עילל(י) 8.2.1ההנפקה נטו (כהגדרתה בסעיף 

) לא ישולם מענק לאחר סיום כהונה בעקבות 1: (כך שובכפוף ל ;מיליון דולר 15-יפחת מ

 12ברה בתוך בחברה ו/או בחברות בנות של החדל לכהן בתפקידו חיככל וישי ) 2התפטרות; (

  לו.שהוענק חודשים ממועד השלמת ההנפקה, אזי הוא ישיב לחברה מחצית מסכום המענק 

 הענקת אופציות לאחר הנפקה  .י

                                                           
 לעיל. 15ראו ה"ש מס'    28
 לתשקיף. 3בפרק  3.2יצוין כי, כמות זו הינה לאחר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    29
   בקשר עם מענק הנפקה. 2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה קודמת מיום    30
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, ככל והחברה תשלים ישיאישר דירקטוריון החברה הענקת אופציות ל 2021 יוליב 27ביום 

(בהנחת הנפקת  %56.1-כ בין הינאופציות תהווה. 31הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף זה

המזערית היחידות  שבין כמות כמות (בהנחת הנפקת 1.8%-כ) לבין כמות היחידות המזערית

מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא,  )לבין כמות היחידות המרבית, מחושב לינארית

) 1כדלקמן: ( . האופציות תהיינה ניתנות למימושאופציות 385,000קרי עד  ,מיד לאחר ההנפקה

בסך השווה למחיר של מניית  בתמורה למחיר מימושתהיינה ניתנות למימוש  מהאופציות 2/3

בתמורה למחיר מימוש בסך תהיינה ניתנות למימוש מהאופציות  1/3) 2; (החברה בהנפקה

 4מנות רבעוניות על פני  16-תבשלנה ב והן, של מניית החברה בהנפקה מחירמה 2פי להשווה 

  .ל ממועד ההנפקהשנים הח

 לאחר הנפקה עדכון תנאי כהונה  .יא

הנפקה ראשונה לציבור תשלים , כי ככל והחברה אישר דירקטוריון החברה 2021בינואר  25ביום 

אלפי  45 סך של ש"ח (חלףאלפי  55על פי תשקיף זה, יעודכן שכרו החודשי של ישי לסך של 

בהתאם לעמידה ישי יהא זכאי לבונוס שנתי כי , וכן , החל ממועד השלמת ההנפקה כאמורש"ח)

, והכל בהתאם למדיניות דירקטוריון החברהו ועדת התגמול על ידי ו מראשיקבעיאשר ביעדים 

  .התגמול של החברה

  

 מוצר ומכירותסמנכ"ל  ,")איתןטברג (להלן: "ואיתן ר מר העסקה עם הסכם .8.2.4

 כללי  .א

בהיקף משרה של  ,)"התפקידזה: "מכהן כסמנכ"ל מוצר ומכירות בחברה (להלן בסעיף איתן 

הסכם : "בסעיף זה (להלן זה , על פי הסכם העסקה מיום2015באוקטובר  1, החל מיום 100%

  "). ההעסקה

 עבודה ותנאי שכר  .ב

תיו, הצהרותיו ותפקידיו של איתן על פי הסכם יובתמורה לכהונתו בתפקיד ולמילוי התחייבו

 אלפי 44.532-כבסך של הינו ההעסקה במלואם ובמועדם, שכרו בגין חודש עבודה קלנדרי מלא 

ועד יום  2020במאי  7יצוין כי, בתקופה שהחלה ביום  ").השכרש"ח ברוטו (להלן בסעיף זה: "

וללא שינוי  10%שכר בשיעור של  , נוכח משבר נגיף הקורונה, בוצעה הפחתת2020בדצמבר  31

  בהיקף המשרה.

 מחלה וחופשת הבראה דמי, שנתית חופשה  .ג

  .דין פי על מחלה ודמי הבראה לדמי זכאי בנוסףו בשנה חופשה ימי 20-ל זכאי יהיהאיתן 

 השתלמות קרןו פנסיוני ביטוח  .ד

  מפרישה לפוליסת ביטוח וקרן פנסיה כנדרש על פי דין וכן לקרן השתלמות.  החברה

  רכב  .ה

  .ונושאת בהוצאות אחזקת הרכב איתן רכב חברה באמצעות ליסינגלרשות  מעמידה החברה

 העסקה תקופת  .ו

                                                           
ר עם הענקת אופציות בקש 2021ביוני  21ומיום  2021בינואר  25לטות קודמות מיום יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה הח   31

  לאחר הנפקה.
באפריל  1ועד ליום  2019באפריל  1אלפי ש"ח; החל מיום  40-, שכרו של איתן עמד על סך של כ2019באפריל  1עד ליום   32

 44.5-, שכרו של איתן עומד על סך של כ2020פריל בא 1אלפי ש"ח; והחל מיום  55.5-, שכרו של איתן עמד על סך של כ2020
  אלפי ש"ח.
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  .מועד ההתקשרות, החל מבלתי מוגבלתההעסקה הינו לתקופה  הסכם

בכל עת במהלך תקופת ההעסקה, כל צד יהיה רשאי להודיע למשנהו על הפסקת יחסי העבודה 

שתימסר בכתב, בהתאם להוראות חוק , ימים 60בת  בהודעה מוקדמת ההעסקהעל פי הסכם 

" הודעה מוקדמת(להלן בסעיף זה: " 2001-הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

  ", בהתאמה). תקופת ההודעה מוקדמת"-ו

לעבוד בחברה ויהיה זכאי לכל התנאים לפי הסכם איתן בתקופת ההודעה המוקדמת ימשיך 

, אלא אם החברה ויתרה על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, כולה או ההעסקה

מעביד, כפי שקבעה החברה, תשלם -חלקה, ובמקרה זה בגין התקופה שעד לסיום יחסי עובד

ובגין יתרת הימים  ההעסקהלפי הסכם  ישיאת השכר וכל תוספת אחרת לה זכאי  איתןלהחברה 

מעביד לבין תום תקופת ההודעה -ום יחסי עובדבין התקופה שקבעה החברה כמועד סי

  פיצוי השווה לשכרו החודשי בלבד בתקופה זו. איתןלהמוקדמת, תשלם החברה 

לא יהיה זכאי להודעה מוקדמת בכל מקרה בו יסתיימו יחסי העבודה מחמת: (א) הפרה  איתן

על פי הסכם כשל בביצוע תפקידו ; (ב) אמונים כלפי החברה כמפורט בהסכם ההעסקה של חובת

בכל מקרה בו העובד (ג)  ימים; 5ההעסקה או כל הפרה של הסכם ההעסקה שלא תתוקן בתוך 

העובד הורשע ו/או במקרה בו יגרום, בזדון או ברשלנות, נזק לחברה ו/או למוניטין שלה; (ד) 

בעבירה פחותה שמצריכה את העברתו מתפקידו  פלילית אוהודה ו/או לא כפר באשמה בעבירה 

בכל מקרה שבו יתקיימו נסיבות בהן רשאי ה; (ה) חוסר כנות; (ו) כל התנהגות פסולה; (ז) בחבר

תשלום; (ח) בכל מקרה בו העובד מסר מידע מעביד על פי דין לפטר עובד לאלתר ולשלול ממנו 

  .כוזב בנוגע להשכלתו ו/או עברו התעסוקתי במהלך גיוסו לחברה

 פטור, שיפוי וביטוח  .ז

בפוליסת ביטוח אחריות  הכללתוו מתן התחייבות לשיפויו חייבות לפטורזכאי למתן הת איתן

דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והכל בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים 

  .להלן 8.3יף סע ורא נוספים לפרטים. ונושאי המשרה בחברה

 הענקת כתבי אופציה  .ח

 איתן, הוענקו ללתשקיף 3בפרק  3.2ולפני איחוד הון כמפורט בסעיף  נכון למועד התשקיף .1

) (מסלול רווח הון) 2(ב)(102בהתאם להוראות סעיף , 33כתבי אופציה 6,089,362 סך כולל של

 במועדים ותנאים כמפורט להלן:, מס הכנסהלפקודת 

 האופציות כתבי אופציה על פי תכנית 194,000לאיתן הוענקו  ,2015 דצמברב 31ביום  )1(

מניות רגילות של החברה,  194,000-למימוש ל ניתניםה ,תמורה ללא, הישראלית

 1החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של 34למניה ש"ח 0.01במחיר מימוש של 

, שנים 4ובהתאם למועדי הבשלה על פני  ,2025 באוקטובר 1ועד ליום  2015 באוקטובר

. מנות חודשיות שוות 36-בחלוף שנה והיתרה ב 25%: 2015באוקטובר  1החל מיום 

 .אופציהה כתבי )194,000( כל הבשילו ,התשקיף למועד נכון

                                                           
לתשקיף ועובר לרישום למסחר  3בפרק  3.2בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    33

 1:28 של מניות החברה בבורסה, תותאם כמות כתבי האופציה או הזכות לרכישת מניות כאמור, לפי העניין, ביחס של
  לתשקיף. 3בפרק  3.8ומחירי המימוש יותאמו ביחס הפוך. לפרטים נוספים ראו סעיף 

 ש"ח למניה. 0.01-דולר ל 0.1857-אישר דירקטוריון החברה את הפחתת מחיר המימוש מ 2021באפריל  14ביום    34
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כתבי אופציה על פי תכנית האופציות  137,274 לאיתןהוענקו  ,2016 פברוארב 15ביום  )2(

מניות רגילות של החברה,  137,274-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללאהישראלית, 

 1החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של 35למניה ש"ח 0.01במחיר מימוש של 

, שנים 4ובהתאם למועדי הבשלה על פני  ,2025באוקטובר  1ועד ליום  2015באוקטובר 

בחלוף שנה והיתרה  25%: 2019באוקטובר  1ועד ליום  2015באוקטובר  1החל מיום 

 .אופציהה כתבי )137,274( כל הבשילו ,התשקיף למועד נכון .מנות חודשיות שוות 36-ב

 CARVEתכנית כתבי אופציה על פי  1,093,750הוענקו לאיתן  ,2020ביולי  26ביום  )3(

OUT ,במחיר של החברה,  א' רגילות מניות 1,093,750-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללא

ועד ליום  2020ביולי  26החל מיום  ,שנים 10, במשך תקופה של ש"ח 0.01מימוש של 

ועד  2020 במאי 7, החל מיום שנתייםובהתאם למועדי הבשלה על פני  ,2030ביולי  26

. במקרה של שינוי שליטה בחברה מנות חודשיות שוות 24-, ב2022במאי  7ליום 

 איתן), יוקדמו מועדי ההבשלה (תתבצע אקסלרציה) וCARVE OUT(כהגדרתו בתכנית 

יוכל לממש את כל האופציות למניות של החברה במועד השלמת שינוי השליטה בחברה 

 .אופציה כתבי 638,020הבשילו  ,התשקיף למועד נכון .כאמור

על פי תכנית האופציות  36כתבי אופציה 664,338,4הוענקו לאיתן  ,2021בינואר  25ביום  )4(

מניות רגילות של החברה,  4,664,338-למימוש ל הניתנים ,תמורה ללאהישראלית, 

ועד  2020במאי  7החל מיום  ,שנים 10במשך תקופה של  ,ש"ח 0.01במחיר מימוש של 

במאי  7החל מיום  ,חודשים 24הבשלה על פני  יובהתאם למועד ,2030במאי  7 ליום

 הבשילו ,נכון למועד התשקיף .חודשיות מנות שוות 24-ב, 2022במאי  7ועד ליום  2020

 .אופציה כתבי 2,720,863

בנוסף, במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף וטרם הרישום למסחר, בהתאם לאמור  .2

על פי תכנית האופציות  37אופציות 599,59 איתןלתשקיף, יוענקו ל 3בפרק  3.6.1בסעיף 

מניות רגילות של החברה, במחיר  59,599-הישראלית, ללא תמורה, הניתנות למימוש ל

ובהתאם למועדי החל ממועד ההנפקה שנים  10ש"ח, במשך תקופה של  0.28מימוש של 

מנות  24-, ב2022 מאיב 7ועד ליום  2020 מאיב 7מיום חודשים החל  24הבשלה על פני 

  שוות.חודשיות 

 נק הנפקהמע  .ט

, ככל איתןאישר דירקטוריון החברה הענקת מענק ל 2021 יוליב 27וביום  2021בינואר  21ביום 

ת רמתמו %0.5-, בסך השווה ל38והחברה תשלים הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף זה

שלא ובלבד שתמורת ההנפקה נטו תהיה בסך  )עיל(י) ל8.2.1(כהגדרתה בסעיף ההנפקה נטו 

) לא ישולם מענק לאחר סיום כהונה בעקבות 1: (כך שובכפוף ל ;מיליון דולר 15-יפחת מ

 12חברה בתוך בחברה ו/או בחברות בנות של ה יחדל לכהן בתפקידו איתןככל ו) 2התפטרות; (

  לו.שהוענק חודשים ממועד השלמת ההנפקה, אזי הוא ישיב לחברה מחצית מסכום המענק 

 הענקת אופציות לאחר הנפקה  .י

                                                           
 לעיל.  35ראו ה"ש מס'    35
 לעיל. 15ראו ה"ש מס'    36
 לתשקיף. 3בפרק  3.2ר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף יצוין כי, כמות זו הינה לאח   37
  בקשר עם מענק הנפקה.   2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה קודמת מיום    38
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, ככל והחברה תשלים איתןאישר דירקטוריון החברה הענקת אופציות ל 2021 יוליב 27ביום 

(בהנחת הנפקת  %56.1-כבין ה ינאופציות תהווה. 39הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף זה

בהנחת הנפקת כמות שבין כמות היחידות המזערית ( 1.8%-ככמות היחידות המזערית) לבין 

מההון המונפק והנפרע של החברה, בדילול מלא, ) לבין כמות היחידות המרבית, מחושב לינארית

) 1( כדלקמן: . האופציות תהיינה ניתנות למימושאופציות 385,000, קרי עד מיד לאחר ההנפקה

האפקטיבי בסך השווה למחיר  בתמורה למחיר מימושתהיינה ניתנות למימוש מהאופציות  2/3

בתמורה למחיר מימוש תהיינה ניתנות למימוש מהאופציות  1/3) 2; (של מניית החברה בהנפקה

מנות רבעוניות על פני  16-תבשלנה ב והן, מהמחיר של מניית החברה בהנפקה 2לפי  בסך השווה

  .החל ממועד ההנפקהשנים  4

 לאחר הנפקה עדכון תנאי כהונה  .יא

הנפקה ראשונה לציבור תשלים אישר דירקטוריון החברה, כי ככל והחברה  2021בינואר  25ביום 

 אלפי 44.5-כ סך של ש"ח (חלףאלפי  55על פי תשקיף זה, יעודכן שכרו החודשי של איתן לסך של 

בהתאם בונוס שנתי יהא זכאי לאיתן כי , וכן , החל ממועד השלמת ההנפקה כאמורש"ח)

בהתאם הכל , והחברה דירקטוריוןועדת התגמול ועל ידי מראש  וקבעייאשר לעמידה ביעדים 

  .למדיניות התגמול של החברה

  

 "), יו"ר דירקטוריון החברהרן: "בסעיף זה למר רן שטרן (להלןתגמול  .8.2.5

  40כתבי אופציה הענקת )1(

בהתאם להוראות סעיף , 41כתבי אופציה 3,678,006 רןהוענקו ל ,2021בינואר  25ביום   )א(

על פי תכנית האופציות הישראלית, ללא  ) (מסלול רווח הון) לפקודת מס הכנסה,2(ב)(102

 0.01מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  3,678,006-למימוש ל הניתניםתמורה, 

 2031בינואר  25ום ועד לי 2021בינואר  25שנים החל מיום  10, במשך תקופה של ש"ח

בינואר  25ועד ליום  2021בינואר  25החל מיום  חודשים 24ובהתאם למועד הבשלה על פני 

  כתבי אופציה. 766,251נכון למועד התשקיף, הבשילו  מנות חודשיות שוות. 24-, ב2023

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית 2021אוגוסט ב 5וביום  2021ביולי  27ביום   )ב(

 בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון, כי 42בהתאמהשל החברה, 

(מחושב לפי מכפלה של כמות האופציות  אופציות נוספות 7,973, יוענקו לרן 1:28של  ביחס

, על ניית חברה בהנפקה), חלקי המחיר האפקטיבי של מ0.72-שהוענקו לו עד לאותו מועד ב

ש"ח, ובאותם תנאים  1פי תכנית האופציות הישראלית, ללא תמורה, במחיר מימוש של 

 .כאמור בס"ק (א) לעיל

                                                           
בקשר עם הענקת אופציות  2021ביוני  21ומיום  2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטות קודמות מיום    39

  ר הנפקה.  לאח
 .לתשקיף 3בפרק  3.2לפני איחוד הון כמפורט בסעיף )ב הינן 1(-)א ו1הכמויות המפורטות בס"ק (    40
, במסגרתו הסך הכולל של כתבי האופציה 2021באפריל  21יובהר כי, כמות כתבי האופציה הינה לאחר עדכון שבוצע ביום    41

  שהוענקו באותו מועד עודכן. עוד יובהר כי, לא חל שינוי בחלק היחסי שהוענק לכל ניצע במסגרת ההקצאה האמורה. 
לתשקיף ועובר לרישום למסחר  3בפרק  3.2הון כמפורט בסעיף בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ה

ומחיר המימוש יותאם ביחס הפוך, ובכל מקרה  1:28של מניות החברה בבורסה, תותאם כמות כתבי האופציה ביחס של 
  לתשקיף. 3בפרק  3.8. לפרטים נוספים ראו סעיף הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיוהתאם לבש"ח  1-לא יפחת מ

  , בהתאמה. 2021ביולי  19ומיום  2021ביוני  21 מיום ותקודמ החלטות ווביטל והחליפ אלו ותהחלט, כי יצוין   42
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 3.6.1, בהתאם לאמור בסעיף במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף וטרם הרישום למסחר )2(

על פי תכנית האופציות הישראלית, ללא תמורה,  43אופציות 121,36 יוענקו לרן לתשקיף, 3בפרק 

ש"ח, במשך תקופה  1מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  36,121-הניתנות למימוש ל

 25מיום חודשים החל  24ובהתאם למועדי הבשלה על פני ממועד ההנפקה שנים החל  10של 

 וות.מנות חודשיות ש 24-, ב2023 ינוארב 25ועד ליום  2021 ינוארב

 הנפקה מענק )3(

והאסיפה הכללית של  דירקטוריון החברה ואישר ,2021 יוליב 19 וביום 2021 ביוני 21 ביום

, ככל והחברה תשלים הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף לרןמתן מענק  ,בהתאמה ,44החברה

מיליון  15בין תהיה  )עיל(י) ל8.2.1(כהגדרתה בסעיף  ) ככל ותמורת ההנפקה נטו1זה, כדלקמן: (

) ככל ותמורת ההנפקה 2אלפי דולר; ( 50למענק בסך של  רןמיליון דולר, יהיה זכאי  30דולר לבין 

; ובכפוף לכך דולר אלפי 100בסך של למענק  רןמיליון דולר, יהיה זכאי  30סך של  תעלה עלנטו 

כדירקטור  לכהן יחדל רןככל ו )2( ) לא ישולם מענק לאחר סיום כהונה בעקבות התפטרות;1: (ש

חודשים ממועד השלמת ההנפקה, אזי הוא ישיב לחברה מחצית מסכום  12בחברה, בתוך 

  אלפי דולר. 100יובהר כי, סך המענק לא יעלה על  .לו שהוענקהמענק 

 נוסף בגין כהונתו כדירקטור בחברה. לתגמול זכאי אינו רן, כי יצוין

 פטור, שיפוי וביטוח )4(

בפוליסת ביטוח אחריות  והכללתו מתן התחייבות לשיפויו זכאי למתן התחייבות לפטור רן

דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והכל בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים 

  .להלן 8.3יף סע ורא נוספים לפרטים. ונושאי המשרה בחברה

  

 ")שאול(להלן: " גלעד שאול מר עם ייעוץ שירותי קבלתלהתקשרות   .8.2.6

(המכהן כדירקטור בחברה עם שאול בהסכם ייעוץ , התקשרה החברה 2019בדצמבר  30ביום  )1(

 עניק לחברההשאול  לפיו"), הייעוץ הסכםזה: "קטן (להלן בסעיף  )2021בפברואר  10החל מיום 

 של החברה ייעוץ בקשר עם הפעילות העסקית השוטפת ,בין היתר ,אשר כללו שירותי ייעוץ

א , בהיקף משרה של")הייעוץ שירותי(להלן בסעיף זה: " וסיוע בייצוג מול לקוחות ומשקיעים

בתמורה לדמי ייעוץ בסך של  ,, לתקופה של שנה2020בינואר  1מיום יומיים בשבוע, החל מ פחת

וצאו על ידו בקשר עם מתן ה, והחזר הוצאות אשר כדין"מ מע בתוספתאלפי ש"ח בחודש,  25

  .בכפוף לקבלת אישור החברה מראש ,שירותי הייעוץ

בהסכם  הצדדים התקשרו 2021בינואר  21וביום , הסכם הייעוץ הסתיים 2020 בדצמבר 31 ביום

 להסכם הייעוץ בתנאים דומים ,2021בינואר  1בתוקף, רטרואקטיבית, החל מיום  ,העסקה

   .המחויבים שינוייםבו

, )האמור (חלף הסכם ההעסקה חדש שירותים הצדדים בהסכם התקשרו 2021 אפרילב 27 ביום

, בתוקף, בחברה כדירקטור מכהן שאול לפיו ,בחברה כדירקטורשאול  שלעם כהונתו  בקשר

 בתוספת, חודש"ח ש אלפי 25 של לסך בתמורה, 2021בפברואר  10החל מיום  רטרואקטיבית,

  .כדין"מ מע

                                                           
 לתשקיף. 3בפרק  3.2יצוין כי, כמות זו הינה לאחר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    43
 2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה קודמת של דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית, מיום    44

  , בהתאמה, בקשר עם מענק הנפקה.  2021באפריל  21ומיום 
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 וביטוח שיפוי, פטור )2(

בפוליסת ביטוח אחריות  והכללתו מתן התחייבות לשיפויו זכאי למתן התחייבות לפטור שאול

דירקטורים ונושאי משרה של החברה, והכל בתנאים זהים לאלו שניתנו ליתר הדירקטורים 

  .להלן 8.3יף סע ורא נוספים לפרטים. ונושאי המשרה בחברה

 הענקת כתבי אופציה )3(

 ךשאול ס, הוענקו ללתשקיף 3בפרק  3.2ולפני איחוד הון כמפורט בסעיף  נכון למועד התשקיף

 , במועדים ותנאים כמפורט להלן:45כתבי אופציה 3,679,133 כולל של

, CARVE OUTתכנית על פי  ,כתבי אופציה 625,000 שאולל , הוענקו2020ביולי  26ביום   )א(

מניות  625,000-למימוש ל ניתניםללא תמורה, ה ,פקודת מס הכנסהל (ט)3בהתאם לסעיף 

החל שנים  10ש"ח למניה, במשך תקופה של  0.01של החברה, במחיר מימוש של  א' רגילות

החל  ,עדי הבשלה על פני שנתייםובהתאם למו 2030ביולי  26עד ליום ו 2020ביולי  26מיום 

. במקרה של שינוי מנות חודשיות שוות 24-, ב2022במאי  7ועד ליום  2020במאי  7מיום 

), יוקדמו מועדי ההבשלה (תתבצע CARVE OUTשליטה בחברה (כהגדרתו בתכנית 

יוכל לממש את כל האופציות למניות של החברה במועד השלמת שינוי  שאולאקסלרציה) ו

  .אופציה כתבי 364,583הבשילו  ,התשקיף למועד נכון .השליטה בחברה כאמור

בהתאם להוראות סעיף , 46כתבי אופציה 3,054,133 לשאולהוענקו  ,2021בינואר  25ביום   )ב(

 ללא, הישראלית האופציות תכניתעל פי  ) (מסלול רווח הון) לפקודת מס הכנסה,2(ב)(102

 0.01במחיר מימוש של מניות רגילות של החברה,  3,054,133-למימוש ל ניתניםה ,תמורה

ובהתאם  2030במאי  7 ועד ליום 2020במאי  7שנים החל מיום  10, במשך תקופה של ש"ח

 24-ב, 2022במאי  7ועד ליום  2020במאי  7החל מיום  חודשים 24למועד הבשלה על פני 

 .אופציה כתבי 1,781,577 הבשילו, נכון למועד התשקיף שוות.חודשיות מנות 

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית 2021 אוגוסטב 5וביום  2021 יוליב 27ביום   )ג(

, כי בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון 47בהתאמהשל החברה, 

אופציות נוספות (מחושב לפי מכפלה של כמות  7,975 שאול, יוענקו ל1:28ביחס של 

, חלקי המחיר האפקטיבי של מניית חברה 0.72-האופציות שהוענקו לו עד לאותו מועד ב

ש"ח,  1בהנפקה), על פי תכנית האופציות הישראלית, ללא תמורה, במחיר מימוש של 

 לעיל. ק (ב)"בסכאמור ובאותם תנאים 

 3.6.1שקיף וטרם הרישום למסחר, בהתאם לאמור בסעיף במועד השלמת ההנפקה על פי הת )4(

על פי תכנית האופציות הישראלית, ללא  48אופציות 121,36שאול לתשקיף, יוענקו ל 3בפרק 

ש"ח, במשך  1מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של  36,121-תמורה, הניתנות למימוש ל

מיום חודשים החל  24ובהתאם למועדי הבשלה על פני ממועד ההנפקה שנים החל  10תקופה של 

  מנות חודשיות שוות. 24-, ב2022 מאיב 7ועד ליום  2020 מאיב 7

                                                           
חר לתשקיף ועובר לרישום למס 3בפרק  3.2בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה וביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    45

 1:28של מניות החברה בבורסה, תותאם כמות כתבי האופציה או הזכות לרכישת מניות כאמור, לפי העניין, ביחס של 
. הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיוהתאם לבש"ח  1-ומחירי המימוש יותאמו ביחס הפוך, ובכל מקרה לא יפחת מ

  לתשקיף. 3בפרק  3.8לפרטים נוספים ראו סעיף 
 לעיל. 15"ש מס' ראו ה   46
  , בהתאמה. 2021ביולי  19ומיום  2021ביוני  21 מיום ותקודמ החלטות ווביטל והחליפ אלו ותהחלט, כי יצוין   47
 לתשקיף. 3בפרק  3.2יצוין כי, כמות זו הינה לאחר ביצוע איחוד ההון כמפורט בסעיף    48
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 הנפקה מענק )5(

והאסיפה הכללית של  49דירקטוריון החברה ו, אישר2021 יוליב 19וביום  2021 ביוני 21 ביום

ראשונה לציבור על פי , ככל והחברה תשלים הנפקה שאולמתן מענק ל ,, בהתאמההחברה

בין תהיה  )(י) לעיל8.2.1(כהגדרתה בסעיף  ) ככל ותמורת ההנפקה נטו1תשקיף זה, כדלקמן: (

) ככל 2אלפי דולר; ( 50למענק בסך של  שאול, יהיה זכאי מיליון דולר 30לבין  רמיליון דול 15

 100בסך של  למענק שאולמיליון דולר, יהיה זכאי  30של  סךתעלה על ותמורת ההנפקה נטו 

ככל ) 2) לא ישולם מענק לאחר סיום כהונה בעקבות התפטרות; (1: (; ובכפוף לכך שאלפי דולר

חודשים ממועד  12תוך שירותים לחברה או לכהן כדירקטור בחברה, ב העניקל חדלי שאולו

יובהר כי, סך המענק  .לו שהוענקהשלמת ההנפקה, אזי הוא ישיב לחברה מחצית מסכום המענק 

  אלפי דולר. 100לא יעלה על 

 

 לשעברסמנכ"ל תפעול  ,")ריצ'ארד(להלן: " ריצ'ארד וולדרידג' מר עם למתן שירותים הסכם .8.2.7

ל תפעול למתן שירותים כסמנכ"התקשרה החברה עם ריצ'ארד בהסכם  2017בנובמבר  1 ביום

החל מיום  דולר. אלפי 17-כ של חודשי בסך תגמולבתמורה ל ")ההסכם(להלן בסעיף זה: " בחברה

 הסתיימה 2019 בספטמבר 30ביום  דולר.אלפי  20 לסך שלהחודשי  עודכן התגמול, 2018בנובמבר  25

ריצ'ארד היה זכאי  ההסכםעל פי  .כסמנכ"ל תפעול בחברהלכהן ההתקשרות וריצ'ארד חדל 

'ארד לריצ הוענקופי ההסכם  על, בנוסףורכב.  תפקידוהקשורות ללהוצאות בגין מגורים, טיסות 

וכן על פי התכנית הישראלית הוענקו לו סך כולל נוסף של , של החברה האופצי כתבי 1,008,237

כל  מימושל זכותו פקעה העסקתו סיום ממועד שיםחוד 3 בחלוףאשר כתבי אופציה,  1,096,255

  .50האופציות כאמור

  

 לשעבר מכירותסמנכ"ל  ,")קריריק בייקר (להלן: " מר העסקה עם הסכם .8.2.8

ל מכירות כסמנכ" העסקה לפיו כיהןבהסכם התקשרה החברה עם ריק  2018 בנובמבר 15 ביום

 17ביום  .דולר אלפי 19-כ, בתמורה לשכר חודשי בסך של ")ההסכם(להלן בסעיף זה: " בחברה

הסכם, על פי ה הסתיימה ההתקשרות וריק חדל לכהן כסמנכ"ל מכירות בחברה. 2019 בספטמבר

 מענק וכן בגין מכירות מענקיםלתכנית הכפוף  דולראלפי  50ריק היה זכאי למענק רבעוני בסך של 

, של החברה האופציכתבי  953,754 לריק הוענקועל פי ההסכם , בנוסף. דולראלפי  15בסך של  חתימה

  .51םלמימושד סיום העסקתו פקעה זכותו חודשים ממוע 3אשר בחלוף 

  

                                                           
  , בקשר עם מענק הנפקה.  2021בינואר  25יצוין כי, החלטה זו החליפה וביטלה החלטה קודמת של דירקטוריון החברה מיום    49
 יצוין כי, האופציות לא בוטלו והחברה רשאית להקצותן מחדש על פי תכניות האופציות.   50
 ת האופציות.יצוין כי, האופציות לא בוטלו והחברה רשאית להקצותן מחדש על פי תכניו   51
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בתקופה של  ההנפקה,, החל ממועד השלמת להלן פירוט התגמולים וכל ההתחייבויות לתגמולים, להם יהיה זכאי כל אחד מבין מנכ"ל החברה והסמנכ"לים .8.2.9

מענקי אישור כניסתם לתוקף של העלאות השכר, ובהנחת , ככל והחברה תשלים הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף זה, שנים עשר חודשים (באלפי דולר)

  :זה לעיל 8.2, כמפורט בסעיף בכמות המירבית והענקת אופציות לאחר ההנפקה (בסכומים המירביים) ההנפקה

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 סה"כ
  תפקיד שם

היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה בהון 

 52החברה
 53מענק  שכר

תשלום 
מבוסס 

 54מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ייעוץ

 עמלה
הוצאות 

 רכב
 ריבית

דמי 
 שכירות

 אחר

מאיר 
  קליינר

  468  ---  ---  ---  16  ---  ---  ---  76  71  305  0.34%  100%  מנכ"ל

  ן קראוסר
נשיא לענייני אסטרטגיה 

  ופיתוח עסקי
100%  1.01%  275  71  378  ---  ---  ---  15  ---  ---  ---  739  

  426  ---  ---  ---  18  ---  ---  ---  89  71  248  ---  100%  ותפעול סמנכ"ל כספים  שי קורלרוי

איתן 
 רוטברג

  427  ---  ---  ---  18  ---  ---  ---  90  71  248  0.03%  100% ומכירות מוצר"ל סמנכ

   

                                                           
  נכון למועד התשקיף.   52
-ש כתבי האופציה שהוענקו כחלק מהסכמי הלעניין זה יצוין כי, כאמור לעיל חישוב התמורה לעניין מענקי ההנפקה לנושאי המשרה בחברה, כולל גם סכומים שיתקבלו בחברה כתוצאה ממימו   53

SAFE אלפי דולר נוספים.  22-מלוא כתבי האופציה כאמור, כל אחד מנושאי המשרה עשוי להיות זכאי לסך של עד כחודשים ממועד השלמת ההנפקה, וככל שימומשו  12, עד לתום  
  תשלום בפועל.ה עלות אתואינו מבטא  IFRS 2לפי תקן דיווח כספי בינלאומי  שהחברה צופה לרשוםבעמודה זו מבטא את ההוצאות החשבונאיות  הנקוב הסכום         54
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  פטור, שיפוי וביטוח .8.3

 כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה .8.3.1

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של  ,2021אפריל ב 21וביום  2021 אפרילב 14ביום 

בכפוף לרישום המניות של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, להעניק  בהתאמה, החברה,

לנושאי המשרה המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה שיכהנו, מעת לעת, מטעם 

החברה בתאגידים אחרים שהחברה מחזיקה בהם במניות ו/או בזכויות אחרות, במישרין ו/או 

נספח כתב פטור, בנוסח המצורף כ ,")תאגיד אחר(להלן: "ו בהם או שלחברה עניין כלשה בעקיפין,

") במסגרת כתב הפטור, פוטרת החברה את נושאי המשרה כאמור כתב הפטורלפרק זה (להלן: " א'8

מכל אחריות כלפיה (בכפוף להוראות הדין), ביחס לכל נזק שייגרם לה על ידי נושאי המשרה כאמור 

ממועד חתימת כתב הפטור ובתוקף היותם נושאי משרה בחברה בפעולותיהם בתום לב, שנעשו החל 

ו/או נושאי משרה או מועסקים מטעם החברה בתאגיד אחר, עקב הפרת חובת הזהירות (למעט נזק 

  ונזקים נוספים שנקבעו בכתב הפטור. עקב הפרת חובת הזהירות בחלוקה (כהגדרתה בחוק החברות)

  כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה .8.3.2

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של  ,2021 אפרילב 21וביום  2021 אפרילב 14 ביום

בכפוף לרישום המניות של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, להעניק  בהתאמה, החברה,

לנושאי המשרה המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה שיכהנו, מעת לעת, מטעם 

לפרק זה  ב'8כנספח החברה בתאגיד אחר התחייבות לשיפוי, בהתאם לנוסח כתב השיפוי המצורף 

י כתב השיפוי, זכאים נושאי המשרה כאמור לשיפוי בגין כל חבות או "). על פ"כתב השיפוי(להלן: 

הוצאה ו/או הוצאות התדיינות סבירות (לרבות שיפוי לפי חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות 

) כמפורט בכתב השיפוי, שתוטל עליהם עקב פעולותיהם 2011-ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א

/או נושאי משרה או עובדים מטעם החברה בתאגיד אחר, בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו

ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי בגין חבויות כספיות שיוטלו על האמורים על פי פסק דין (לרבות 

פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית המשפט) לא יעלה (במצטבר לכל נושאי 

מההון  25%-) סך השווה ל1סכום הגבוה מבין: (המשרה, למקרה בודד ובמצטבר לכל המקרים) על 

העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים, המבוקרים או הסקורים (לפי העניין), האחרונים של 

מיליון ש"ח. מובהר, כי השיפוי יחול מעבר  25) סך של 2החברה כפי שיהיו נכון למועד השיפוי; (

ריות דירקטורים ונושאי משרה שרכשה או לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח אח

  שתרכוש החברה, מעת לעת.

  ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה .8.3.3

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של 2021 יוליב 19וביום  2021 יוניב 15ביום  )1(

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה  החברה התקשרות את, בהתאמההחברה, 

 2022 יוליב 20ותסתיים ביום  2021 יוליב 21חודשים, שתחל ביום  12של  לתקופהבחברה, 

"). פוליסת הביטוח הינה בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של פוליסת הביטוח(להלן: "

השתתפות עצמית באלפי דולר ו 133-בפרמיה שנתית בסך של כ למקרה ולתקופה, דולר ןמיליו 10

אלפי  150 עד , למעט השתתפות עצמית בסך שללמקרה אלפי דולר 50 של סךשלא תעלה על 

בגין תביעות הנוגעות לדיני ניירות ערך או דולר בגין תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה 

 בישראל.

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של  2021 יוליב 19וביום  2021ביוני  15ביום  )2(

 POSI – Publicהחברה, בהתאמה, את התקשרות החברה בפוליסת ביטוח ייעודית להנפקה (
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Offering of Securities Insurance( " :להלן) ביטוחפוליסת POSI(" .פוליסת ביטוח POSI הינה 

 10בגבולות אחריות שלא יעלו על סך כולל של  ,2021 יוליב 21שנים החל מיום  7לתקופה של 

שלא השתתפות עצמית בואלפי דולר  265-בסך של כ חד פעמיתבפרמיה , למקרה דולר ןמיליו

אלפי דולר בגין  150 עד , למעט השתתפות עצמית בסך שללמקרה אלפי דולר 50 של סךתעלה על 

 .לדיני ניירות ערך בישראל בגין תביעות הנוגעותאו תביעות המוגשות בארה"ב ו/או קנדה 

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של , 2021 יוליב 19וביום  2021 יוניב 15ביום  )3(

כי החברה תוכל להתקשר מעת לעת, בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים  בהתאמה, החברה,

ונושאי משרה בחברה (בין על ידי הארכת תוקף פוליסת ביטוח קיימת ובין על ידי התקשרות 

בפוליסה אחרת, לרבות עם מבטח אחר) ובלבד שהפרמיה השנתית וכן גבולות האחריות של 

להלן (להלן:  8.4 התגמול של החברה, כאמור בסעיףהביטוח הנ"ל יהיו בהתאם לאמור במדיניות 

באותו מועד אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית שלה את  ").הפוליסות העתידיות"

  עתידיות.ההכללת הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה בפוליסות 

 

 מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה .8.4

החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה  אישרה האסיפה הכללית של 2021 יוליב 19ביום 

לפרק זה (להלן:  ג'8נספח א לחוק החברות, המצורפת כ267עיף בהתאם להוראות ס הבתושל חברות 

"). מדיניות התגמול תיכנס לתוקפה במועד רישום המניות של החברה למסחר מדיניות התגמול"

  שנים. 5בבורסה, בהתאם להוראות הדין, ככל ותרשמנה למסחר, ותהא בתוקף לתקופה של 

  

 או עסקאות אשר לבעלי עניין יש עניין אישי באישורן עסקאות עם בעלי עניין .8.5

 , רן קראוסלשעבר בחברה, מנכ"ל החברהלשעבר להלן יתוארו עסקאות של החברה אשר לבעל עניין 

, יש עניין אישי בהן, בהיקפים שאינם מהותיים לחברה, והגילוי בגינן ניתן ")רן(להלן בסעיף זה: "

  מחמת הזהירות בלבד. 

עם בעלי עניין או בעסקאות אשר  המפורטות להלן, החברה אינה קשורה בעסקאותלמעט העסקאות 

  בעלי עניין בה יש עניין אישי באישורן.ל

ואסיפה הכללית של  דירקטוריון החברה ו, אישר2021אפריל ב 21וביום  2021 אפרילב 14ביום  )1(

אזירו פאר עם חברת 2019ביולי  7מיום בהסכם את התקשרות החברה  החברה, בהתאמה,

הינו בעל  אשר רן ,)", בהתאמהההסכם"-ו "רויזאראפזה: "קטן (להלן בסעיף  טכנולוגיות בע"מ

 איירובוטיקסמצנח למערכת  פיתחהרו יזאראפ, תנאי ההסכם על פי .55)%2.1-מניות בה (כ

 החברה מצד לרכישה מינימאלית לכמות התחייבות ללא, ומוכרת לחברה מצנחים על פי הזמנה

רו לא תוכל לספק לחברה את המצנחים כמפורט בהסכם, החברה יזאראככל ופ .וללא בלעדיות

תהא זכאית לקבל את הוראות הייצור ולייצר את המצנח באופן עצמאי, ובמקרה כאמור תשלם 

, רכשה 2020-ו 2019 בשניםדולר עבור כל מצנח שתייצר.  1,000רו סך של יזאראהחברה לפ

אלפי דולר,  75-כאלפי דולר ו 369-כ של כוללבסך  וחומרים שירותים רויזאראמפהחברה 

  בהתאמה.

והאסיפה הכללית  דירקטוריון החברה ו, אישר2021אפריל ב 21וביום  2021 אפרילב 14ביום  )2(

ותיקונים  2016בנובמבר  20את התקשרות החברה בהסכם העסקה מיום  של החברה, בהתאמה,

                                                           
 .2020באוקטובר  26כיהן כדירקטור בפאראזירו עד ליום כמו כן, רן    55
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זה:  קטן , עם מר דורון קראוס (להלן בסעיף2021במרץ  21ומיום  2019 פברוארב 5לו מיום 

 Head of( בחברה ראשי בודקכ", בהתאמה), אביו של רן, לפיו דורון מכהן ההסכם"-" ודורון"

testing(, לתקופה בלתי מוגבלת, כמקובל בשוק חודשי לשכר בתמורה, 100%של  משרההיקף ב ,

 ,(לרבות לתנאי העסקה כמקובל בחברהזכאי  דורון, הסכםה. על פי החל ממועד ההתקשרות

 כמו .חופשת מחלה, ביטוח פנסיוני וסיום העסקה), חופשה, דמי הבראהימי ביחס ל ,אך לא רק

 389,777( ניתנות למימוש למניות החברהה בחברה אופציות הוענקו לדורון, כי יצוין, כן

על פי תכנית האופציות  57למניה ש"ח 0.01במחיר מימוש של הניתנות למימוש  56אופציות

על פי תכנית  למניה ש"ח 0.01במחיר מימוש של הניתנות למימוש אופציות  78,125-ו הישראלית

CARVE OUT(.   

 

  ונושאי משרה בכירה החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין .8.6

קים על ידיעתם של החברה והדירקטורים שלה, בדבר ניירות ערך של החברה המוחז לפירוט, למיטב .8.6.1

 3.3ראו סעיף ידי בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בחברה כפי שיהיו בסמוך למועד תשקיף זה, 

  לתשקיף זה. 3פרק ב

 על שהוחזקו החברה של ערך ניירות בדבר, שלה והדירקטורים החברה ידיעת למיטב, פירוט להלן .8.6.2

  חודשים למועד התשקיף: 12-ידי בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בחברה בתאריך שקדם ב

  המחזיק שם

  )2020 אוגוסטב 10( התשקיף פרסום מועד לפני חודשים 12

  אופציות כמות  מניות כמות
 בהון שיעור

  ובהצבעה

 בהון שיעור
ובהצבעה 

  )מלא(דילול 
Qingting Investments Pte. Ltd.  7,228,546  0  13.29%  11.88%  

  OurCrowd  5,353,416  0  8.80%  8.80% קבוצת
Alpha Intelligence Capital Fund 1  2,101,061  0  3.86%  3.45%  

BRV Aster Fund I, L.P.  3,161,431  0  5.81%  5.20%  
נשיא לענייני אסטרטגיה , קראוס רן

  ופיתוח עסקי
3,510,684  1,755,342  6.45%  8.65%  

  2.42%  2.15%  303,000  1,170,684  מנכ"ל ודירקטור, קליינר מאיר
  0.71%  0.18%  331,274  100,000  ומכירות מוצר"ל סמנכ, רוטברג איתן

  0.26%  0  157,000  0  ישי קורלרו, סמנכ"ל כספים ותפעול
  0  0  0  0  דירקטוריון"ר יו, שטרן רן

  0  0  0  0  דירקטור, גלעד שאול
  

 בין נושאי משרה ו/או בעלי ענייןל הסדרת יתרות חו"ז בין החברה .8.7

במהלך כל אחת  נושאי משרה ו/או בעלי עניין בחברהלהלן פירוט יתרות חו"ז בין החברה לבין 

  ):דולראלפי ב(ובסמוך למועד התשקיף  2020-ו 2019מהשנים 

  בעל הענייןנושא המשרה / 
 נכוןיתרה 

למועד 
  התשקיף

  בדצמבר 31חודשים שהסתיימה ביום  12לתקופה של 
2020  2019  

יתרה גבוהה 
  ביותר

יתרה לסוף 
תקופה 

  )מבוקר(

יתרה גבוהה 
  ביותר

יתרה לסוף 
תקופה 

  )מבוקר(
  ---  22.5  42  42  ---  רן קראוס

  16  16  16  16  ---  מאיר קליינר
  16  16  16  16  ---  ישי קורלרו

  12  16  16  16  ---  איתן רוטברג
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  2021_____ ___ ב
  

  לכבוד
____________  

  
  

  כתב פטור
  

את כל , לפטור ")החברה" איירובוטיקס בע"מ (להלן: החליט דירקטוריון ,2021אפריל ב 14ביום 
כלפיה, כולה או  ם, מראש ובדיעבד, מאחריותלכתב פטור זה נספח א'נושאי המשרה המפורטים ב

"), למעט בשל החלטת הפטוררת חובת הזהירות כלפי החברה (להלן: "מקצתה, בשל נזק עקב הפ
 1999-נזק עקב הפרת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט

  "). חוק החברות(להלן: "
  

ברוב , אישרה האסיפה הכללית של החברה, את החלטת הפטור 2021 אפרילב 21 ביוםשלאחר 
הנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא יכי היות והנך מכהן ו/או כ הרינו להודיעך הנדרש על פי הדין,

משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או 
הנך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה 

  ת כל דין, כדלקמן:ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראו
  

לחוק החברות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה  263-ו 259בכפוף להוראות סעיפים 
פוטרת אותך מראש מכל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין 
במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף 

ותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, כפי הי
  שתהיינה מעת לעת.

  
ב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על התחייבויות החברה על פי כת

פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין 
הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, אך לא 

  של שאר ההוראות בכתב פטור זה. יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן
  

 אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.  
  
  " או כל נגזרת שלהפעולה"

כמשמעותה בחוק החברות, לרבות גם החלטה ו/או מחדל   -לעניין כתב פטור זה 
ור זה ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב פט

בתקופות העסקתך ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או 
בתקופת היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד 
אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או 

  בעקיפין.
  
  "נושא משרה"

כמשמעותו בחוק החברות, לרבות כל עובד שהחברה תחליט   -לעניין כתב פטור זה 
  .פטורק לו כתב להעני

  
  
  
  
  

          
  בע"מ איירובוטיקס                    
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  2021 ____ב __

  
  לכבוד

_______________  
  

  כתב שיפוי
  

כי החברה  "),החברהדירקטוריון איירובוטיקס בע"מ (להלן: " החליט 2021אפריל ב 14ביום 
לכתב  נספח א'נושאי המשרה בחברה המפורטים בכל את תשפה ותיתן התחייבות מראש לשפות 

  ").החלטת השיפוישיפוי זה (להלן: " , בהתאם למפורט בכתבשיפוי זה
  

ברוב  אישרה האסיפה הכללית של החברה, את החלטת השיפוי, 2021אפריל ב 21שביום לאחר 
הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כיהנת ו/או הנך עשוי לכהן כנושא משרה הנדרש על פי דין, 

מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך עשוי בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך 
להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה ומתחייבת 

  כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:
  

  ההתחייבות לשיפוי  .1
  

 2בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות אותך בשל כל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף 
  עקב אחת או יותר מאלה:או שתוציא שתוטל עליך להלן, 

  
פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות   (א)

  בנות ו/או קשורות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת.
פעולותיך ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותך נושא משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד   (ב)

תאגיד כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין ו/או בעקיפין (להלן: " אחר
  ").אחר

  
 

  בכתב שיפוי זה:  
  

נושא "
 - "משרה

 1968 –, התשכ"ח ערך ניירותלחוק  (ד)37כהגדרתו בסעיף  –נושא משרה בכירה" "
ו/או כל דין אחר החל על פעילות החברה ונושאי ") ת ערךוחוק נייר(להלן: "
שהחברה תחליט להעניק לו ו/או נותן שירותים כל עובד בה וכן כירה הבהמשרה 

  כתב שיפוי.
 

"פעולה" או 
כל נגזרת 

  -שלה

, לרבות גם ")חוק החברות(להלן: " 1999-כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט
החלטה ו/או מחדל במשמע ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד כתב 

חברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה שיפוי זה בתקופות העסקתך ב
ו/או בתקופות כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של 

  החברה ו/או בתאגיד אחר כהגדרתו לעיל.
  

רת, תובענה תובענה פלילית, תובענה נגזתובענה מנהלית, לרבות תובענה אזרחית,  "תביעה"
לסעד  בקשה, תביעה לפיצויים כספיים ות נושיםתביעוייצוגית, בקשות הסדר, 

 .הצהרתי
  

  עילות השיפוי  .2
  

לעיל תחול בשל כל חבות או הוצאה, שהינה בת שיפוי על פי  1ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף 
  דין ועל פי תקנון החברה, כמפורט להלן:

  
דין שניתן בפשרה חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק   2.1

או פסק בורר שאושר בידי בית משפט, הקשורה במישרין או בעקיפין לאחד או יותר 
") או כל חלק מהם התוספתמהאירועים המפורטים בתוספת לכתב שיפוי זה (להלן: "

") ובלבד שהסכום המירבי של השיפוי בגין כל אחד האירועים הקובעים(להלן: "
הסכום הקבוע בתוספת, כשהוא צמוד לעליית מדד  מהאירועים הקובעים לא יעלה על

ועד למועד השיפוי  על ידי החברה כתב שיפוי זה האישור שלהמחירים לצרכן החל ממועד 
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בפועל, לכל אחד מאירועים הקובעים, ביחס לכל אירוע ולכל נושא משרה בחברה בנפרד 
  ");החבות הסופית(להלן: "

  
ר טרחת עורך דין, אשר הוצאת עקב חקירה או הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכ  2.2

הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא 
ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או  1הגשת כתב אישום נגדך

שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי 
 פעולה בשל והכל או בקשר לעיצום כספי בירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פליליתבע

  ; בחברה משרה נושא היותו בתוקף שעשה
  –בפסקה זו   

משמעו סגירת  –סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית     
(בסעיף קטן זה  1982- לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 62התיק לפי סעיף 

 231חוק סדר הדין הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  –
  לחוק סדר הדין הפלילי;

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך  –" חבות כספית כחלופה להליך פלילי"  
ס על עבירה , קנ1985-פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו

  שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר.
  

או  הוצאתהתדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, ש , לרבות הוצאותהוצאות  2.3
בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או תאגיד אחר, לפי  תשחויב

, או ית, או באישום פלילי שממנו זוכ2ידי אדם אחרהמקרה, או בשם מי מהם או ב
 בשל והכל ,בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית תורשעהבאישום פלילי שבו 

  .בחברה משרה נושא היותו בתוקף שעשה פעולה
  

, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, שהתנהל בעניינךהוצאות שהוצאת בקשר עם הליך   2.4
  רך דין. ובכלל זה שכר טרחת עו

לחוק ניירות ערך (הטלת עיצום כספי  3לפי פרק ח'הליך  –" הליךזה " 2.4סעיף לעניין 
לחוק ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה  4ח'הליך לפי פרק , בידי רשות ניירות ערך)

(הסדר לחוק ניירות ערך  1ט'מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית), הליך לפי פרק 
סימן ד' לפי הליך  ,ם או הפסקת הליכים, המותנית בתנאים)להימנעות מנקיטת הליכי

צום כספי ורישום י(סעדים, ע(הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי 
, הליך לפי חוק הגברת האכיפה בשוק בחלק התשיעי לחוק החברות חברה כחברה מפרה)

ק התחרות הכלכלית, לחו) 2טז(ב)(50סעיף לפי , 2011-ההון (תיקוני חקיקה), תשע"א
ג' לחוק החברות, וכל הליך אדמיניסטרטיבי בו ניתן לבטח 363סעיף לפי , 1988-התשמ"ח

ע"פ דין את הוצאות ההליך; וככל שחוק כאמור מחייב הוספת תניה המתירה שיפוי 
   .החברה, תניה זו תחשב כלולה בתקנון החברהוביטוח כאמור בתקנון 

  
לחוק  4לפי פרק ח' לחוק ניירות ערך)(א) 1נד(א)(52ור בסעיף תשלום לנפגע ההפרה כאמ  2.5

  . ניירות ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית)
  

(לרבות, מבלי לגרוע  שניתן לשפות נושא משרה בגינו על פי דין אחר מחדל או מעשה כל  2.6
) לחוק ניירות ערך, ככל 1)(ח(ב56מכלליות האמור, שיפוי ביחס לנושאים הנזכרים בסעיף 

) ובסעיף 1988- ) לחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח2טז(ב)(50שסעיף זה תקף, ובסעיף 
ג' לחוק החברות, וכל הליך אדמיניסטרטיבי בו ניתן ע"פ דין לשפות את הוצאות 363

, החברהההליך וככל שחוק כאמור מחייב הוספת תניה המתירה שיפוי כאמור בתקנון 
  .)החברהב כלולה בתקנון תניה זו תחש

  
  סכום השיפוי  .3

  
  סכום השיפוי המצטבר  3.1

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה במצטבר על פי כל כתבי 
כתבי השיפוי שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי (להלן: "

מההון העצמי הקובע של  25%) 1גבוה מבין: (") לא יעלה על סכום השווה להשיפוי
"). לעניין זה סכום השיפוי המירבי(להלן: " מיליון ש"ח 25-) סך השווה ל2; (החברה

המיוחס לבעלי " פירושו סכום הונה העצמי של החברה ההון העצמי הקובע של החברה"

                                                 
 5של חזרה מאישום לאחר הגשת כתב אישום, ובכפוף לתנאי השיפוי המפורטים בסעיף מקרה בלרבות    1

  להלן.
  החברות. קותובע בתביעה נגזרת, כמשמעותה בחלרבות    2
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המבוקרים או סקורים לפי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים המניות של החברה 
  שיהיו נכון למועד תשלום השיפוי.כפי  פי העניין,, לשל החברה

  
לפגוע בזכותך לקבל  מובהר בזאת כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי

תגמולי ביטוח לרבות בגין האירועים הקובעים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, 
נושאי  שהחברה תקבל עבורך מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח של אחריות

בכפוף לכך כי לא ישולם לך כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת  משרה בחברה
  .להלן 5.6וכן בכפוף להוראות סעיף לעיל  2שיפוי כאמור בסעיף 

  
תשלומי החברה יהוו "רובד  להלן, מודגש במפורש כי 5.6מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

י המבטח, ככל שכאלה ישולמו. כמו כן מעבר לסך כל תגמולי הביטוח שישולמו ע"נוסף" 
מודגש כי התחייבות זו לשיפוי אינה חוזה לטובת צד ג' כלשהו לרבות מבטח כלשהו והיא 
אינה ניתנת להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום 
אשר לו מחויב מבטח על פי הסכם ביטוח שנערך עימו למעט ההשתתפות העצמית 

  ר.בהסכם כאמו הנקובה
  

במידה שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תעמוד לשלם במועד כלשהו, בתוספת סך כל 
סכומי השיפוי ששילמה החברה עד אותו מועד על פי כתבי השיפוי, יעלה על סכום השיפוי 
המירבי, יחולק סכום השיפוי המירבי או יתרתו, לפי העניין, בין נושאי המשרה בחברה 

מי שיפוי כאמור בגין דרישות שהגישו לחברה על פי כתבי השיפוי ולא שיהיו זכאים לסכו
, באופן שסכום השיפוי ")נושאי המשרה הזכאים(להלן: " שולמו להם לפני אותו מועד

רטה שבין סכום -, יחושב על פי היחס פרוהזכאיםשיקבל בפועל כל אחד מנושאי המשרה 
גיע לכל היה מלבין סכום השיפוי שהזכאים גיע לכל אחד מנושאי המשרה היה מהשיפוי ש

אלמלא מגבלת סכום  ,, במצטבר, באותו מועד בגין דרישות אלההזכאיםנושאי המשרה 
  .השיפוי המרבי

  
שילמה החברה סכומי שיפוי לנושאי משרה בחברה בגובה סכום השיפוי המירבי לא תישא 

ושר באורגנים החברה בסכומי שיפוי נוספים אלא אם תשלום סכומי השיפוי הנוספים יא
בחברה שיהיו מוסמכים לאשר הגדלה זו על פי דין במועד תשלום סכומי השיפוי הנוספים 

  ובכפוף לשינוי תקנון החברה, במידה וידרש לשם כך, על פי דין.
יובהר כי אין בכתב שיפוי זה כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום 

פי פוליסת -יפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח עלהשיפוי המרבי בשל אירועים נשוא הש
ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי 
משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין מכל סיבה אחרת ובלבד 

  שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.
  

  בגין האירועים הקובעיםסכום השיפוי   3.2
לעיל, ההתחייבות לשיפוי בגין כל אחד מהאירועים הקובעים  3.1בכפוף לאמור בסעיף 

תוגבל, ביחס לכל נושא משרה בחברה בנפרד ולכל אירוע בנפרד, בסכום החבות או 
ההוצאה שהינה בת שיפוי כאמור לעיל אך לא יותר מסכום השיפוי המקסימלי ביחס לכל 

  הקובעים.  אחד מהאירועים
   

  תשלומי ביניים  .4
עם קרות אירוע שבגינו תהיה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה 
לרשותך, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם 

, באופן הכרוכים בטיפול בכל הליך משפטי נגדך הקשור לאותו אירוע, לרבות בהליכי חקירה
והכל בכפוף  ,תובטחונערבויות והעמדת  תלרבושאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך, 

יודגש כי החברה לא תדרוש כתנאי להעברת לתנאים ולהוראות הקבועים בכתב שיפוי זה. 
  . הכספים האמורים העמדת בטחונות כלשהם על ידך

  
כתב שיפוי זה בקשר להליך  במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת

משפטי כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים יחולו 
  להלן. 5.8הוראות סעיף 

  
  תנאי השיפוי  .5

  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, השיפוי על פי כתב שיפוי זה כפוף לתנאים שלהלן:
  

  הודעת השיפוי  5.1
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ו/או חקירה ו/או הליך מנהלי הליך משפטי תביעה ו/או  על כלבכתב אתה תודיע לחברה 
על כל התראה בכתב או או ו/נגדך  ובידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, שייפתח

כל חשש או איום שהליכים כאמור יפתחו נגדך בקשר לכל אירוע שבגינו עשוי לחול 
היוודע לך לראשונה על "), וזאת באופן מיידי לאחר שההליךהשיפוי (להלן ביחד ולחוד: "

הודעת (להלן: " ובמועד שיותיר זמן סביר לתגובה לאותו הליך, כנדרש על פי כל דיןכך 
") ותעביר לחברה ו/או למי שהיא תורה לך, כל מסמך שימסר לך ו/או שיהיה השיפוי

  ברשותך בקשר לאותו הליך. 
תחייבויותיה אי מסירת הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מה

על פי כתב שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה 
מהותית בזכויותיה של החברה להתגונן בשמה (במקרה שגם היא תתבע באותו הליך) 

  ו/או בשמך כנגד התביעה ובהיקף הפגיעה האמור.
  

  הטיפול בהגנה  5.2
או לתנאי פוליסת  אות הדין הרלבנטיותבכפוף לכך שהדבר אינו עומד בסתירה להור
החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את ביטוח אחריות נושאי משרה שרכשה החברה, 

הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה 
 תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות). החברה ו/או
, עורך הדין כאמור יפעלו במסגרת הטיפול הנ"ל בכדי להביא את ההליך הנ"ל לידי סיום

; עורך הדין ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם ניהולו
שמונה ע"י החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר 

ניגוד עניינים בינך ובין החברה לחשש  ורך הדיןלדעתך או לדעת החברה או לדעת ע
, יודיע לך עוה"ד האמורהחברה תודיע לך או או לחברה תודיע בהגנתך בפני אותו הליך, 

על ניגוד עניינים זה ואתה תהיה רשאי למנות עורך דין מטעמך לטיפול  לפי העניין,
דין כאמור. -ינוי עורךבהגנתך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מ

על אף האמור בסעיף זה, אם פוליסת ביטוח הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה תחול 
נהגו בהתאם להוראות הפוליסה בכל הקשור בחילוקי אתה והחברה תעל אותו עניין, 

דעות עם המבטח בדבר זהות הפרקליט המייצג, אם הוראות הפוליסה יחייבו זאת, באופן 
לפרקליט המייצג האחר לא תאפשר למבטח להשתחרר מחובתו לפי שמסירת הטיפול 

החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך הנ"ל  הפוליסה או להקטינה בדרך כלשהי.
בדרך של פשרה ו/או הסדר ו/או תסכים לפשרה ו/או הסדר שכתוצאה ממנה תידרש 

שולמו במסגרת לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי זה ואשר אף לא י
רכש, על ידי החברה ו/או חברה ירכש, אם ייביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה שי

בת שלה ו/או חברה קשורה שלה ו/או תאגיד אחר, אלא בהסכמתך המוקדמת, בכתב, 
לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהיה רשאית להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל 

פישור או גישור, אלא בהסכמתך המוקדמת לכך, בכתב, להכרעה בדרך של בוררות או 
ובלבד שלא תסרב לתת הסכמתך זו אלא מנימוקים סבירים שימסרו לחברה בכתב. למען 
הסר ספק, אף אם תועבר המחלוקת בהליך לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור 

  או בכל דרך אחרת, החברה תישא בכל ההוצאות הקשורות בכך. 
  

האמור לעיל החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום את ההליך הנ"ל בדרך של על אף 
פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך הנ"ל להכרעה בדרך של בוררות 

תן לכך את הסכמתך יאו פישור או גישור במקרים של אישומים פליליים נגדך, אלא אם ת
האמורה בפסקה זו לפי שיקול דעתך  מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמתך

  דרש לנמק את אי הסכמתך.יהבלעדי ומבלי שת
  

(או תקופה קצרה יותר  ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה 7במידה שתוך 
, כאמור לעיל, החברה לא אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך)

צוגך על יהליך כאמור, או אם אתה תתנגד ליתיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני ה
ידי עורכי הדין של החברה מטעמים סבירים או מחשש לניגוד עניינים, אתה תהיה רשאי 
למסור את ייצוגך לעורך דין שיבחר על ידך והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות 

  דין כאמור.-שיהיו לך בגין מינוי עורך
  

  שיתוף פעולה עם החברה  5.3
בקשת החברה תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לעיל,  לפי

  לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
אתה תשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל וכן תקיים את כל 

אי משרה שהחברה ו/או אתה תתקשרו הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נוש
בה בקשר עם התגוננות בהליך, בכל אופן סביר שיידרש ממך על ידי מי מהם במסגרת 
טיפולם בקשר לאותו הליך, ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה 



  6

לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן 
  לעיל.  3- ו 1וזאת בכפוף לאמור בסעיפים  בעצמך,

ידי החברה או על ידך, לא יפורשו -שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על
פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה -פי כתב שיפוי זה ועל-בשום נסיבות כויתור על זכויותיך על

ימוש זכויותיך או ממך מלנקוט בכל הצעדים המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מ
  כאמור.

  
  כיסוי החבויות  5.4

לעיל ובין אם לאו, היא תדאג לכיסוי  5.2בין אם החברה תפעל לפי המפורט בסעיף 
דרש לשלמם או לממנן ילעיל, באופן שאתה לא ת 2החבויות וההוצאות האמורות בסעיף 

כתב בעצמך, וזאת, מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור ב
שיפוי זה ו/או פוליסת הביטוח שתרכוש החברה מעת לעת, אם תרכוש, והכל בכפוף 

 לעיל. 3- ו 1לאמור בסעיפים 
  

  אי תחולת השיפוי במקרים של פשרה או הודאה  5.5
השיפוי בקשר להליך כלשהו נגדך, כאמור בכתב שיפוי זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע 

אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה  ממך לתובע בעקבות פשרה או בוררות,
או לקיום אותה בוררות לפי העניין ואולם החברה לא תמנע מלתת את או הסדר 

  הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים.
כמו כן, השיפוי לא יחול במקרה של הודאתך באישום פלילי בעבירה שאינה דורשת 

אלא אם הודאתך קיבלה , לעיל 2.4 ףכהגדרתו בסעיאו בהליך, הוכחת מחשבה פלילית 
 את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

 
  אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי או ביטוח מצד שלישי  5.6

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים 
ל אחריות כאמור שולמו בפועל לך או עבורך או במקומך בכל דרך שהיא במסגרת ביטוח ש

למען הסר  נושאי משרה בחברה, או במסגרת שיפוי של צד שלישי כלשהו זולת החברה.
לסכום  ובנוסף זה יחול מעבר שיפוי ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב

שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, 
כפל פיצוי בגין חבות או הוצאה שהינה בת שיפוי כאמור  בכפוף לכך כי לא ישולם לך

לעיל וכי במקרה שבו תקבל שיפוי מאת מבטח של החברה בהתאם לפוליסת  2בסעיף 
ח כל הסכם שיפוי אחר, בגין העניין נשוא ואחריות דירקטורים ונושאי משרה או מכ

השיפוי כאמור  ו/או ההוצאה בתהשיפוי, יינתן השיפוי בגובה ההפרש בין סכום החבות 
ח פוליסת הביטוח או הסכם השיפוי האחר בגין ו, לבין הסכום שהתקבל מכלעיל 2בסעיף 

אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי 
האמור בסעיף זה לא יחול על ההשתתפות העצמית החלה לפי כן, יובהר כי - כמו המרבי.

  .נושאי משרה הנערכת ע"י החברהדירקטורים ואחריות  תנאי הפוליסה לביטוח
  

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה 
ו/או מועסק בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר 

  ") יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייב(להלן ביחד ולחוד: "
החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהיה זכאי לקבל   )(א

ותקבל בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד 
החייב ו/או על פי התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי שניתנו על ידי 

  התאגיד החייב.
כיסוי ביטוחי בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך אם דרישתך לקבלת שיפוי ו/או   (ב)

בתאגיד החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד 
החייב או חברת הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי 
כתב שיפוי זה סכומים להם תהיה זכאי על פי כתב שיפוי זה, אם תהיה זכאי 

ואתה תמחה לחברה את זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב  ,סכומים אלול
ו/או על פי פוליסת הביטוח של התאגיד החייב ותסמיך את החברה לגבות סכומים 
אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו תדרש לקיום הוראות סעיף זה. לעניין זה הנך 

את זכויותיך דרש על ידי החברה לצורך המחימתחייב לחתום על כל מסמך שי
  האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך.

למען הסר ספק מובהר כי אין בכתב שיפוי זה בכדי להעניק לתאגיד החייב ו/או לכל   (ג)
צד שלישי אחר זכויות כלשהן כלפי החברה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות 

החברה כהשתתפות בשיפוי האמור לעיל, זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מ
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ו/או בכיסוי הביטוחי שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף 
  תפקידך בתאגיד החייב.

  
  תשלום השיפוי  5.7

עם בקשתך לביצוע תשלום כלשהו בקשר לאירוע כלשהו על פי כתב שיפוי זה תנקוט 
החברה בכל הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור 
שיידרש בקשר לכך, אם יידרש. אם יידרש אישור כלשהו לתשלום כאמור, ואותו תשלום 
לא יאושר מכל סיבה שהיא, יהיה תשלום זה או כל חלק ממנו שלא יאושר כאמור, כפוף 

 לאישור בית המשפט והחברה תפעל להשגתו.
  

   החזרת סכומי שיפוי ששולמו  5.8
במקרה שהחברה תשלם לך או במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב שיפוי זה בקשר 
להליך כאמור, ולאחר מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם סכומים, 
יחשבו סכומים אלה כהלוואה שניתנה לך על ידי החברה, אשר תישא ריבית בשיעור 

שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה הטבה המזערי כפי 
חייבת במס, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הנ"ל לחברה, בצירוף מע"מ בגין הריבית 

החברה תקבע על פי דין, לכשתידרש בכתב על ידיה לעשות כן ולפי הסדר תשלומים ש
 חודשים מהמועד 3-עד לא יאוחר מובלבד שהסכומים האמורים ישולמו במלואם לחברה (

  .בו התברר לחברה כי אינך זכאי לשיפוי בגין הסכומים האמורים
  

תמחה את מלוא  -בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא 
זכויותיך להשבה של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו 

משה, ומשעשית כן, תהיה פטור מהחזרת הסכום שהזכות תהיה תקפה והחברה תוכל למ
את הסכום או את לחברה . לא עשית כן, תהיה חייב להחזיר לחברה להשבתו הומחתה

חלקו, לפי העניין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה שתהיה זכאי להחזר 
 הסכום מאת התובע.

  
  העמדת בטחונות לטובת המבטח  5.9

לעיל  3.1לעיל) והיות וכמפורט בסעיף  4בכתב שיפוי זה לעיל (לרבות סעיף על אף האמור 
תשלומי החברה יהוו "רובד נוסף" מעבר לתגמולי הביטוח שישולמו לך על ידי המבטח, 

ת זכאי לשיפוי, בו תידרש ככל שאלה ישולמו, הרי שבכל אירוע בו תהיה עשוי להיו
פול בהליכים משפטיים המתנהלים נגדך הוצאות ותשלומים שונים הכרוכים בטילהוציא 

והקשורים באותו אירוע, תפנה ראשית למבטח לצורך קבלת הכספים הדרושים לכיסוי 
ההוצאות והתשלומים האמורים. לצורך כך מתחייבת החברה בזאת להעמיד לטובת 
המבטח את כל הביטחונות הנדרשים על ידי המבטח, ככל שיידרשו, לצורך קבלת הכספים 

, ובלבד שגובה הביטחונות האמורים לא יעלה על סכום השיפוי המירבי, האמורים
  כהגדרתו להלן. 

במידה ובשלב מאוחר יותר יתברר שאינך זכאי לכספים אותם תקבל, ככל שתקבל, 
מהמבטח, תידרש להחזיר לו את הכספים האמורים מיידית על מנת להביא לשחרור 

דה ולא תעשה כן, יראו בביטחונות, הביטחונות שהעמידה החברה לטובת המבטח. במי
שהועמדו על ידי החברה למבטח ומומשו על ידו, כהלוואה אשר תישא תנאים כמפורט 

   לעיל, בשינויים המחויבים. 5.8בסעיף 
  
   תקופת השיפוי  .6

יורשיך וחליפים אחרים שלך  ,לזכות עזבונך ,התחייבויות החברה לפי כתב שיפוי זה יעמדו לזכותך
וזאת גם לאחר סיום  והיא לא תבוטל ולא תשונה אלא לטובתך, ,ללא הגבלת זמןעל פי דין, 

העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות של 
ללא תלות במועד הגילוי של האירוע החברה ו/או בתאגיד האחר כהגדרתו לעיל, לפי המקרה, 

נתן השיפוי נעשו בתקופת יובלבד שהפעולות בגינן י, כתב שיפוי זה בגינו הינך זכאי לשיפוי לפי
העסקתך בחברה ו/או כהונתך כנושא משרה בחברה ו/או בחברות הבנות של החברה ו/או בחברות 

  הקשורות של החברה ו/או באותו תאגיד אחר. 
  
רה על פי כתב התחייבויות החבכתב התחייבות זה כפוף לכל דין ולמסמכי ההתאגדות של החברה.   .7

שיפוי זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין, לשם התכלית שלה 
נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראת דין שלא ניתן להתנות 

או לגרוע עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תיגבר הוראת הדין האמורה, אך לא יהא בכך כדי לפגוע 
  מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.
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כתב שיפוי זה ייכנס לתוקף עם חתימתך על עותק ממנו במקום המיועד לכך ומסירת העותק   .8
  החתום לחברה.

  
 אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב פטור שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.  .9

ה בזאת כי ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה איננה גורעת מזכותלמען הסר ספק מובהר כן, -כמו
בדיעבד או מראש ו/או להרחיב כל שיפוי קיים, הכל  ףנוס ושל החברה להחליט על שיפוי כלשה

   בכפוף לקבלת אישורים כנדרש על פי כל דין.
ותר על למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהתחייבות בכתב השיפוי כדי לבטל או לגרוע או לו

כל שיפוי אחר שנושא המשרה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין או על פי כל 
התחייבות או הסכם קודמים של החברה ובלבד שהחברה לא תחויב לשפות את נושא המשרה 

וההוצאות שנגרמו לו בפועל בגין כל אירוע, גם לפי ההתחייבות הקודמת (אם וככל  החבותביותר מ
ובלבד שסכום השיפוי הכולל, (למעט סכומים המתקבלים  קף) וגם לפי כתב שיפוי זהשתהייה בתו

 מפוליסות הביטוח) לא יעלה על סכום השיפוי המירבי כהגדרתו לעיל.
  

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  .10
  

אביב מסורה הסמכות  בתלהמוסמך דין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל ולבית המשפט ה  .11
 שום הסכם זה.יית, לדון במחלוקות שינבעו מיבלעדה
 

  
  ולראיה באה החברה על החתום:

  
  

  איירובוטיקס בע"מ    תאריך
  
  
  

 5.8מאשר קבלת כתב שיפוי זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו ובכלל זה גם לסעיף הח"מ, אני 
  לעיל.

  
          

  חתימה    תאריך



  9
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  התוספת
 האירועים הקובעים

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי לקוח, ספק, קבלן או כל צד שלישי אחר המקיים כל סוג 
של עסקים עם החברה, חברות בנות שלה, חברות קשורות שלה או תאגיד אחר כהגדרתו 

") לרבות בנוגע לניהול משאים ומתנים החברהבתוספת זו ביחד ו/או לחוד: " לעיל (להלן
ידי אדם ו/או תאגיד -נגד נושא המשרה על הוגשהאשר ו/או כל תביעה ו/או דרישה  עימם

 . פי דין- עלכלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים 

 1 

גיל או בין כל תביעה או דרישה המוגשות בקשר לעסקה, בין שהינה במהלך העסקים הר
שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, לרבות בגין קבלת אשראי, מכירה, השכרה, 
העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות, לרבות ניירות ערך, וכן קבלת ו/או מתן אופציה 

לרבות, אך מבלי ( למכירה, השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור
מור לעיל, טובין, מקרקעין, ניירות ערך, או זכויות, או מתן או קבלת לגרוע מכלליות הא

וכן קבלת ו/או מתן אופציה למכירה,  משא ומתן להתקשרות בעסקה ),זכות בכל אחד מהם
שעבוד נכסים והתחייבויות השכרה, העברה או רכישה של נכסים או התחייבויות כאמור, 

בהסכמי מימון עם בנקים ו/או גורמים  ומתן או קבלת ביטחונות ובכלל זה התקשרויות
, במישרין או בעקיפין, פיננסיים אחרים לצורך מימון עסקאות או התקשרויות המבוצעות

 . והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל סיבה שהיא

 2 

עצמאיים, זכיינים,  קבלנים ,כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, סוכנים
או יחידים אחרים או גוף ם, ספקים ונותני שירותים למיניהם לקוחות, מפיצים, משווקי

 המועסק או המספק שירותים לחברה בקשר לפיצויים אותם חייבים להם או נזקים או
חבויות אשר נגרמו להם בקשר עם העסקתם על ידי החברה או התקשרותם עם החברה 

מעביד לרבות -ם הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובדובכלל זה גם אירועי
קידום עובדים, טיפול בהסדרים , ניהול משא ומתן בקשר לתנאי העסקה או סיומם

אירועים הקשורים , וכן קופות ביטוח וחסכון, הענקת ניירות ערך והטבות אחרות פנסיונים,
 .גוף ובין אם גרמו לנזקי רכושבבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי 

 3 

כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם 
לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה 

הנפקה, למחזיקי ניירות ערך של החברה, או למחזיקי ניירות ערך בכח, לרבות בכל הנוגע ל
הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה או זיקה לניירות ערך של החברה או כל פעילות השקעה 
אחרת המערבת או המושפעת מניירות הערך של החברה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 
אירוע זה יחול גם ביחס להצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף, הצעה פרטית, הצעת רכש 

  ניירות ערך אחרת. חליפין או כל הצעת
כל תביעה או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם 

-לדין, או בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מס
הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מרכז השקעות, רשויות מקומיות, משרד לאיכות 

 גורם ממשלתי או מוסדי או איגוד מקצועי או אחר . הסביבה וכל

 4 

הנפקת ניירות הערך הצעת ו/או לכל תביעה או דרישה ביחס לכל אירוע אשר נובע או קשור ל
ו/או בהצעת רכש ו/או בהצעת רכש  או בהנפקה פרטיתו/או לעובדים ו/של החברה לציבור 

כולל בין השאר אך לא רק תביעות ( חליפין ו/או בכל דרך אחרת, בישראל או מחוץ לישראל
ו/או טיוטת תשקיף להשלמה ו/או הודעה משלימה ו/או תשקיף מדף המבוססות על תשקיף 

ו/או דוח הצעת מדף ו/או מתאר ו/או דוח הצעה פרטית ו/או מפרט הצעת רכש ו/או דוח 
פרטים  גילוי של-, או על גילוי או אי")הדוח(בסעיף זה להלן: " שפורסם על ידי החברהאחר 

-, או על קיום או איההצעה על פי הדוחדיווח בעניין כלשהו לאחר -בו, או על דיווח או אי
ולרבות כל תביעה או דרישה ביחס לכל  ,ים)יקיום של הוראות דיני ניירות הערך הרלבנט

לרבות בכל טיוטה שלו, שהתרחשו לפני תאריך בדוח גילוי במצג ו/או הנושאים שהיו טעונים 
ומסתיימת בגמר התקופה להגשת הדוח לאחריו בתקופה המתחילה בתאריך , או הדוח

ואשר לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין (לפי העניין)  ו/או בגמר תקופת הקיבול הזמנות
(להלן: "דיווח חסר ו/או תאגיד בשליטתה או בדיווחים מאוחרים יותר שנתנה החברה  דוחב

דיעת נושא המשרה דבר קיומו של הדיווח החסר או או מטעה") ובלבד שמיד לאחר שהגיע לי
לרבות דוחות  –הוא פעל כנדרש על פי דין. לעניין פסקה זו, "דיווחים"  בדוחהמטעה 

תקופתיים, דוחות מיידים, דוחות כספיים וכן כל דוח אחר שעל החברה או על נושא המשרה 
  ליתן על פי כל דין.

5  

ה שבוצעה או הנטענת שבוצעה או שימוש לרעה כל תביעה או דרישה המוגשות ביחס לעיל
 6 ביחס לזכות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה או מי מטעמה.

  7  החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות מכוחו.
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 כל פעולה הקשורה להגשת הצעות למכרזים ו/או לזיכיונות ו/או לרישיונות, מכן מין וסוג
  8  שהם.

כל תביעה או דרישה המוגשות על ידי מלווה או נושה או בנוגע לכספים שהולוו על ידיהם, או 
  9 חובות של החברה כלפיהם.

או נזק לעסק או  בגין נזקי גוף, לרבות מוות,כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי 
המיוחסים לחברה, או  לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל ,לנכס אישי
לעובדיה, סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לנושאי המשרה שלה, בהתאמה 

 .ו/או מתוקף תפקידם בחברה לפעול מטעם החברה

10 

כל תביעה או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי 
או העובדים של החברה, בכל הנוגע לתשלום,  החברה, או על ידי נושאי המשרה, המנהלים

דיווח, או תיעוד מסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית או כל 
תשלומי מס על נת ישראל וכל מדינה אחרת, לרבות תשלום אחר הנדרש על פי חוקי מדי

וח מכס, ביט הכנסה, מס מכירה, מס שבח, מסי העברה, בלו, מס ערך מוסף, מס בולים,
משכורות או עיכוב שכר לעובדים או עיכובים אחרים, לרבות כל סוג של ריבית  לאומי,

 ותוספות בגין הצמדה.

10 

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים 
, עבור נזקים של נכסים או מוצרים של החברה, או יחידים העוסקים עם המוצרים האמורים

 או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים או במוצרים האמורים. 
11 

כל פעולה מנהלתית, ציבורית או שיפוטית, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי 
תביעות, הנחיות, טענות, שעבודים, עיקולים, הליכי חקירה, או הודעות על חוסר ציות או 

פים אחרים הטוענים לאחריות פוטנציאלית או חבות הפרות מטעם רשות ממשלתית או גו
(לרבות עבור הוצאות אכיפה, חקירות, תגובות של רשויות ממשלתיות, ניקוי, הסרה או 
תיקון, עבור נזקים למשאבים טבעיים, נזקים קרקעיים, נזקים גופניים או קנסות או 

בין מחוצה לה, תרומות, שיפוי, תשלומי החלמה, פיצוי) כתוצאה מכך, בין בישראל ו
  המבוססים על או הקשורים ל:

(א) הופעה של שחרור נוזל, פליטה, דליפה, הצפה, שפיכה, חיסול, שחרור, סינון או נדידה על 
") או סיכון בזיהום או חשיפה זיהוםפני הקרקע ו/או מתחתיה ו/או מעליה (להלן ביחד: "

ת או חומרים אחרים אשר קיימת לכל סוג של חומר מסוכן, רעיל, נפיץ או רדיואקטיבי, פסול
חובה להסדירן בהתאם לחוקי איכות הסביבה, בכל מקום, השייך, המופעל, השכור או 

  המנוהל בידי החברה.
סביבתיים,  ת(ב) נסיבות היוצרות כל סוג של הפרה של חוקי איכות הסביבה, רישיונו

 ביבה.היתרים, או אישורים נוספים הנדרשים על פי חוקי איכות הס

12 

צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, מכתבי מנהלית, כל פעולה מנהלתית, ציבורית, שיפוטית, 
או הודעות  ), בכפוף לדיןמנהליים(לרבות הליכים  דרישות, הנחיות, טענות, חקירות, הליכים

של חוסר ציות או הפרה של פעולה של רשות שלטונית או גוף אחר הטוענים לאי מילוי 
נה, צו, פקודה, כלל, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או של הוראת חוק, תק

 נושאי המשרה בחברה במסגרת תפקידם בחברה.

13 

כל תביעה או דרישה, המתייחסות לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה 
הון החברה, הנוגעת לכך, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, שינוי ב

  הקמת חברות בת, פירוקן או מכירתן לצדדים שלישים. 
15  

של החברה או של נושא המשרה  ישה, המתייחסות להחלטה או פעילותכל תביעה או דר
במסגרת תפקידו בחברה, לאחר שבוצעו לגביה הבדיקות והתייעצויות המתאימות לסוג 

ריון החברה או באחת ירקטוהחלטה או פעילות מסוג זה, לרבות החלטות שהתקבלו בד
  מוועדותיו.

16  

כל תביעה או דרישה המתייחסות להתבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה או 
באסיפות כלליות של תאגידים ו/או לרבות במסגרת ישיבות דירקטוריון, בועדותיו,  ,הצבעה

תפקידו על ידי נושא המשרה במסגרת בתום לב באורגנים אחרים של תאגידים שנעשתה 
  בחברה.

17  

כל תביעה או דרישה ביחס לחוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר 
, או 1999-לחוק החברות התשנ"ט 329כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת בהתאם לסעיף 

  .וכן בכל חיווי דעה ו/או מצג הנדרש על פי הוראות הדין הימנעות ממתן חוות דעת כאמור
18  

או דרישה, המתייחסות לאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונתו של נושא כל תביעה 
המשרה בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתאגיד אחר והכל אם הדבר נעשה 

  במסגרת תפקידו כנושא משרה ו/או כמועסק באחת החברות האמורות.
19  

ביאו לאי עריכת סידורי כל הפעולות הקשורות בביצוע עסקה בתחום הביטוח או פעולות שה
ביטוח נאותים, לרבות התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או 

  מבוטחים ו/או עם לקוחות אחרים.
20  
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חלוקת דיבידנדים לבעלי לובכלל זה  , כהגדרתה בחוק החברות,כל פעולה הקשורה לחלוקה
על ידי החברה החברה רים של ו/או ניירות ערך המילרכישת מניות  ,המניות של החברה

  ובלבד שאין בשיפוי בגין פעולה שכזו הפרה של כל דין.
21  

פעולת מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס ל
ו/או לניהול תיק השקעות ו/או חשבונות אצל חברי בורסה ו/או בנקים  עבור או בשם החברה

  ו/או פיקדונות.
22  

ו/או  בוחנתלהשקעות שהחברה  הקשורה הפעולל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לכ
, המתבצעות בשלבים שלפני ו/או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך בניירות ערך כלשהם מבצעת

פעולות וכן תביעות הקשורות ל התקשרות בעסקה, ביצועה, פיתוחה, המעקב והפיקוח עליה
או חברות בנות של החברה), במישרין ו/או בעקיפין, רכישה ו/או מכירה (על ידי החברה ו/

או השקעה בני"ע של תאגידים  של נכסים (לרבות מניות) וזכויות, בישראל ומחוץ לישראל
, לרבות רכישה ו/או מכירה של גרעיני שליטה והכל שונים או קבלת זכויות בתאגידים שונים

מהלך העסקים הרגיל של בין אם נעשו במהלך העסקים הרגיל של החברה ובין שלא ב
החברה, ולרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ההחלטות, ההסכמים, ההודעות, 

וכרוך והדיווחים הקשורים בכך, וכל עניין אחר הקשור  , ניהול המשא ומתןמסמכי הגילוי
בכל האמור לעיל, במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו רכישות ו/או מכירות כאמור 

   .בין אם לא יושלמו, מכל סיבה שהיאו

23  

כל תביעה ודרישה מצד מחזיקי ניירות ערך של החברה, ובכללם בעלי מניות בחברה, לרבות 
מחזיקי ניירות ערך (לרבות מניות) עתידיים של החברה או נושים של החברה, בגין הפרה של 

  תביעה. דיני החברות, דיני ניירות ערך או כל דין אחר המקנה להם עילת
24  

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס למינוי או בקשה למינוי כונס נכסים לנכסי החברה ו/או 
חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה או לחלק כלשהו מנכסיהן ו/או בקשת פירוק 
כנגד החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה ו/או הליך כלשהו לצורך 

  עם נושים של החברה ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות של החברה. פשרה או הסדר

25  

פעולות הקשורות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירת חברות, 
גופים משפטיים או נכסים, וכן באירועים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים עסקיים 

פולים, בפיצולים או במיזוגים ותוצאות משפטיות ואחרות ובכלל זה הסדרים כובלים, מונו
  העשויות לנבוע מהם.

26  

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לניהול כספים, ניהול חשבונות, הלוואות ומסגרות 
אשראי, עסקאות במכשירים פיננסיים, ערבויות בטחונות, נאמנויות, הסכמי ניהול ויעוץ 

  פיננסי וכד' 
27  

דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לדיווח או הודעה המוגשים על פי חוק כל תביעה או 
לרבות תקנות שהותקנו  1968-ו/או חוק ניירות ערך, התשכ"ח 1999- החברות, התשנ"ט

מכוחם, או על פי חוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל, או על פי כללים או 
לה ו/או הימנעות מהגשת דיווח או הודעה  הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה

  כאמור.

28  

כל תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הנוגעת לעריכה ו/או לאישור דוחות תקופתיים 
ו/או דוחות ביניים ו/או דוחות מידיים ו/או תוכניות עסקיות ו/או תקציב ו/או תחזיות ו/אות 

  רגוניות ו/או הליכי בקרות פנימיות.אי-ו הנחיות פניםאתוכניות עבודה ו/או נהלים ו/
29  

כל תביעה או דרישה המתייחסת לבקרה פנימית בחברה ולנהלים בדבר הדיווח והגילוי 
בדוחות התקופתיים והמידיים של החברה, לרבות בדוחות הכספיים של החברה ובדוח 

גילוי, הדירקטוריון וההנהלה בנוגע לאפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ה
בהצהרות האישיות של מנכ"ל החברה ו/או של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
ו/או רואה החשבון המבקר של החברה ביחס לאפקטיביות הבקרה הפנימית ותהליכי הגילוי 

  והבקרה המצורפות לדוחות התקופתיים ובכן בכל הנוגע להפרת הוראות הדין לגביהם

30  

שר עם אירוע שהשפיעו או עשויים להשפיע באופן מהותי על רכוש כל תביעה או דרישה בק
  31  החברה, זכויותיה, התחייבויותיה או רווחיותה.

  
   לרבות תאגיד בשליטתה. –לעניין תוספת זו "חברה" 
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 מטרות מדיניות התגמול ועקרונות כלליים .1

") העוסק 20תיקון (להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 20 נכנס לתוקפו תיקון 2012בדצמבר  12ביום  .1.1

אגרות פרטיות שהן חברות  באישור ובהסדרת מבנה התגמול לנושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות

 חוב.

נושאי מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל, במידת הצורך, לתמרץ ולתגמל את  .1.2

המשרה בה. בנוסף, מדיניות התגמול יוצרת שקיפות בכל הנוגע לתנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה 

בחברה ומקרבת בין האינטרסים של נושאי המשרה בחברה לבין בעלי מניותיה, באמצעות יצירת 

בניהול  תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה להשאת רווחי החברה וזאת תוך שמירה על איזון ראוי

 הסיכונים של החברה. 

 מטרתה של מדיניות תגמול זו הינה לקבוע קווים מנחים ביחס לדרך התגמול של נושאי משרה בחברה .1.3

שיאפשרו איזון ראוי בין החשיבות לתגמל בעקרונות  תוך התאמה לפעילות החברה הנוכחית והתחשבות

צורת התגמול עולה בקנה אחד עם לבין הצורך להבטיח ש ,נושאי משרה בחברה באופן מידתי וראוי

הארוך. לפיכך, החברה שואפת לטווח האסטרטגיה העסקית והארגונית של החברה לטווח הקצר ו

להתאים את מדיניות התגמול למטרותיה, תכניות העבודה שלה, מצבה הפיננסי, גודלה, אופי פעילותה, 

תשקף את התרומה של נושא המשרה רווחיותה ומדיניות הסיכונים שלה מחד, ומאידך מדיניות התגמול 

נושאי המשרה  מטרת מדיניות התגמול הינה לאפשר גיוס, שימור ופיתוחיתר על כן,  ותפקידו בחברה.

 .של החברה, בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה

ו/או נושאי המשרה בחברות בנות חברה (כהגדרתם להלן) בנושאי המשרה כל חלה על  מדיניות התגמול .1.4

כי מדיניות התגמול של החברה אינה חלה על  ,בלבד. מובהר בזאתבבעלות ובשליטה מלאה של החברה 

(שאינם נושאי משרה כהגדרתם  1968-, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח'נושאי משרה בכירה'

 .להלן)

יות תגמול זו, תהיינה כפופות להוראות תקנון מדיניות תגמול זו וכל מדיניות תגמול שתחליף מדינ .1.5

החברה ובכל מקרה של מחלוקת בין האמור במדיניות התגמול כפי שתהיה באותו מועד, לבין האמור 

 , תגברנה הוראות תקנון החברה.כפי שיהיה באותו מועד רהבתקנון החב

האורגנים המוסמכים של  יתנאי כהונה והעסקה לכל נושא משרה בחברה יאושרו באופן ספציפי על יד .1.6

החברה בהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה באותו מועד, ובהתחשב בהוראות מדיניות התגמול 

אימוץ מדיניות התגמול על ידי החברה אינה מקנה כל זכות לנושאי המשרה  ,כי יובהר כמפורט להלן.

  בה.

וגברים כאחד, ללא הבדל וללא המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא תחול על נשים  .1.7

 כל שינוי.

 

 הגדרות .2

להגדרות ולמונחים במדיניות תגמול זו תהיה המשמעות הקבועה להן בחוק החברות, אלא אם כן הוגדרו 

  אחרת במסגרת מדיניות התגמול. 

  –במסמך זה תהא למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם 

  ;והתקנות שהותקנו מכוחו 1999-החברות, התשנ"ט קחו  –  "חוק החברות"
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 -תקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), תשע"ג  –  "ההקלות תקנות"

2013;   

מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, משנה למנהל  – כהגדרתו בחוק החברות  –  "נושא משרה"

כללי, סגן מנהל כללי, כל ממלא תפקיד כאמור בחברה אף אם תוארו שונה, 

  דירקטור, או מנהל הכפוף במישרין למנהל הכללי;וכן 

כהונה  תנאי"

  "והעסקה

פטור, מתן התחייבות לתנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ובכלל זה,   –

מענק פרישה וכל הטבה, , שיפוימתן שיפוי או מתן ביטוח, התחייבות ל

תשלום אחר או התחייבות לתשלום כאמור, הניתנים בשל כהונה או העסקה 

  ור;כאמ

(כהגדרתם  לרבות תנאים נלווים ,שכר ברוטו חודשי ו/או דמי ניהול חודשיים  –  "קבועתגמול "

   .בתמורה לעבודתו לנושא המשרה למיםוהמש ,להלן)

בקביעת התגמול הקבוע לא יובא בחשבון שווי לצורכי מס והחזרי הוצאות     

  משתנים;

לפיצויים, לקרן פנסיה ו/או תגמולים ו/או תנאים סוציאליים (הפרשות   –  "תנאים נלווים"

מחשב נייד, , חופשה, הבראה, מחלה, טלפון, תביטוח מנהלים), קרן השתלמו

-, החזר הוצאות, הודעה מוקדמת, אינט, עלות רכב צמודביגוד, עיתון, אינטר

  תחרות וכיו"ב;

ם ו/או מענק חד התלוי בעמידה בביצועי ,מענק כספי -תגמול משתנה במזומן   –  "תגמול משתנה"

  ;ותגמול משתנה הוני בגין מאמצים ניכרים מצד נושא המשרה פעמי

  התגמול המשתנה;והסך הכולל של התגמול הקבוע   –  "התגמול הכולל"

  ;אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  –  "הבורסה"

מדד המחירים לצרכן המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   –  "מדד"

 .הכלכלי או כל גוף או מוסד רשמי אחר שיבוא במקומולמחקר 

 

  תוקף ותחולה .3

בעלי המניות כללית של האישרו דירקטוריון החברה והאסיפה , 2021יולי ב 19וביום  2021 יוניב 15ביום  .3.1

מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה ושל חברות בנות בהתאם להוראות  , בהתאמה,החברהשל 

מדיניות התגמול הינה קרי, . לתקנות ההקלות 1וכן בהתאם לאמור בתקנה  א לחוק החברות267סעיף 

 .לחברה ציבוריתשנים החל מהמועד בו תהפוך החברה  5 בתלתקופה 

מעת לעת את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה להוראות הדין תבחן  ועדת התגמול של החברה .3.2

לעיל אם חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות  1.3הרלוונטיות, למטרות החברה המפורטות בסעיף 

בעת קביעת מדיניות התגמול או מטעמים אחרים, ותפעל לעדכון מדיניות התגמול במידת הצורך, ובכלל 

(ועדת התגמול תהיה רשאית לעשות כן גם  תמליץ לדירקטוריון החברה על עדכון או הארכת תוקפהזה, 

 .במהלך תקופת מדיניות התגמול)
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הסכמי ההעסקה ו/או הניהול של נושאי המשרה בחברה, יעוגנו, במידת האפשר, הוראות  במסגרת .3.3

המתאימות להוראות מדיניות תגמול זו באופן שהחברה תפעל, במידת האפשר, להטמיע את המדיניות 

 התגמול במסגרת הסכמי ההעסקה ו/או הניהול הקיימים עם נושאי המשרה בחברה.

רכיבי התגמול להם בחברה ו י החברה אינו מקנה כל זכות לנושאי המשרהאימוץ מדיניות התגמול על יד .3.4

יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן פרטני על ידי האורגנים  בחברה יהיו זכאים נושאי המשרה

 המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל דין.

, אשר בחברה לנושאי משרהלמועד אישור מדיניות תגמול זו, ייתכן וקיימים בחברה מנגנוני תגמול  .3.5

החברה מחויבת להם מכוח הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול שנכרתו. יחד עם זאת, תשאף החברה 

, ככל שיהיו חידושים כאמור, בחברה במסגרת חידושים של הסכמי עבודה עם נושאי משרה קיימים

, להטמיע בחברה ובמסגרת כריתת הסכמי עבודה ו/או הסכמי ניהול חדשים עם נושאי משרה חדשים

וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה לחרוג ממדיניות 

 תגמול זו, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

מדיניות תגמול זו אינה גוברת על הוראות שנקבעו עד למועד אישור המדיניות בהסכמי הכהונה  .3.6

 וההעסקה של נושאי המשרה.

נושאי המשרה במסגרת המדיניות, כל אחד מהעסקה ושינויים בתכנית התגמול של כהונה ותנאי  אישור .3.7

ידונו ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה ובכלל זה ועדת התגמול ו/או דירקטוריון החברה 

מנכ"ל, יו"ר נושא המשרה:  זהות(בהתאם ל ו/או האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה

 שתהיינהכפי  ,, והכל בהתאם להוראות הדיןדירקטוריון, נושאי משרה הכפופים למנכ"ל ודירקטורים)

 .מעת לעת

, בתקנות או בצווים שיוצאו החברות אם וככל שלאחר מועד אישור מדיניות תגמול זו כדין, ייקבעו בחוק .3.8

ת תגמול נכון למועד מכוחו, הקלות ביחס לדרישות החובה או בתנאי הסף שצריכים להיכלל במדיניו

אישורה, יראו בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה, והכל 

 בכפוף לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.

במידה וקיימת סטייה מתכנית התגמול המבטאת תגמול שהינו נמוך מהתנאים ו/או  ,מובהר בזאת כי .3.9

דיניות תגמול זו, לא ייחשב הדבר כסטייה או חריגה ממדיניות התגמול של מהטווחים המוגדרים במ

 החברה, ולא יידרשו האישורים הקבועים בדין לחריגה ממדיניות התגמול לצורך חריגה מסוג זה. 

לדירקטוריון דירקטוריון החברה מופקד על יישום מדיניות התגמול בהתאם למטרות מדיניות התגמול.  .3.10

 את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה. החברה הסמכות לפרש

  ועדת התגמול .3.11

על ידי דירקטוריון החברה בהתאם  תתמנההינה ועדה של דירקטוריון החברה אשר  התגמולועדת 

, םינה התגמול. תפקידיה של ועדת חברה ציבוריתלאחר שהחברה תהפוך להיות  להוראות חוק החברות

 :בין היתר

 ;בחברה לדירקטוריון החברה על מדיניות התגמול לנושאי משרה להמליץ .3.11.1

  ;להמליץ לדירקטוריון החברה על עדכונה, מעת לעת, של מדיניות התגמול ולבחון את יישומה .3.11.2

הטעונות אישור  להחליט אם לאשר עסקאות באשר לתנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה .3.11.3

 לחוק החברות; 275-ו 273, 272ועדת התגמול לפי סעיפים  של
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 ) לחוק החברות.3)(1(ג272לפטור עסקה מאישור האסיפה הכללית, כאמור בסעיף  .3.11.4

שינוי מדיניות התגמול ואישור מחדש של מדיניות התגמול יהיו טעונים אישור האורגנים המוסמכים של  .3.12

  .באותו מועדבהתאם להוראות הדין, כפי שתהיינה החברה, 

 

 בחברה גמולהשיקולים המנחים בקביעת מדיניות ת .4

  את החברה בקביעת מדיניות תגמול הינם כדלקמן:וינחו השיקולים אשר הנחו 

, תוך התחשבות בגודל קידום מטרות החברה, תכנית העבודה של החברה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח .4.1

 ;החברה, סוג פעילותה והשוק בו היא פועלת

היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של  יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין .4.2

  ;, השאת רווחיה וקידום יעדיה לטווח הקצר והארוךהחברה

 ;גודל החברה ואופי פעילותה .4.3

העלאת המוטיבציה לנושאי המשרה בחברה ועידוד מאמץ אישי להשיג רמה גבוהה של ביצועים עסקיים  .4.4

 מבלי ליטול סיכונים בלתי סבירים;

ביעת תכנית תגמול אישית לכל נושא משרה בחברה, תוך יצירת איזון יצירת מסגרת כללית וברורה לק .4.5

בין מרכיבי התגמול השונים, יחד עם מתן גמישות מסוימת בתכנית להתאמתה לשינויים בסביבה 

 העסקית ולביטוי עבור הישגים אישיים של נושא המשרה בחברה;

המהווים את הבסיס האיתן לניהול החברה, המשך פיתוחה  לחברה גיוס ושימור נושאי משרה איכותיים .4.6

  והצלחתה לאורך זמן.

 

 של נושאי המשרה התגמולתנאי קביעת השיקולים ב .5

 .נטיים בחברהווהמוצעים לנושא משרה, ייבחנו על ידי האורגנים הרלהכולל בבחינת תנאי התגמול 

לעיל,  4 בשיקולים שהנחו בקביעת מדיניות התגמול המפורטים בסעיף והכל בהתחשב הנושאים הבאים

כפי שיהיו באותו  והעקרונות המפורטים להלן היקף פעילותה, במצבה הפיננסי של החברהובין היתר, 

  :מועד

 ;(בתפקיד קיים ו/או קודם) השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה .5.1

, תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו עימו (ככל משרה, היקף העסקתוהתפקידו של נושא  .5.2

  ; שנחתמו)

  ;עלת החברהוהיכרותו של נושא המשרה עם החברה ועם השוק בו פ .5.3

  האישי של כל נושא משרה, מידת השקעתו ותרומתו להצלחת החברה ולפעילותה;פועלו  .5.4

 ;, ככל שהיואתגרים מיוחדים בעלי חשיבות לחברה עימם התמודד נושא המשרה במהלך השנה .5.5

שוויה הכלכלי של חבילת התגמול כולה, על כל מרכיביה, תוך התייחסות לתוצאותיה העסקיות של  .5.6

  בוססת על יעדים, תוך בחינתם של יעדים אלו;החברה, וככל שחבילת התגמול מ

 המלצות מנכ"ל החברה. .5.7

 ותגמול הוני תגמול משתנהלעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים  .5.8

להשגת יעדי החברה וזאת בראייה ארוכת טווח להצלחת החברה ולפעילותה, תרומתו של נושא המשרה 

קריטריונים הניתנים התגמול המשתנה , ועל פי רוב יכלול ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה בחברה
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מתן תגמול רכיב תגמול זה מבטא את הקשר בין הצלחת נושא המשרה בתפקידו לבין התגמול. . למדידה

הוני יעשה באופן שיחזק את זהות האינטרסים של נושאי המשרה עם בעלי המניות וישמר את נושאי 

ת יעדי גבחינה ארגונית (השעל פי רוב תכלול  ותגמול הוני הזכאות לתגמול משתנההמשרה בחברה. 

 שנקבעו מראש ורכיב של שיקול דעת. החברה), עמידה ביעדים אישיים

 השוואה פנימית .5.9

מירה על פערים סבירים בין התגמול הכולל שהחברה רואה חשיבות לתגמול הולם לכלל עובדי החברה ול

כהונה והעסקה לנושאי משרה לנושאי המשרה לזה של שאר עובדי החברה. לפיכך, בעת אישור תנאי 

היחס שבין את  בחברה בהתאם להוראות מדיניות תגמול זו, ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יבחנו

עלות תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה לבין עלות השכר של שאר עובדי החברה, לרבות נושאי 

-ין אם במערכת יחסים של עובדב ,משרה נוספים בחברה בדרגי ניהול זהים או דומים (ככל שישנם)

ושל עובדי קבלן המועסקים אצל החברה (ככל שישנם), ובפרט היחס בין ובין אם בהסכמי ניהול,  דמעבי

התגמול המוצע לאותו נושא משרה לבין השכר הממוצע ולשכר החציוני של שאר עובדי החברה ועובדי 

, וכמו כן יהם על יחסי העבודה בחברהקבלן המועסקים אצל החברה (ככל שישנם) והשפעת הפערים בינ

, ויציינו האם לדעתם מדובר ביחס )שרלוונטיהשכר של נושא המשרה הקודם באותו התפקיד (ככל את 

  ראוי וסביר בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.

כי  ביצע בחינה של היחסים האמורים, נכון למועד אישור מדיניות התגמול, וקבע דירקטוריון החברה

בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם המועסק בה ותחום הינם ראויים וסבירים 

 ולא צפויה להיות להם השפעה לרעה על יחסי העבודה בחברה. העיסוק שלה,

נכון למועד אישור  ,(כולל כל רכיבי התגמול, לרבות ההוני) יד, במונחי עלות מעביםהאמור יםהיחסלהלן 

   :1מדיניות תגמול זו

 

  השוואה חיצונית .5.10

סקר לבצע  רשאית החברה .)Benchmark(ביצוע סקר נתונים השוואתי לשכר המקובל בשוק הרלוונטי 

תנאי  או עדכון לפני קביעת) 1( :או באמצעות יועץ חיצוניבעצמה (ללא חובה לכך),  נתונים השוואתי

בחברה יו"ר דירקטוריון  שישנוככל ( ו/או יו"ר דירקטוריון החברה מנכ"ל החברה שלהתגמול הכולל 

מהתגמול  20%בשיעור העולה על הקבוע התגמול עדכון לפני  –ביחס ליתר נושאי המשרה ) 2( ;)פעיל

 כאשר התגמול חדשור תנאי תגמול כולל לנושא משרה עובר למועד העדכון או במקרה של אישהקבוע 

במועד אישור מדיניות  )3(-; ולו היה זכאי קודמו בתפקיד קבועהמהתגמול  20%עולה על  קבועה

   התגמול.

                                                            
חברי  תגמולכי לצורך החישוב השכר הממוצע והשכר החציוני נלקח חשבון שכר העובדים בחברה ולא נלקח בחשבון  ,מובהר   1

   הדירקטוריון.
  עוד מובהר כי, נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, יו"ר דירקטוריון החברה אינו זכאי לגמול (למעט תגמול הוני).  

 תפקיד
היחס בין העלות תנאי הכהונה 
וההעסקה הכוללת לבין עלות 

  השכר הממוצע בחברה

היחס בין עלות תנאי הכהונה 
וההעסקה הכוללת לבין עלות 

  השכר החציוני בחברה

  2.30  1.89  מנכ"ל

הכפופים נושאי משרה 
 למנכ"ל

3.68  4.46  
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. , ככל הניתןלרמת ההשתכרות של נושאי משרה בתפקידים דומים בחברות דומות ההשוואה תעשה

נת נתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, יחברות דומות לעניין זה יהיו חברות הדומות לחברה מבח

ככל שיהיה ניתן, תבוצע השוואה לחברות בעלות אופי . מאזן, הכנסות ו/או מכלול פרמטרים אלוסך 

  וענף פעילות דומה.

  

 הכולל התגמולרכיבי  .6

  (כולם או חלקם) המפורטים להלן. מהרכיביםהתגמול הכולל של כל נושא משרה יהיה מורכב 

להעיד על זכאותו של מי מנושאי המשרה בחברה לקבלת כל אחד כדי אין בקיומה של מדיניות תגמול זו 

במקרה שנושא משרה יקבל תגמול שאינו  ,. כמו כן מובהר כילהלןהמפורטים הכולל מרכיבי התגמול 

ה או כחריגה ירכיבי התגמול המפורטים במדיניות תגמול זו, לא ייחשב הדבר כסטיחלק מכולל 

  ממדיניות התגמול של החברה.

כאשר עם חברה בשליטת נושא המשרה  על התקשרות בהסכם כאמור תגמול זו תחול גםמדיניות 

  .ויכיל בתוכו את התגמול הקבוע ואת כלל התנאים הנלווים וההטבות התשלום יבוצע בחשבונית

  קבועתגמול רכיב  .6.1

בהתאם באופן פרטני עבור כל נושא משרה, קבע יי בחברה המשרה ישל נושא קבועההתגמול  .6.1.1

 כמו כן, החברה רשאית להעסיק ו/או לקבל שירותים מנושאי משרה .לעיל 5 בסעיףלמפורט 

בהיקף משרה חלקי וכן לשנות היקף משרה קיים והסכומים האמורים במדיניות  בחברה

 התגמול יחולו באופן יחסי להיקף המשרה בפועל.

 יוצמד למדד. קבועההתגמול י לקבוע בהתקשרותה עם נושא המשרה כהחברה רשאית  .6.1.2

ההצמדה יכול שתיעשה על בסיס חודשי, רבעוני, חצי שנתי או שנתי (ככל שהמדד ירד ביחס 

עדכון התגמול  ).תבוצע הפחתה של התגמול הקבועלא (כפי שהוגדר בהסכם עמו) למדד הבסיס 

 ל תנאי הכהונה והעסקה של נושא המשרה.חשב כתיקון שיהקבוע לאור עלייה במדד לא י

, לא יחול לגביהם 1951-בשל אופי תפקיד נושאי המשרה, חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א

 והם לא יהיו זכאים לתגמול נוסף עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.

 עדכון התגמול הקבוע לנושאי המשרה יעשה בהתאם להוראות הדין. .6.1.3

  למנכ"ל םכפופיהמשרה  ינושאהוראות לעניין  .6.1.4

 למנכ"ל החברה הסמכות לאשר עדכון תגמול של נושא משרה הכפוף למנכ"ל, אחת לשנה,

ובלבד שהשינוי לא  ,)דירקטוריון החברהאישור שנדרש ללא ( בכפוף לאישור ועדת התגמול

התגמול יעמוד ביתר  מעלות העסקתו הכוללת (שינוי שאינו מהותי) וכי 20% שיעור של יעלה על

 הוראות מדיניות התגמול של החברה.

על ידי מנכ"ל כאמור למנכ"ל, תאושר  פיםמשרה הכפו יהעלאת שכר כאמור לעיל, ביחס לנושא

, וכן לא תיחשב כשינוי מהותי בתגמול הכולל של אותו נושא משרה, וועדת התגמול החברה

משרה, לאחר השינוי, לא יחרגו ובלבד שתנאי הכהונה וההעסקה החדשים של אותו נושא 

  מהתקרות המפורטות במדיניות תגמול זו.

הוצאות , כולל שכר ברוטועלות מעביד (כל הסכומים המפורטים בטבלה שלהלן הינם במונחי  .6.1.5

החברה תהיה רשאית  .)100%ומייצגים אחוז משרה מלאה ( או דמי ניהול) סוציאליות ונלוות
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חלקית ולשלם שכר חלקי לפי שיעור המשרה של גם במשרה  בחברה נושאי משרהלהעסיק 

 .אותו נושא משרה ביחס לטבלה שלהלן

 תקרת התגמול הקבוע .6.1.6

 תהיה כמפורט להלן: , במונחי עלות מעביד,התגמול הקבוע השנתית לנושאי המשרה תקרת

  תפקיד
  שנתית  התקר

  2)דולר(באלפי 

 600  / יו"ר דירקטוריון מנכ"ל

ודירקטורים  נושאי משרה הכפופים למנכ"ל
  )ר דירקטוריון(למעט יו"

400  

 

 נוספות תנאים נלווים והטבות .6.2

לנושאי אשר יכול ויהיו (כולם או חלקם) חלק מהתגמול הכולל להלן פירוט התנאים הנלווים וההטבות 

על פי דין ו/או כפי שנקבע במסגרת ההסכמים עם נושאי , בהתאם לנהוג בחברה, בחברה המשרה

לחברה שירותים במסגרת  המספקים בחברה לנושאי משרההתגמול הקבוע כי תשלום  ,. יובהרהמשרה

 קבועהתגמול ההסכם שירותים עם חברה בשליטתם, יבוצע כנגד חשבונית מס כדין ויכלול בתוכו את 

  הוצאות, ככל שיאושר כדין). רבות (למעט החזטואת כלל התנאים הנלווים והה

 תנאים סוציאליים .6.2.1

יהיה זכאי לתנאים נלווים המעוגנים בחוקי העבודה/צווי  המועסק בחברה נושא משרה

כגון: הפרשות לקרן פנסיה/ביטוח מנהלים, הפרשות לפיצויים, ימי חופשה,  ,ההרחבה השונים

על פי הוראות באופן אשר יהיה לכל הפחות דמי מחלה, דמי הבראה וכיו"ב. תנאים אלו ייקבעו 

נאים סוציאליים אלו יחולו אך ורק ביחס לנושאי משרה ת .הדין כפי שתהיינה מעת לעת

 מעביד.-המקבלים שכר ומתקיימים בינם לבין החברה יחסי עובד

 תנאים נלווים נוספים .6.2.2

אובדן כושר עבודה, קרן  :כגון ,תנאים נלווים נוספיםנושא המשרה יכול ויהיה זכאי ל

לארגונים מקצועיים ולמימון דמי חבר מחשב נייד, השתלמות, החזקת טלפון ואינטרנט, 

 לימי הולדת ואירועים משפחתיים,מתנות  שי לחג,נטי), ווהשתלמויות מקצועיות (ככל שרל

, וכל הטבה אחרת כפי השתתפות בפעולות רווחה מקובלות של החברה ,מנוי לעיתונים יומיים

ההטבות הנ"ל,  גילום שווי יכול שייקבעו באופן פרטני לכל נושא משרה רלוונטי., שנהוג בחברה

עלות , ובלבד שכולו או חלקו, ככל שנדרש על פי דין, יהיה לפי שיקול דעת הנהלת החברה

   .לעיל 6.1.6 בסעיףהמפורטות  ותעל התקר תעלהלא  התגמול הקבוע

 הוצאות /תשלוםהחזר .6.2.3

לרבות  הוצאות שהוציא במהלך עבודתו, /תשלוםיהיה זכאי להחזריכול ונושא המשרה 

הוצאות בגין לינה (בארץ או בחו"ל), אש"ל, אירוח, הוצאות נסיעה בארץ ובחו"ל, ספרות 

בהתאם למקובל על פי  מקצועית, דמי חברות בארגון מקצועי, תוכנות מקצועיות וכיו"ב והכל

החזר הוצאות יעשה  .החברההנהלת לשיקול דעת  בהתאםו ,, כפי שיהיו מעת לעתהחברה נהלי

                                                            
כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להצמיד את שכר נושאי  ,יובהר. למדד הצמדה כוללים אינםכי הסכומים בטבלה  ,יצוין  2

  את תקרת התגמול הקבוע השנתי, למדד. ובהתאמההמשרה, 
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יודגש כי, עלויות בגין  קבלות או באמצעות נשיאה ישירה של החברה בהוצאות אלו.כנגד הצגת 

 לעיל. 6.1.6בסעיף החזר/תשלום הוצאות כאמור לא תכללנה בתקרות המפורטות 

 רכב .6.2.4

ולהשתתף באופן חלקי החברה תהא רשאית להעמיד רכב לשימושו האישי של נושא המשרה 

. במידה דלק ונלוותות לרבות הוצא, (לרבות גילום מס בגין הוצאה זו) או מלא בהוצאות רכב

והחברה החליטה להעמיד רכב לשימוש נושא המשרה כאמור, יוכל נושא המשרה לבחור לוותר 

גילום  חלף העמדת הרכב לשימושו. קבועלתגמול העל העמדת הרכב לשימושו ולקבל תוספת 

ה חלק מעלות התגמול הקבוע ויהוו שווי הרכב כולו או חלקו יהיה על פי שיקול דעת החברה

  .לעיל 6.1.6הקבועות בסעיף  לעניין התקרות

  וגילום מס מס .6.2.5

נושא המשרה ישא בכל הוצאות המס הכרוכות בהטבות אלו, למעט אם הוסכם עמו אחרת 

החברה רשאית לגלם מס אשר מוטל על נושא המשרה בגין רכיב או רכיבים  .העסקהבהסכם ה

חלק מעלות גילום המס, ככל ויהיה, יהווה  מרכיבי העסקתו, לרבות כל הטבה שתינתן לו.

 לעיל. 6.1.6התגמול הקבוע לעניין התקרות הקבועות בסעיף 

 הודעה מוקדמת .6.2.6

דין הנדרשת על פי  שלא תפחת מהתקופה נושא המשרה יהיה זכאי לתקופת הודעה מוקדמת

  .כפי שייקבע בהסכם שבין החברה לבין נושא המשרהו

הסכם ההתקשרות בטרם החברה קבע על ידי יתקופת ההודעה המוקדמת לכל נושא משרה ת

להמשיך יהיה מחויב עם נושא המשרה. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה 

מבלי לפגוע בזכויותיו לשחרר אותו ממחויבות זו, תחליט החברה ולמלא את תפקידו, אלא אם 

  .3של נושא המשרה לקבלת תגמול בהתאם להסכם עימו בתקופת ההודעה המוקדמת

   בחברה אחריות דירקטורים ונושאי משרה ביטוח .6.2.7

(בין על ידי  בחברה נושאי משרהאחריות דירקטורים ופוליסת ביטוח  תפעל לרכושהחברה 

הארכת תוקף פוליסת הביטוח הקיימת בחברה ובין על ידי התקשרות בפוליסה אחרת, לרבות 

גנים המוסמכים על ידי האוריקבעו מעת לעת יבתנאי כיסוי הולמים כפי שעם מבטח אחר), 

בגין פוליסת הביטוח בגין כלל  , ובלבד שגבול האחריותעל פי דיןהנדרשים ובהתאם לאישורים 

 ,למקרה ולתקופה דולר ארה"ב מיליון 25של סך  לא יעלה על נושאי המשרה הכלולים בה

הביטוח . בצירוף גבול אחריות נוסף בגין הוצאות משפט סבירות, מעבר לגבול האחריות האמור

שנים ממועד רכישת הפוליסה ובכלל זה ביטוח  7לתקופה של  Run Offיכול לכלול גם פוליסת 

אשר מותר לחברה נושא משרה שסיים את תפקידו בחברה וזאת בגין כל החבויות וההוצאות 

לבטח את אחריות נושאי המשרה בגינם בהתאם להוראות חוק החברות, כפי שיעדכנו מעת 

  .בתוקף במועד שבו תיחתם הפוליסהלעת, וכפי שיהיה 

 ובלבד הפוליסה עריכת במועדגובה הפרמיה וההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק 

(ובכלל זה כי ההתקשרות בפוליסה אינה עשויה להשפיע  לחברה מהותית תהיה לא שהעלות

                                                            
בגינן  וזאת בגין עילות אשר ניתן/ההתקשרות עמו וחברה לנושא משרה על רצונה לסיים את העסקתההודעת  בעתכי  ,מובהר   3

רשאית לקבוע כי נושא המשרה לא יהיה זכאי לקבלת הודעה  תהיהי פיטורין בהתאם להוראות הדין, החברה ילשלול פיצו
  זכאית לקבוע כי נושא המשרה לא יהיה זכאי לתגמול לאחר מתן הודעה כאמור. יהמוקדמת והחברה תה
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ביועצי הביטוח תסתייע  . החברהבאופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה)

תכלול את הדירקטורים ונושאי  הפוליסה כאמור .החיצוניים שלה לביסוס תנאי שוק כאמור

 דירקטורים ונושאי משרהתכסה גם את אחריותם של המשרה המכהנים בחברה מעת לעת ו

שתנאי הכיסוי בגינם לא יעלו על  ובלבד ככל שיהיו, הנמנים על בעלי שליטה בחברה, בחברה

חידוש תקופתי של פוליסת ביטוח  .בחברה אלה של יתר הדירקטורים ונושאי המשרה

ועדת  יובא לאישור על ידילעיל,  בסעיף זה המפורטים בתנאיםדירקטורים ונושאי משרה, 

  .התגמול של החברה

להיות זכאי לפוליסת ביטוח אחריות  בנוסף, עשוי נושא משרה בחברה (לרבות דירקטור)

שנים, אשר היקף  7ה של ), לתקופPOSI )Public Offering Of Securities Insuranceמקצועית מסוג 

מיליון דולר ארה"ב והפרמיה השנתית  25רבי בה לא יחרוג מגבולות אחריות של יהכיסוי המ

כת הפוליסה יועד ערוגובה ההשתתפות העצמית של החברה יהיו בהתאם לתנאי השוק במ

  ובלבד שהעלות לא תהיה מהותית לחברה.

  פטור ושיפוי .6.2.8

כתב פטור ו/או  החברה תוכל להעניק לנושאי המשרהבכפוף להוראות הדין ותקנון החברה, 

ובהתאם החברה בעלי המניות של שיפוי בנוסח אשר יאושר באסיפה הכללית של כתב 

 .לאישורים הנדרשים על פי כל דין

 תחרות-אי .6.2.9

נושאי המשרה הוראות שמטרתן להגן על עם  םהסכמיההחברה תהא רשאית לכלול במסגרת 

 תפקידהלאופי ורגישות בנוסח המקובל ובהתאם תחרות -זכויות החברה וכן תניות סודיות ואי

 .של נושא המשרה

 .הסדרי פרישה, ככל שיהיו, יעמדו בדרישות הדין, כפי שתהיינה באותו מועד .6.2.10

 משתנההתגמול רכיב ה .6.3

  הוראות כלליות

ו/או  מענק כספי, התלוי בעמידה בביצועיםהחברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה  .6.3.1

יעדים בגינם יהיה זכאי נושא ההחלטה בדבר ה .על בסיס שיקול דעת ו/או מבחנים כמותייםב

של החברה ובכלל זה ועדת  תתקבל על ידי האורגנים המוסמכיםהמשרה לתגמול משתנה 

התגמול ו/או דירקטוריון החברה ו/או האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה (בהתאם 

יוחלט על  במרץ של השנה שבה 31א יאוחר מיום עד ולעל פי דין, כנדרש נושא המשרה) זהות ל

 ובכל מקרה לא יאוחר ממועד אישור הדוחות הכספיים של השנה תגמול משתנה כאמור

, רשאים האורגנים ובהתאם להוראות הדין על אף האמור לעיל, בנסיבות חריגות .החולפת

 31יום גם לאחר  בחברה המוסמכים לקבוע ו/או לשנות יעדים שנקבעו ביחס לנושאי משרה

במרץ של אותה שנה, בכפוף לכך שיינתן גילוי מלא ליעדים שתוקנו, לכך שהם יחולו 

   של תיקון היעדים ביחס לנושא המשרה הרלוונטי. רטרואקטיבית ולמשמעות הכספית

בהלימה לביצועי החברה ולביצועיו האישיים של נושא  , בין היתר,רכיב התגמול המשתנה יקבע .6.3.2

  המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו.
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שישולם, אינו ולא ייחשב תשלום אשר ישולם לנושא משרה בגין זכאותו לתגמול משתנה, ככל  .6.3.3

כחלק מהתגמול הקבוע של נושא המשרה ולא ישמש בסיס לחישוב ו/או זכאות ו/או צבירה של 

   זכות כלשהי, לרבות בתשלום דמי חופשה, פיצויי פיטורין, הפרשות סוציאליות וכיו"ב.

יהיה זכאי לתגמול  ,במהלך שנה קלנדרית לכהן בתפקידו בחברה חדלאו  החלנושא משרה אשר  .6.3.4

אשר בגינה ניתן כיהן בתפקידו, בה  קלנדריתהבהתאם לחלק היחסי בשנה  משתנה חלקי

 12שנושא המשרה הועסק בחברה במשך  בלבדו וביחס להפסקת כהונה, התגמול המשתנה

העסקתו של נושא המשרה לא הגיעה לידי סיום בנסיבות שיש ש חודשים רצופים לפחות וכן

ובהתאם להוראות הסכמי ההעסקה או  על פי דין םפיטורי ית זכותו לפיצויבהן כדי לשלול א

  .לפי העניין, או לפי תכנית תגמול הוני, ככל שישנההסכמי ניהול/שירותים 

, בכפוף לקבלת אישור האורגנים בחברההמשרה שיכול ויוענק לנושא  4התגמול המשתנהתקרת  .6.3.5

(ועדת תגמול ו/או דירקטוריון ו/או האסיפה הכללית של  כנדרש על פי דיןהמוסמכים בחברה 

  : , במונחי התגמול הקבוע (כהגדרתו במדיניות זו), תהיה כדלקמןבעלי המניות של החברה)

  הבונוס השנתיתקרת   תפקיד

  פעמים התגמול הקבוע 12 עד  מנכ"ל / יו"ר דירקטוריון

 ודירקטורים נושאי משרה הכפופים למנכ"ל
  (למעט יו"ר דירקטוריון)

  פעמים התגמול הקבוע 8 עד

רכיב  ונוס שנתי, ככל שיוענק, וביחס לכלהתקרות האמורות לעיל תחולנה ביחס לבמובהר כי, 

זו, וזאת באופן מצטבר תגמול תגמול משתנה אחר ככל שיוענק לנושא המשרה לפי מדיניות 

. יובהר כי, קלנדריתשיוענקו לנושא משרה במהלך שנה  ניםתמשביחס לכל הרכיבים ה

 להלן 6.3.8אמור בסעיף כ /פרישההסתגלות מענקלהתקרות האמורות לא תחולנה ביחס 

לגביהם תחולנה התקרות  ,להלן 6.3.12אמור בסעיף כ ותמיוחדבנסיבות משתנה תגמול לו

  הספציפיות הקבועות בסעיפים הנ"ל.

 / יו"ר דירקטוריון מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה .6.3.6

רשאים (וכן אסיפת בעלי מניות ביחס ליו"ר דירקטוריון) ועדת התגמול ודירקטוריון החברה 

(ככל שישנו בחברה יו"ר  ליו"ר דירקטוריון החברהו/או  להחליט להעניק למנכ"ל החברה

פעמים התגמול  3, אשר לא יעלה על בסיס שיקול דעתתגמול משתנה על דירקטוריון פעיל), 

וזאת חלף או בנוסף לתגמול המשתנה המחושב לפי המנגנון המפורט לעיל, ובלבד  הקבוע

  שהתגמול המשתנה המוענק לא יעלה על תקרת התגמול המשתנה השנתי כמפורט לעיל.

 תגמול משתנה לנושאי משרה כפופי מנכ"ל .6.3.7

י ), יכול שיהיה זכא, ככל שישנויו"ר דירקטוריון פעילמנכ"ל או נושא משרה אחר (שאינו 

ויכול ויהיו  ,או לתקופות ארוכות יותר יעדים אשר יקבעו אחת לשנה על פילתגמול משתנה 

(לרבות  ויכול ויהיו איכותניים שאינם מדידים כפי שייקבע על ידי מנכ"ל החברה, מדידים

החברה דירקטוריון על ידי ועדת התגמול ו, כפי שייקבע תגמול על בסיס שיקול דעת בלבד)

  .החברהלאחר המלצת מנכ"ל 

 מענק הסתגלות/פרישה .6.3.8

                                                            
  .המשתנה התגמולבסיס חודש דצמבר של השנה שבגינה ניתן  על  4
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החברה תהא רשאית לקבוע זכאות למענק הסתגלות/פרישה בהסכמי העסקה עם נושאי 

פעמים  6-יוחלט על הענקתו, לא יעלה סך השווה לומשרה. מענק הסתגלות/פרישה, ככל 

שה ייקבע . מענק פרילפי החודש הקלנדרי המלא האחרון בו כיהן בתפקידו התגמול הקבוע

בהתחשב בפרמטרים הבאים: תקופה ותנאי כהונה, נסיבות העזיבה, ביצועי החברה בתקופת 

  העסקת נושא המשרה ותרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה.

 מענק הנפקה .6.3.9

ממדיניות תגמול זו, כל מענק מיוחד אשר יוענק בגין הנפקה של  החברה החליטה להחריג

לא  ,ביחס לכל נושאי המשרה בחברה החברה בבורסה. סך המענקים המיוחדים בגין אירוע זה,

 לנושאי אושרו אשר הנפקה מענקי בדבר נוספים לפרטים .דולר מיליוני 2-כעל סך של  היעל

    .לתשקיף 8 פרק ורא בחברה משרה

כמו כן, ככל שהחברה תבצע בעתיד הנפקה או רישום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, האורגן 

המוסמך הרלוונטי יהיה רשאי להחליט על תשלום מענק מיוחד למי מנושאי המשרה (לרבות 

למען הסדר  .של נושא המשרה הרלוונטי הקבוע התגמולפעמים  12המנכ"ל) בסכום השווה לעד 

הקבועות המשתנה  התגמולהנפקה כאמור לעיל הינם בנוסף לתקרות  מענקי יובהר כי, הטוב,

 .לעיל 6.3.5 ףבסעי

 השבת סכומים  .6.3.10

לחברה סכומים ישיב נושא המשרה כחלק מתנאי הכהונה וההעסקה בצורת תגמולים משתנים, 

ששולמו לו כחלק מתנאי כהונתו והעסקתו בצורת תגמול משתנה, אם יתברר כי בסיס הנתונים 

התגמול המשתנה הינו מוטעה וכפועל יוצא נדרש להציגו מחדש בדוחותיה ששימש לחישוב 

הכספיים של החברה. השבה כאמור לא תחול במקרה של הצגה מחדש של הדוחות הכספיים 

הנובעת משינויי מדיניות חשבונאית בעקבות שינויים בתקינה החשבונאית ו/או בכללי הדיווח, 

 ים שבגינם ניתן התגמול המשתנה.שהתרחשו לאחר מועד פרסום הדוחות הכספי

בשנה העוקבת והיתרה, ככל מהתגמול המשתנה השבת הסכומים הנ"ל תבוצע בדרך של קיזוז 

ודירקטוריון החברה, בכפוף  תשלומים חודשיים שווים. ועדת התגמול 12-שתהיה, תסולק ב

חלק  השיבלקבוע כי נושא המשרה אינו נדרש ל לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, יוכלו

מהתגמול המשתנה באותה שנה, ואת היתרה נושא  20%שיעור של מסכום ההשבה ולא יותר מ

בו נושא המשרה אינו מכהן עוד כנושא משרה בחברה, יידרש במקרה  .המשרה יידרש להשיב

ודירקטוריון החברה, בכפוף לקבלת  נושא המשרה להשבה לפי שיקול דעת ועדת התגמול

  .פי דיןהאישורים הנדרשים על 

 שנתי לפי שיקול דעת הדירקטוריון תגמול משתנה הפחתת  .6.3.11

לדירקטוריון החברה, לאחר שקיבל את המלצת ועדת בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין, 

מגובה התגמול המשתנה ביחס לשנה  50%של עד בשיעור התגמול, תהיה סמכות להפחתה 

מסוימת, בשים לב לבחינת סבירות התגמול המשתנה לו היה זכאי נושא המשרה בגין עמידה 

ביעדים באותה שנה לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי והכספי של 

ושא לנהתגמול המשתנה כמו כן, לדירקטוריון החברה תהא סמכות לבטל את תשלום  החברה.

  משרה מסוים במקרים של הפרות חובות אמון ו/או הפרת הסכם התקשרות.
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 תגמול משתנה בנסיבות מיוחדות  .6.3.12

ובכפוף החברה  להחליט, לאחר קבלת המלצת מנכ"ל םהדירקטוריון רשאיועדת התגמול ו

 בגין ,חד פעמי לנושא משרה תגמול משתנהלקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, על מתן 

 תרומה יוצאת דופן לחברה ו/או מאמצים ניכרים מצד נושא המשרה בחברה בביצוע עסקה

ו/או במקרה בו התגמול (לרבות הנפקת ניירות ערך של החברה) מהותית לחברה  ו/או פעולה

אינו משקף לדעת חברי ועדת התגמול החולפת המשתנה לאותו נושא משרה בגין השנה 

משתנה תגמול ל נושא המשרה לחברה באותה שנה (להלן: "ודירקטוריון החברה את תרומתו ש

והוא יוענק  פעמים התגמול הקבוע 4מכפלה של משתנה מיוחד לא יעלה על תגמול "). מיוחד

  .המשתנה מהתגמולבנפרד 

 תגמול הוני .6.4

החברה תהא רשאית, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, להעניק לנושאי משרה  .6.4.1

אופציות למניות של החברה וכל סוג אחר של תשלום מבוסס ביצועי המניות תגמול הוני, כגון 

 .של החברה

תגמול הוני מהווה תמריץ לנושאי המשרה להשיא את רווחים החברה בראייה ארוכת טווח  .6.4.2

  ומסייע לשמר ולתמרץ את נושאי המשרה.

, כפי נחיותיווה לתקנון הבורסהתגמול הוני יוענק בכפוף להליך אישורים כנדרש על פי דין,  .6.4.3

   :המפורטים להלן, ובהתאם לתנאים שיהיה מעת לעת

שלא  תקופה: כתבי אופציה אשר יוענקו לנושאי משרה יבשילו על פני ההבשלה תקופת  )א(

 .משנתייםתפחת 

הפקיעה של כתבי אופציה שיוענקו לנושאי משרה יהיה לא יאוחר מועד  :מועד הפקיעה  )ב(

 כל הבשלה של מנה.  ממועד שנהממועד הענקתם ולפחות  שנים עשרמ

השווי ההוגן של כתבי אופציה, במועד ההענקה, לא יעלה : ההענקהלשווי במועד  תקרה  )ג(

  :5על

  תפקיד תקרת שווי ההטבה השנתי 
  מנכ"ל החברה  התגמול הקבועפעמים  12

  נושא משרה אחר  התגמול הקבועפעמים  8

יחושב על בסיס חישוב לינארי ולא על בסיס חישוב השנתי לצורכי תקרה זו, השווי ההוגן 

הכלכלי במועד ההענקה מחולק באופן שווה במספר השנים עד  שוויהחשבונאי, כלומר 

 .למועד ההבשלה המלאה

 ביחס לאופציות, בבורסה ממועד הרישום למסחר של מניות החברה החל: המימוש מחיר  )ד(

למחיר  החברה לאחר מועד זה, מחיר המימוש של אופציה ייקבע בהתאם ל ידישיוענקו ע

קודם למועד  ימי מסחר 30-חודשים ל 3הממוצע של מניית החברה בבורסה בתקופה שבין 

יהיה לקבוע את  הדירקטוריון, לפי החלטת הדירקטוריון, וניתן על ידיאישור ההענקה 

ף האמור לעיל, ועדת התגמול על א .מחיר המימוש בפרמיה על מחיר המניה כאמור

והדירקטוריון יהיו רשאים להקצות לנושאי משרה (לרבות למנכ"ל החברה אשר אינו 

                                                            
והן לא תילקחנה בחשבון בעת  עובר להנפקה על פי התשקיףיובהר כי, התקרה כאמור לא תחול ביחס לאופציות שהוענקו   5

  ביחס להנפקות שיבוצעו לאחר ההנפקה על פי התשקיף. שווי ההטבה השנתיחישוב 
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) אופציות במחיר נמוך מהמחיר האמור לעיל השיהי ככל, בעלי שליטה בחברהעל  נמנה

 האופציות מימוש כמו כן, .בהתחשב בשיקולי סחירות מניית החברה ושווי השוק שלה

 ).cashless exercise( נטו מימוש של בדרך להיות עשוי

מעביד או סיום ההתקשרות בין -עובדזכאות נושאי המשרה לתגמול הוני בעת סיום יחסי   )ה(

או הסכמי היה בהתאם להוראות הסכמי ההעסקה ת נושא המשרה לחברה,

כנית או לפי ת ,ובכלל זה לעניין תקופת ההודעה המוקדמת לפי העניין /שירותיםניהול

 .שישנהתגמול הוני, ככל 

התגמול ההוני עשוי לכלול הסדרים נוספים, ביניהם: תנאים לעניין זכאות לחלוקת   )ו(

חלוקת , שינויים בהוןכמקובל, בגין  ,התאמות ;המניותרווחים ולזכויות הצבעה בגין 

שינויים מבניים לרבות  שינוי שליטה,, הנפקת זכויותחלוקת דיבידנד, מניות הטבה, 

וכן אפשרות להאצה (אקסלרציה) בהבשלה של כתבי  /התקשרותוסיום העסקה גיםמיזו

 .האופציה שיוקצו לנושאי המשרה בחברה

   6משרהההיחס בין הרכיבים המשתנים והקבועים בחבילת התגמול של נושא  .6.5

 60% לשיעור ש לא יעלה עלנה תהתגמול המש ירכיבעל מנת ליצור חבילת תגמול כולל מאוזנת, חלק 

מעל או מתחת לשיעור  5%יובהר כי, חריגה של עד  .לנושא משרההכולל  השנתימסך חבילת התגמול 

 האמור לעיל לא תיחשב כחריגה או כסטייה ממדיניות התגמול.

 גמול דירקטורים .6.6

שלא יעלה על  יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפותיכול וחברי הדירקטוריון (ובכלל זה דח"צים) 

 2000-תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס על פי המרבייםהסכומים 

ככל שמדובר בדירקטור מקצועי או דירקטור מומחה, יתאפשר גמול כאמור  ").תקנות הגמול(להלן: "

  א לתקנות הגמול. 5בסעיף 

הדירקטורים יהיו  מול.כמו כן, יהיו הדירקטורים כאמור זכאים להחזר הוצאות כמפורט בתקנות הג

, שהחברה תפעל בחברה זכאים לכיסוי במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה

לרכוש בתנאי כיסוי הולמים כפי שייקבעו מעת לעת על ידי האורגנים המוסמכים ובהתאם לאישורים 

פטור התחייבות ל. החברה תוכל להעניק לדירקטורים כתב לעיל 6.2.7בסעיף , כאמור הנדרשים על פי דין

  לאישורים הנדרשים על פי כל דין.להוראות תקנון החברה ושיפוי בהתאם ל התחייבות וכתב

להתקשר עם דירקטור פעיל בחברה, לרבות יו"ר דירקטוריון , החברה רשאית מבלי לגרוע מהאמור לעיל

החברה, בהסכם למתן תגמול בהתאם לקריטריונים ולכלל הפרמטרים המנויים במדיניות תגמול זו, 

  בכפוף לקבל האישורים הנדרשים על פי דין.

תוצאות  כמו כן, בכפוף למגבלות הדין, ייתכן ויינתן לדירקטורים תגמול נוסף בגין מאמץ מיוחד או

  מיוחדות.

                                                            
וכן מענקי הנפקה  תשקיףעובר להנפקה על פי ה בחישוב היחס כאמור לא תילקחנה בחשבון אופציות שהוענקויובהר כי,   6

  (במזומן ו/או בתגמול הוני) אשר שיוענקו בגין השלמת הנפקה על פי התשקיף.
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  2021, באוגוסט 9: תאריך              

  לכבוד
  ")החברה(" "מבע איירובוטיקס של הדירקטוריון

  תקווה פתח, 8 מודיעין
  

  .נ,א

  סכמה להכללת דוח רואה החשבון המבקר בתשקיף מכתב ה: הנדון

חודש מ), "התשקיף "-ו "מ (להלן: "החברה"עב איירובוטיקסשל וכן תשקיף מדף  להשלמה

  2021 אוגוסט

 הדוחות של שבנדון בתשקיף) הפנייה של בדרך(לרבות  להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
  :להלן המפורטים שלנו

   

על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה  2021 באוגוסט 9  מיום המבקר החשבון רואה דוח )1(
בדצמבר  31ביום  תיימהולכל אחת מהשנים בתקופה שהס 2020-ו 2019בדצמבר  31לימים 

2020 . 
על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם  2021 באוגוסט 9  מיום המבקר החשבון רואה דוח )2(

בדצמבר  31לימים  1970-ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל9לתקנה 
  .2020בדצמבר  31ולכל אחת מהשנים בתקופה שהסתיימה ביום  2020-ו 2019

  
  
  
  

  את קסירר גבאיקוסט פורר       
  רואי חשבון        

  
         

                       
 



  

 

  
  
  

  
  
  
  

  בע"מ רובוטיקסיאי
  

  מאוחדים דוחות כספיים
  

  2020בדצמבר,  31ליום 
  

  
  
  
  

  תוכן העניינים
  
  

  עמוד  
    
    

  2  דוח רואי החשבון המבקרים
    
    

  3   על המצב הכספי מאוחדים דוחות
    
    

  4  על הרווח הכולל מאוחדים דוחות
    
    

  5-7  על השינויים בהון  מאוחדים דוחות
    
    

  8-10  על תזרימי המזומנים מאוחדים דוחות
    
    

  73-11  המאוחדים באורים לדוחות הכספיים
  
  
  
  

- - - - - - - - - - - - - -  
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  פורר גבאי את קסירר קוסט
  א',144דרך מנחם בגין 

   6492102אביב -תל
  

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555פקס  +
ey.com  

  
  

  דוח רואה החשבון המבקר
  

  בע"מ ירובוטיקסיאלבעלי המניות של 
  

  
) לימים "החברה" :(להלןבע"מ  ירובוטיקסיאעל המצב הכספי המצורפים של המאוחדים ביקרנו את הדוחות 

, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת על הרווח הכולל המאוחדים ואת הדוחות 2019-ו 2020בדצמבר  31
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה 2020בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום מ

  על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. דעהשל החברה. אחריותנו היא לחוות 
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון 
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה 1973-(דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג

ן שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחו
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

חות האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדו
  בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקתהכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו 

  
  

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות 
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים  2019-ו 2020בדצמבר  31המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 

בהתאם לתקני  2020 ,בדצמבר 31השנים בתקופה שהסתיימה ביום מלכל אחת ותזרימי המזומנים שלה  בהון
  .2010-והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע ).IFRS( דיווח כספי בינלאומיים

  
  

אלפי  14,308מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב כי לחברה נגרמו הפסדים בסך 
אלפי דולר, גירעון  8,821של בסך ולה תזרים שלילי מפעילות שוטפת  2020בדצמבר,  31דולר בשנה שהסתיימה ביום 

י דולר. יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה אלפ 1,805של בסך אלפי דולר וגירעון בהון החוזר  5,046 שלבהון בסך 
מותנה בהתקיימות תוכניות הנהלת ודירקטוריון החברה הכוללות בין השאר תכנית התייעלות וצמצום במידת 

 1לה יתממשו ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה בעתיד הנראה לעין כאמור בבאור ההצורך, אשר להערכת ההנ
  ד'. 
  
  
  
  
  
  
  פורר גבאי את קסירר קוסט      אביב,-תל

  רואי חשבון      1202 ,באוגוסט 9
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  על המצב הכספי מאוחדים דוחות

  
  בדצמבר 31ליום     
    2020    2019  
  אלפי דולר  באור  
          

          נכסים שוטפים
  3,537    780  5  מזומניםמזומנים ושווי 

  142    49  ב' 13  מזומנים מוגבלים
  556    128  6  לקוחות

  1,074    280  7  חייבים ויתרות חובה
          
    1,237    5,309  

          נכסים לא שוטפים 
  94    52  י' 2  נכסים בלתי מוחשיים, נטו

  913    892  8  נכסי זכות שימוש
  5,672    6,111  9  רכוש קבוע

          
    7,055    6,679  
          

  11,988    8,292    סה"כ נכסים
          

          התחייבויות שוטפות
  1,649    999  12  מתאגידים בנקאיים  חלויות שוטפות הלוואות לזמן ארוך

  299    220    ספקים
  277    271  8  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה

  41    143  12  בגין מענק מרשות החדשנות התחייבות לז"ק
  1,386    1,409  10  זכאים ויתרות זכות

    3,042    3,652  
          התחייבויות לא שוטפות

  770    1,032  12  התחייבות לזמן ארוך בגין מענק רשות החדשנות
  680    697  8  התחייבות בגין חכירה בניכוי חלויות שוטפות

  709    8,567  12  הלוואות המירות
          
    10,296    2,159  
          

  5,811    13,338    סה"כ התחייבויות
          

        11  הון
  153    153    הון מניות רגילות
  113,147    116,323    פרמיה על מניות

  557    466    קרנות הון
  )107,680(    )121,988(    יתרת הפסד

          
  6,177    )5,046(    בהון)סה"כ הון / (גרעון 

          
  11,988    8,292    סה"כ התחייבויות והון

  
  

  .המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
  
  
  

              2021 ,באוגוסט 9
  ישי קורלרו    מאיר קליינר    רן שטרן    תאריך אישור הדוחות הכספיים

    
  יו"ר הדירקטוריון

  
  ודירקטור מנכ"ל

  
 סמנכ"ל כספים

  ותפעול
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  הכוללרווח העל  מאוחדים דוחות

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

.המאוחדים הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

  לשנה שהסתיימה ביום        
  בדצמבר 31

        2020    2019  
    

  באור
  אלפי דולר   

  (למעט נתוני הפסד למניה)
              

  2,444    1,609  14  מכירות
  9,537    3,477  15  עלות המכירות

          
  7,093    1,868    הפסד גולמי

          
  10,376    6,387  18  הוצאות מחקר ופיתוח
  3,593    847  16  הוצאות מכירה ושיווק

  7,139    2,671  17  הוצאות הנהלה וכלליות
  5,453    )81(  19  הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו

          
  33,654    11,692    הפסד תפעולי

          
  804    2,693  20  הוצאות מימון, נטו

  1,149    77  20  הכנסות מימון
          

  33,309    14,308    הפסד השנה
          

          סה"כ רווח כולל אחר לאחר השפעת המס
          

          סכומים שיסווגו לרווח או הפסד בהתקיים תנאים ספציפיים
          

  202    )91(    מתרגום דוחות כספיים של פעילות חוץרווח (הפסד) מהתאמות 
  202    )91(    אחר סה"כ הפסד כולל

          
          

  33,107    14,399    סה"כ הפסד כולל
          

          הפסד למניה בסיסי ומדולל בדולר:
          

  )1.76(    )0.26(  22  הפסד בסיסי ומדולל למניה
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  (גירעון בהון)דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 

  
הון מניות 

    רגילות
הון מניות 

    בכורה
פרמיה 
    וקרנות

קרן הון 
הפרשי 
    תרגום

יתרת 
  סה"כ    הפסד

  
  37,442  )74,371(  355  111,312  122  24  2019בינואר  1יתרה ליום 

              
  )33,309(  )33,309(  -  -  -  -  הפסד

  202  -  202  -  -  -  רווח כולל אחר
  23  -  -  22  -  1  מימוש אופציות לעובדים

  1,473  -  -  1,473  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות
  346  -  -  346  -  -  רכיב הוני בהלוואה המירה

  -  -  -  )6(  )122(  128  המרת מניות בכורה למניות רגילות
              

  6,177  )107,680(  557  113,147  -  153  2019בדצמבר  31יתרה ליום 
              

  )14,308(  )14,308(  -  -  -  -  הפסד
  )91(  -  )91(  -  -  -  הפסד כולל אחר

  2,489  -  -  2,489  -  -  רכיב הוני בהלוואה המירה
  687  -  -  687  -  -  עלות תשלום מבוסס מניות

              
  )5,046(  )121,988(  466  116,323  -  153  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הבאורים 
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  על תזרימי המזומנים  מאוחדים דוחות

  

  
  שהסתיימה ביוםלשנה   

  בדצמבר 31
    2020    2019  
  אלפי דולר    

          תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

  )33,309(    )14,308(    הפסד
          

          התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
          

  8,232    1,037    פחת הפחתות, ירידת ערך והפסדי הון 
  1,470    687    עלות תשלום מבוסס מניות

  701    2,732    הוצאות מימון, נטו
  )25(    96    הפסד (רווח) מסיום מוקדם של חוזי חכירה

  )1,149(    -    שערוך אופציות
          

  4,552    229,9  
          שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

  4,014    438    ירידה בלקוחות
  )445(    794    ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  )1,203(    )79(    ירידה בספקים 
  )1,479(    )218(    ירידה בזכאים ויתרות זכות

          
    935    887  
          

  )23,193(    )8,821(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת
          

          תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  136    94    תנועה במזומן מוגבל, נטו 

  46    2    מכירת רכוש קבוע
  )3,044(    )1,063(    רכוש קבוערכישת 

          
  )2,862(    )967(    מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

          
          תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  )1,620(    )816(    פרעון הלוואות שהתקבלו
  23    -    תמורה מהנפקת מניות

  )389(    )170(    תשלום ריבית בגין הלוואה וחכירות
  )546(    )485(    התחייבות בגין חכירה פרעון

בדבר השפעת משבר  ה' להלן 1קבלת הלוואה בערבות ממשלתית (ראה באור 
  נגיף הקורונה)

  
166    -  

  -    517    קבלת מענק מרשות החדשנות
  )178(    )70(    תשלום תמלוגים לרשות החדשנות

  1,000    8,004    קבלת הלוואה המירה
          

  )1,710(    7,146    (שימשו) מפעילות מימוןמזומנים נטו שנבעו 
          

  79    )114(                 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
          

  )27,686(    )2,756(    ירידה במזומנים ושווי מזומנים במהלך השנה
  31,223    3,537    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

          
  3,537    781    ושווי מזומנים לתום השנהיתרת מזומנים 

            
          פעילות מהותית שלא במזומן  (א)
            
  61    740    הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה  

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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  כללי  -: 1באור 

  
והחלה את  2014באוגוסט  5ביום ") התאגדה בישראל החברהבע"מ (להלן: " איירובוטיקס  א.

  פעילותה באותו מועד. 
  

החברה עוסקת באיסוף, ניתוח והנגשת מידע באופן אוטומטי, באמצעות כטב"מ (כלי טייס בלתי   ב.
נתונים לתובנות רחפן) אוטומטי. החברה פיתחה מערכות הכוללות איסוף מידע ועיבוד  -מאויש 

בעלות ערך עבור לקוחות, בתהליך אוטומטי, שאינו דורש מגע יד אדם וללא התערבות אנושית, 
ומספקת ללקוחותיה שירות מקצה לקצה, המאפשר הפקת ערך מנתונים שנאספים מהמרחב 

  האווירי באמצעות כטב"מ אוטומטי, בצורה אוטומטית מהירה, בטוחה ויעילה.
  
  סינגפור.ו ארה"ב, באוסטרליהבבעלות מלאה  תחברות בנו חברהל  ג.

  
והחלה את פעילותה במהלך  2016החברה הבת, איירובוטיקס אינק, התאגדה בארה"ב בשנת 

  . חברת הבת פועלת במכירות, שיווק ותמיכה במוצרי החברה בארה"ב.2018שנת 
  

. 2019שנת  החברה הבת, איירובוטיקס פי.טי.אי, התאגדה בסינגפור במהלך הרבעון השני של
  חברת הבת פועלת במכירות, שיווק ותמיכה במוצרי החברה בסינגפור.

  
את פעילותה  והחלה 2016התאגדה באוסטרליה בשנת  ,פי.טי.ווי איירובוטיקס ,בתהחברה ה

 את וסיימה פעילותהאת  סגרההבת באוסטרליה חברת  2019שנת  סוףב .2017שנת  בחודש יוני
  .2021בחודש יוני  פירוק מרצוןה הליך

  
ברבעון ו 2019במהלך הרבעון השני של שנת ביפן התאגדה  ,אירובוטיקס קיי קיי, הבת החברה

  .ופורקה סגרה את פעילותה 2020של שנת  הראשון
  

נגרמו הפסדים משמעותיים מיום הקמתה ועד כה היא מימנה את פעילותה בעיקר לחברה   .ד
מבעלי המניות, מהלוואות ממוסדות בנקאיים  באמצעות השקעות הוניות, מהלוואות המירות

אלפי  8,821ומענקים מרשות החדשנות. לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 
וכן גירעון  2020בדצמבר,  31אלפי דולר לשנה שהסתיימה ביום  14,308דולר והפסד כולל בסך של 

 31אלפי דולר ליום  121,988של  אלפי דולר והפסד מצטבר בסך 5,046בהון העצמי בסך של 
 . 2020בדצמבר, 

  
החברה פועלת לשיפור מצבה הפיננסי וזאת ע"י גיבוש תכניות המשלבות מספר חלופות 

  וכוללות בין השאר:
  

החברה צמצמה בהוצאות שכר  2020כבר במהלך שנת  –התייעלות ושיפור הרווחיות  .1
ולהקטין באופן משמעותי את  ובהוצאות תפעוליות אחרות על מנת לשפר את הרווחיות

ההפסד התפעולי. יצוין כי, דירקטוריון החברה אישר תכנית לצמצום פעילות החברה 
במידה ותוכניות החברה בקשר עם יעדי המכירות לא יצלחו, וזאת כדי להתאים את 

 מבנה ההוצאות לתזרים המזומנים. 
ו/או חוב. לאחר תאריך החברה פועלת לגיוס מקורות מימון נוספים בדרך של גיוס הון  .2

כמו  .הההמיר החלק מההלווא , המהוויםמיליון דולר נוספים 5.5 -המאזן גייסה החברה כ
כן, התחייבו המלווים לדחות את מועד הפירעון של ההלוואה ההמירה במידה והחברה 

בצע , כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לבחינה שיתימצא בקשיים פיננסיים
בנוסף,  .השל החברים יצרכיה התזרימוהנזילות ון החברה ביחס למצב דירקטורי
לעניין זה, יובהר כי, ההלוואה  דרש.יהביעו את נכונותם לתמוך בחברה ככל שת המלווים

ההמירה תומר במלואה להון במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף, באופן שלאחר 
לא תהיינה התחייבויות  השלמת ההמרה כאמור החוב ייחשב כנפרע במלואו ולחברה

  נוספות כלפי המלווים בקשר עם הסכם ההלוואה ההמירה.

הרחבת הפעילות ע"י כניסה לשווקים חדשים, תוך שמירה על לקוחותיה הקיימים.  .3
ופועלת לשמרם ואף להרחיבם  2021במספר חוזים קיימים עם לקוחות לשנת  ההחברה התקשר

 . 2022בשנת 
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  (המשך) כללי  -: 1באור 

 
 ) SAFE )Simple Agreement For Future Equityהתקשרות בהסכמי הקצאה עתידית  .4

 
להקצאה עתידית של  (זהים) , התקשרה החברה במספר הסכמים2021מאי חודש במהלך 

"), עם בעלי מניות קיימים ומשקיעים חדשים SAFE-הסכמי המניות החברה (להלן: "
המשקיעים ישקיעו בהון החברה סך כולל של "), לפיהם המשקיעים(להלן יחד בס"ק זה: "

"), בתמורה לזכות לקבל מניות של סכום ההשקעהמיליוני דולר (להלן בסעיף זה: " 4.4-כ
ובכלל זה באירוע מסוג סבב  SAFE-החברה בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בהסכמי ה

ה, גיוס נוסף בחברה, לרבות השלמת הנפקה ראשונה לציבור בישראל של מניות החבר
כחלוקה של סכום ההשקעה במחיר כאשר כמות המניות שתוקצה למשקיעים תחושב 

(מחושב בהתאם  מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה בהנפקה 75%אשר יהווה 
תתבצע במועד השלמת  SAFE-הקצאת המניות על פי הסכמי ה .להנחיות הבורסה)

מסחר בבורסה על פי ובטרם רישום ניירות הערך של החברה ל תשקיףהההנפקה על פי 
) Warrants, יהיו זכאים המשקיעים לאופציות (SAFE-. בנוסף, על פי הסכמי הףתשקיה

  להלן.לרכישת מניות נוספות של החברה כמפורט 
תקצה החברה לכל אחד מהמשקיעים כתב  על פי כתבי אופציה שנחתמו באותו מועד

אופציה, הניתן למימוש, בחלקו או במלואו, למניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: 
"כתב האופציה"), בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בכתב האופציה ובכלל זה באירוע מסוג 

תהיה שווה הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה, כאשר כמות מניות המימוש 
כאמור לעיל, וכתב האופציה יהיה ניתן למימוש החל  לכמות המניות שתוקצה למשקיעים

חודשים ממועד החתימה על כתב  36ממועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור ועד חלוף 
 מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה 75%הווה למחיר אשר י, בתמורה ההאופצי
  .בהנפקה

 
ל בגמישות מול האתגרים וההזדמנויות בשוק שילוב תוכניות אלה מאפשר לחברה לפעו

זה, ובתוך כך, הנהלת ודירקטוריון החברה מעריכים כי תוכניותיהם המפורטות לעיל 
  .בעתיד הנראה לעין יתממשו ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה

 
  השפעת משבר נגיף הקורונה  ה.

  
ת מאקרו כלכליות פוקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכו 2020החל מחודש ינואר 

) בסין, ולאחר מכן התפשטות הנגיף Covid-19משמעותיות שמקורו בהתפרצות נגיף הקורונה (
הכריז ארגון הבריאות העולמי על  2020במרץ,  11. ביום למדינות רבות בעולם, לרבות בישראל

בהתאמה). ", משבר הקורונה" -" והמגיפההתפשטות נגיף הקורונה כמגיפה עולמית (להלן: "
 2020במרץ,  15-כחלק מצעדי ממשלת ישראל להתמודדות עם המגיפה הוטלו החל מיום ה

מגבלות חריפות על תנועת האזרחים, איסור התקהלות, הגבלת נוכחות כוח האדם במקומות 
עבודה, סגירת קניונים ומרכזי קניות ואיסור פתיחת עסקים שלא הוגדרו חיוניים. החל מסוף 

ה ממשלת ישראל בשורה של הקלות על המגבלות האמורות במטרה לצמצם חודש אפריל נקט
בשל עלייה משמעותית במספר  2020בספטמבר,  18 -את ההשלכות הכלכליות, אך החל מיום ה

הנדבקים בנגיף ובתחלואה ברחבי הארץ הטילה ממשלת ישראל מגבלות חדשות בדומה 
, החלה יציאה הדרגתית 2020בר למגבלות שהוטלו בחודש מרץ השנה. כאשר מאמצע אוקטו

, בשל עלייה משמעותית נוספת במספר הנדבקים בנגיף ובתחלואה 2020הסגר. בחודש דצמבר מ
ברחבי הארץ הטילה ממשלת ישראל מגבלות חדשות בדומה למגבלות שהוטלו בחודשים מרס 

  וספטמבר השנה. 
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  (המשך) כללי  -: 1באור 
  

, בין היתר, בשל מגבלות תנועה שהוטלו החברהלמשבר הקורונה העולמי הייתה השפעה על 
בארץ ובעולם, הגורמות עיכובים בלוח הזמנים של הפרוקטים השונים ומגבילות את יכולת 

יחד ל נסיעות עסקיות ואירועי שיווק. עובדי החברה לספק תמיכה באתר הלקוח, והביאו לביטו
המגיפה האיצה את יישום האמצעים המתקדמים לחישה מרחוק לסייע בעבודתם של עם זאת, 

מפעולות שנקטה ממשלת כחלק  למשל, גופי ביטחון ובריאות הציבור במדינות רבות בעולם.
) HTXנולוגיה (סינגפור להגנה על בריאות הציבור במהלך משבר הקורונה, סוכנות המדע והטכ

במערכות איירובוטיקס להגברת מאמצי ועשתה שימוש של סינגפור, שיתפה פעולה עם החברה 
משטרת סינגפור בניטור התקהלויות על ידי שימוש במידע אווירי בזמן אמת המשודרים על ידי 

  . החברההאוטומטית של (כלי טיס בלתי מאויש) טכנולוגיית הכטב"ם 
  

נכון למועד החתימה על הדוחות, ובטווח הנראה לעין, החברה מעריכה כי פעילותה לא צפויה 
להיפגע באופן מהותי, הן מבחינת יכולת האספקה של מוצריה ושירותיה ללקוחות והן מבחינת 

  היכולת לממש הזמנות מלקוחות. 
  

של מניותיה בור הראשונה לציטק ותיכלל, לאחר ההנפקה -החברה בדעה כי הינה חברת תל  ו.
עילית, דבר המקנה לחברה הקלות -בבורסת לניירות ערך בתל אביב בע"מ, במדד תל אביב טק

לדיווח והצגה של דוחות כספיים, ובפרט, מתן נתונים השוואתיים לתקופה של שנה חלף תקופה 
  של שנתיים. דוח זה מוצג בהתאם להנחה זו.

  
  הגדרות:

  בדוחות כספיים אלה: 
  ירובוטיקס בע"מ.  החברה

  
  החברה והחברות הבנות שלה.  הקבוצה

    
לחוק ניירות ערך,  1) להגדרת בעלי עניין בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה (  בעלי עניין

  .1968-התשכ"ח
  

  בדבר צדדים קשורים. 24) 2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי (  צד קשור
    

  דולר של ארה"ב.  דולר
  

   עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
  למעט אם נאמר אחרת.

  
  בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א.

  
  )."IFRS" :הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן

  
עלות, למעט נכסים והתחייבויות פיננסיות הה ערוכים על בסיס הדוחות הכספיים של החבר

  .(כולל מכשירים נגזרים) המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
  

  החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או הפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  ומטבע חוץ , מטבע ההצגהמטבע הפעילות  .ב
  

  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  .1
  

  מטבע הפעילות של החברה ומטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו דולר ארה"ב. 
  

  הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה מהו מטבע הפעילות של כל חברה. 
  

נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ, לרבות עודפי עלות שנוצרו, 
מתורגמים לפי שער סגירה בכל תאריך דיווח. פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי 
שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות המוצגות. הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח 

  (הפסד) כולל אחר. 
  

  נכסים והתחייבויות במטבע חוץ עסקאות,  .2
  

עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין 
במועד העסקה. לאחר ההכרה הראשונית, נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע 
חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי 

פים לרווח או הפסד. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ שער, נזק
המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. נכסים והתחייבויות לא 
כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות 

  .בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן
  

  פריטים כספיים צמודי מדד  .3
  

נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 
  בישראל מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי ההסכם.

  
  שווי מזומנים  ג.

  
בתאגידים בנקאיים לזמן שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פיקדונות 

קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד, שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד 
  .ההשקעה

  
  פיקדונות לזמן קצר  ד.

  
פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד 

  ות מוצגים בהתאם לתנאי הפקדתם.ההשקעה ושאינם עונים להגדרת שווי מזומנים. הפיקדונ
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  דוחות כספיים מאוחדים  .ה
  

של חברות שלחברה יש שליטה בהן  הכספיים הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות
(חברות בנות). שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על החברה המושקעת, חשיפה 
או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בחברה המושקעת וכן היכולת להשתמש 
 בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהחברה המושקעת. בבחינת שליטה מובאת

בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים 
  מתבצע החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

יכים ולתקופות זהים. המדיניות הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאר
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה 
בדוחות הכספיים של החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים 

  מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
  

  מחזור תפעולי   .ו
  

  היא שנה.  החברהתקופת המחזור התפעולי הרגיל של 
  

  הכרה בהכנסה  .ז
  

הכנסות מחוזים עם לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה בנכס או בשירות מועברות 
בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי ללקוח. מחיר העסקה הוא סכום התמורה שצפוי להתקבל 

  הסכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים (כגון מסים). 
  

בקביעת סכום ההכנסה מחוזים עם לקוחות, החברה בוחנת האם היא פועלת כספק עיקרי או 
כסוכן בחוזה. החברה היא ספק עיקרי כאשר היא שולטת בסחורה או בשירות שהובטח טרם 

  העברתו ללקוח. במקרים אלה, החברה מכירה בהכנסות בסכום ברוטו של התמורה. 
  

  הכנסות ממכירת סחורות
  

הכנסות ממכירת סחורות מוכרות ברווח או הפסד בנקודת זמן, עם העברת השליטה על 
  הסחורות הנמכרות ללקוח. בדרך כלל השליטה מועברת במועד מסירת הסחורה ללקוח.  

  
  הכנסות ממתן שירותים

  
הכנסות ממתן שירותים מוכרות לאורך זמן, על פני התקופה בה הלקוח מקבל וצורך את 

ות על ידי ביצועי החברה. החברה גובה תשלום מלקוחותיה בהתאם לתנאי ההטבות המופק
ספציפיים, כאשר התשלומים יכולים להיות טרום תקופת מתן  בחוזיםהתשלום שסוכמו 

השירות או לאחר תקופת מתן השירות, ובהתאם מכירה החברה בנכס או בהתחייבות בגין 
  החוזה עם הלקוח. 

  
  מסים על הכנסה  .ח

  
ס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות תוצאות המ

  לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
  

  מסים שוטפים  .1
  

חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 
נדרשות בקשר לחבות המס חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך הדיווח, וכן התאמות 

  לתשלום בגין שנים קודמות.
  

  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מסים נדחים  .2
  

מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים 
  לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.

  
המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור 

ההתחייבות תסולק, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה 
  עד לתאריך הדיווח. 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי ניצולם. הפסדים מועברים 
ניתנים לניכוי בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך והפרשים זמניים 

  דיווח ומוכר בגינם נכס מס נדחה מתאים אם צפוי שינוצלו.
  
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש   

ההשקעות בחברות מוחזקות, כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה 
בעתיד הנראה לעין. כמו כן, לא הובאו בחשבון מסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי 
חברות מוחזקות כדיבידנדים, מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת, 
או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות 

  מס נוספת.
  

מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של 
  . IAS 12עסקה הונית מטופלים לפי 

  
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס 

  שוטפת והמסים הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
  

  קבוערכוש   ט.
  

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר, 
בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו ובניכוי מענקי השקעה שהתקבלו בגינם, ואינם כוללים 

  העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע. הוצאות תחזוקה שוטפת.
  

בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים  הפחת מחושב
  השימושיים בנכס, כדלקמן:

  
    %  

  33-20    תחנות עגינה ורחפנים
  33    מחשבים ותוכנות

  6-33    מכונות ריהוט וציוד 
  20    כלי רכב

  (*)    שיפורים במושכר
  

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות (לרבות   (*)
שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים  החברהתקופת האופציה להארכה שבידי 

  המשוערת של השיפור, לפי הקצר שבהם. 
  

אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 
  ולהבא. -שינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאןוה

הפחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד 
  הנכס נגרע.  שבו

  
  

  נכסים בלתי מוחשיים  .י
  

בתוספת  ,נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות
עלויות רכישה ישירות. עלויות בגין נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי, למעט 

  עלויות פיתוח מהוונות, נזקפות לרווח או הפסד בעת התהוותן.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

יים מוגדר, מופחתים על פני אורך החיים נכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימוש
השימושיים שלהם על בסיס שיטת הקו הישר ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים 
המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות 

  לפחות בכל סוף שנה.
  

   .הנכסים הבלתי מוחשיים של החברה מורכבים מתוכנות
  

הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים 
  השימושיים בנכס, כדלקמן:

  
    %  
      

  33    תוכנות
  

  מחקר ופיתוח
  

הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח 
מוחשיים -חדשים או משופרים) מוכרות כנכסים בלתימתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים (

  כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
  
  קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; -
    בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; -
  ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו; -
  ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; -
זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס  -טכניים, כספיים ואחרים  -משאבים מתאימים  -

  -הבלתי מוחשי או למכירתו; ו
  .ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו -

  
מוכרות כהוצאה בעת התהוותן.  ,וצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלהה

  אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר.  ,עלויות פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה
וכן נמצאת בשלבים שונים  לה החברה מתמקדת בשיפור הטכנולוגיה הקיימת והתוכנות הנלוות

מכיוון שנכון למועד הדוח אין וודאות לגבי קיומם של  .םשל בחינה ופיתוח במספר פרויקטי
ואחרים להשלמת תהליכים אלו, החברה לא הכירה בנכס בדוחות  משאבים טכניים, פיננסיים

הוצאות הפיתוח עד לתאריך הדיווח לא עמדו בתנאים כאמור, לאור האמור לעיל,  .הכספיים
  ועל כן נזקפו לדוח על הרווח הכולל בעת התהוותן.

  
  

  ירידת ערך נכסים לא פיננסיים  . יא
  

החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 
  השבה.-מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת

 ההשבה-ם ברבמקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכו
ההשבה הינו הגבוה מבין שווי -ההשבה שלהם. הסכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר

הוגן בניכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים 
לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו  הצפויים

ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים -מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר
  שאליה שייך הנכס. הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

שינויים באומדנים ששימשו בקביעת הסכום הפסד מירידת ערך של נכס, מבוטל רק כאשר חלו 
ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור -בר

מוגבל לנמוך מבין סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר (בניכוי פחת או הפחתה) או סכום 
  נזקף לרווח או הפסד. ההשבה של הנכס. לגבי נכס הנמדד לפי העלות, ביטול הפסד כאמור-בר
  

  מכשירים פיננסיים  .יב
  
  נכסים פיננסיים  .1

  
נכסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה 
שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 

  נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד. 
  

ב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החו
  להלן:

  
  המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן  (א)
  מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.  (ב)
  
  החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:  א) (

  
לגבות תזרימי המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת 

מספקים זכאות  םהפיננסי יםמזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן 

  שטרם נפרעה.
על פי תנאיהם לפי עלות  נמדדיםלאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה זו 

  .הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערךהמופחתת תוך שימוש בשיטת 
  

  ירידת ערך נכסים פיננסים   ב)(
  

החברה בוחנת בכל מועד דיווח את ההפרשה להפסד בגין מכשירי חוב פיננסים 
  אשר אינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 

  החברה מבחינה בין שני מצבים של הכרה בהפרשה להפסד; 
  

לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם  מכשירי חוב אשר  )1(
 –מאז מועד ההכרה לראשונה, או מקרים בהם סיכון האשראי נמוך 

ההפרשה להפסד שתוכר בגין מכשיר חוב זה תיקח בחשבון הפסדי אשראי 
  חודשים לאחר מועד הדיווח, או; 12חזויים בתקופה של 

כות האשראי שלהם מאז מכשירי חוב אשר חלה הידרדרות משמעותית באי  )2(
מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך, 

לאורך  -ההפרשה להפסד שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי החזויים 
  יתרת תקופת חיי המכשיר. 

  
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד 

  כנגד הפרשה.
  

כגון לקוחות, בגינם היא  ם פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרותלחברה נכסי
מיישמת את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד 

  בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי המכשיר.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  גריעת נכסים פיננסים  . 3
  

  נכס פיננסי כאשר ורק כאשר: החברה גורעת
  

  פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, או  (א)
החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות   (ב)

החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
תרים בידי החברה אך ניתן לומר כי וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נו

  העבירה את השליטה על הנכס.
החברה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים   (ג)

מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 
  במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.

  
  סיותהתחייבויות פיננ  . 4

  
  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  א) 

  
במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן 

  בניכוי עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית.
ות לאחר ההכרה הראשונית, החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העל

  המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, פרט ל:
  

  התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כגון נגזרים;
  

  התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ב)
  

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת התחייבויות פיננסיות שאינן נמדדות 
  בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.בעלות מופחתת 

  
  לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד.

  
  גריעת התחייבויות פיננסיות  . 5

  
דהיינו, כאשר  –החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת 

  ו פוקעת. המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת א
התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, 

  בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות.
במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי 

ם הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים ההתחייבות שונים מהותית מהתנאי
  וכמותיים. 

כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות פיננסית קיימת או החלפה של התחייבות 
תנאים השונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו מלווה, ת בהתחייבות אחרת בעל

חדשה. ההפרש העסקה מטופלת כגריעה של ההתחייבות המקורית והכרה של התחייבות 
  בין היתרות של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד.

  
במקרה בו נעשה שינוי שאינו מהותי בתנאי התחייבות קיימת או החלפה של התחייבות 

תנאים שאינם שונים באופן מהותי, בין החברה לבין אותו  תבהתחייבות אחרת בעל
ההתחייבות, קרי היוון של תזרימי המזומנים החדשים מלווה, החברה מעדכנת את סכום 

  בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית, כאשר ההפרש נזקף לרווח או הפסד.
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  מכשירים פיננסיים מורכבים  . 6
  

, הכוללות רכיב המרה הוני ורכיב של התחייבות, מפוצלות לשני הלוואות המירות
רכיבים. הפיצול כאמור, מחושב על ידי קביעה תחילה של הרכיב ההתחייבותי בהתבסס 
על השווי ההוגן של התחייבות דומה ללא אופציית המרה, כאשר הערך של רכיב ההמרה 

רכיב ההון ורכיב ההתחייבות ההוני נקבע כערך שייר. עלויות עסקה ישירות הוקצו בין 
  על בסיס יחס ההקצאה של התמורה לרכיבי ההון וההתחייבות.

  
  מדידת שווי הוגן  .יג

  
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות 

  בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
  

כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה 
  ) ביותר. advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי (

  
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת 

ליים תמחור הנכס או ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכ
  שלהם.

  
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות 
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 

  שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
  

הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים 
השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים  מקסוםשניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך 

  השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה. ומזעורלצפייה 
  

מחולקים  ,גילוי לשווי ההוגן שלהם כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן
השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית  מדרגלקטגוריות בתוך 

  למדידת השווי ההוגן בכללותה:
  

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  :1רמה 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או  1ברמה נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו   : 2רמה 

  בעקיפין.  
נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש   : 3רמה 

  בנתוני שוק ניתנים לצפייה).
  

  הפרשות  .יד
  

מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או  IAS 37-הפרשה בהתאם ל
שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת  משתמעת) כתוצאה מאירוע

כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל  לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
ההוצאה תוחזר לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות 

   ו הפסד בניכוי החזר ההוצאה.למעשה לקבלת הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח א
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

  להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
  

  תביעות משפטיות
  

 מחויבותמשפטית בהווה או  מחויבותהפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת 
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש 

  וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.  המחויבותלמשאביה הכלכליים לסילוק 
  

  התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .טו
  

  בקבוצה קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים: 
  

  הטבות עובד לזמן קצר .1
  

 12הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני 
חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים. הטבות 
אלו כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי 

בגין בונוס במזומן או תוכנית  ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות
להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת 
לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן 

  מהימן את הסכום.
  

  הטבות לאחר סיום העסקה .2
  

ביטוח והן מסווגות כתוכניות  התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות
  להפקדה מוגדרת וכן כתוכניות להטבה מוגדרת.

 , 1963-, תשכ"גלחוק פיצויי פיטורין 14לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 
שלפיהן הקבוצה משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או 

ן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקר
את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 

  קודמות. 
  

הפקדות לתוכנית להפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת 
  ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד.

  
  .1963-, תשכ"גלחוק פיצויי פיטורין 14שראל חתומים על סעיף כל עובדי החברה בי

  
  עסקאות תשלום מבוסס מניות  .טז

  
זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות ונותני שירותים אחרים החברה  עובדי

  המסולקות במכשירים הוניים.
  

  עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
  

עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי ההוגן של 
המכשירים ההוניים שהוענקו במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות שימוש במודל 

  .מקובל אופציותשל תמחור 
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  (המשך) עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
  

יחד עם גידול מקביל  ,הוניים מוכרת ברווח או הפסדעלות העסקאות המסולקות במכשירים 
בהון על פני התקופה שבה תנאי הביצוע ו/או השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו 

). ההוצאה המצטברת המוכרת "תקופת ההבשלה" :העובדים הרלוונטיים זכאים לגמול (להלן
משקפת  ,ד למועד ההבשלהבגין עסקאות המסולקות במכשירים הוניים בתום כל מועד דיווח ע

את מידת חלוף תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של הקבוצה לגבי מספר המכשירים 
  ההוניים שיבשילו בסופו של דבר. 

הוצאה בגין הענקות שאינן מבשילות בסופו של דבר אינה מוכרת, למעט הענקות שההבשלה 
ללא קשר לקיום תנאי השוק, שלהן תלויה בתנאי שוק אשר מטופלות כהענקות שהבשילו 
   בהנחה שכל שאר תנאי ההבשלה (שירות ו/או ביצוע) התקיימו.

  
  הפסד למניה  .יז

  
המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות  הפסדלמניה מחושב על ידי חלוקה של ה הפסד

  הרגילות המשוקלל הקיים בפועל במהלך התקופה.
הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב 

את הרווח למניה. מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל 
למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. חלקה של החברה 

רות מוחזקות מוכפל חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חב הפסדיב
  במספר המניות המוחזקות על ידי החברה.

  
  מענקים ממשלתיים  . יח

  
רשות  –להלן (הכלכלה והתעשייה מענקים המתקבלים מהרשות לחדשנות טכנולגית במשרד 

 )מענקי רשות החדשנות -להלן (כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי החברה  )החדשנות
הטיפול " 20נות למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי נכנסים לגדר "הלוואות הנית

  ).IAS 20 –להלן ( "החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי
   

  .IFRS 9 -ם להתחייבויות בגין מענקי רשות החדשנות מוכרות ונמדדות בהתא
מגיעה  ,)מועד הזכאות -להלן (אם במועד התגבשות הזכאות לקבלת מענק רשות החדשנות 

שמענק רשות )  reasonable assurance( הנהלת החברה למסקנה שלא קיים ביטחון סביר
לא יוחזר, מכירה החברה  )המענק שהתקבל - להלן(החדשנות שהתגבשה הזכאות לקבלתו 

לגבי  IFRS 9 -בהתחייבות פיננסית המטופלת בהתאם להוראות המפורטות ב באותו מועד
דדות בעלות מופחתת. הפער בין מענק רשות החדשנות שהתקבל התחייבויות פיננסיות הנמ

מטופל  ,לבין שוויה ההוגן של ההתחייבות הפיננסית האמורה במועד ההכרה בה לראשונה
  ח.כמענק ממשלתי, אשר נזקף לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות מחקר ופיתו

  
סביר שמענק רשות  במקרה בו במועד הזכאות מגיעה הנהלת החברה למסקנה שקיים ביטחון

החדשנות שהתקבל לא יוחזר, נזקף המענק, באותו מועד, לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות 
ככל שבתקופה עוקבת מגיעה הנהלת החברה לראשונה למסקנה שלא קיים  .מחקר ופיתוח

חדשנות שהתקבל לא יוחזר, מכירה החברה באותו מועד הביטחון סביר שמענק רשות 
ית כנגד רווח או הפסד. ההתחייבות הפיננסית האמורה מטופלת בהתאם בהתחייבות פיננס

  .לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת IFRS 9 -להוראות המפורטות ב
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  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  -: 3באור 

  
הכספיים, הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות 

  השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים: את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם
  

  השיקולים  א
  

  קביעת שווי הוגן של תשלום מבוסס מניות  -
  

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע בעת ההכרה לראשונה באמצעות 
שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומחיר 

  המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ודיבידנד צפוי.  
  

  עלויות פיתוח  -
  

מתקיימים התנאים להכרה בעלויות בגין פרויקטים של על הנהלת החברה לבחון האם 
  פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים.

  
להערכת החברה, בכל השנים המדווחות לא התקיימו התנאים להכרה בעלויות בגין 
פרויקטים של פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים, ולפיכך כל עלויות הפיתוח נזקפות לרווח 

  או הפסד.
  

  אומדנים והנחות  .ב
  

והנחות המשפיעים על  , נדרשת ההנהלה להסתייע באומדניםנת הדוחות הכספייםבעת הכ
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

  והוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי האומדן.
  

ודאות לתאריך הדיווח וים בקשר לאי הלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספי
ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי 

  :בשנה העוקבתלשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
  
 פיננסיים מכשירים    -

    
סיווג מכשירים פיננסים כהון או חוב בוחנת החברה האם אופציית ההמרה  בבחינת

 באותם  fixed for fixed. מקיימת את כללי המירותלרבות הלוואות  המיריםבמכשירים 
החברה  , אזיהחברה ממניות 100% ל ההלוואה את להמיר זכאי המשקיע בהם מקרים

 ראה fixed for fixed. מתייחסת לאופציית ההמרה כמכשיר הוני גם אם לא עומדים בכללי
 .להלן ו' 12גם סעיף 

  
  תביעות משפטיות  -

  
סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות בהערכות 

ל היועצים שלה, הסתמכו החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה ש
המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, 
וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה 

  בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
  

  מענקים מרשות החדשנות  -
  

ממשלתיים שהתקבלו מרשות החדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה מוכרים מענקים 
כהתחייבות אם צפויות הטבות כלכליות כתוצאה מפעילות המחקר והפיתוח שיביאו 
למכירות המזכות את המדינה בתמלוגים. קיימת אי וודאות לגבי אומדן תזרימי המזומנים 

  העתידיים ששימש לקביעת סכום ההתחייבות.  
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  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים  - :3באור 

  
  קביעת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים לא סחירים  -

  
במידרג השווי ההוגן  3ההוגן של מכשירים פיננסיים לא סחירים המסווג לרמה השווי 

נקבע בהתאם לשיטות הערכה, בדרך כלל על פי הערכת תזרימי המזומנים העתידיים, 
מהוונים לפי שיעורי היוון שוטפים בגין פריטים בעלי תנאים ומאפייני סיכון דומים. ה

שינויים באומדן תזרימי מזומנים עתידיים ואומדן שיעורי היוון בהתחשב בהערכת 
סיכונים כגון סיכון נזילות, סיכון אשראי ותנודתיות, עשויים להשפיע על השווי ההוגן 

  של נכסים אלו.   
 

  
  חדשים בתקופה שלפני יישומם  IFRSגילוי לתקני   -: 4באור 

  

  הצגת דוחות כספיים IAS 1 -תיקונים ל
  

(להלן הצגת דוחות כספיים  1מספר תיקונים לתקן חשבונאות בינלאומי   IASB-, פרסם ה2020בינואר 
  התיקונים), במטרה להבהיר את הקריטריון לקביעת סיווג התחייבות כשוטפת או בלתי שוטפת.  –
  
  תיקונים כוללים את ההבהרות הבאות:ה
  

  הזכות לדחות את סילוק ההתחייבות. –הבהרה למשמעות המונח  
  

  הבהרה כי רק הזכויות הקיימות לחברה בסוף תקופת הדיווח ישמשו לצורך הקביעה האם
  לחברה קיימת הזכות לדחות את הסילוק של ההתחייבות.

  

  מעבר לסילוק באמצעות העברה של הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות
  מזומנים (למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים).

  
או לאחר  2022בינואר  1התיקונים ייושמו באופן רטרוספקטיבי החל מתקופה השנתית המתחילה ביום 

להערכת החברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על  מכן. יישום מוקדם אפשרי.
  .וחות הכספייםהד

 
  

  מזומנים ושווי מזומנים  -: 5באור 
  

   

  בדצמבר 31    
    2020    2019  
  אלפי דולר     
        

  2,724  676    מזומנים ושווי מזומנים בדולר
  655  101    מזומנים ושווי מזומנים בש"ח

  158  3    מזומנים ושווי מזומנים במטבעות אחרים
        
    780  3,537  
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  לקוחות  -: 6באור 

  
  בדצמבר 31    
    2020    2019  
  אלפי דולר     
        

  556  128    חובות פתוחים
        
    128  556  

  
  ירידת ערך לקוחות מטופלת באמצעות רישום הפרשה לחובות מסופקים.

  
  החברה לא הכירה בירידת ערך לקוחות (חובות מסופקים). 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

  
, לגבי עיקר לקוחות החברה טרם הגיע מועד פירעונם. קיימים סכומים 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 

  יום.  60לא משמעותיים של חובות בפיגור של עד 
  

מהכנסות  39%-לחברה לקוח עיקרי בישראל אשר ההכנסות בגינו מהוות כ 2019בדצמבר  31ליום 
מהכנסות החברה בשנת  21%-ת כוכן לקוח בסינגפור אשר ההכנסות בגינו מהוו 2019החברה בשנת 

 63%-לחברה לקוח עיקרי בסינגפור אשר ההכנסות בגינו מהוות כ 2020בדצמבר  31. ליום 2019
  .2020מהכנסות החברה בשנת 

  
  

  חייבים ויתרות חובה  -: 7באור 
  

  בדצמבר 31    
    2020    2019  
  אלפי דולר     
        

  39  82    מוסדות
  969  182    הוצאות מראש

  66  16    אחרים
        
    280  1,074  

  
  

  חכירות  -: 8 באור
  

לתקופות  מבנים וכלי רכב (בעיקר מבנים), לחברה הסכמי חכירה של 2019-ו 2020בדצמבר  31לימים 
   שנים בממוצע. 3.5של 

  
  פירוטים בדבר עסקאות חכירה  א.

  
  בדצמבר 31    
    2020    2019  
  אלפי דולר     
        

  64  115    בגין התחייבויות חכירההוצאות ריבית 
  936  629    סך תזרים מזומנים שלילי עבור חכירות

  
פעילות החברה . לייצורבהם היא חוכרת משרדים ומבנים הסכמים  שלושההחברה התקשרה ב  ב.

, אשר שוכרת מ"ר 700-כ , בשטח כולל שלבפתח תקווהממשרדי החברה מתבצעת בעיקר 
 2020, בפברואר 24לו מיום ת וותוספ 2016בפברואר,  29מיום על פי הסכם שכירות החברה 

  .2022בנובמבר,  30עד ליום אשר בתוקף  2020, בדצמבר 7ומיום 
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  (המשך) חכירות  -: 8באור 
  

 230-של כ. מחסן בשטח בארצות הברית, טקסס, יוסטוןנכסים בשוכרת שני החברה  ,כמו כן
אותו החברה שוכרת שיתופי , ומתחם עבודה החברהלציוד ומערכות המשמש כשטח אחסון מ"ר 

  על בסיס חודשי.
  

  להלן ההרכב והתנועה בנכסי זכות השימוש:  ג.
  

 
  סה"כ  

    
  1,834   2019בינואר  1יתרה ליום 

     
  )618(   הוצאות פחת

  17   עדכון בגין השפעת המדד
  61   יצירה לראשונה בגין חוזים חדשים

  )381(   גריעה בגין חוזים שהופסקו
     

  913   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
     

  )360(   הוצאות פחת
  )5(   עדכון בגין השפעת המדד

  740   יצירה לראשונה בגין חוזים חדשים
  )396(   גריעה בגין חוזים שהופסקו

      
  892    2020בדצמבר  31יתרה ליום 

  
   



  איירובוטיקס בע"מ

  באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

-  23  -  

  
  

  רכוש קבוע  -: 9באור 
  

  ההרכב והתנועה:  א.

 

  

    כלי רכב

תחנות 
עגינה 
  ורחפנים

 )1) (2(    

מחשבים 
וציוד 

    אלקטרוני

מכונות, 
ריהוט 
    וציוד

שיפורים 
  סה"כ    במושכר

  אלפי דולר        
                  עלות  

  13,125  2,076  793  1,290  8,911    55    2019בינואר,  1ליום יתרה 
  3,044  92  268  117  2,495    72    תוספות במשך השנה

  )5,478(  )708(  )166(  )36(  )4,568(    -    ירידת ערך
  )2,910(  )285(  )53(  )140(  )2,360(    )72(    גריעות במשך השנה

  10  -  -  -  10    -    הפרשי תרגום
                  

  7,791  1,175  842  1,231  4,488    55    2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  1,033  -  43  10  980    -    תוספות במשך השנה

  206  -  -  -  206    -    עליית ערך
  )499(  -  )57(  -  )438(    )4(    גריעות במשך השנה

  13  -  -  -  13    -    הפרשי תרגום
                 

  8,544  1,175  828  1,241  5,249    51   2020בדצמבר  31יתרה ליום 
                

                  פחת נצבר
  3,010  361  318  720  1,575    36    2019בינואר,  1יתרה ליום 

  2,110  208  171  355  1,367    9    תוספות במשך השנה
  )2,864(  )285(  )53(  )140(  )2,360(    )26(    גריעות במשך השנה

  )137(  -  -  -  )137(    -    הפרשי תרגום
                  

  2,119  284  436  935  445    19    2019בדצמבר  31יתרה ליום 
  767  117  99  204  337    10    תוספות במשך השנה

  )453(  -  )13(  -  )438(    )2(   השנה גריעות במשך
                  

  2,433  401  522  1,139  344    27    2020בדצמבר  31יתרה ליום 
                

  5,672  891  406  296  4,043    36    2019בדצמבר  31ת מופחתת עלו
                          

  6,111  774  306  102  4,905    24    2020בדצמבר  31עלות מופחתת 
  

-כו דולראלפי  2,428-הקמה בסכום של כתהליך קבוצה זאת כוללת תחנות עגינה ורחפנים ב  )1(
  בהתאמה. 2019 -, ו2020 בדצמבר 31 לימים דולראלפי  2,840

  
וגריעות של  ירידת ערך הפסדים מהכירה החברה ב ,2019בדצמבר  31 וםבי השהסתיימ הבשנ  )2(

אשר נובעת אלפי דולר,  4,568-כ שלכולל בסך  )איירובוטיקסמערכות תחנות עגינה ורחפנים (
. ירידת הערך כאמור לעיל לשמשה עוד יוכלמציוד טכנולוגי שהתיישן ולהערכת החברה לא 

  .נזקפה לסעיף הוצאות אחרות
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  זכאים ויתרות זכות  -: 10באור 
  

  בדצמבר 31    
    2020    2019  
  אלפי דולר     
        

  688  835    עובדים
  267  383    הפרשה לחופשה

  265  135    הוצאות לשלם
  166  56    זכאים אחרים

        
    1,409  1,386  

  
  

  הון  -:11באור 
  

ש"ח ערך נקוב  1כל מניה רגילה אחת בת אישרה החברה פיצול הון מניות לפיו  2015במאי,  11ביום 
ש"ח ערך נקוב כל אחת. כל נתוני המניות בדו"ח זה מוצגים  0.01מניות רגילות בנות  100-הומרה ל

  לאחר השפעת הפיצול כאמור.
  

  :2020לדצמבר  31-ו 2019לדצמבר  31להלן הרכב הון המניות של החברה לימים 
  

  2019לדצמבר  31    2020לדצמבר  31    
  רשום    מונפק ונפרע    רשום   מונפק ונפרע    
  כמות המניות    
                  

  690,000,000    54,396,834    700,000,000    54,396,834    ש"ח 0.01ע.נ  מניות רגילות
  10,000,000    -    -    -    ש"ח 0.01ע.נ  מניות רגילות א'

                  
    54,396,834    700,000,000    54,396,834    700,000,000  

  
  מידע על הנפקת מניות:  א.
  

 כל מניות הבכורה שהיו קיימות וכחלק מהסכם הלוואה המירה, הומרו 2019אוקטובר, ב 17ביום 
   11,042,464מניות בכורה סדרה א',  5,149,900לאותו מועד ( בהון המונפק והנפרע של החברה

מניות בכורה סדרה ד')  10,573,539 -מניות בכורה סדרה ג' ו 17,809,177מניות בכורה סדרה ב', 
  למניות רגילות. 

  
  
  זכויות בעליי המניות:  ב.
  

כלליות של החברה,  אסיפותמניות רגילות מזכות את בעליהם בזכות לקבל הודעה על קיום 
  אם יוכרזו.וכן את הזכות לקבל דיבידנדים בבהן השתתפות והצבעה 

  
  :תוכנית תשלום מבוסס מניות  ג.
  

  תוכנית אופציות למניות  .1
  

תוכנית ת.מ.מ") כל “(להלן: ( 2015עפ"י תוכנית תשלום מבוסס מניות שנקבעה בשנת 
אופציה המוענקת במסגרת תוכנית זו ניתנת למימוש עד לתאריך הפקיעה שלה. האופציה 

שנים. האופציות אשר יבוטלו או יחולטו לפני מועד פקיעת  4על פני  במנותמבשילה 
אופציה שתוענק במסגרת התוכנית  האופציות יהפכו להיות זמינות להענקה עתידית.
        תפקע לא יאוחר מעשר שנים לאחר מועד ההענקה. 
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  (המשך) הון  -:11באור 

  
  עדיין זמינות להענקה עתידית.אופציות אשר  117,472קיימות  2020לדצמבר  31נכון ליום 

 0.01עומד על  2019-ו 2020בדצמבר,  31טווח מחירי המימוש של האופציות למניות ליום 
  .דולר  $1.35 -ש"ח

  
לפקודת  102התכנית עבור עובדי החברה מתנהלות במסגרת כללים שנקבעו לעניין זה 

ניצעים אשר אינם כלולים  מס הכנסה [נוסח חדש] במסלול רווח הון באמצעות נאמן.
ט' 3לפקודת מס הכנסה, ממוסים בהתאם להוראות סעיף  102תחת הוראות סעיף 

  לפקודת מס הכנסה.
  
  תכנית לרכישת מניות רגילות א' של החברה  .2

  
והאסיפה הכללית החברה  אישרו דירקטוריון, 2020ביוני  23וביום  2020 מאיב 18ביום 

לרכישת מניות  Carve-Outמסוג תכנית אופציות  אמה,של בעלי המניות של החברה, בהת
כל אופציה המוענקת במסגרת תוכנית זו ניתנת למימוש עד  .רגילות א' של החברה

לתאריך הפקיעה שלה. האופציה מבשילה על פני שנתיים. האופציות אשר יבוטלו או 
יחולטו לפני מועד פקיעת האופציות יהפכו להיות זמינות להענקה עתידית. למניות 

 16%פת לקבלת רגילות א' אותן זכויות הקיימות למניות רגילות וזכות קדימות עוד
) או בקרות אירוע של Liquidatonחיסול הישות (מהתמורה שתתקבל בקרות אירוע 

מיליון דולר  20.2-וסך התמורה הכולל יהא גבוה מ ), במידהM&Aרכישת החברה (
(בחלוקה על פי מספר המניות שיהיו לכל ניצע על פי התכנית באותו המועד), יחד עם 

ד' כאשר המלווים יהיו זכאים לקבל את יתרת  12אור החזר ההלוואה ההמירה כאמור בב
. השווי התמורה עד הסכום המקסימלי לו הם זכאים על פי הסכם ההלוואה ההמירה

ההוגן של האופציות למניות רגילות א' הינו קרוב לאפס בשל ההמרה הוולנטרית של 
 .)4(ו'  12ראה באור  –ההלוואה ההמירה 

  .2020אופציות לעובדים בשנת  9,843,750במסגרת תוכנית זו הוענקו 
  
  להלן סיכום תנועות ביתרת תשלום מבוסס מניות לעובדים:  .3
  

  2020בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום     
    

  כמות 
    אופציות

ממוצע 
משוקלל של 
    מחיר המימוש

ממוצע 
משוקלל של 
יתרת אורך 

  חיים
              

יתרת פתיחה של אופציות לעובדים 
  לתחילת שנה

  
5,860,030    0.677 $    4.59  

              שינויים במהלך השנה
  -    $ 0.334    )315,419(    בוטלו / חולטו

              
  3.82    $ 0.678    5,544,611    יתרת סגירה של אופציות לסוף שנה

    אופציות הניתנות למימוש בסוף שנה
4,269,167    0.504 $    4.5  

  
  2019בדצמבר,  31לשנה שהסתיימה ביום     
    

  כמות
    אופציות

ממוצע 
משוקלל של 
    מחיר המימוש

ממוצע משוקלל 
של יתרת אורך 

  חיים
              

יתרת פתיחה של אופציות לעובדים 
  לתחילת שנה

  
8,865,942    0.674 $    8.45  

              שינויים במהלך השנה
      $ 1.335    3,729,134    הוענקו
      $ 0.211    )100,449(    מומשו

  -    $ 1.047    )6,634,597(    בוטלו / חולטו
  4.59    $ 0.677    5,860,030    יתרת סגירה של אופציות לסוף שנה
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  6.49    $ 0.2617    3,287,254    אופציות הניתנות למימוש בסוף שנה
  
  

  (המשך) הון  -:11באור 
  

  מדידת שווי הוגן  .4
  

האופציות להלן טבלה המציגה את הנתונים אשר שימשו במדידת השווי ההוגן של 
, בהתאם 2019שהוענקו במהלך שנת  למניות המסולקות במכשיריה ההוניים של החברה

  למודל הבינומי לתמחור אופציות, לגבי התוכנית הנ"ל:
  

    

לשנה 
שהסתיימה 

  ביום
  בדצמבר 31

2019  
      

  0%    תשואת הדיבידנד בגין המניה (%)
  67%    תנודתיות צפויה במחירי המניה (%)

  3.1%    חסרת סיכון (%) שיעור ריבית
  6.08    משך החיים החזוי של האופציות למניות (שנים)

  1.46    מחיר המניה (דולר)
  

  במועד ההענקה.דולר  0.9 -בהתאם לנתונים לעיל, השווי ההוגן של האופציות נקבע ל
  .)2(ג 11ראה באור  2020להענקות שבוצעו בשנת 

  
  שלום מבוסס מניותהוצאות ת  .5

  
שאינם  יםהכירה בהוצאות בגין תשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותהחברה 

-ו 2020לדצמבר,  31עובדים בדוחותיה הכספיים המאוחדים לשנים שנסתיימו בימים 
  כדלקמן: 2019

  

  
  לשנה שנסתיימה ביום  

  בדצמבר 31
    2020    2019  

          
   310    4    עלות המכר

   158    89    הוצאות מחקר ופיתוח נטו
   51    12    הוצאות מכירה ושיווק

   954    582    הוצאות הנהלה וכלליות
          

   1,473    687    סה"כ הוצאות בגין תכנית תשלום מבוסס מניות
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   מכשירים פיננסיים  -: 12באור 

  
  התחייבויות פיננסיות, הלוואות נושאות ריבית   א.

  
  בדצמבר 31ליום         
  2019    2020    מועד    
  דולר אלפי    פרעון    
              
              

   1,649    833    30.6.2021    הלוואות מתאגידים בנקאיים
  -      PPP(*)    -    166הלוואות במדינת ארה"ב 

   709     8,567    31.3.2022    הלוואה המירה (**)
              
        9,566    2,358  

  
  

  וההלוואה ההמירה אינו שונה באופן מהותי מערכן בספרים.השווי ההוגן של ההלוואות לזמן ארוך 
  

התוכנית להגנה על השכר  קיבלה החברה הלוואה במסגרת 2020במאי  25ביום   (*)
)Paycheck Protection Program או  ,PPP(  המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של

וחשבונות  . ההלוואה נועדה לשמש כתקציב למימון הוצאות שכר, שכר דירהארה"ב
  החברה בוחנת את הזכאות לקבל מחילה מהבנק.שבועות.  24במשך 

לווים מחברה קיבלה מכתב מהלאחר תאריך המאזן ה. 6%הריבית הנקובה בהלוואה הינה   )*(*
ם על כך שהם מתחייבים לדחות את מועד פירעון ההלוואה כל עוד החברה נמצאת בקשיי

המירה, בקשר עם הריבית האפקטיבית, מועד . פרטים נוספים בדבר ההלוואה הפיננסיים
  ' להלן. ו 4סעיף  ההפירעון ותנאים נוספים, רא

  
  יעדי ומדיניות ההנהלה בדבר ניהול סיכונים פיננסיים  .ב

  
לסיכוני שוק (סיכון מטבע חוץ, סיכון מדד מחירים לצרכן, סיכון ריבית חשופה הקבוצה 

   . וסיכון מחיר), סיכון אשראי וסיכון נזילות
  
  סיכוני שוק  .1

  
סיכון שוק הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר פיננסי 

סיכון  ישתנה כתוצאה משינויים במחירי השוק. סיכון שוק כולל שלושה סוגי סיכון:
מחיר. מכשירים פיננסיים המושפעים מסיכון  ןסיכון שיעור הריבית וסיכו מטבע חוץ,

ומכשירים השקעות לזמן קצר ן היתר הלוואות ואשראים, פיקדונות, שוק כוללים בי
  פיננסיים נגזרים.

  
  מטבע חוץסיכון   א)

  
סיכון מטבע חוץ הוא הסיכון בו השווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים של 

החברה  ישתנו כתוצאה משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ.מכשיר פיננסי 
חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים, בעיקר למטבע 

  .בקשר עם עלויות השכר בארץ השקל
  

  סיכון ריבית  )ב
  

סיכון ריבית הוא הסיכון שהשווי ההוגן של תזרימי המזומנים העתידיים ממכשיר 
  פיננסי ישתנה כתוצאה משינויים בשיעורי ריביות השוק.

לסיכון של שינויים בשיעורי ריביות השוק מתייחסת בעיקר החשיפה של החברה 
  להתחייבויות לזמן קצר של החברה הנושאות ריבית משתנה.

  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 12באור 
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  סיכון אשראי  .2

  
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או 

וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד. הקבוצה  בהתחייבויותיו הנובעות ממכשיר פיננסי
חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה (בעיקר מיתרות לקוחות 
ונכסי חוזה) ומהפעילות הפיננסית שלה, לרבות מפיקדונות בבנקים ומוסדות פיננסיים 

  .אחרים
  
  סיכון נזילות  .3

  
  כלים לתכנון נזילות.הקבוצה בוחנת את הסיכון לקשיי נזילות באמצעות 

  
מטרת הקבוצה היא לשמור על איזון בין יציבות הנובעת ממימון מתמשך לבין גמישות 

  על ידי שימוש במשיכות יתר, הלוואות מבנקים והלוואות המירות. 
 
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי 

  מהוונים (כולל תשלומי ריבית):התנאים החוזיים בסכומים לא 
  

  2020בדצמבר,  31ליום 
  

  
  עד

    שנה
  משנה עד
    שנתיים

  משנתיים
 3עד 

    שנים

שנים  3-מ
 4עד 

  סה"כ    שנים
                

  1,004    -    -    -    1,004  הלוואות מתאגידים בנקאיים
התחייבויות לספקים ולנותני 

  220    -    -    -    220  שירותים
  135    -    -    -    135  זכאים

  8,567    -    -    8,567    -  הלוואות המירות
  1,903    694    755    285    169  התחייבות לרשות החדשנות

  1,106    81    319    342    364  התחייבות בגין חכירה
                    
  1,892    9,194    1,074    775    12,935  

  
  2019בדצמבר,  31ליום 

  

  
  עד

    שנה
  משנה עד
    שנתיים

  משנתיים
 3עד 

    שנים

שנים  3-מ
 4עד 

    שנים

שנים  4-מ
 5עד 

  סה"כ    שנים
                  

הלוואות מתאגידים 
  1,649    -    -    -    -    1,649  בנקאיים

התחייבויות לספקים 
  300    -    -    -    -    300  ולנותני שירותים

  265                -    265  זכאים
  709    -    -    -    709    -  הלוואות המירות

התחייבות לרשות 
  1,456    199    755    285    169    48  החדשנות

  1,264    -    219    255    309    481  התחייבות בגין חכירה
                        
  2,743    1,187    540    974    199    5,643  
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  (המשך) מכשירים פיננסיים  -: 12באור 
  

  הלוואות ואופציות למניות  .ג
  

) במסגרתו SVB, החברה התקשרה בהסכם הלוואה עם בנק סילקון וואלי (2016 בדצמבר 19ביום   
חודשים ונושאת  48אלפי דולר. ההלוואה הינה לתקופה של  5,000נטלה החברה הלוואה בסך של 

ריבית חודשית משתנה בשיעור שנתי של פריים (בהתאם למדד המפורסם בוול סטריט גו'רנל  
  .3.5%באותו היום) בתוספת 

  
כתב אופציה, הניתן למימוש, בחלקו או  SVB -מסגרת הסכם ההלוואה, הנפיקה החברה לב

מניות בכורה ב' של החברה (הזכות הומרה למניות רגילות של החברה).  193,243 -במלואו, ל
דולר  1.81119מחיר המימוש של האופציות הינו המחיר ששולם עבור מניית בכורה ב', קרי 

שנה  15) חלוף Iתן להמרה, בחלקו או במלואו, עד המוקדם מבין: (למניה. כתב האופציה ני
אירוע מכירה של החברה בתמורה למזומן ו/או למניות של ) IIממועד הענקת האופציות, או (

  .חברה ציבורית נסחרת
שעבוד קבוע ראשון בדרגה ובדרך של  SVBבמסגרת הסכם ההלוואה, החברה שעבדה לטובת 

לפי העניין, ללא הגבלה בסכום, על זכויות ונכסי החברה, לרבות זכויות המחאה על דרך שעבוד, 
הקניין הרוחני של החברה וזכויות לקבלת כספים מלקוחותיה, ועל זכויות החברה הנגזרות 
מהרכוש המשועבד וכן שעבוד צף ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל הרכוש, הנכסים 

  , לרבות זכויות הקניין הרוחני של החברה.והזכויות של החברה, קיימים ועתידיים
ח'  24לאחר תאריך הדיווח ראו באור  והסרת השעבודים לפרטים בדבר פירעון מלוא ההלוואה

  להלן.
  

במועד נטילת ההלוואה, טיפלה החברה, בהלוואה והנפקת האופציות כהנפקת חבילה של ניירות 
המהווה  ,ר מהוות מכשיר פיננסי נגזרבהתאם, מדדה תחילה בשווי הוגן את האופציות אש .ערך

את שארית התמורה ייחסה  .תימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסדאשר התחייבות פיננסית 
  בעלות מופחתת. נמדדת להלוואה אשר מהווה התחייבות פיננסית אשר 

  
העניקה  SVBבתיקון להסכם ההלוואה, לפיו,  SVBהתקשרה החברה עם , 2018באוגוסט  16ביום   

חודשים  7אלפי דולר. ההלוואה הינה לתקופה של  5,000חברה סכום נוסף של הלוואה בסך של ל
. ההלוואה נפרעה בתשלום אחד ביום 2.25%ונושאת ריבית משתנה בשיעור של פריים בתוספת 

כתב אופציה, הניתן  SVB -. במסגרת הסכם ההלוואה, הקצתה החברה ל2018באוקטובר  3
מניות בכורה ג' של החברה (הזכות הומרה למניות  138,312 -או, ללמימוש, בחלקו או במלו

שנה ממועד הענקת כתב האופציה. מחיר המימוש של  15רגילות של החברה), עד חלוף 
  דולר למניה. 2.5305האופציות הינו המחיר ששולם עבור מניית בכורה ג', קרי 

  
במועד נטילת ההלוואה, טיפלה החברה, בנטילת ההלוואה והנפקת האופציות כהנפקת חבילה 
של ניירות ערך, ובהתאם, מדדה תחילה בשווי הוגן את האופציות אשר מהוות מכשיר פיננסי 
נגזר המהווה התחייבות פיננסית שתימדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ואת שארית התמורה 

  מהווה התחייבות פיננסית אשר נמדד בעלות מופחתת.  ייחסה להלוואה אשר
  

  אופציות במסגרת עסקה עם צדדים קשורים  .ד
  

 Airobotics Operation Ltd") בין החברה לבין MoUמזכר הבנות ("מ כחלק 2015 באוגוסט 31ביום 
אופציות  החברה התחייבה להנפיק )Bladworx LTDשהינה צד קשור של החברה (לשעבר 

אלפי דולר אשר ניתנות להמרה למניות רגילות  650לרכישת מניות רגילות של החברה בשווי של 
  של החברה בהתאם לתנאים המפורטים במזכר ההבנות.
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חתמה החברה על הסכם רכישת מניות אשר נחשב אירוע גיוס הון כפי , 2016בינואר  19ביום 
אופציות לרכישת  Airobotics Operations -שמוגדר במזכר ההבנות, בהתאם, החברה הנפיקה ל

מניות בכורה ב' של החברה (הזכות הומרה למניות רגילות של החברה), בתמורה  358,880
בהסכם האופציה. האופציות ניתנות למימוש,  לתשלום ערכן הנקוב, בכפוף להתאמות שנקבעו

) 1המוקדם מבין: ( ועד ,2016בינואר  19החל ממועד הענקת האופציות ביום בחלקן או במלואן, 
), IPO) בסמוך לפני אירוע מסוג הנפקה ראשונה לציבור (2שנים מיום הענקת האופציות, או ( 10

  ).M&A( ) בסמוך לפני אירוע של מיזוג או רכישת החברה3או (
  

מניות רגילות  82,818הקצתה החברה לקרן תמורה אופציות לרכישת , 2016באוגוסט  9ביום   .ה
דולר למניה, ניתנות  0.01ש"ח ע.נ. כ"א של החברה, בתמורה למחיר מימוש בסך של  0.01בנות 

שנים ממועד  10) 1למימוש, במלואן או בחלקן, החל ממועד הקצאתן ועד המוקדם מבין: (
) עד 3יום טרם אירוע מסוג הנפקה ראשונה לציבור של החברה; ( 30) עד 2האופציות; ( הקצאת

יום מקרות אירוע של חיסול החברה (כהגדרתו בכתב האופציה). כתב האופציה כולל  30
התאמות למחיר המימוש ו/או כמות המניות בקרות אירועים המפורטים בו. כמו כן, במקרה 

החברה, רשאית החברה לאפשר לקרן תמורה לציבור או חיסול  של אירוע מסוג הנפקה ראשונה
) לכמות מניות שתחושב CASHLESS EXERCISEלממש את האופציות בדרך של 'מימוש נטו' (

בהתאם למנגנון הקבוע בכתב האופציה, בהתאם להפרש שבין שווי שוק הוגן למניה (כהגדרתו 
   בכתב האופציה) לבין מחיר המימוש, וללא תמורה.

  
וקרן תרומה   ,AIROBOTICS OPERATIONS, SVB -שהונפקו להשווי ההוגן של האופציות   

אלפי דולר. השווי ההוגן של  1,149-הסתכם לסך של כ 2018בדצמבר  31כמפורט לעיל, ליום 
האופציות למניות רגילות א' הינו קרוב לאפס בשל ההמרה הוולנטרית של ההלוואה ההמירה 

אלפי דולר לסעיף  1,149-סך של כ 2019בהתאם, זקפה החברה בשנת . )4( 'ו 12ראה באור  –
  הכנסות המימון.

  
  הלוואה המירה  .ו

  
, התקשרה החברה בהסכם הלוואה המירה עם מספר בעלי מניות 2019באוקטובר  7ביום   .1

אלפי דולר נוספים עד  5,000אפשרות להשקיע עם , אלפי דולר 10,000בסכום כולל של 
במסגרת הסכם . 6%. ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של הקלוזינגיום לאחר  60

סך . לעיל 12ההלוואה ההמירה, כל מניות הבכורה הומרו למניות רגילות. ראו גם באור 
 8 -כסך של , 2019מתוך סכום ההלוואה התקבל בחודש אוקטובר  מיליון דולר 1 -כשל 

  .24ראה באור , חר תאריך הדיווחהתקבל לא והיתר 2020שנת בהתקבל  מיליון דולר
  

הלוואה ההמירה, מתן בהתאם להסכם ההלוואה ההמירה, כל בעלי המניות שהשתתפו ב
בקרות אירוע של  לקבל תגמולים בגין ההלוואהוהשקיעו את הסכום המינימאלי, זכאים 

) בהתאם M&Aרכישת החברה ( מיזוג או) או בקרות אירוע של Liquidationחיסול הישות (
 כן במסגרת סבבי הגיוסים בעברו במסגרת ההלוואה לסכומים שהושקעו על ידם בחברה

")Pull Through amount" the הסכום כאמור לעיל, נושא את אותן ההטבות הקיימות .(
בהסכם ההלוואה ההמירה במקרה של פירעון של ההלוואה בקרות אירוע של חיסול 

  אלפי דולר.  60,138עה בעבר) הינו הישות או רכישה. הסכום כאמור (סכומי ההשק
  

, ניתנים להמרה במסגרת האירועים סכום ההלוואה ההמירה וסכום ההשקעה בעבר  .2
  הבאים:

  
סכום ההלוואה   -) qualified financing( כשירהמרה אוטומטית בקרות אירוע   א)

ר יומרו אוטומטית לסוג חדש כולל הריבית הצבורה בגינה וסכום ההשקעות בעב
ממחיר המניה שנקבע באירוע  80% -של מכשיר הוני במחיר מימוש השווה ל

המימון כאמור לעיל.
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מסכום ההלוואה  51%המשקיעים המחזיקים יחד מעל  –המרה יזומה בכל מועד   ב)

, לדרוש המרה של כל וע"פ שיקול דעתם הבלעדי ההמירה, זכאים, באופן וולנטרי
) כולל הריבית שנצברה בגינן וסכום ההשקעה בעבר 100%ואות (וסכום ההל

  . ("המרה וולנטרית") למניות של החברה בהתאם לאיזה תנאים שיוחלטו על ידם
  

 ) פשיטת רגל, חדלות פירעון או ארגון מחדשiiפירוק או חיסול הישות; () iבמקרה של (  .3
, ובמסגרת כל פשיטת רגל או חדלות פירעון או מצב דומה, בין אם מרצון ובין אם לא

) מינוי כונס נכסים או מפרק ממונים לכל iiiיום; ( 90החל נגד החברה ולא יבוטל בתוך 
יום;  90נכסי החברה או באופן משמעותי לכל נכסי החברה, ומינוי כזה אינו מבוטל בתוך 

)ivכל עסקה אחרת שעשתה החברה, וכתוצאה מכך בעלי המניות  ) מיזוג או איחוד או
של החברה לפני אירוע זה אינם מחזיקים לאחר העסקה את רוב המניות של הישות 

הנכסים של החברה על בסיס מאוחד, לרבות בדרך של הענקת  ) מימוש של כלvששרדה; (
רישוי במהלך רישיון בלעדי לכל הקניין הרוחני של החברה לצד שלישי (מלבד הסדר 

העסק הרגיל והמתן זכויות בלעדיות בשטח מסוים מחוץ לארה"ב), או מכירת כל המניות 
) כל עסקה או סדרה אחרת של עסקאות קשורות בהן השליטה בחברה viשל החברה; או (

נרכשת על ידי כל אדם; בכל מקרה מלבד מכירה לחברה בת בבעלות מלאה של החברה 
י מקום החברה שאינו משפיע על אחוז הבעלות של בעלי או ארגון מחדש לצורך שינו

המניות או תנועה, בדרך של הנפקת ניירות ערך על ידי החברה למטרות מימון, אירוע 
) המשקיעים יקבלו, ראשונים, בין M&Aחיסול או פירוק הישות, אירוע מיזוג ורכישה (

כום ההשקעה מסכום ההלוואה בתוספת הריבית שנצברה ואת כל ס 2.5פי -ל 2פי 
  שבוצעה בעבר.

  
בוצעו התיקונים אשר  2020בדצמבר  22תיקון להסכם ההלוואה ההמירה מיום במסגרת   .4

הוארך המועד בו ניתן יהיה להשקיע כספים במסגרת הסכם ההלוואה עיקריהם הינם: 
אלפי הדולרים  5,000כך שניתן יהיה להשקיע את יתרת  2022במרס,  31ההמירה עד ליום 

הנותרים. בנוסף, השתנה אופן החישוב של התקבולים שיהיו משולמים למלווים בקרות 
(להלן  )M&Aשל רכישת החברה () או בקרות אירוע Liquidationחיסול הישות (אירוע 

אירועי , כאשר הזכאות המירבית של המלווים בקרות ")חלוקהה יאירועבס"ק זה: "
 99,197-מקסימלי אשר אינו עולה על סך של כ כוםתהיה לקבל תגמולים בסהחלוקה 

 Pull -אלפי דולרים. בנוסף, נקבע כי בקרות אירוע המרה וולונטרית, תומר ההלוואה וה
Through Amount  והכל בהתאם למנגנון ויחס המרה פנימי בין להון המניות של החברה

המלווים אשר נקבעו מראש (יובהר כי לא מדובר ביחס ההמרה של החוב להון אלא 
  מראש). םבחלוקה הפנימית בין המלווים כפי שנקבעה ביניה

  

  , תוקן הסכם ההלוואה ההמירה כך 2021בינואר  22תיקון נוסף להלוואה מיום  במסגרת    .5
  במידה  בשני חלקיםגם  Pull Through Amount –ה שהמלווים יוכלו להמיר את ההלוואה ו   
  , ולאחר מכן המרת סכום ההלוואה Pull Through Amount -ראשית המרת ה – וירצו בכך   
  כל בהתאם למנגנון ויחס המרה קבוע מראש בין המלווים. עצמה למניות של החברה, וה   

למניות רגילות של החברה,  החובלחברה נמסר ע"י המלווים כי בכוונתם להמיר את יתרת 
יובהר כי, לאחר המרות החוב והקצאת המניות וזאת בהתאם להסכם ההלוואה ההמירה. 

חייבויות נוספות כלפי כאמור לעיל, החוב ייחשב כנפרע במלואו ולחברה לא תהיינה הת
  המלווים בקשר עם הסכם ההלוואה ההמירה.
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מאחר ובהתאם לתנאי ההלוואה ההמירה, המלווים יכולים, בכל עת ובאופן ייזום להמיר 
), טיפלה 100% -כ שלאת ההלוואה בהתאם לאיזה תנאים שירצו (כולל לשיעור החזקה 

. בהתאם, טיפלה החברה בהלוואה ההמירה ניהחברה באופציית ההמרה כמכשיר הו
כאמור כמכשיר מורכב הכולל רכיב התחייבות הנמדד בעלות מופחתת ("הלוואה רגילה") 
ורכיב הון בגין אופציית ההמרה. בכל מועד נטילת הלוואה, מדדה החברה ראשית את 

כפי שנקבעה  41%היוון בריבית שוק של ה הרגילה בהתאם להשווי ההוגן של ההלווא
הערכת שווי של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי וייחסה את הפער בין סכום בהתאם ל

לאור התיקון התמורה לבין השווי ההוגן כאמור לרכיב ההוני אשר נזקף ישירות להון. 
י מבחינה כמותית, ומאחר ומדובר בשינוי תנאים מהות 2020בדצמבר  22להסכם מיום 

מדדה החברה מחדש את ההלוואה בהתאם לשוויה ההוגן בהתאם להיוון תזרימי 
כפי שנקבע בהתאם להערכת שווי שבוצעה  10.41%המזומנים בריבית שוק בשיעור של 

על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. לאור האמור לעיל, מאחר ולאור ההאפשרות להמיר 
, זקפה החברה את הפער בין ות באילו תנאים שירצו המלוויםאת ההלוואה למניות רגיל

סכום ההלוואה שהוכרה בדוחות הכספיים עובר למועד שינוי התנאים לבין סכום 
   ההלוואה שחושבה לאחר שינוי התנאים ישירות להון. 

  
זקפה  2020אלפי דולר להון ובשנת  346-זקפה החברה סך של כ 2019בהתאם, בשנת 
הכירה  2020אלפי דולר להון במסגרת הלוואות שניטלו. בשנת  2,489-החברה סך של כ

  אלפי דולר בגין ההלוואות ההמירות כאמור. 2,344-החברה בהוצאות מימון בסך של כ
  

  מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק  .ז
  

  :ניתוח רגישות למטבע חוץ
  

הטבלה שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין של 
, כאשר כל שאר המשתנים ללא שינוי. ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה הוא בגין השקל

  .ההתחייבויות הפיננסיותהשינויים של השווי ההוגן של 
  

    
מבחן רגישות לשינויים בשער 

  השקלהחליפין של 
  רווח (הפסד) מהשינוי    

    
עליית שע"ח 

    5%של  שקל
ירידת שע"ח 

  5%של  שקל
  דולראלפי     
          

2020    )109(   109  
          

2019    )66(    66  
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  :שיעור הריביתלניתוח רגישות 
  

על  הלייבור לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעורי ריביתהטבלה שלהלן מציגה את הרגישות 
החלק המושפע מכך בהלוואות. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי, ההשפעה של שינויים 

  בשיעורי הריבית על הרווח לפני מס של החברה תהיה כדלקמן:
  

    
ויים בריבית מבחן רגישות לשינ

  לייבורה
  רווח (הפסד) מהשינוי    

    
עליית ריבית  

    5%של 
ירידת ריבית  

  5%של 
  דולראלפי     
          

2020    )60(    60  

          
2019    -    -  

  
  

על החלק  הפריים הטבלה שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעורי ריבית
המושפע מכך בהלוואות. כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי, ההשפעה של שינויים 

  בשיעורי הריבית על הרווח לפני מס של החברה תהיה כדלקמן:
  

    
ויים בריבית מבחן רגישות לשינ
  הפריים

  רווח (הפסד) מהשינוי    

    
עליית ריבית  

    5%של 
ירידת ריבית  

  5%של 
  דולראלפי     
          

2020    )12(    12  

          
2019    )65(    65  

  
  

  התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים וערבויות  -: 13באור 
  

  התחייבויות תלויות  א.
  
  תמלוגים לרשות החדשנות  .1

  
במסגרת תכנית המחקר והפיתוח של החברה עם רשות החדשנות, החברה מחויבת לשלם 

) מסך ההכנסות של החברה עד לסכום של 3.5%(בשלב זה  3%-6%תמלוגים בשיעור של 
  מהמענקים שהתקבלו בתוספת ריבית והצמדה.  100%

  
המחויבות לתשלום התמלוגים כאמור לעיל מותנית במכירות בפועל של החברה. 

תמלוגים שישולמו במסגרת התכנית נושאת ריבית דולרית של ליבור במועד קבלת ה
  המענק. 

  
ההתחייבות לרשות החדשנות חושבה בהתבסס על תחזית תשלום תמלוגים בגין הכנסות 

  .18%מהוונת בשיעור היוון של  2024החברה עד לשנת 
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  (המשך) התקשרויות, שעבודים וערבויות התחייבויות תלויות,  -: 13באור 
  

  שעבודים  .ב
  

   .ג' 12  ראה באור Silicon Valley Bankל לעניין שיעבוד שניתן  .1

 ת של כרטיסי אשראיולחברה קיימים מזומנים מוגבלים בגין מסגר 2020בדצמבר  31ליום  .2
לחברה קיימים מזומנים מוגבלים בגין  2019בדצמבר  31אלפי דולר. ליום  49-כ של בסך

אלפי  142-בסך של כ משרדים בארה"ב וכן בגין מסגרות של כרטיסי אשראי פקדון שכירות
  .דולר

  
  מתן שירותיםהכנסות   -: 14באור 

  
  לחברה הסכמי שירות בגין איסוף והנגשת מידע לפי צרכי הלקוח.

  

יזורים גיאוגרפיים: פילוח הכנסות לפי א
  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31 

   2020  2019 

  אלפי דולר   
         

  541   1,259    הכנסות בסינגפור
  1,104   249    הכנסות בישראל
  98    101    הכנסות בארה"ב

  701    -    הכנסות באוסטרליה
        
  1,609    2,444  

 
 

פילוח הכנסות לפי סוגי לקוחות: 
  שהסתיימה ביוםלשנה   

  בדצמבר 31 

   2020  2019 

  אלפי דולר   
         

  541   1,259    רשויות פיקוח ושיטור ('עיר חכמה')
  179   245    תעשייה

  960    105    בטחון
  764    -    מכרות

        
  1,609    2,444  

 
  עלות המכירות  -: 15באור 

  

 

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31 

   2020  2019 

  דולר אלפי   
          

  5,609    1,537    שכר עבודה, משכורות ונלוות
  1,184    818    עבודות חוץ ונסיעות

  1,260    326    פחת והפחתות
  331    176    הובלה ללקוחות

  64    75    חומרי גלם, עזר וחומרי צריכה
  310    4    תשלום מבוסס מניות

  779    541    אחרות
         

    3,477    9,537  
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  הוצאות מכירה ושיווק  -: 61באור 

  

  

  לשנה שהסתיימה ביום  
  בדצמבר 31

    2020    2019  

  אלפי דולר    
          

  2,363    477    שכר עבודה, משכורות ונלוות
  438    215    הוצאות פרסום ושיווק
  541    47    נסיעות אנשי מכירות
  51    12    תשלום מבוסס מניות

  94    6    פחת והפחתות
  106    90    אחרות

          

    847    3,593  

  
  

  הוצאות הנהלה וכלליות  -: 17באור 
  

  
 31לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר

   2020  2019 

  אלפי דולר   
          

  3,615    1,005    שכר עבודה, משכורות ונלוות
  954    582    תשלום מבוסס מניות

  1,061    660    פחת והפחתות
  1,046    217    מערכות מידע, משפטיות, ייעוץ ואחרות

  463    207    שכר דירה ואחזקות
      

2,671    7,139  
  
  

  הוצאות מחקר ופיתוח  -: 18באור 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31

    2020    2019  
  אלפי דולר  

          
  5,908    4,435    שכר, משכורות והוצאות נלוות

  2,169    1,073    עבודות חוץ ונסיעות
  1,370    749    הוצאות מחקר ופיתוח אחרות

  376    206    פחת והפחתות
  158    89    תשלום מבוסס מניות

  395    82    חומרי גלם, עזר וחומרי צריכה
          
    6,634    10,376  

  -    )247(    ם מרשות החדשנותמענקיבניכוי עדכון אומדן 
        
   6,387    10,376    
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  הוצאות אחרות, נטו  -: 19באור 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

בדצמבר 31   

   2020  2019 

  אלפי דולר   
          

  5,478    )206(    )1( רכוש קבועוגריעת ירידת ערך מ(ביטול הפסדים) הפסדים 
  )25(    125    אחרים

        
  )81(    5,453  

  
  .9ראה באור  )1(

  
  

  מימון והוצאותהכנסות   -: 20באור 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31 

    2020    2019  
  אלפי דולר  

          הוצאות מימון:
          

  262    104    הוצאות ריבית בגין הלוואות
  2,344    הוצאות מימון בגין הלוואה המירה

  
55  

  115    64    הוצאות מימון בגין התחייבות חכירה
  201    164    הוצאות מימון בגין התחייבות לרשות החדשנות

  141    -    הפרשי שער
  30    17    עמלות בנקים

        
  2,693  

  
804  

  
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום   

  בדצמבר 31

    2020    2019  
  אלפי דולר  

  
  הכנסות מימון:

        

          
   -      77    הפרשי שער

   1,149     -    )1( שערוך אופציות
        
  77   

  
1,149  

  
  לעיל. ה' -ג',ד' ו 12ראה באור   )1(
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  הכנסהמסים על   -: 21באור 

  
  .23%חייבות במס חברות בשיעור של  בישראל הכנסות החברה

  
  חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.

  
 4 -על פי הוראות הדין, תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים נקבעה ל 

  שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה. 
  

בנוסף למס מדינה ומס מקומי של העיר בה  21%חברת הבת בארה"ב חייבת במס פדרלי בשיעור של 
  .פועלת הישות

  
  .17%בות במס חברות בשיעור של הכנסות החברה הבת שמאוגדת בסינגפור חיי

  
  .27.5%רליה חייבות במס חברות בשיעור של סטהבת שמאוגדת באוהחברה כנסות ה

  
  מסים נדחים

  
אלפי דולר לאור העדר  101,000 -החברה לא יצרה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים להעברה בסך של כ

  צפי בניצולם בעתדי הנראה לעין.
  

  מס תאורטי
  

התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים להלן מובאת 
ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על הכנסה שנזקף 

  ברווח או הפסד:
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום 

בדצמבר 31   

   2020  2019 

  אלפי דולר   
        

  )33,309(    )14,308(    הפסד לפני מס
  23%    23%    שיעור מס סטטוטורי

  )7,661(    )3,291(    מס תיאורטי
          התאמות:

  7,661    3,291    הפסדים שלא נוצרו בגינם מסים נדחים

  -    -    מס בפועל
  
  

  הפסד למניה  -: 22באור 
  

  פרוט כמות המניות וההפסד ששימשו בחישוב ההפסד למניה
  

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום     
    2020    2019  

  

כמות   
מניות 

    הפסד    משוקללת

כמות 
מניות 

  הפסד    משוקללת

  אלפי דולר     באלפים    אלפי דולר     באלפים    
                  

פי דוחות -כמות המניות וההפסד בסיסי ומדולל על
  רווח או הפסד 

  
54,397    308,14    18,960    33,309  
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  יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -: 23באור 

  
  יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  א.

  
  בדצמבר  31ליום     
    2020    2019  
  אלפי דולר    
          

  127    217    אנשי מפתח ניהוליים (*) –זכאים ויתרות זכות 
  7501    579,1    תשלום מבוסס מניות **)

  346    2,836    קרן הון הלוואה המירה
  709    8,567    התחייבות הלוואה המירה

  
  אלפי דולר הינו לבעל עניין. 42 -סך של כ 2020בדצמבר  31מתוך הסכום ליום   (*)

 2019בדצמבר  31אלפי דולר וליום  1,315 -סך של כ 2020בדצמבר  31מתוך הסכום ליום   (**)
  הינו לבעל עניין.אלפי דולר  796 -סך של כ

  
  .ו' 12מספר מבעלי מניות ראה באור שהתקבלה לעניין הלוואה המירה 

  
  ואנשי מפתח ניהוליים בעלי עניין ,הטבות לצדדים קשורים  .ב

  
  לשנה שהסתיימה ביום    
    2020    2019  
  אלפי דולר    
          

  712,1    1,160    ) 1שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה  (
  991    544    )2תשלום מבוסס מניות (

  55    2,345    מימון בגין הלוואה המירה אותהוצ
          
    4,049    758,2  
          

          מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
          

צדדים קשורים, בעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים 
  המועסקים בחברה או מטעמה 

  
4    6  

  3    3    דירקטורים שאינם מועסקים בחברה ואינם מקבלי שכר
  

בדצמבר  31אלפי דולר וליום  313 -סך של כ 2020בדצמבר  31מתוך הסכום הנ"ל ליום   )1(
  אלפי דולר הינו לבעל עניין. 288-סך של כ 2019

 2019בדצמבר  31אלפי דולר וליום  518 -סך של כ 2020בדצמבר  31מתוך הסכום ליום   )2(
  הינו לבעל עניין. 796 -סך של כ
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   דיווחאירועים לאחר תאריך ה  -: 24באור 

  
אופציות לרכישת מניות רגילות של  47,554,931לעובדים העניקה החברה  2021בחודש ינואר   א.

במסגרתו  2021אפריל  14(יובהר כי, כמות האופציות הינה לאחר עדכון שבוצע ביום  החברה
שהוענקו באותו מועד עודכן. עוד יובהר כי, לא חל שינוי בחלק היחסי  הסך הכולל של האופצית

 ג' לעיל) 11כחלק מתוכנית ת.מ.מ (ראה באור  .שהוענק לכל ניצע במסגרת ההקצאה האמורה)
שנים ממועד  10ש"ח למשך  0.01 -כל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה של החברה בתמורה ל

  ובשלו על פני תקופה של שנתיים. . האופציות יתחילת תקופת ההבשלה
  

החלה החברה בתהליך רישום חברת בת בדובאי. חברת הבת העתידית  2021בחודש ינואר   ב.
ע"י החברה ותקום לצורך הקמת פעילות עסקית באיחוד האמירויות  100%תוחזק בשיעור של 

  הערביות.
  

 50ת בארה"ב על סך של עובד לשעבר של החברה, תבע את חברת הב 2020בספטמבר  11ביום   ג.
העובד הגיש בקשה לביטול  2021בינואר  20אלפי דולר בבית משפט באריזונה, ארה"ב. ביום 

. עד ליום חתימת הדוח יורק-בניו הליך בוררותהגיש בקשה לפתיחת התביעה וזו נמחקה. העובד 
  .נקבע מועד לתחילת הדיונים בבוררותלא 

  
אלפי  3,063-כ של כולל סך החברההופקדו בחשבון הבנק של  2021פברואר ינואר וחודשים ב  ד.    

 תנמצא אלפי דולר 2,383בסך  סכום ההלוואה יתרתה המירה. מההלווא נוספים כחלקדולר 
(ראה גם  ים בהתאם לצרכיה של החברההקרוב יםלהתקבל בחודש הבחשבון נאמנות וצפוי

  ו' לעיל). 12באור 
  

בדרך של מימוש  מהניצע מימוש הודעת התקבלה, 2021בפברואר  25 ביוםה',  12 לבאור בהמשך  .ה
  לה החברה מניות רגילות של החברה. תקצה התשקיף פי על ההנפקה השלמת ובמועדנטו 

  

להקצאה עתידית של מניות  (זהים) , התקשרה החברה במספר הסכמים2021מאי חודש במהלך   .ו
קיימים ומשקיעים חדשים (להלן יחד בס"ק "), עם בעלי מניות SAFE-הסכמי ההחברה (להלן: "

 מיליוני דולר 4.4-"), לפיהם המשקיעים ישקיעו בהון החברה סך כולל של כהמשקיעיםזה: "
, בתמורה לזכות לקבל מניות של החברה בתנאים ובמקרים כפי (להלן: "סכום ההשקעה")

רבות השלמת הנפקה ובכלל זה באירוע מסוג סבב גיוס נוסף בחברה, ל SAFE-שנקבעו בהסכמי ה
ראשונה לציבור בישראל של מניות החברה, כאשר כמות המניות שתוקצה למשקיעים תחושב 

מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה  75%כחלוקה של סכום ההשקעה במחיר אשר יהווה 
, יהיו זכאים SAFE-בנוסף, על פי הסכמי ה .(מחושב בהתאם להנחיות הבורסה) בהנפקה

) 4ד'( 1(ראה גם באור ) לרכישת מניות נוספות של החברה WARRANTSלאופציות (המשקיעים 
 לעיל).

  

, פרעה החברה את תשלום הקרן והריבית האחרון של ההלוואה עם בנק 2021ביוני  1 ביום  .ז
ג' לעיל) ובכך סיימה את התחייבויותיה בקשר עם  12) (ראה גם ביאור SVBסילקון וואלי (

  .זו הלוואה אשר נרשמו לטובת הבנק בקשר עם שעבודיםה סרוהוהלוואה זו. כמו כן, 
  

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
  



  

 

 
 

  
  
  
  

  בע"מ איירובוטיקס
  

  נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים
  המיוחסים לחברה

  
  2020בדצמבר,  31ליום 

  
  
  
  
  

  ענייניםתוכן 
  
  

  עמוד  
    
    

  1  ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
    
    

  2  ג'9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  רואה החשבון המבקרדוח מיוחד של 
    
    

  3  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה
    
    

  4  נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה
    
    

  5  המזומנים המיוחסים לחברהנתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי 
    
    

  6-11  מידע נוסף
  
  
  
  

- - - - - - - - - - - - - -  
 



  

1  

  
  
  

  ג'9דוח מיוחד לפי תקנה 
  

  המאוחדים נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים
  

  המיוחסים לחברה
  
  

 31מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  לחברההמיוחסים להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד 
 'ג9לתקנה דוחות מאוחדים), המוצגים בהתאם  - המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים (להלן 2020בדצמבר, 

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

  לדוחות המאוחדים. 2 בבאורהמדיניות החשבונאית שיושמה לצורך הצגת נתונים כספיים אלה פורטו עיקרי 
  

  בדוחות המאוחדים. ג'1כהגדרתן בבאור  אוחדותמחברות 
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 קוסט פורר גבאי את קסירר
  א',144דרך מנחם בגין 

  6492102אביב -תל
 

  +972-3-6232525טל.   
  972-3-5622555+פקס  

ey.com 

  
  

  
  

  דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר
  

  1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 9על פי מידע כספי נפרד לפי תקנה 
  

  
ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

ולכל אחת מהשנים  2019-ו 2020בדצמבר  31החברה) לימים  -(להלן  בע"מ איירובוטיקסשל  1970 -התש"ל 
המידע הכספי הנפרד ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה.  2020בדצמבר  31הסתיימה ביום  שהאחרונה שבהן

נפרד בהתבסס הכספי הלחוות דיעה על המידע  הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא
  תנו.על ביקור
  
  

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע בכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת  הביקורת

מידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים ב
בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על 
ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו 

  בסיס נאות לחוות דעתנו. מספקת
  
המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות , בהתבסס על ביקורתנודעתנו, ל
  .1970 -ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל 9תקנה 

  
אלפי  14,308לחברה נגרמו הפסדים בסך מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב כי 

דולר, גירעון  אלפי 9,150של בסך ולה תזרים שלילי מפעילות שוטפת  2020בדצמבר,  31דולר בשנה שהסתיימה ביום 
אלפי דולר. יכולת החברה לפרוע את התחייבויותיה  619של בסך אלפי דולר וגירעון בהון החוזר  5,046של בהון בסך 

וכניות הנהלת ודירקטוריון החברה הכוללות בין השאר תכנית התייעלות וצמצום במידת מותנה בהתקיימות ת
לה יתממשו ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה בעתיד הנראה לעין כאמור בבאור ההצורך, אשר להערכת ההנ

10 .  
  
  
  
  
  
  
  את קסירר גבאיקוסט פורר       אביב,-תל

  רואי חשבון      2021, באוגוסט 9
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  החברהמיוחסים ל המצב הכספיעל  ות המאוחדיםנתונים כספיים מתוך הדוח

          
  בדצמבר 31ליום 

  

        2020    2019   
  אלפי דולר    באור    

               נכסים שוטפים
    3,296    576    2   מזומנים ושווי מזומנים
    22    35       מוגבלים מזומנים

   3,486    475,1    6   קשורים צדדים
    556    108    3   לקוחות

    962    261    3   חייבים ויתרות חובה
       455,2    322,8    

               לא שוטפים  נכסים
                94                52       נטו, מוחשיים בלתי נכסים

   469   892       שימוש זכות נכסי
    4,836    5,116       רכוש קבוע

       060,6    399,5    
               

    721,13    515,8       נכסים"כ סה

               
               התחייבויות שוטפות

 מתאגידים ארוך לזמן הלוואות שוטפות חלויות
         833     ב' 4   בנקאיים 

         
1,649  

  

    274               214     ב' 4   ספקים
   203   271    ב' 4   חכירה בגין התחייבות של שוטפות חלויות

   41   143    ב' 4   התחייבות לז"ק בגין מענק מרשות החדשנות
    1,296     61,40    א' 4    זכות ויתרות זכאים

       2,867    463,3    
               שוטפות לאהתחייבויות 

    1,032    ב' 4   החדשנות רשות מענק בגין ארוך לזמן התחייבות
  

770  
  
  

   273   697    ב' 4   חלויות שוטפות בניכויבגין חכירה  התחייבות
              709    8,567    ב' 4   הלוואות המירות

   2,329    398       מוחזקות חברות בגין נכסים על התחייבויות עודף
       694,10    081,4    
                 

    445,7    561,13       התחייבויות"כ סה

               
               וןה

     153                153       הון מניות רגילות
         ,147113    116,323        פרמיה על מניות

               557               664        הון קרנות
      (107,680)     ,121)988 (       הפסדיתרת 

    177,6    )5,046(       / (גרעון בהון) הון"כ סה

               
    21,731      8,515        והון התחייבויות"כ סה

               
               

  .ומהמידע הכספי הנפרד הכספיים מהנתוניםחלק בלתי נפרד  המידע הנוסף המצורף מהווה
  

             2021, באוגוסט 9
  קורלרו ישי    מאיר קליינר    שטרן רן    תאריך אישור הדוחות הכספיים

    
  הדירקטוריון"ר יו

  
  ודירקטור "למנכ

  
 כספים"ל סמנכ

  ותפעול
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  חברההמיוחסים ל הכולל הרווחעל  יםהמאוחד ותנתונים כספיים מתוך הדוח

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע הנוסף 
  

  ביום שהסתיימה לשנה        
  בדצמבר 31

        2020    2019  
    

  באור
  דולר  אלפי  

  )למניה הפסד נתוני(למעט 
             

  ,6202    2,261    מכירות
  3,513    3,047    המכירות עלות

          
  893    786    גולמי הפסד

          
       ,34910    6,387    ופיתוח מחקר הוצאות
  13,845    772,1    ושיווק מכירה הוצאות

  3,790    2,566   כלליותוהוצאות הנהלה 
 3,597    2,172    נטו, אחרות  הוצאות

           
  32,474    683,13    תפעולי הפסד

          
  )463(    476,2    נטו, מימון(הכנסות)  הוצאות

  298,1    )022,2(    נטו, מוחזקות חברות(ברווחי)  בהפסדי החברה חלק
           

  093,33    814,30    השנה הפסד
          

          המס השפעת לאחר אחר כולל רווח"כ סה
  

          ספציפיים תנאים בהתקיים הפסד או לרווח שיסווגו סכומים
  202    )19(    חוץ פעילות של כספיים דוחות מתרגום מהתאמות(הפסד)  רווח

  202    )19(    אחר כולל )הפסדרווח (סה"כ 
          
          

 107,33    939,14    סה"כ הפסד כולל
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 המיוחסים לחברה תזרימי המזומניםים על המאוחדהדוחות נתונים כספיים מתוך 
  

  
  לשנה שהסתיימה ביום  

  בדצמבר 31
    2020    2019    
  אלפי דולר    
          

          שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 

  )093,33(    )830,14(    הפסד
          

          :שוטפת תזרימי מזומנים מפעילות להצגתהתאמות הדרושות 
          
         

 4,062   806   פחת הפחתות וירידת ערך 
  1,470    687    עלות תשלום מבוסס מניות

  639    2,715    , נטוהוצאות מימון
  (1,149)   -    שערוך אופציות

 1,298    )2,022(    (רווח) בגין חברות מוחזקותהפסד 
    2,186   6,320 

       :והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים
  3,730    448    בלקוחות ירידה

  2,399    2,012    ירידה בצדדים קשורים
  )453(    702    ירידה (עלייה) בחייבים ויתרות חובה

  )1,124(    )61(   בספקים  ירידה
 ) 800,1(      )129(    ויתרות זכות בזכאים ירידה

   2,972   3,544 
       

  )23,445(    )9,150(   שוטפת פעילותששימשו למזומנים נטו 
          

         תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
  136    )13(    תנועה במזומן מוגבל, נטו 

  )2,887(    )734(    רכישת רכוש קבוע
  )2,751(    )747(    השקעהמזומנים נטו ששימשו לפעילות 

          
          תזרימי מזומנים מפעילות מימון

  )1,620(    )982(    פרעון הלוואות שהתקבלו
  23    -    מניות מהנפקת תמורה

  )331(    )154(    בגין הלוואה וחכירות תשלום ריבית
  )410(    )304(    פרעון התחייבות בגין חכירה

  )178(    )70(    החדשנותתשלום תמלוגים בגין מענק רשות 
  -    517    מענק מרשות החדשנות תקבל

ה' לדוחות  1קבלת הלוואה בערבות ממשלתית (ראה באור 
  )הכספיים המאוחדים של החברה

  
166    

  
-  

  1,000    8,004    קבלת הלוואה המירה
          

  )1,516(    7,177    מזומנים נטו שנבעו (שימשו) מפעילות מימון
          

    -        -             שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומניםהפרשי 
          

  )27,712(    )2,720(    ירידה במזומנים ושווי מזומנים במהלך השנה
  31,008    3,296    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

  3,296    576    יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתום השנה
          
  
  
  
  

    .הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרדהמידע 
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ואשר השפעתם הצפויה על המידע הכספי הנפרד של  חדשים לפני יישומם IFRSנוסף בדבר תקני מידע  .1
  החברה הינה מהותית

  
  הצגת דוחות כספיים  1IAS -תיקון ל
  

בדבר הדרישות לסיווג התחייבויות כשוטפות או  IAS 1 -תיקון ל IASB -הפרסם  2020בחודש ינואר 
  התיקון). -כלא שוטפות (להלן 

  התיקון מבהיר את העניינים הבאים:

 ;מהי הכוונה בזכות בלתי מותנית לדחות את הסילוק 
 ;זכות הדחייה חייבת להתקיים לתום תאריך הדיווח 
  מהסבירות שישות תממש את זכות הדחייה;סיווג אינו מושפע 
  רק במידה ונגזר משובץ בהתחייבות המירה הינו מכשיר הוני, התנאים של ההתחייבות לא

 ישפיעו על סיווגו.
  

התיקון או לאחריו.  2023לינואר  1לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  יושם התיקון
  יישום בדרך של יישום למפרע.

  
  ושווי מזומנים המיוחסת לחברה (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות)יתרת המזומנים   .2
  

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

 3,296  576  למשיכה מיידיתמזומנים 
       
  576  3,296 

  
   (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) לחברהגילוי בדבר הנכסים הפיננסיים המיוחסים   .3
  

  המיוחסים לחברה:  IFRS 9-המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל פירוט ההשקעות
  

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

 3,296  576  מזומנים ושווי מזומנים
  556  108   לקוחות

 962  261   חייבים ויתרות חובה
  
  (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .4
  

  (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) זכאים ויתרות זכות המיוחסים לחברה  א.
  

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

  631    835    עובדים
   249   383    הפרשה לחופשה

 256    311    הוצאות לשלם
  160    57   אחר

           
   1,406    1,296  
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  (המשך) (ללא סכומים בגין חברות מוחזקות) גילוי בדבר ההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה  .4
  

 סיכון נזילות המיוחס לחברה  ב.
  

הטבלה להלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים 
  :)על הלוואות מתאגידים בנקאים (כולל תשלומים בגין ריבית בסכומים לא מהוונים

  
  2020בדצמבר,  31ליום 

  

  
  עד

    שנה
  משנה עד
    שנתיים

  משנתיים
    שנים 3עד 

שנים עד  3-מ
  סה"כ        שנים 4

  
          

  833        -    -    -    833  בנקאיים מתאגידים הלוואות
  214        -    -    -    214  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

  131        -    -    -    131  זכאים
  8,567        -    -    8,567    -  המירות הלוואות

  903,1        496    755    285    169  החדשנות לרשות התחייבות
  135,1        81    318    342    394  חכירה בגין התחייבות

                      
  741,1    49,19    31,07    577        783,12  

  
  

  2019בדצמבר,  31ליום 
  

  
  עד
    שנה

  משנה עד
    שנתיים

  משנתיים
    שנים 3עד 

שנים  3-מ
    שנים 4עד 

שנים  4-מ
  סה"כ      שנים 5עד 

  
                  

  649,1      -    -    -    -    649,1  בנקאיים מתאגידים הלוואות
  274      -    -    -    -    274  שירותים ולנותני לספקים התחייבויות

  256                  -    256  זכאים
  709      -    -    -    709    -  המירות הלוואות

  1,456      199    755    285    169    48  החדשנות לרשות התחייבות
  690      -    88    93    163    346  חכירה בגין התחייבות

                        
  573,2    041,1    378    843    199      340,5  

  
  

  
(ללא סכומים בגין חברות  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .5

(ללא סכומים בגין חברות  לחברהמוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
  מוחזקות)

  
  מסים על ההכנסה המיוחסים לחברה

  
  החברהחוקי המס החלים על   .א

  
  1985-ה"חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ

  
נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד  2007פי החוק, עד לתום שנת -על

  המחירים לצרכן. 
  

-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה 2008בחודש פברואר 
, נמדדות התוצאות 2008ואילך. החל משנת  2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  1985

לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה 
. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון בגין מימוש נדל"ן (שבח) וניירות 2007בדצמבר,  31ליום  שעד

ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול תיאום התוספת 
) 2007(לנכסים בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת 

  .2008החל משנת 
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(ללא סכומים בגין חברות  לחברהמיוחסות הגילוי בדבר יתרות נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים   .5

(ללא סכומים בגין חברות  לחברהמוחזקות) וגילוי בדבר הכנסות מסים או הוצאות מסים המיוחסות 
  (המשך) מוחזקות)
  

  1969-ט"חוק עידוד התעשייה (מסים), התשכ
  

כמשמעותו בחוק זה. בהתאם למעמד זה ומכוח תקנות שפורסמו  "חברה תעשייתית"מעמד של לחברה 
תעשייה, כפי שנקבע  תבעה החברה ניכוי פחת בשיעורים מוגדלים לגבי ציוד המשמש בפעילות

  בתקנות מכוח חוק התיאומים.
  

  החברהשיעורי המס החלים על   .ב
  

  .23% - 2019 -ו 2020בשנים שיעור מס החברות בישראל 
  
  הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .6
  

  יתרות ועסקאות עם חברות מוחזקות
  

  יתרות עם חברות מוחזקות  .א
  

 בדצמבר 31ליום   
  2020  2019 
 דולראלפי   
     

 חברות עם שוטפות חובה יתרות
 3,486   475,1   מוחזקות

     
        

  
  עם חברות מוחזקותעסקאות   .ב
  

 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  בדצמבר

 

  2020  2019  
 דולר אלפי  
     

 מכירות
                          

987  
               

1,476  
   1,089   933   המכר עלות

  13,155  1,313  הוצאות מכירה ושיווק
  -   2,270   הוצאות אחרות
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  (המשך) הלוואות, יתרות והתקשרויות מהותיות עם חברות מוחזקות  .6
  

  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות 
  

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים     .א
  

   בדצמבר  31ליום   
  2020    2019   
   אלפי דולר  
       

  127  217   אנשי מפתח ניהוליים (*) –זכאים ויתרות זכות 
   1,750   579,1   **) תשלום מבוסס מניות

   709   8,567   הלוואה המירההתחייבות 
   346   2,836   הלוואה המירהקרן הון 

   199,13   932,2   
  
  

   
 

  
 

  
  

  לבעל עניין.אלפי דולר הינו  42 -סך של כ 2020בדצמבר  31(*) מתוך הסכום ליום 
סך  2019בדצמבר  31אלפי דולר וליום  1,315 -סך של כ 2020בדצמבר  31מתוך הסכום ליום (**) 
  אלפי דולר הינו לבעל עניין. 796 -של כ

  
לדוחות הכספיים ו'  12 מספרמניות ראה ביאור  מבעלי שהתקבלההלוואה המירה  לעניין  

  .המאוחדים של החברה
  
  
  בעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים הטבות לצדדים קשורים,  .ב
  

   לשנה שהסתיימה ביום  
  2020    2019   
   אלפי דולר  
       

  1,056   1,160   ) 1(  שכר ונלוות למועסקים בחברה או מטעמה
   034,1   544   )2( תשלום מבוסס מניות

   55   2,345   הלוואה המירההוצ' מימון בגין 
   4,049  145,2  
  
  
  
  

  

 

 

 
         

       מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות
       

צדדים קשורים, בעלי עניין ואנשי מפתח ניהוליים המועסקים 
  בחברה או מטעמה 

 
5  6  

   3   3   דירקטורים שאינם מועסקים בחברה ואינם מקבלי שכר
  

סך  2019בדצמבר  31וליום אלפי דולר  313 -סך של כ 2020בדצמבר  31הנ"ל ליום  הסכום מתוך )1(
 .עניין לבעל הינו דולר אלפי )1(-של כ

  
 -סך של כ 2019בדצמבר  31אלפי דולר וליום  518 -סך של כ 2020בדצמבר  31מתוך הסכום ליום  )2(

 הינו לבעל עניין. 796
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  התחייבויות תלויות  .7
  

 תמלוגים לרשות החדשנות  .א
  

במסגרת תכנית המחקר והפיתוח של החברה עם רשות החדשנות, החברה מחויבת לשלם 
) מסך ההכנסות של החברה עד לסכום של 3.5%(בשלב זה  3%-6%תמלוגים בשיעור של 

  מהמענקים שהתקבלו בתוספת ריבית והצמדה.  100%
  

תמלוגים המחויבות לתשלום התמלוגים כאמור לעיל מותנית במכירות בפועל של החברה. ה
  שישולמו במסגרת התכנית נושאת ריבית דולרית של ליבור במועד קבלת המענק. 

  
 הכנסות בגין תמלוגים תשלום תחזית על בהתבסס חושבה החדשנות לרשות ההתחייבות  

 .18% של היוון בשיעור מהוונת 2024 לשנת עד החברה
  
  

  יםשעבוד  .ב
  

לדוחות הכספיים  ג' 12מספר  ביאור ראה Silicon Valley Bank לשיעבוד שניתן  לעניין .1
   המאוחדים של החברה.

לחברה קיימים מזומנים מוגבלים בגין מסגרות של כרטיסי אשראי  2020בדצמבר  31ליום  .2
  אלפי דולר. 42של  בסך

  
  

   אירועים מהותיים בתקופת הדיווח  .8
  

 לדוחות הכספיים המאוחדים. ו' 12ראה באור  2019-2020ירות במהלך השנים מלעניין נטילת הלוואות ה  .א
  
  
  אירועים לאחר תאריך הדיווח  .9

  
 החברה של רגילות מניות לרכישת אופציות 47,554,931 לעובדים החברה העניקה 2021ינואר  בחודש .1

במסגרתו הסך הכולל של  2021אפריל  14(יובהר כי, כמות האופציות הינה לאחר עדכון שבוצע ביום 
מועד עודכן. עוד יובהר כי, לא חל שינוי בחלק היחסי שהוענק לכל ניצע האופצית שהוענקו באותו 

 0.01 ל בתמורה החברה של רגילה למניה למימוש ניתנת אופציה כל. במסגרת ההקצאה האמורה)
 . שנתיים של תקופה פני על יובשלו האופציות. תחילת תקופת ההבשלה ממועד שנים 10 למשך"ח ש
 

 תוחזק העתידית הבת חברת. בדובאי בת חברת רישום בתהליך רההחבהחלה  2021ינואר  בחודש .2
  .הערביות האמירויות באיחוד עסקית פעילות הקמת לצורך ותקום החברה"י ע 100% של בשיעור

אלפי  50על סך של  תבע את חברת הבת בארה"בעובד לשעבר של החברה,  2020 בספטמבר 11ביום  .3
העובד הגיש בקשה לביטול התביעה וזו  2021בינואר  20בבית משפט באריזונה, ארה"ב. ביום  דולר

. עד ליום חתימת הדוח לא התקבלה בניו יורק בוררות הליךהגיש בקשה לפתיחת נמחקה. העובד 
 בחברה פניה כלשהי בעניין זה.

  

אלפי דולר  3,063-כ של כולל סךהופקדו בחשבון הבנק של החברה  2021בחודשים ינואר ופברואר  .4
בחשבון נאמנות  תאלפי דולר נמצא 2,383סכום ההלוואה בסך  יתרתנוספים כחלק מההלוואה המירה. 

ו' לדוחות הכספיים  12להתקבל בחודשים הקרובים בהתאם לצרכיה של החברה (ראה גם באור  הוצפוי
  המאוחדים).

  

, התקבלה הודעת מימוש 2021בפברואר  25 ביוםה' לדוחות הכספיים המאוחדים,  12 לבאור בהמשך .5
מהניצע בדרך של מימוש נטו ובמועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף תקצה לה החברה מניות רגילות 

  של החברה.
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   החברה ודירקטוריון תהנהל תוכניות.      01
  

לחברה נגרמו הפסדים משמעותיים מיום הקמתה ועד כה היא מימנה את פעילותה בעיקר באמצעות 
השקעות הוניות, מהלוואות המירות מבעלי המניות, מהלוואות ממוסדות בנקאיים ומענקים מרשות 

אלפי דולר והפסד כולל בסך  9,150החדשנות. לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של 
 5,046וכן גירעון בהון העצמי בסך של  2020בדצמבר,  31אלפי דולר לשנה שהסתיימה ביום  14,308של 

 . 2020בדצמבר,  31אלפי דולר ליום  121,988אלפי דולר והפסד מצטבר בסך של 
  

החברה פועלת לשיפור מצבה הפיננסי וזאת ע"י גיבוש תכניות המשלבות מספר חלופות 
  וכוללות בין השאר:

  

החברה צמצמה בהוצאות שכר  2020כבר במהלך שנת  –לות ושיפור הרווחיות התייע .1
ובהוצאות תפעוליות אחרות על מנת לשפר את הרווחיות ולהקטין באופן משמעותי את 
ההפסד התפעולי. יצוין כי, דירקטוריון החברה אישר תכנית לצמצום פעילות החברה 

יצלחו, וזאת כדי להתאים את במידה ותוכניות החברה בקשר עם יעדי המכירות לא 
 מבנה ההוצאות לתזרים המזומנים. 

החברה פועלת לגיוס מקורות מימון נוספים בדרך של גיוס הון ו/או חוב. לאחר תאריך  .2
כמו  .הההמיר החלק מההלווא , המהוויםמיליון דולר נוספים 5.5 -המאזן גייסה החברה כ

ההלוואה ההמירה במידה והחברה כן, התחייבו המלווים לדחות את מועד הפירעון של 
בצע , כפי שיקבע על ידי דירקטוריון החברה בהתאם לבחינה שיתימצא בקשיים פיננסיים

 המלוויםבנוסף,  .של החברהים יצרכיה התזרימהנזילות ודירקטוריון החברה ביחס למצב 
ההמירה , יובהר כי, ההלוואה זה לעניין דרש.יהביעו את נכונותם לתמוך בחברה ככל שת

תומר במלואה להון במועד השלמת ההנפקה על פי התשקיף, באופן שלאחר השלמת 
ההמרה כאמור החוב ייחשב כנפרע במלואו ולחברה לא תהיינה התחייבויות נוספות 

  כלפי המלווים בקשר עם הסכם ההלוואה ההמירה.

. הרחבת הפעילות ע"י כניסה לשווקים חדשים, תוך שמירה על לקוחותיה הקיימים .3
ופועלת לשמרם ואף  2021החברה התקשרה במספר חוזים קיימים עם לקוחות לשנת 

 . 2022להרחיבם בשנת 
 

 ) SAFE )Simple Agreement For Future Equityהתקשרות בהסכמי הקצאה עתידית  .4
 

להקצאה עתידית של (זהים) , התקשרה החברה במספר הסכמים 2021מאי חודש במהלך 
"), עם בעלי מניות קיימים ומשקיעים חדשים SAFE-הסכמי המניות החברה (להלן: "

"), לפיהם המשקיעים ישקיעו בהון החברה סך כולל של המשקיעים(להלן יחד בס"ק זה: "
"), בתמורה לזכות לקבל מניות של סכום ההשקעהמיליוני דולר (להלן בסעיף זה: " 4.4-כ

ל זה באירוע מסוג סבב ובכל SAFE-החברה בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בהסכמי ה
גיוס נוסף בחברה, לרבות השלמת הנפקה ראשונה לציבור בישראל של מניות החברה, 
כאשר כמות המניות שתוקצה למשקיעים תחושב כחלוקה של סכום ההשקעה במחיר 

(מחושב בהתאם  מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה בהנפקה 75%אשר יהווה 
תתבצע במועד השלמת  SAFE-ל פי הסכמי ההקצאת המניות ע .להנחיות הבורסה)

ובטרם רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי  תשקיףהההנפקה על פי 
) Warrants, יהיו זכאים המשקיעים לאופציות (SAFE-. בנוסף, על פי הסכמי הףתשקיה

  להלן.לרכישת מניות נוספות של החברה כמפורט 
על פי כתבי אופציה שנחתמו באותו מועד תקצה החברה לכל אחד מהמשקיעים כתב 
אופציה, הניתן למימוש, בחלקו או במלואו, למניות רגילות של החברה (להלן בסעיף זה: 
"כתב האופציה"), בתנאים ובמקרים כפי שנקבעו בכתב האופציה ובכלל זה באירוע מסוג 

תהיה שווה ה, כאשר כמות מניות המימוש הנפקה ראשונה לציבור של מניות החבר
כאמור לעיל, וכתב האופציה יהיה ניתן למימוש החל  לכמות המניות שתוקצה למשקיעים

חודשים ממועד החתימה על כתב  36ממועד השלמת הנפקה ראשונה לציבור ועד חלוף 
 מהמחיר האפקטיבי של מניות החברה 75%הווה למחיר אשר י, בתמורה ההאופצי
.בהנפקה
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  (המשך) ודירקטוריון החברה תהנהל תוכניות.      10

 
שילוב תוכניות אלה מאפשר לחברה לפעול בגמישות מול האתגרים וההזדמנויות בשוק 
זה, ובתוך כך, הנהלת ודירקטוריון החברה מעריכים כי תוכניותיהם המפורטות לעיל 

 .בעתיד הנראה לעין יתממשו ויאפשרו עמידה בהתחייבויות החברה
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -   



 

  
  דוח אירועים

  
מבנה  –רות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף יא לתקנות ני56אירועים כהגדרתו בתקנה  דוח

, בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של 1969-"טהתשכוצורה), 
ועד  2021 טסבאוגו 9 ואשר נחתמו ביום 2020בדצמבר  31איירובוטיקס בע"מ ("החברה") ליום 

  התשקיףפרסום  למועד
  

) ועד למועד 2021 באוגוסט 9 (ביום 2020בדצמבר  31החברה ליום  לשממועד החתימה על הדוחות הכספיים 
  ., לא חלו בחברה אירועים מהותייםדוח זה

  
  

  2021 באוגוסט 9תאריך: 
  

  
  

      
  רן שטרן

  יו"ר הדירקטוריון
  מאיר קליינר

  ודירקטור "למנכ
  ישי קורלרו

  סמנכ"ל כספים ותפעול
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  1 - י

  פרטים נוספים – 10פרק 

  חוות דעת עורך דין  10.1

  החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

  ,לכבוד
  בע"מ איירובוטיקס

  , פתח תקווה8מודיעין 
  2021 אוגוסטב 10רמת גן,              

 11297/2                מספרנו
  ג.א.נ.,

בעניין הנפקה ורישום  "החברה")להלן: בע"מ ( סאיירובוטיקשל להשלמה תשקיף   הנדון:

וכן תשקיף מדף  ")המוצעיםניירות הערך (להלן: " של החברהרגילות מניות למסחר של 

 "התשקיף")של החברה (להלן ביחד: 

  לבקשתכם, הרינו לאשר בזאת כי:

על ידיכם ולמניות הקיימות בהון החברה תוארו ניירות הערך המוצעים להזכויות הנלוות   א.

  .ניירות הערך המוצעיםבכוונת החברה להציע את  ועל פי ,תשקיףבנכונה 

 באופן המתואר בתשקיף. ניירות הערך המוצעיםהחברה מוסמכת להנפיק את   ב.

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף.  ג.

 מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.הרינו 

  בכבוד רב, 

  , עו"דהדס רבי  , עו"דאביב יריב

  משרד עורכי דין –ארז רוזנבוך 
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  הוצאות ההנפקה 10.2

וריכוז והוצאות הפצה, ניהול, חיתום, עמלות  ותהוצאות החברה בקשר להנפקה זו כולל  

והשיעור שמהוות הוצאות אלו מסך תמורת ההנפקה על פי  אחרות, לרבות שכ"ט יועצים

תשקיף זה, יפורטו במסגרת הודעה משלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף 

ותקנות ניירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת  1968-) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח2)(1(א16

  .2007-התשקיף), התשס"ז

  דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים  3.10

החברה לא שילמה ולא קיבלה על עצמה התחייבויות לשלם עמלה על ניירות הערך שיוצעו   

  על פי תשקיף זה.

 הקצאת ניירות הערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים 10.4

 בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות  

  .זה לתשקיף 3 בפרק כמפורטאופציות  הקצאות למעט, ערך שלא בתמורה למזומנים

  עיון במסמכים  10.5

עותק מהתשקיף וכן תקנון ההתאגדות של החברה ניתנים לעיון באתר ההפצה של רשות   

אזור תעשייה  ,8המודיעין  ברחובוכן במשרדי החברה  www.magna.isa.gov.ilניירות ערך 

 בשעות העבודה המקובלות. ,תקווה פתח סגולה,
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  חתימות – 11פרק 

  

  

  :החברה

  

  ________________________                     בע"מ איירובוטיקס

  

  

  :הדירקטורים

  

  ________________________            שטרן ןר

  

  ________________________          קליינר מאיר

  

  ________________________          גלעד שאול
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