
 

 
לפלטפורמה של  ובהוספת יכולות חדשות ביצועי הפלטפורמה של החברהשיפור החברה הינה חברה טכנולוגית, אשר בין היתר מבצעת פעילות מחקר ופיתוח לצורך 

תם לשוק הרלוונטי, לתשקיף. פעילות מחקר ופיתוח מתאפיינת בהיעדר וודאות לגבי הצלחת המשך פיתוח מוצרים עתידיים ו/או בהחדר 6כמפורט בפרק  ,החברה

מת הליך המחקר באופן שעלול לגרום לכך שההשקעה בפיתוח מוצרים חדשים על ידי החברה תרד לטמיון. כמו כן, יובהר, כי על מנת לספק את המימון הנדרש להשל

  .מימון נוסף, נדרשת החברה ל6והפיתוח של חלק ממוצרי החברה כמפורט בפרק 

 

 פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ

 "(החברה"להלן: )

 

 להשלמה תשקיף

 הנפקה לציבור

 של

 "(.ניירות הערך המוצעיםאו " "המניות המונפקות"להלן: של החברה ) ש"ח ע.נ. 0.0001בנות , רשומות על שם ,מניות רגילות 6,579,000

 

 2007-יירות ערך לציבור(, התשס"זתקנות ניירות ערך )אופן הצעת נבלמשקיעים מוסדיים, כהגדרת מונח זה המניות המונפקות מוצעות 
תכונה יחידות )כל אחת מהיחידות  65,790-, בהתאמה(, בדרך של הצעה לא אחידה, ב"הצעההתקנות "-" ומשקיעים מוסדיים"להלן: )

 הצעה, כשהרכב ומחיר כל יחידה הינם כדלקמן:ה( לתקנות 1)א()11"(, ובמחיר אחיד ליחידה בהתאם לתקנה יחידה" להלן:

 

 מחיר  יחידהה הרכב

  "חש 456  למניה "חש 4.56רגילות במחיר  מניות 100

 
 מניירות הערך המוצעים על פי התשקיף למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע 30%החברה תהיה רשאית להציע עד 

 ים ובאותו היום, והכמות שתוקצה לכל משקיעמוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדי
 שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש

 .תשקיףב 2לפרק  2.5סעיף הזמנה אחת בלבד. לפרטים ראו 
 

ניירות ערך של החברה לציבור ותתבצע על פי התשקיף וההודעה המשלימה  ההצעה לציבור על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של
 שתפורסם מכוחו כמפורט לעיל ולהלן.

 
ולתקנות ניירות ערך  1968-ניירות ערך, התשכ"ח( לחוק 2()1א)16סעיף על פי תשקיף זה תפרסם החברה הודעה משלימה  םלאחר פרסו

בהודעה ן(. י", לפי העניתקנות הודעה משלימה"-" וההודעה המשלימה"לן: לה) 2007-תשס"זה)הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, 
ניירות הערך המוצעים  בכמות ובתנאי (יהיו)אם המשלימה יושלמו ויעודכנו הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים 

, לא יאוחר (יערך)אם י המכרז הציבורי ייערךוהמועד שבו תחל התקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה. ההודעה המשלימה תפורסם ו
, ובלבד שהתקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, תסתיים לא לפני תום שבע 2021, אוקטוברב14מיום 

ים בנוגע להודעה . לפרט2021, אוקטוברב 14שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות, ממועד פרסום ההודעה המשלימה, ולא יאוחר מיום 
 .זה תשקיףל 2בפרק  2.12המשלימה, ראו סעיף 

 
החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה את המועד פתיחת רשימת החתימות ואת המועד תבוצע גם הצעה אחידה לציבור, ככל ש

 סגירת רשימת החתימות.
 

לתקנות ניירות ערך ( 1)א()11ת, הכל בהתאם לתקנה הצעת ניירות הערך על פי תשקיף זה תובטח במלואה או בחלקה בהתחייבות חיתומי
התחייבות בלתי חוזרת החברה לקבלת  פעלהתשקיף הפרסום ל עובר בהתאם לתקנה זו,. 2017-)אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

ם מוסדיים שהצעותיהן קיומם של משקיעיבהתאם לתנאי ההצעה על פי תשקיף זה.  ,החברה ממספר משקיעים מוסדייםמניות לרכישת 
בכוונת כמו כן, וכנדרש על פי התקנות הנ"ל, שתיענינה, לפני פרסום ההודעה המשלימה, יפורט במסגרת ההודעה המשלימה. תיענינה, ככל 

להעמדת חיתום , "(החתם המתמחר")להלן: ולאומי פרטנרס חתמים בע"מ  בע"מ( 1993לידר הנפקות )החברה להתקשר בהסכם חיתום עם 
החתם המתמחר לכך, וכפוף להתקשרות בהסכם,  בהתאם. סוכמו בין הצדדיםיובתנאים ש המונפקותמהמניות  35%של  הנפקה בהיקף ל

 המשלימה. כאמור כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה ובחתימתעל ההודעה המשלימה ויראו יחתום 
לא רק, עמלת חיתום, עמלת הפצה וריכוז. דכנו הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות אך במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעו

  לתשקיף זה. 2בפרק  2.12סעיף לפרטים נוספים ראו 
 

 .היה ותבוטל ההנפקה של ניירות הערך המוצעים מסיבה כלשהי, ניירות הערך המוצעים לא יוקצו ולא יירשמו למסחר
 

 לתשקיף זה.  8בפרק  8.7חברה לבעלי השליטה בה, ראו סעיף לפרטים אודות תיחום פעילות בין ה

 לתשקיף זה.  8בפרק  8.5יפרעו בסמוך לאחר ההנפקה, ר' ס' לפרטים אודות הלוואות בעלים שאינן מהותיות אשר 

דרתו בתקנון החברה הינה חברת מו"פ כמשמעות המונח בתקנון והנחיות הבורסה ולפיכך הרישום למסחר מותנה בכך שההון העצמי, כהג
)בהתחשב  10%-מיליון ש"ח ושיעור החזקות הציבור במניות החברה לא יפחת מ 8-והנחיות הבורסה, לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מ
  מיליון ש"ח(. 16-בהיקף הגיוס וככל ששווי החזקות הציבור יהיה גבוה מ

מוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בכך, שמספר היחידות ה יתניירות ערך לפי תשקיף זה מותנמכירת והנפקת 
נכון למועד התשקיף לא נקבעה כמות בהודעה המשלימה )ככל שיצוין( וכן בהתקיימות דרישות הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. 

  יחידות מינימאלית.
 
 וכן



 

אופציה לא רשומים אשר הוענקו לצדדים שלישיים; של כתבי  2,219,234מניות שתנבענה ממימוש  2,219,234של וכן רישומן למסחר 
מניות  861,900אופציות לא רשומות מסחר אשר הוקצו לבעלי העניין בחברה; של  1,108,000מניות שתנבענה ממימוש של  1,108,000

יחסי עובד מעביד בינם  מתקיימיםלנושאי משרה ועובדים אשר  תוקצנהאופציות לא רשומות למסחר אשר  861,900שתנבענה ממימוש של 
מניות שיונפקו לציבור על פי תשקיף זה;  6,579,000(; של 246,200)מתוכן הוקצו  החזקות מכוח עניין לבעלי יהפכו ולא שאינם לבין החברה

  לתשקיף זה. 3מניות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברה למועד זה, הכל כמפורט בפרק  22,651,600ושל 
 

ר של מניות החברה כאמור לעיל מותנה בעמידה בדרישות הבורסה לעניין הון עצמי, פיזור מזערי, שווי ושיעור החזקות הרישום למסח
 להלן. 2בפרק  2.7.2-2.7.4הציבור, אשר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה כמפורט בסעיפים 

 תשקיף מדף וכן
 

מניות  , לרבותלהוראות הדיןכפוף שונים, מסוגים להנפיק ניירות ערך רשאית החברה תהא מכוחו אשר , תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף
אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שתהיינה  רגילות של החברה,

רחבת סדרות קיימות של אגרות חוב של החברה, ככל שתהיינה מעת לעת(, כתבי הניתנות להמרה )לרבות בדרך של ה מעת לעת(, אגרות חוב
ניירות וכן למימוש למניות החברה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ושניתנות להמרה,  אופציה הניתנים

 .ערך מסחריים
 

דוח הגשת  , באמצעות1968-, התשכ"חא)ו( לחוק ניירות ערך23סעיף הצעת ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות 
יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, בהתאם להוראות כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה  וב)אחד או יותר(, הצעת מדף 

 לעת. וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו מעת
 

 ".התשקיףן: "התשקיף להשלמה ותשקיף המדף, יחדיו ייקראו להל
 

 (.POS – Point Of Saleלחברה תחום פעילות אחד אשר הינו תחום התשלומים על דרך האשראי הצרכני בנקודות המכירה )

 

עילית לאחר רישום ניירות הערך שלה למסחר, בכפוף -אביב טק-במדד תלעשויות להיכלל בהתאם להוראות תקנון הבורסה, מניות החברה 
מיליון  20למספר תנאים, שהעיקריים שבהם: )א( שווי החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על 

וק של מניות החברה במועד הרישום ; )ג( שווי הש%10-ש"ח לפחות; )ב( שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ
אגורות; )ה( מניית  50-פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה לא יפחת מ מיליון ש"ח; )ד( המחיר למניה על 100-למסחר לא יפחת מ

 החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה נוספת. 

יובהר, כי נכון למועד עילית. -ייתכן מצב בו תיכלל החברה במדד טקלפיכך, בהתחשב במאפייני החברה, במבנה ההנפקה ובהיקפה,  
עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים המפורטים לעיל.  -אביב טק-התשקיף, החברה לא נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל במדד תל

ההנפקה והחברה תעמוד בתנאים האמורים אם וככל שתושלם  עוד יובהר, כי הנפקת מניות החברה אינה מותנית בהתקיימות תנאי זה.
ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א  תאמץ החברה את כלעילית, -טקל אביב במדד תותיכלל 

  וק ניירות ערך.לב לח35הקלה ביחס למתכונת דיווח במקרה של רישום למסחר בבורסה בחו"ל כאמור בסעיף  וכן 106-עילית(, התשע"ו-טק

עילית, החלטת -לב לחוק ניירות ערך, ובכפוף לכך שהחברה תיכלל, מיד לאחר רישום מניותיה למסחר בבורסה, במדד טק35בהתאם לסעיף 
 החברה בדבר מעבר ממתכונת דיווח אחת לאחרת, לא תהא טעונה הסכמה של מחזיקי ניירות הערך שלה. 

-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5, כמשמעות מונח זה בתקנה למועד התשקיף החברה הינה "תאגיד קטן"
)"תקנות הדוחות"(. במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות הדוחות, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את  1970

  שנתית.-בדבר דיווח במתכונת דיווח חציההקלה ות לרב ד)ב( לתקנות כאמור ככל שהן רלבנטיות לחברה,5תקנה ההקלות המנויות ב
 

לדוחות הכספיים של החברה ו 1רואי החשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב, לאמור בביאור מבלי לסייג את חוות דעתם, 
 שוטפת.מפעילות  מזומנים שלילי םתזריוכן  הפסדים מצטבריםבדבר , 2020לדצמבר  31לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

 
הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה  תווהמשסך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה והשיעור 

 כל ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.עבור 
 

מערכת ו ,http://www.magna.isa.gov.il :, שכתובתורות ערךשל רשות נייההפצה ניתן לעיין בנוסח המלא של תשקיף החברה באתר 
 .www.tase.co.il :של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתולהודעות )מאי"ה( האינטרנט 

 
 
 
 

 2021באוגוסט,  31תאריך התשקיף: 

בפעילותה חשופה החברה למגוון גורמי סיכון, השקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים המאפיינים השקעה בחברת מו"פ. 
מחסור במקורות מימון  : )א(סיכוני מאקרו גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על עסקי החברה הינם:לתשקיף.  7.25כמפורט בסעיף 

 סיכון גבייה.  : )א(סיכונים ייחודיים לחברהתחרות בתחום הפעילות;  : )א(סיכונים ענפיים ;ושינויים בשערי ריבית

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 מבוא - 1פרק 

 הגדרות .1.1

 בתשקיף זה תהיינה לשמות ולמונחים המפורטים להלן המשמעות המופיעה לצידם:

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

בע"מ, ח.פ. טכנולוגיות פיננסיות פיימנט  - "החברה"

515166544; 

של הבורסה לניירות ערך בתל  חברה לרישומיםה - "החברה לרישומים"

"מ, או כל חברה אחרת לרישומים שתבוא בע אביב

בנעליה ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו 

  רשומים באותה חברה לרישומים;

" המונפקות המניות

 המניות"או 

או " המוצעות

 המונפקות המניות"

ניירות " או "לציבור

 "המוצעים הערך

המניות אשר תוצענה לציבור על ידי החברה, בדרך  -

 ;התשקיף של הנפקה על פי

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

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

קבע ניום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז כפי ש - "ההנפקהמועד "

 ;תשקיף זהופורט ב

שבאפשרות החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים  - "כלולים ערך ניירות"

עות דוחות הצעת מדף המדף, באמצ מכוח תשקיף

)לרבות מניות רגילות, אגרות חוב שאינן ניתנות 

להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה, בין אם סדרה 

, כתבי אופציה החדשה או בדרך של הרחבת סדר

כתבי אופציה  וכן הניתנים למימוש למניות החברה

ולאגרות חוב הניתנות  הניתנים למימוש לאגרות חוב

 ;(להמרה למניות החברה

" פקודת מס הכנסה"

 "הפקודהאו "

 ;פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ -

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

 ;2007-התשס"ז

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

תקנות הודעה "

 "משלימה

ת ערך )הודעה משלימה וטיוטת תקנות ניירו -

 ;2007-תשקיף(, התשס"ז

תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך,  - "תקנות הצעת מדף"

 ;2005-תשס"וה

תקנות פרטי "

 "תשקיף

תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -

 .1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -

 כללי .1.2

 חוקפי -במניות עלמוגבלת  פרטית רהכחב, 2014בדצמבר,  9ביום החברה התאגדה 

 – לשמה הנוכחי 2021, ביוני 2ביום , אשר שונה בע"מ קרדיט שופהשם תחת  החברות

תחום ב החברה עוסקתלמועד התשקיף,  נכון. בע"מטכנולוגיות פיננסיות פיימנט 

החברה . (POS – Point Of Saleהתשלומים על דרך האשראי הצרכני בנקודות המכירה )

המהווה פלטפורמת תשלומים למכירת אשראי צרכני  PaymenT"תחת המותג "פועלת 

פלטפורמת אגב רכישת מוצר או שירות. דרך  ,איכותי דרך בתי עסק כאמצעי תשלום

ללקוחות בתי  ,הלוואות כאמצעי תשלום בבתי עסק שוניםמעניקה החברה  החברה,

 העסק.

יף זה, תהפוך החברה לחברה בבורסה על פי תשק עם רישומן של מניות החברה למסחר

ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק 

 ניירות ערך.

 

 היתרים ואישורים להצעה ראשונה של ניירות ערך על פי תשקיף זה .1.3

קיבלה את כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין, להצעת  החברה .1.3.1

 .תשקיף זה ולפרסום התשקיף ל פיעוהנפקתם ניירות הערך 

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

 על דעה הבעת משום בו ואין, שלמותם או מהימנותם אישור בו או המובאים

 .הערך המוצעים ניירות של טיבם

לפיו, ניירות הערך  לתשקיף להשלמההעקרוני  נתנה את אישורה הבורסה .1.3.3

ם על פי תשקיף זה עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות המוצעי

"(. מתן האישור אינו מהווה אישור הבורסה לתשקיף להשלמה"להלן: על פיו )

בהון החברה, לרבות  הקיימות מניות הרגילותה אישור לרישום למסחר של

של מניות רגילות ו לציבור תונפקנהאשר  על פי התשקיף המניות המוצעות

 שתנבענה ממימוש )ככל שיקרה( של אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים

ממימוש )ככל שיקרה( של כתבי  נהמניות רגילות שתנבעו נושאי משרה בחברהו

 3בפרק  3.3.1)כמפורט בסעיף לקבוצת מלווים שהוקצו  יםרשומאופציות לא 

ף לקבלת והרישום למסחר של ניירות הערך הנרשמים למסחר יהיה כפו (,לתשקיף

פי הודעה משלימה שתפורסם -אישור לרישום ניירות הערך המוצעים למסחר על
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 2.12כמפורט בסעיף הודעה משלימה, ותקנות בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, 

 ."(ההודעה המשלימה"להלן: ) לתשקיף 2בפרק 

על פי התשקיף, כפוף  למסחר בבורסה רישום ניירות הערך המוצעים לציבור .1.3.4

שיעור ללשווי וכפוף מניות המוצעות והחזקות הציבור בשל זור מזערי לקיום פי

חברה חדשה מסוגה של כנדרש ממזערי של החזקות הציבור במניות המוצעות, 

לרישום למסחר  בקשהאישור  על .תשקיףל 2בפרק  2.8כמפורט בסעיף ו, החברה

סה , יחולו הוראות תקנון הבורעל פי תשקיף זה המוצעים של ניירות הערך

 .וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר

 המובאים לפרטים אישור, הבורסה של האמור העקרוני באישור לראות אין .1.3.5

 על כלשהי דעה הבעת משום בו ואין, לשלמותם או או למהימנותם בתשקיף

 עויוצ בו המחיר על או בתשקיף המוצעים הערך של ניירות טיבם על או החברה

 .המשלימה הודעהעל פי ה

 

 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף מדף .1.4

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

א לחוק 23תשקיף מדף זה. תשקיף זה הינו תשקיף מדף, כהגדרתו בסעיף  לפרסום

על פי  יעשה בעתיד,, ככל שתעשהיניירות ערך לציבור על פיו, ת ניירות ערך, והצעת

להלן: ותקנות ההצעה ) דוחות הצעת מדף אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך

 "(.דוח הצעת המדף"

 ם תשקיף המדף משום אימות הפרטיםואין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרס

המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על 

 וצעים.הערך המ טיבם של ניירות

ניירות הערך של שום למסחר ילרתייחס מההבורסה נתנה את אישורה העקרוני  .1.4.2

, ככל שיוצעו, על פי דוחות הצעת בעתיד זה ואשר יוצעו מדף בתשקיף הכלולים

ניירות למסחר לאישורה העקרוני של הבורסה אינו מהווה אישור לרישום  מדף.

לרישום  ם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישורמורישושיוצעו בעתיד לציבור, הערך 

. אין במתן האישור שיפורסם במסגרת הצעתם למסחר על פי דוח הצעת מדף

שיוצעו ניירות ערך למסחר למשום התחייבות למתן אישור לרישום  הנ"ל העקרוני

על פי שיוצעו ניירות ערך למסחר לעל אישור לרישום  .בעתיד דףמהצעת  על פי דוח

הבורסה וההנחיות על פיו, כפי שיהיו בתוקף  יחולו הוראות תקנון דוח הצעת מדף,

 .ם למסחרמבעת הגשת הבקשה לרישו

זה אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף אין לראות באישור הבורסה לתשקיף 

או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על  זה, למהימנותםמדף 

 .בעתיד המחיר בו יוצעו בדוח הצעת מדףאו על הכלולים טיבם של ניירות הערך 

 

 הון החברה .1.5

ש"ח  0.0001 בנותמניות רגילות  100,000,000 הוא המניות הרשום של החברה הון .1.5.1

 "(.המניות הרגילות"להלן: )כל אחת ע.נ. 
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)מבלי לקחת ערב ההצעה על פי תשקיף זה הונה המונפק והנפרע של החברה  .1.5.2

 22,651,600עומד על תשקיף זה( בחשבון את הנפקת המניות של החברה מכח 

 כל אחת.  .ע.נ ח"ש 1000.0בנות  מניות רגילות

המונפקות לציבור על וכל המניות החברה,  הרגילות בהון המונפק של המניותכל  .1.5.3

 .נפרעות במלואןזה  תשקיףפי 

לפרטים בדבר זהות המחזיקים בהון המניות המונפק ערב ההצעה על פי תשקיף  .1.5.4

 .בתשקיף 3זה, ראה פרק 

  :2020, בדצמבר 31של החברה נכון ליום ההון העצמי  מרכיבי להלן .1.5.5

 

 באלפי ש"ח 

 6,930 ופרמיה הון מניות

 (9,018) הפסד יתרת

 170 קרנות הון אחרות

 (1,918)  הוןגרעון ב כ"סה

 

 היתרים ואישורים לחברת מו"פ .1.6

רה השקיעה , קיבלה החברה את אישור רשות החדשנות לפיו החב2021באפריל,  4ביום 

מיליוני ש"ח במחקר  3, סך העולה על 01.01.2018-31.12.2020במהלך התקופה שבין 

 ופיתוח. 

גם בתקופה שלאחר רישום מניות החברה למסחר, החברה מתכוונת להמשיך יצוין, כי 

למתן הלוואות  ידה-ולפתח, לשווק ולמכור את הפלטפורמה הטכנולוגית שפותחה על

 לתשקיף זה. 6הכל כמפורט בפרק  ,(POSבנקודות המכירה )

פי תשקיף זה למסחר בבורסה, מותנה, בין השאר, בכך -רישום ניירות הערך המוצעים על

שההון העצמי של החברה, כהגדרתו בתקנון הבורסה, לאחר הרישום למסחר, לא יפחת 

 לתשקיף.  2לפרק  2.10.1מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים, ראו סעיף  8-מ

  עילית-טק מדד .1.7

-אביב טק-במדד תל עשויות להיכללבהתאם להוראות תקנון הבורסה, מניות החברה 

הערך שלה למסחר, בכפוף למספר תנאים, שהעיקריים  עילית לאחר רישום ניירות

של מניות החברה  המסחר הראשון שווי החזקות הציבור בתחילת יום (א)שבהם: 

בתחילת יום  זקות הציבורשיעור הח (ב)מיליון ש"ח לפחות;  20בבורסה יעמוד על 

שווי השוק של מניות החברה  (ג); 10% -המסחר הראשון של מניות החברה לא יפחת מ

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

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

אם וככל שתושלם ההנפקה והחברה . רשומה למסחר בבורסה נוספתישראלית ואינה 

 תוכל החברה לבחור ולאמץעילית, -תעמוד בתנאים האמורים ותיכלל במדד תל אביב טק

דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א )אלו מן ההקלות המנויות בתקנות ניירות ערך 

 :, כמפורט להלן("עילית-טק א"ת תקנות")להלן:  2016-תשע"ו (,עילית-טק
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, תיהנה החברה מהקלות ל"תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה 1בתקופת ההקלות .1.7.1

 .תקופתיים ומידיים, אף אם לא תיחשב תאגיד קטן ג לתקנות דוחות5בסעיף 

בתקופת ההקלות, החברה תהיה פטורה מצירוף הצהרות מנהלים על הבקרה  .1.7.2

 .ומידיים לתקנות דוחות תקופתיים (ד)ב9בסעיף  הפנימית, כמפורט

בתקופת ההקלות, ביחס לדוחות רבעוניים, החברה תהיה פטורה מלתת גילוי  .1.7.3

א לתקנות 39החברה ביחס לדוח התקופתי כאמור בתקנה  אודות שינויים בעסקי

ביניים ומידע פיננסי של חברה כלולה,  דוחות תקופתיים ומידיים; מלצרף דוחות

וכן מלצרף דוח  ים ומידיים;א לתקנות דוחות תקופתי44 -ו 44כאמור בסעיפים 

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

את ההתפתחויות העיקריות במצב ענייני החברה בתקופת הביניים  יפרט

 הדיווח האחרונה. ובתקופה המצטברת מתום שנת

ל שניירות אם וככ –לחוק ניירות ערך  (ד)לב35כמו כן, ובהתאם להוראות סעיף  .1.7.4

לב לחוק 35יירשמו למסחר בבורסה בחו"ל, כאמור בסעיף  הערך של החברה

הסכמת מחזיקי ניירות הערך שלה,  ניירות ערך, לא תידרש החברה לקבל את

בהתאם להוראות  לחוק ניירות ערך על מנת לעבור לדווח (ג)לב 35כאמור בסעיף 

 לחוק ניירות ערך. 3פרק ה' 

תשקיף, החברה לא נכללת ו/או קיבלה הודעה כי תיכלל יובהר, כי נכון למועד ה

, עילית ואין כל ודאות כי תעמוד בתנאים המפורטים לעיל-אביב טק-במדד תל

 אולם ככל שלא תיכלל במדד זה לא יחולו עליה ההקלות הנובעות מכך

בהכללת עוד יובהר, כי הנפקת מניות החברה אינה מותנית .  והמפורטות לעיל

  .החברה במדד זה

                                                
תום  (1)תקופת ההקלות" הינה התקופה ממועד ההנפקה הראשונה לציבור עד קרות אחד מאלה, לפי המוקדם: " 1

השנה שבמהלכה שווי השוק תום ( 2) -ו ;השנה שבמהלכה יחלפו חמש שנים ממועד ההנפקה הראשונה לציבור
 .הימים שקדמו לתום אותה שנה, עלה על מיליארד ש"ח 90 -הממוצע של התאגיד ב
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 פרטי הצעת ניירות הערך -2פרק 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערך המוצעים לציבור ניירות 2.1

 בדרך של הנפקה ,יוצעו לציבור ,ההודעה המשלימהעל פי תתבצע ש ,הצעה לציבורב

מניות אלה תכונינה, ) .ש"ח ע.נ 0.0001בנות מניות רגילות, רשומות על שם,  6,579,000

או "ניירות הערך" , "המניות המוצעות" ,"המניות המונפקות"לסירוגין, בשמות הבאים: 

 4לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות המוצעות, ראו פרק  "(.המוצעים הערך"ניירות 

 .זה לתשקיף

  

הודעה העל פי על פי תשקיף זה ומניות החברה לציבור כמתואר בתשקיף זה, תיעשה הצעת 

( 2()1)א16 סעיףכהוראת  החברה הודעה משלימה תפרסם זה תשקיף םלאחר פרסו: משלימהה

ובמידת  יושלמו פרטים חסרים בתשקיף הבשלחוק ניירות ערך ולתקנות הודעה משלימה, 

סמוך בלקראת והמשלימה תפורסם  ההודעה ניתנים לעדכון.ש ,בתשקיףיעודכנו פרטים  הצורך

 ההודעהאם  .2021 אוקטוברחודש ב 14מיום יאוחר לא  וזאת המכרז הציבורימועד עריכת ל

תידרש הנ"ל,  מועדמן הבמועדים מאוחרים  ,ייערךהציבורי המכרז שאו  ,המשלימה תפורסם

טרם ביצוע ההצעה לפי וזאת  ,תיקון תשקיףהתיר בקשה ללרשות ניירות ערך  להגיש החברה

 .תשקיף זה

חוקי העזר של תקנון הבורסה ועל הוראות  ,בין היתר מכות,נסההוראות הנכללות בפרק זה 

. על אף האמור, התשקיףכנוסחן במועד פרסום "(, הוראות הבורסה" להלן:) מסלקת הבורסה

על הצעת ניירות הערך על פי , הרי שאם יחול שינוי בהוראות הבורסה לאחר פרסום תשקיף זה

)ולא במועד  הוראות הבורסה כפי שיהיו במועד ההודעה המשלימה, יחולו ההודעה המשלימה

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

 זה. תשקיףכפי שהיו בתוקף במועד פרסום הבורסה 

כהגדרת מונח זה בתקנות )ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה למשקיעים המוסדיים 

וככזו תובטח  ( לתקנות ההצעה1)א()11בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה  יוצעו, (ההצעה

ההצעה על פי תשקיף בהתאם להוראת התקנה הנ"ל, בשל כך ו .( בחיתום30%בחלקה )ההצעה 

 בע"מ (1993לידר הנפקות )על ידי במלואה או בחלקה, בחיתום , צפויה להיות מובטחת זה

"(. פרטים בדבר דמי העמילות בשל החתם המתמחר"להלן: )לאומי פרטנרס חתמים בע"מ ו

 ציוןחיתום ניירות הערך, הפצתם והוצאות נוספות הכרוכות במכירתם במסגרת תשקיף זה, וכן 

)ככל  החברה מאת משקיעים מוסדייםבלתי חוזרות שתקבל התחייבויות קיומן של דבר 

ככל )שינויים ל תיאור של . ההודעה המשלימה אף תכלובהודעה המשלימה, יכללו שתקבל(

  זה להלן. בפרק 2.12לפרטים נוספים ראה סעיף  .ותהמניות המוצע מחירשיהיו( בכמות וב

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

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

 כבטלות. -שניתנו לחברה ההזמנות 
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 למסחר שתירשמנה נוספות מניות 2.2

 ..נע"ח ש 0.0001רגילות בנות  מניות 22,651,600 למסחר תירשמנה, זה תשקיף במסגרת

מניות  1,970,000 וכןהחברה כל אחת של החברה, המצויות בהונה המונפק והנפרע של 

 של כל אחת של החברה, שתנבענה ממימוש )ככל שיקרה( ..נע"ח ש 0.0001רגילות, בנות 

  1.(לתשקיף 3אופציות לא רשומות שהוקצו לעובדים של החברה )כמפורט בפרק  ,0000,791

 

 מחיר ניירות הערך המוצעים 2.3

, בהתאם בדרך של הצעה לא אחידהנעשית  ניירות הערך על פי תשקיף זההצעת  2.3.1

 .להלןפורט מכו( לתקנות ההצעה, 1)א()11לתקנה 

)כהגדרת המונח בתקנות מוסדיים שהינם משקיעים ניירות הערך יוצעו לניצעים  2.3.2

, בהצעה לא אחידה ובמחיר אחיד "(היחידות)" יחידות 65,790-בההצעה( 

 :כדלקמןהינם  ,יחידה ה של כלליחידה, כשהרכב כל יחידה ומחיר

 מחיר הרכב היחידה

 ש"ח 456 ש"ח למניה 4.56מניות רגילות במחיר של  100

 )*( ש"ח 456 סה"כ המחיר ליחידה

ללא כל הנחה הנ"ל במחיר ליחידה  )*( כל היחידות תימכרנה לניצעים

 בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה.אך  ,או הטבה

 

 תנאי ניירות הערך המוצעים לציבור 2.4

זכויות למניות הרגילות הקיימות בהון תהיינה שוות )כהגדרתן מעלה( מניות המוצעות ה

 והמניותהמניות הקיימות בהון החברה ו המניות המוצעות .במועד התשקיף החברה

 שלחברה לרישומים על שם כולן רשמנה ית רשומות לא אופציות ממימוש שתנבענה

בעליהן  ותזכינה את ,"(לרישומים החברה"להלן: ) "מבעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה

 , מניות הטבה, ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה אובזכויות שוות לקבלת דיבידנדים

הזכויות הנלוות למניות המוצעות  .שתחולק על ידי החברה לאחר תאריך התשקיף

 לתשקיף. 4מתוארות בפרק 

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

שמספר היחידות המוזמנות יהיה גבוה מהמספר המזערי של יחידות שיצוין בהודעה בכך 

לצורך רישום  )ככל שיצוין בה מספר מזערי( וכן בהתקיימות דרישות הבורסה המשלימה

 .להלן 2.8בסעיף למסחר, כמפורט 

 

 הצעה לא אחידה –ההצעה לציבור אופן  2.5

 כללי 2.5.1

באופן המפורט הצעה לא אחידה על דרך ניירות הערך המוצעים יוצעו לציבור 

הצעה ה, הנ"ל תקנהדרישת הפי על , . לפיכך( לתקנות ההצעה1)א()11בתקנה 

כמות המניות המוצעות( מבחלקה )לפחות רבע תובטח על פי תשקיף זה 

כהגדרת )יהיו משקיעים מוסדיים זו הניצעים בהצעה לא אחידה בחיתום. 

                                                
 יובהר כי אופציות העובדים המתוארות בתשקיף זה תונפקנה בסמוך לרישומן של מניות החברה למסחר. 1
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מן  30%ת למכור עד החברה תהא רשאיאך , (מונח זה בתקנות ההצעה

, ובלבד שהמכירה למי שאינו יםמוסדיים משקיעניצעים שאינם ההנפקה ל

שיוקצו בו ניירות הערך  באותו מחיר, משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה

, ובאותו יום (בהצעה לא אחידהשהינם משקיעים מוסדיים ) לניצעים

והכמות שתוקצה לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי תהיה לפי חלקה היחסי 

כל משקיע ; משקיע מוסדישל הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו 

להגיש הזמנה אחת בלבד; נעשתה ההצעה שאינו משקיע מוסדי, יהיה רשאי 

 מתוך כלל ההנפקה. 30%יימנו אותם  –חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל 

תפורט  ,על פי תשקיף זה אחידהההצעה שלב הלהגשת בקשות בה קופהת

  .המשלימה בהודעה

  חיתום והסכםתחייבות רכישה ה 2.5.2

פרסום תשקיף זה  ובר למועדע – ממשקיעים מוסדייםהתחייבות רכישה 

החברה ממספר החברה לקבלת התחייבות בלתי חוזרת לרכישת מניות  פעלה

להלן: ) לתנאי ההצעה על פי תשקיף זהמשקיעים מוסדיים, בהתאם 

משקיעים מוסדיים שהצעותיהן דבר קיומם של  ."(התחייבויות המוסדיים"

במסגרת  יצויןההודעה המשלימה,  לפני פרסום ,נהינה, ככל שתיעניתיענ

 ההודעה המשלימה. 

עם בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום כמו כן,  –לחיתום  התחייבות

מהמניות  25%בהיקף של להעמדת חיתום  )כהגדרתו מעלה( החתם המתמחר

החתם התחייבות "להלן: ובתנאים שסוכמו בין הצדדים )המוצעות 

המשלימה ; בהתאם לכך, יחתום החתם המתמחר על ההודעה "(המתמחר

התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי  ויראו בחתימתו כאמור כחתימה על

 ,. יובהר, כי נכון למועד חתימת התשקיףלפרסום ההודעה המשלימה

ההתחייבות החיתומית טרם נכנסה לתוקף, החברה אינה מחויבת להתקשר 

כנס לתוקף יוההתחייבות החיתומית ת החתם המתמחרבהסכם חיתום עם 

 .פרסום ההודעה המשלימהעם רק 

התחייבות החיתומית על הידרש לממש את מודגש, כי אם החתם המתמחר י

פי הסכם החיתום )ככל שייחתם(, באופן כזה שלאחר רכישת ניירות הערך 

כך ובשל לבעל ענין בחברה,  החתם המתמחרהפוך יכתוצאה ממימוש כאמור 

לשווי עיל( ביחס )כהגדרתן להבורסה  הוראותהחברה לא תעמוד בדרישות 

של ושיעור אחזקות ציבור מינימאליים הנדרשים מחברה חדשה מסוגה 

תתבטל ההנפקה וניירות  - מניותיה למסחר בבורסה לצורך רישוםהחברה, 

 ירשמו למסחר.יהערך של החברה לא 

  הקצאת היחידות למשקיעים מוסדיים 2.5.3

היחידות המוצעות  ,תום התקופה להגשת הזמנות לאחר 2.5.3.1

שיקול דעת החתם  לפילא אחידה התוקצינה למזמינים בהצעה 

 .חברהה עםהמתמחר, לאחר היוועצות 

ת שתוקצה לכלל במסגרת ההקצאה לא תעלה הכמו 2.5.3.2

המשקיעים המוסדיים המנויים בקבוצתו של חתם להצעה )בין 

החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על ידי ידי  שנמכרו לו על
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או להצעה, ו מפיץ אחר( או בקבוצת מפיץ חתם א

מכמות  5%על  - שהשקעותיהם מנוהלות על ידי קבוצתו

הנכסים המנוהלים עבור  היחידות שנמכרה בהצעה. היה שווי

או הציבור על ידי כלל המשקיעים המוסדיים בקבוצת החתם 

מיליארד ש"ח, לא תעלה הכמות  10-כאמור גבוה מהמפיץ 

קבוצת מכמות היחידות המוצעות. " 10%שתוקצה להם על 

", לפי העניין, משמעה כהגדרת המונח קבוצת מפיץ" או "חתם

 בתקנות אופן הצעה לציבור.

במחיר אחיד ליחידה שהינו ניצעים כל היחידות תימכרנה ל 2.5.3.3

המחיר "להלן: המחיר ליחידה שיפורסם בהודעה המשלימה )

 עמלות הפצה, למעט "( ללא כל הנחה או הטבההאחיד

פיצים כפי שמפורטות בפרק זה וכפי שתפורסמנה בהודעה למ

 המשלימה.

 הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לציבור 2.5.4

מן ההנפקה למי שאינו  30%החברה תהא רשאית למכור עד כאמור מעלה, 

משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה 

כל מזמין יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד, במחיר האחיד כאשר אחידה, 

ובמהלך התקופה להגשת בקשות שתפורסם בהודעה )כהגדרתו מעלה( 

המשלימה. הכמות שתוקצה לכל משקיע, תהא לפי חלקה היחסי של הזמנתו 

ניירות הערך  מתוך סך ההזמנות בחלק ההנפקה הפתוח לכל. סך כל

( כאשר 1ל השיעורים הקבועים להלן: )המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה ע

מיליון  100-ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ שווי

( כאשר שווי ניירות הערך המוצעים 2) מהכמות המוצעת; 15% –ש"ח 

 .מהכמות המוצעת 25% –מיליון ש"ח  100למשקיעים שאינם מוסדיים 

החברה תפרסם, במסגרת  ככל שתבוצע גם הצעה אחידה לציבור כאמור,

 ההודעה המשלימה את מועד התקופה להגשת הזמנות.

 

 מכתבי הקצאה ותעודות 2.6

הוראות סעיף זה כפופות לאמור בכל דין והוראות הבורסה במועד פרסום ההודעה  2.6.1

 המשלימה.

למזמינים התמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה לפי תשקיף זה, תקצה החברה  2.6.2

הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על  את ניירות הערך שהצעתם נענתה

לחברה לרישומים של החברה, כנגד  ידי משלוח תעודות בגין ניירות הערך המוצעים

במסגרת ההודעה  העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד )כפי שיפורט

נוכח  עשה בטרםיהמשלימה(, על ידי רכז ההנפקה לחברה, ובלבד שההקצאה לא ת

 .להלן 2.8בסעיף י התקיימו דרישות הבורסה במלואן, כאמור רכז ההנפקה, כ

יצוין, כי ככל שבמועד הקצאת ניירות הערך המוצעים על שם החברה לרישומים טרם 

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

עם קבלת תמורת צוין כי טרם נתקבלה תמורת ההנפקה. ישינויים בהון המונפק, בו 

ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה, תפרסם החברה דיווח  ההנפקה במלואה בידי רכז



 

 5 - ב
 

נוסף על שינויים בהון בו תצוין קבלת תמורת ההנפקה. יובהר, כי כל עוד לא התקבלה 

 לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה. ,המוצעים מלוא תמורת ההנפקה בגין ניירות הערך

לציבור המניות המוצעות , סה כל המניות הקיימות בהון החברההבורהוראות בהתאם ל

פי תשקיף זה תירשמנה על שם  על רשומות לא אופציות ממימוש שתנבענה והמניות

 .במרשם בעלי המניות החברה לרישומים

 

 רישום למסחר בבורסה 2.7

, המאשר, כי ניירות להשלמה לתשקיף העקרוניהבורסה נתנה את אישורה  2.7.1

 והמניות המניות הקיימות בהון החברה, תשקיף זה פי על הערך המוצעים

 במועד התשקיף, עומדים בתנאי ,רשומות לא אופציות ממימוש שתנבענה

 2.הוראות הבורסה

החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה  ,ההודעה המשלימה םטרם פרסו 2.7.2

המניות את , למסחר את ניירות הערך המוצעים לציבור על פי תשקיף זה

 תנבענה אשר המניות ואת, ערב פרסום התשקיף בהון החברההקיימות 

 למסחר הרישום לפני קצוושה למסחר רשומות לא אופציות ממימוש

( ימי עסקים 2תוך שני ) 3.לחברה שירותים ונותני משרה נושאי, לעובדים

לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר, על פי 

 אישור הבורסה כאמור, את ניירות הערך האמורים.

 

 ציבור החזקות ושווי שיעור, מזערי פיזור 2.8

 בבורסה למסחר לרישום המוקדמות הדרישות 2.8.1

הבורסה, רישום ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה הנחיות על פי 

מותנה בכך, ששווי ושיעור החזקות הציבור במניות החברה  למסחר בבורסה 

לאחר הרישום למסחר, לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשה 

. כמו כן, על פי הנחיות הבורסה, מאחר והחברה הינה מסוגה של החברה

מסחר של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה, חברת מו"פ, רישום ל

 באופן, של החזקות הציבור במניות המוצעותפיזור מזערי בקיומו של  מותנה

לא יפחת משלושים וחמישה מספר המחזיקים המזערי במניות המוצעות ש

  .אלפי ש"ח לפחות 16ששווי האחזקה של כל אחד מהם  מחזיקים ( 35)

 , או מחזיק ביחד עם אחרים.אחד מחזיק –" מחזיקבסעיף זה "

הערך המוצעים  תבוטל ההצעה, ניירותלא התקיימו כל דרישות הבורסה,  2.8.2

 לא ימכרו ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים.

התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות 

למועדים הקבועים בדין(, ותפרסם הודעה בנדון ביום  ולבורסה )בהתאם

, בישראל העסקים הראשון בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה

 .בשפה העבריתהיוצאים לאור 

 

                                                
 נכון למועד טיוטת התשקיף הבורסה טרם נתנה את האישור האמור. 2
 .למסחר החברה מניות של לרישומן בסמוך תונפקנה זה בתשקיף המתוארות העובדים אופציותכי  יובהר 3
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 הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף 2.9

בחתימתם על התשקיף )והחתמים, אם וככל  ,מתחייביםחברי הדירקטוריון החברה ו

 כדלקמן: י ההודעה המשלימה, יתחייבו בחתימותיהם על ההודעה המשלימה(,פשיהיו, על 

הסדרים שאינם כתובים בתשקיף או שלא ייכתבו בהודעה  להימנע מלעשות 2.9.1

ערך, הפצתם ופיזורם בציבור, ההמשלימה, בקשר עם הצעת ניירות 

ההודעה  ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך על פי

המשלימה, למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף ובהודעה 

 המשלימה.

ערך הסדרים  ,כלשהו שלפי מיטב ידיעתםשלישי להימנע מלהתקשר עם צד  2.9.2

 .פסקה דלעילבניגוד לאמור ב

מפיץ שלא את הצעה לציבור זו מעל פי לניירות ערך  הזמנותלא לקבל  2.9.3

 .לעיל ראות סעיף זההתחייב בכתב לנהוג בהתאם להו

 

 הימנעות מדילול הון 2.10

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

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

כמשמעותו בתקנות ניירות ערך )פרטי  ,"דילול הוןההודעה המשלימה, אשר יש בה משום "

 .1969-תשכ"טהוצורה(,  מבנה - וטיוטת תשקיף התשקיף

 

  מיסוי ניירות הערך המוצעים לפי התשקיף 2.11

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, על המשקיע לשקול את השלכות המס 

 הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים.

מיסוי ניירות הערך, אינן מתיימרות להוות פרשנות ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר 

תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך ואף לא או מלאה  מוסמכת

ומקצועי בנדון, שאותו  , מיסוייאינן באות במקום ייעוץ משפטיהן בתשקיף, ו ותהכלול

 יש לקבל בהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע.

עשויות להשתנות עד למועד על כן נן למועד התשקיף ויהלהלן תוארות המ הוראות הדין

" בסעיף זה פקודההמונח " הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים על פי תשקיף זה.

 .1961-התשכ"א [,נוסח חדש]להלן מתייחס אל פקודת מס הכנסה 

 כללי 2.11.1

בשנים האחרונות נערכו מספר תיקונים המשנים באופן ניכר את הוראות 

הפקודה הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. בשל השינויים 

המהותיים שחלו טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום ההוראות לעיל, 

ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. כן יתכנו שינויים נוספים 

ר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את מעב

 תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים. 

פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני  2011בדצמבר  6ביום 

"(. בהתאם לחוק החוק לשינוי נטל המס"להלן: ) 2011-חקיקה(, התשע"ב

נקבע בין היתר, העלאת , 2012משנת לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף החל 
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 20% -שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ

 .30% -ל 25%-מ 4, ולבעל מניות מהותי25% -ל

לפקודה, אשר פורסם  195אישרה הכנסת את תיקון  2012באוגוסט  6 ביום

(, 2013בינואר  1)ונכנס לתוקף ביום  2012באוגוסט  13ברשומות ביום 

ב לפקודה הקובע כי יחיד יהיה חייב החל משנת 121במסגרתו נוסף סעיף 

. בסעיף כאמור הסכום על העולהבמס נוסף על חלק הכנסתו החייבת  2013

כאשר פורסם ברשומות חוק  2016בדצמבר  29עודכן ביום סעיף זה 

ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות 

-2017חוק ההסדרים לשנים )להלן: " 2016 -(, התש"ז2018-ו 2017התקציב 

ב המעודכן קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס 121"(. סעיף 2018

שקלים חדשים, יהיה חייב במס נוסף על חלק  647,640עלתה על  2021

נוספים על האמור  3%הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 

"(. הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות מס יסףלעיל )להלן: "

הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין )מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים 

 (2021שקלים חדשים )לשנת  4,754,280 ירתה עולה עלתכלל רק אם שווי מכ

והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין(, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו 

לחוק מיסוי  47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88בסעיף 

 מקרקעין.

הקבוע  הופחת שיעור מס החברות, 2017-2018ההסדרים לשנים  בחוק

 1%-וב 2017בינואר  1 יוםמ( החל 24% -)ל 1% -ב ודה,)א( לפק126בסעיף 

 .2018 בינואר 1 יום( החל מ23%-נוסף )ל

יצוין כי ביחס ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק 

כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן 

שם בחינת זכאותם ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני ל

להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כבעלי 

לפקודה, עשויות  88או כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בסעיף  5שליטה

 לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה 

 המס המתוארים בתמצית להלן.הסדרי 

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים 2.11.2

ממכירת ניירות ערך  6לפקודה, רווח הון ריאלי 91בהתאם לסעיף  2.11.2.1

חייב במס בשיעור המס השולי של על ידי יחיד תושב ישראל 

לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על  121היחיד בהתאם לסעיף 

הגבוה ביותר בסולם הכנסתו , ויראו את רווח ההון כשלב 25%

                                                
לפחות  10% -לפקודה(, ב 88יחיד המחזיק, במישירין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף   4

לפקודה( בחברה, במועד מכירת נייר הערך  88או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת נוח זה בסעיף באחד 
 החודשים שקדמו למכירה כאמור.  12 -או במועד כלשהו ב

"מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו  –)ט( לפקודה 3כהגדרת מונח זה בסעיף   5
לפחות  5%( זכות לקבל 3לפחות מכוח ההצבעה בחברה; ) 5%( 2ות שהוצאו; )ילפחות מהון המנ 5%( 1מאלה: )אחד 

 ( זכות למנות מנכ"ל.".4מרווחי החברה או מנכסיה בעת פירוק; )
 .לפקודה 88כהגדרת מונח זה בסעיף   6
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ידי יחיד שהינו  החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על

קרי, המחזיק, במישרין או  -" בחברה בעל מניות מהותי"

לפחות באחד או יותר  10% -, ב7בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר

במועד מכירת ניירות הערך או  -בחברה  8מאמצעי השליטה

אשר  החודשים שקדמו למכירה כאמור 12 -במועד כלשהו ב

בשיעור שלא יעלה  שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה

 .30%על 

בהתאם לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך  2.11.2.2

הנסחר בבורסה, מילווה המדינה או יחידה בקרן נאמנות(, 

מכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה עת ב ,2002-התשס"ג

לצורך שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי של מניות אלה )

חישוב רווח ההון ממכירתן( את המחיר המקורי של כתבי 

האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד 

מימושם למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של 

 המניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.

ס כאמור לעיל הינם על רווח ההון הריאלי המנטרל שיעורי המ 2.11.2.3

את רכיב ההצמדה הגלום ברווח. לעניין זה, יצוין כי המונח מדד 

לפקודה, הינו מדד המחירים  88מציין כי בהתאם להוראות סעיף 

לצרכן, ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין, 

 רשאי לבקש שיראו את שער מטבע החוץ כמדד.

גבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ל 2.11.2.4

ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס 

ותנאים לניכוי הוצאות עד לקביעת הוראות וזאת  30%בשיעור 

לפקודה ובהתאם להוראות ( 9א)א()101ריבית ריאלית לפי סעיף 

 לא יחולהמופחת כאמור שיעור המס  .א)ב( לפקודה101סעיף 

ניירות ערך היא בגדר הכנסה  לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת

( לפקודה 1)2בהתאם להוראות סעיף או מ"משלח יד",  מ"עסק"

 .לפקודה 121שאז, יחויב היחיד במס שולי כקבוע בסעיף 

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות  2.11.2.5

 )א( לפקודה.126ף ערך בשיעור מס חברות הקבוע בסעי

תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם(, כמשמעותו בפקודה, ככלל,  2.11.2.6

 פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה

ובכפוף  , אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראלבישראל

היה יום רכישתו של נייר הערך ( לפקודה. 2)ב97להוראות סעיף 

, ואילו נמכר לפני רישומו סחר בבורסהלפני יום רישומו למ

לא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף  כאמור

( לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר 3)ב97

                                                
 לפקודה. 88כהגדרת "יחד עם אחר" בסעיף   7
 .לפקודה 88 כהגדרת "אמצעי שליטה" בסעיף  8
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רישומו למסחר בבורסה, בהתאם לתנאים  הערך נמכר לפני יום

האמור לעיל לא יחול לגבי  ( לפקודה.2)ב97המפורטים בסעיף 

בו,  9שליטה חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי

או יותר מההכנסות או  25% -או הנהנים, או הזכאים ל

של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין  מהרווחים

לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל,  א68כאמור לפי סעיף 

בין ישראל  )אם קיימת(אמנת המס  ככלל, אפשר שיחולו הוראות

 .החוץ למדינת התושבות של תושב

תהיה פטורה ממס בגין רווח ההון ממכירת  קרן נאמנות פטורה 2.11.2.7

קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  ניירות ערך כאמור.

( לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך 2)9

  כאמור.

ניירות ערך יחול של קרן נאמנות חייבת ממכירת על הכנסותיה  2.11.2.8

שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה 

, אלא אם כן נקבע בידיו הכנסה מ"עסק" או "ממשלח יד"

במפורש אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב 

 .לפקודה 121ההכנסה בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 

רת ניירות ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכילעניין  2.11.2.9

 ,תקנות מס הכנסה ניכוי מתמורההערך המוצעים, בהתאם ל

מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן 

תקנות "להלן: ) 2002-תשס"גהנאמנות או בעסקה עתידית(, 

חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( , "(ניכוי מתמורה

ינכה  ניירות הערךתמורה במכירת המשלם למוכר שהוא יחיד 

. חייב המשלם למוכר מרווח ההון הריאלי 25%מס בשיעור של 

שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס 

מרווח ההון  )א( לפקודה126 בשיעור של מס חברות לפי סעיף

פטור )או  יכפוף לאישורבזאת,  או מהתשלום לפי העניין.הריאלי 

קור שהופק על ידי רשות המסים שיעור מופחת( מניכוי מס במ

לתושב חוץ . במקור לבצעשרשאי המנכה וכפוף לקיזוז הפסדים 

וזאת  ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה-על לא ינוכה מס במקור

כמו כן, לא ינוכה  .בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות

מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים 

ן המפורטים בתוספת לתקנות מס ס במקור לפי הדימניכוי מ

הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים(, 

-וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על 2005-התשס"ו

  ידיהם.

במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל  אם

לפקודה  )ד(91מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

                                                
 א לפקודה.68כהגדרתם בסעיף   9
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מקדמה בגין מכירה  אות מכוחו בדבר דיווח ותשלוםוההור

 . כאמור

פי תשקיף מדף זה -ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על

יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור המס שינוכה במקור בעת 

מהתמורה, כל עוד לא  30%מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה 

הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור 

 ר )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.אח

לא יחולו על חייב שהוא מוסד  ניכוי מתמורההוראות תקנות 

כספי המשלם תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם 

מיום  םימי 14הגיש מוכר שהוא תושב חוץ למוסד הכספי בתוך 

פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או 

על היותו תושב חוץ ועל זכאותו  2402ה בטופס בא כוחו, הצהר

 לפטור.

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים 2.11.3

מכירת ניירות הערך בשנת המס שמקורם ב הפסדיםככלל,  2.11.3.1

ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם  המוצעים

)יחיד או חבר בני אדם(, יהיו ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי 

פי -ושבח מקרקעין הנובעים ממכירת כל נכס שהוא, על

לפקודה, בין אם הרווח נוצר  92העקרונות הקבועים בסעיף 

למעט ) מנכס )לרבות מנייר ערך סחיר( בישראל או מחוצה לה

 (.3.5-ל 1ביחס של  אשר יקוזזאינפלציוני חייב סכום 

( לפקודה, הפסד הון שנוצר 4)א()92להוראות סעיף בהתאם 

בשנת המס ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם 

בגין אותו נייר ערך ו/או כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בשל 

ששיעור המס החל על ניירות ערך אחרים באותה שנת מס )ובלבד 

ריבית ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור 

( או 1ב)125)א( לפקודה בחברה וסעיף 126הקבוע במסגרת סעיף 

  .(יחיד ג)ב( לפקודה בידי125

כולו  בשנת המס כאמורשלא ניתן לקזזו ממכירת נייר ערך הפסד  2.11.3.2

זו אחר זו, או מקצתו, יהיה ניתן לקיזוז בשנות המס הבאות ב

רק כנגד רווח הון ושבח מקרקעין נוצר ההפסד, לאחר השנה שבה 

 ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה הפסד.

יצוין כי, מכיוון ששיעור המס החל על דיבידנד בידי יחיד בעל 

, הרי שהפסד ההון שהתהווה בשנת המס 30%מניות מהותי הינו 

קיזוז כנגד הכנסות מדיבידנד  ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר

או מריבית מניירות ערך אחרים בידיו שמקורן בחברה שהוא 

 בעל מניות מהותי בה.

ב לפקודה ובכפוף לתנאים הקבועים 94בהתאם להוראות סעיף  2.11.3.3

בעל הינו מוכר מניה שהינו חברה או יחיד אשר יכול , זה בסעיף

 12-או ביום כלשהו ב בעת המכירה מניות מהותי בחברה
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 לעיל יחול הסעיף כאמורלבקש כי  ,החודשים שקדמו למכירה

מהרווחים  רווח ההון הריאלי השווה לחלק ובע כי על חלקהק

 אילו היו, יהיה שיעור המס שהיה חל 10הראויים לחלוקה

ב או 125מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני המכירה, לפי סעיפים 

ים של וזאת בהתאם לחלקו היחסי ברווח)ב( לפי העניין 126

 .בחברה המוכר הנקבע על פי אחוז החזקתו

ג לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר 94בהתאם להוראות סעיף  2.11.3.4

בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, 

החודשים שקדמו  24סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 

ו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עלי

 .או יותר 15%מס )למעט מס ששולם מחוץ לישראל( בשיעור 

פורסם ברשומות תיקון תקנות ניכוי  2011באוגוסט  31ביום  2.11.3.5

. במסגרת 2012בינואר  1מתמורה, אשר נכנס לתוקף ביום 

כי נקבע לתקנות ניכוי מתמורה,  9התיקון כאמור בתקנה 

ידי המס במקור על במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי 

, יחידות של המשלם, בין היתר, ממכירת ניירות ערך נסחרים

"( ניירות סחירים"להלן: ) קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות

את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות  בניכוי במקוריקזז החייב 

סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס 

סד ובין לאחר המועד שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפ

האמור. פקיד השומה רשאי לאשר במקרים מסוימים לצרכי 

ניכוי המס במקור קיזוז הפסדים מתיק ניירות ערך המנוהל שלא 

כהגדרתו בתקנות ניכוי מתמורה, אם הועבר תיק  על ידי החייב

 .ניירות ערך מאותו מנהל למנהל אחר, ובתנאים שיקבע

 בידנד בגין החברהשיעור המס שיחול על הכנסות מדי 2.11.4

נד שמקורו במניות החברה, ובלבד שאינו דיבידנד שמקורו במפעל דיביד

מוטב או מפעל מועדף כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון,  מאושר או מפעל

יהיה חייב, ככלל, בהתאם לסעיף  "(,העידוד חוק"להלן: ) 1959-תשי"טה

, למעט  25%של  בשיעור( לפקודה, במס בידי יחידים תושבי ישראל 1ב)125

 לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה, בהתאם  12-כלשהו ב

 . 30%, לפקודה( 2ב)125לסעיף 

)ב( לפקודה בחישוב הכנסתו החייבת של חבר בני 126סעיף ככלל, בהתאם ל

 חברות, לא תיכלל הכנסה מחלוקת רווחים או מדיבידנדהחייב במס  ,אדם

בהכנסות שהופקו או שנצמחו בישראל ואשר נתקבלו במישרין או שמקורם 

וכן לא תיכלל הכנסה אדם אחר החייב במס חברות  בעקיפין מחבר בני

 .שנקבע לגביה שיעור מס מיוחד

                                                
 ב לפקודה.94כהגדרתם בסעיף   10
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דיבידנד שמקורו בהכנסות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל וכן דיבידנד  

)א( 126סעיף ל בהתאם מחוץ לישראל, יהיה חייב במס חברות שמקורו

 . )ג( לפקודה126ובכפוף להוראות סעיף  לפקודה

דיבידנד שמתקבל בידי חברה משפחתית יהיה חייב ככלל במס בשיעור של 

א לפקודה אשר הינו בעל מניות 64בס'  למעט לגבי נישום כמשמעותו 25%

מהותי, במישרין או בעקיפין, בחברה ששילמה את הדיבידנד, במקרה זה 

 .30%שיעור המס יהא 

שאינו בעל מניות מהותי )יחיד או חבר בני אדם( תושב חוץ  דיבידנד בידי

בני אדם תושב חוץ  דיבידנד בידי יחיד או חבר, 25%יהיה חייב בשיעור של 

 12-על מניות מהותי, במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו בשהינו ב

והכל כפוף לאמנות  30%בשיעור של  יהיה חייב במסהחודשים שקדמו לו, 

ומדינת התושבות של תושב  ישראל חתומה מדינת)אם קיימת( עליה המס 

 .החוץ

דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת יחויב במס בהתאם לשיעורי המס 

על היחיד שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד בידיו אלא אם  החלים

תהא פטורה ממס בגין דיבידנד  נקבע במפורש אחרת. קרן נאמנות פטורה

קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  שמתקבל בידיה.

בהתאם לתנאים יהיו פטורים ממס בגין דיבידנד כאמור, ( לפקודה, 2)9

 ( לפקודה. 2)9עיף ולמגבלות של ס

לפקודה הקובע את אופן מיסויים של  1א100הוסף סעיף  197במסגרת תיקון 

"רווחי שערוך" כהגדרתם באותו סעיף. כניסתן לתוקף של הוראות סעיף 

לפקודה מותנית בפרסום תקנות בנושא, אשר נכון למועד פרסום  1א100

סים, כפי שבאה יצוין, כי בהתאם לעמדת רשות המי התשקיף, טרם הותקנו.

( ובפרשת אורון אחזקות 44118-10-14לידי ביטוי בפרשת קניון דרורים )ע"מ 

(, דיבידנד שמקורו ב"רווחי שערוך" אינו זכאי לפטור 38832-03-15)ע"מ 

 )ב( לפקודה.126ממס בהתאם להוראות סעיף 

לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, בהתאם 

, תושב שיעור המס שיש לנכות במקור על דיבידנד ליחיד 2005-התשס"ו

, לרבות בחלוקה לבעל מניות ולתושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( ישראל

חברה שמניותיה רשומות בגין מניות כאמור שהינו בעל מניות מהותי בחברה 

. 25%היה בשיעור של ומוחזקות בחברת הרישומים, ילמסחר בבורסה 

הניכוי במקור לגבי יחיד תושב ישראל או תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי 

למועד החודשים שקדמו  12-במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב

יהא  , ואשר מניותיו אינן רשומות ו/או מוחזקות בחברה לרישומים,התשלום

 .30%בשיעור של 

כפוף להוראות עשוי להיות בשב החוץ מובהר כי שיעור המס במקור לתו

האמנה למניעת כפל מס )אם קיימת( שנכרתה בין מדינת ישראל עם מדינת 

 ., ככל שיינתןתושבותו ובכפוף לאישור מתאים מראש מרשות המיסים

לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים  על דיבידנדלא ינוכה מס במקור 

  הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
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כמו כן, ככל שלגבי הדיבידנד נקבע שיעור מס מוגבל על פי דין, ינוכה מס 

במקור על פי השיעור שנקבע גם אם בעל המניות הינו חבר בני אדם תושב 

 ישראל. 

ניכוי מס במקור מדיבידנד ששילם חבר בני אדם תושב ישראל שמניותיו 

, יהיה רשומות למסחר בבורסה בשל מניות המוחזקות בחברה לרישומים

 .באמצעות מוסד כספי

 

 ההודעה המשלימה 2.12

התשקיף תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף  םלאחר פרסו, לעילכאמור 

ותקנות הודעה משלימה. בהודעה המשלימה יושלמו ויעודכנו  לחוק ניירות ערך (2()1)א16

הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיו בכמות ותנאי 

ההצעה. בהודעה המשלימה יכללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה 

 :הבאים ובכלל זאת, הנתונים

 1.1כהגדרתם בסעיף  ערך כלולים ניירותאישור הבורסה לרישום למסחר של  2.12.1

 לעיל. 

, המועד להגשת הבקשות לרכישת )ככל שייערך( המכרז לציבור מועד 2.12.2

 .ופרטי רכז ההנפקה הציבורהיחידות מטעם 

פירוט הוצאות בשל הצעת ניירות הערך המוצעים והנפקתם, ועמלות ריכוז  2.12.3

 והפצה.

בכמות ו/או במחיר ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף )ככל שיהיו(  שינוי 2.12.4

 2.3מהכמות ו/או מהמחיר המצוינים בסעיף  20% בשיעור שלא יעלה על

לעיל, בהתאמה, ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעת במחיר לא 

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן המחיר והכמות  30%-תשונה ביותר מ

 .. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימהשצוינו בתשקיף

לעיל יתאפשר ובלבד שלא  2.12.4העולה על השינוי האמור בסעיף  שינוי 2.12.5

-ישונה אף אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ

לעיל, לפי העניין, ומכפלת  2.3 מן הכמות ומן המחיר שצוינו בסעיף 50%

הנגזרת מן  מן המכפלה האמורה 50%-תשונה ביותר מהמחיר בכמות לא 

הכמות והמחיר שצוינו בתשקיף. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה 

 .המשלימה

כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך, כאמור  2.12.6

לרבות הוצאות, תמורת ניירות הערך וייעודה. בנוסף יינתן  ,לעיל 2.5בסעיף 

התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על ידי הציבור. לגבי ט פירו

בנוסף, החברה מתחייבת לעדכן האם בוצעה התקשרות עם עושה השוק 

  .ויפורטו תנאי ההתקשרות עמו

הודעה משלימה, התקופה להגשת בקשות לרכישת ניירות הערך על  פורסמה 2.12.7

לא לפני תום שבע  פי התשקיף וההודעה המשלימה, על ידי הציבור, תסתיים

לפחות, ממועד פרסום ההודעה  ( שעות מסחר5( שעות ומתוכן חמש )7)

 .המשלימה
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המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן  ההודעה 2.12.8

ובמקומות שבהם פורסם התשקיף. עם הפרסום תהפוך ההודעה המשלימה 

תפיץ החברה מהתשקיף אשר  לחלק בלתי נפרד מהתשקיף ותצורף לכל עותק

 .לאחר פרסום ההודעה המשלימה

 המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתם המתמחר. בהודעה 2.12.9

 

 והפצה חיתוםריכוז,  2.13

בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה  2.13.1

, לשלם הנפקה ריכוזלהחברה רשאית להתקשר עם רכז הנפקה בהסכם 

עמלת ריכוז למי שישמש כרכז ההנפקה, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו 

 בהודעה המשלימה.

בכפוף להוראות כל דין, תהיה החברה רשאית להתקשר עם חתם או מספר  2.13.2

, לצורך הבטחת ההצעה על פי תשקיף זה בחיתום ולשלם עמלות חתמים

חיתום ותשלומים אחרים. עיקרי הסכם החיתום, לרבות שמות החתמים, 

המתמחרים והאחרים, שיעור השתתפותם בהבטחת ההצעה, העמלות 

השונות וקיומה של התחייבות לשיפוי החתמים, ככל שיהיו, יפורטו בהודעה 

ת ניירות ערך על פי תשקיף זה חייבת בחיתום המשלימה. יובהר, כי הצע

מהיחידות מתוך היחידות המוצעות על פי תשקיף  25%לפחות לרכישתן של 

 זה. 

החתם המתמחר )כהגדרתו בכוונת החברה להתקשר בהסכם חיתום עם  2.13.3

 "( אשרהחתמיםחתמים אחרים )להלן ביחד: "יתכן כי אף עם ומעלה( 

 ,חיתוםעמלת ימה, לרבות אך לא רק, עיקריו יפורטו במסגרת ההודעה המשל

הסכם החיתום יכנס לתוקף עם פרסום  .ריכוז ועודעמלת עמלת הפצה, 

 .ההודעה המשלימה

קיימות התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו תהיינה בכל מקרה בו  2.13.4

במסגרת ההודעה המשלימה בדבר המפורטים בתשקיף זה יינתן גילוי 

כשירות, וכן לקבל, עמידתם בתנאי זהותם, עמלות ההפצה שהם אמורים 

פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין המפיצים לחברה 

כמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין  העניין בה, ככל שקיים.ו/או לבעלי 

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף זה, תהיה החברה רשאית להתקשר עם 

כמפיץ, בשיעור ועל פי יתר  מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש

 .התנאים, כפי שיפורטו בהודעה המשלימה

 

 הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף 2.14

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

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה )לרבות בדרך של הרחבת , 11בכורה מניות ,(אחר או מציע

רות קיימות של אגרות חוב של החברה, כפי שתהיינה, מעת לעת(, אגרות חוב הניתנות סד

                                                
הנפקת מניות בכורה תבוצע בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות על פיו ובכפוף להוראות  11

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

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

ולאגרות חוב הניתנות להמרה  מוש לאגרות חובהחברה, כתבי אופציה הניתנים למי

כל נייר ערך אחר אשר על פי הדין ניתן יהיה  וכן ניירות ערך מסחריים, למניות החברה

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה,  תשקיף מדף במועד הרלוונטי. מכחלהנפיקו 

הצעת מדף אשר באמצעות דוחות , א לחוק ניירות ערך23תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

ותנאי ניירות הערך והרכב  בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות פרטי

שתהיינה , כפי הוראות הבורסההיחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם ל

  .באותה העת



 

 1 -ג

 החברההמניות של הון  - 3פרק  

 

  של החברההון המניות  3.1

מניות רגילות בנות  100,000,000-התשקיף הון המניות הרשום של החברה מורכב מלמועד 

ש"ח ע.נ. והון המניות המונפק והנפרע של החברה ערב ההצעה על פי תשקיף זה עומד  0.0001

 ש"ח. 22,651,600על 

 שינויים בהון הרשום והמונפק של החברה 3.2

 הון המניות הרשום 3.2.1

, לא חלו שינויים בהון ועד למועד התשקיף בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף

 , למעט כמפורט להלן:הרשום של החברה

פיצול הון ביחס  החליט דירקטוריון החברה על ביצוע , מועד ההנפקה סמוך לבמועד 

מניות רגילות בנות  1,000,000, באופן בו טרם השינוי, עמד ההון הרשום על 1:100של 

מניות רגילות בנות  100,000,000ש"ח ע.נ. ולאחר השינוי, עומד ההון הרשום על  0.01

  ח ע.נ. "ש 0.001

  המונפק והנפרעהמניות  הון 3.2.2

, לא חלו שינויים בהון ועד למועד התשקיף בשלוש השנים אשר קדמו למועד התשקיף

  , למעט כמפורט להלן: המונפק והנפרע של החברה

 226,516, עמד ההון המונפק והנפרע על לעיל  3.2.1עובר לפיצול ההון המתואר בסעיף 

 . מניות 22,651,600ולאחר השינוי, עומד ההון המונפק והנפרע על  מניות

 החברה בהון השקעות 3.3

לצדדים לא רשומים  )sWarrant(הסכם הלוואה והסכמי הקצאת כתבי אופציה  3.3.1

 שלישיים

צדדים שלושה החברה התקשרה בהסכם הלוואה עם , 2021באפריל,  20ביום  3.3.1.1

"(, לפיו יעמידו המלווים"להלן: ) זה לזהשאינם קשורים לחברה או  שלישיים

 ש"ח ללא ריבית וללא הצמדה מיליוני 5בהיקף כולל של נחותה ים הלוואה המלוו

החודשים הראשונים מיום חתימת  12למשך  "(,ההלוואהזה: " 3.3.1)להלן בסעיף 

החברה תבצע תקופה זו וזאת בכפוף לכך שבמהלך ההסכם וקבלת כספי ההלוואה, 

תישא אזי  כאמור, ביצעה החברה הנפקהלא . ככל שבמהלך תקופה זו לציבורהנפקה 

לתקופת  שיעור הקבוע ביחסב ,ועד לפירעונה העמדתההחל ממועד  ההלוואה ריבית

חודשים ממועד זה, תישא ההלוואה  12ה )כהגדרתה להלן(. בחלוף יההלוואה השני

"(. היתקופת ההלוואה השני"להלן: בתוספת מע"מ ) 7%ריבית בשיעור שנתי של 

פרעה עד למועד זה( תישא ההלוואה חודשים )ובהנחה כי ההלוואה לא נ 24בחלוף 

בתוספת מע"מ. המועד הסופי לפירעון ההלוואה הוא  12%ריבית שנתית בשיעור של 

חודשים מיום  36( תוך 2) ( במועד השלמת ההנפקה לציבור;1המוקדם מבין אלה: )
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יצוין, כי לחברה זכות לפרוע את . 28.4.2024( עד ליום 3; )ההלוואה סכםחתימת ה

 . יום 30ל שלב בהתראה של ההלוואה בכ

כתבי אופציה  גם העניקה החברה למלווים ,הנחותה הנ"ל בתמורה לקבלת ההלוואה 3.3.1.2

מהונה המונפק והנפרע  5%בכמות אשר תהווה  ,מניות רגילות של החברההמירים ל

דהיינו כמות של  ,)בדילול מלא(על פי תשקיף זה  החברה לאחר ההנפקהשל 

 100ווי חברה של המשקף שמימוש , במחיר ש"ח ע.נ. 0.01בנות  מניות 1,670,987

בהתאם לשווי זה,  .ש"ח למניה 2.99, קרי מחיר מימוש של מיליוני ש"ח )לפני הכסף(

. מיליוני ש"ח 5-בגין כתבי האופציה כאמור הינה סך של כהצפויה תוספת המימוש 

, 2021באפריל,  20י כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל ממועדה הקצאתם, קר

לפיכך, ככל שכתבי האופציה ימומשו במלואם, ההלוואה  .2025באפריל,  30יום ועד 

 תומר לתוספת המימוש הנדרשת בהתאם להסכם זה. 

להם זכות להמיר מחצית מקרן  הבנוסף, הוענקו למלווים כתב אופציה המקנ 3.3.1.3

, אלפי ש"ח כ"א( להון מניות בהתאם למחיר מניה שיקבע בהנפקה 830ההלוואה )

בהתאם למחיר המניה בהנפקה הצפוי יום מהשלמתה.  30עד  למימוש יהא ניתןאשר 

-כתבי אופציות המירים ל 548,247ש"ח למניה(, הוקצו למלווים  4.56למועד זה )

ברה. התאמות לכתבי האופציה שהוענקו בהתאם לאמור החשל מניות  548,247

יחולו בשינויים המחויבים על כתבי אופציה  3.3.3ומפורטים בסעיף  3.3.1בסעיף 

 זה.   3.3.1.3המתוארים בסעיף 

עד להנפקה על פי תשקיף זה, מספר המניות שהחברה תנפיק ותוספת המימוש  3.3.2

, כתבי אופציה יסווגו פיכךלשהחברה תקבל בקשר לכתבי אופציה אינם קבועים. 

. 2021כהתחייבות שנמדדת לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד ביום הענקתן באפריל 

, כתבי אופציה ישוערכו לשווי ההוגן לאותו 2021ביוני  30בדוח על המצב הכספי ליום 

תאריך והשינוי בשווי ההוגן ייזקף לרווח או הפסד. השווי ההוגן ביום ההענקה וביום 

 30. השינוי בשווי ההוגן מיום ההענקה עד ליום  S&B וך יקבעו על בסיס מודלהשער

כגון סטיית התקן, ערך הגורמים המשמעותיים  שליהיה תלוי בשינויים  2021ביוני 

 .S&Bלפי מודל  המשמשים בסיס לחישוב השווי ההוגןהזמן, מחיר נכס הבסיס וכו' 

יות ותוספת המימוש ייקבעו סופית ין שבמועד ההנפקה לפי תשקיף זה מספר המנויצ

כתבי האופציה ייחשבו כמכשיר הוני. באותו מועד ערך הפנקסני  , באופן מיידי,ואז

של כתבי האופציה )לפי השווי ההוגן באותו מועד( יסווג לסעיף בהון של החברה 

 ושערוך כתבי האופציה יופסק.

מכתבי  20%למעט המחאה של עד , (Warrants)בהתאם להוראות כתבי האופציה 

, הםהנובעות מוהזכויות  (Warrants)כתבי האופציה למלווים, שיוקצו האופציה 

אינם ניתנים להמחאה, הסבה, שעבוד ו/או העברה כלשהי, ללא הסכמה מוקדמת 

יובהר, כי הוראות החסימה בהתאם לתקנון הבורסה, כפי  .ובכתב של החברה

 כתבי האופציה כאמור ועל המניות שינבעו ממימושם. שתיקבענה מעת לעת, יחולו על 

 , נקבעו התאמות במקרים הבאים: לעיל 3.3.1בסעיף  במסגרת כתבי האופציה כאמור 3.3.3
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אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות  - בדרך של מניות הטבה חלוקה (א)

 ול םזכאישהמלווים יהיו כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש המלווים 

שהמלווים יהיו , יגדל במספר המניות מאותו סוג "(מניות המימוש")להלן: 

את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון  וכמניות הטבה אילו מימש ול םזכאי

 .שלפני יום האקס

על ידי החברה, במזומן במקרה של חלוקת דיבידנד  - חלוקה בדרך של דיבידנד (ב)

בהתייחס לכך  ,רגילה בש"חמחיר המימוש יופחת בסכום הדיבידנד לכל מניה 

ואשר לא יפחת  שכל אופציה ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה

  .ממחיר המימוש המינימלי הקבוע מעת לעת בתקנון הבורסה

אם תציע החברה למחזיקים במניותיה, בתוך תקופת קיום זכות  - הנפקת זכויות (ג)

למחזיקי כתבי האופציה, ההמרה, ניירות ערך בדרך של זכויות, אזי החברה תציע 

אותם ניירות ערך בתנאים זהים להצעה לבעלי המניות, ויראו את המחזיקים את 

 .בכתבי האופציה כאילו המירו אותם ולפיכך רשאים להשתתף בהנפקת הזכויות

אם תאחד החברה את המניות הרגילות למניות בנות  - פיצול או איחוד מניות (ד)

למניות בנות ערך נקוב נמוך יותר, יוקטן או  ערך נקוב גדול יותר או תפצל אותן

יוגדל בהתאם לכך, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש 

באופן יחסי על מנת לשמר באופן  כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור

 פרופורציונלי את מספר המניות ומחיר המימוש המצטבר שלהן.

וכתוצאה מהמיזוג תוחלפנה מניות אם תתמזג החברה עם חברה אחרת  - מיזוג (ה)

יחול ״(, המניות החדשות"להלן: המימוש שטרם מומשו במניות חברה אחרת )

על אותה כמות של המניות החדשות שיתקבלו  כלל זה גם על כתבי האופציה

בחברה תמורת מניות המימוש ומחיר המימוש יותאם כדלקמן: מחיר המימוש 

המותאם יהיה שווה למכפלת מניות המימוש שטרם מומשו במחיר המימוש 

יפחת לא כאמור יובהר, כי מחיר המימוש  מחולק במספר המניות החדשות.

 ות הבורסה, כפי שתהיינה באותה עת.ממחיר המינימום הנדרש לפי הנחי

 "(,האופציה כתבי)להלן: " לעיל 3.3.1בסעיף  כאמור האופציה יכתבהקשור עם בכל  3.3.4

של כתבי  מימושבוצע יבהתאם להוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו, לא 

האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת 

 :דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון )כל אחד מהנ"ל יקרא להלן

יום האקס של אירוע חברה חל לפני היום  אם"(. כמו כן, מובהר, כי אירוע חברה"

  ום האקס כאמור.הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה בי

כל השפעה על מצבה  הנ"ל איןשל ההלוואה  יודגש כי להצגה והרישום החשבונאי

)למעט  הרישום הינו חד פעמי, אינו כרוך בתזרים מזומנים .הפיננסי של החברה

כאמור למניות רגילות  ההאופציכתבי . בגין הנפקת תוספת המימוש בגין האופציות(

 השווים לסך) ש"ח נימיליו 5-כ צפוי לגדול בסך של, סך ההון של החברה של החברה

וגריעת הנקובה באופציות  החברה בגין תוספת המימושתקבל שהמזומנים 

  .(ההתחייבות הרשומה בדוחות הכספיים עובר למועד ההמרה
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אור וגיא יוחנן,  חתמו בעלי השליטה בחברה, ה"ה יניב גיל 2021באוגוסט,  18ביום  3.3.5

מהונה המונפק והנפרע של  4.6%-המהוות למועדן רכישתן כעל הסכם לרכישת מניות 

, מידי אחד מבעלי המניות בחברה בתמורה למכפלת כמות המניות במחיר ההחבר

למניה אשר ייקבע בהנפקת מניות החברה לציבור. בהתאם להסכם, וככל שתושלם 

יהיה רשאי בעל ובכפוף להוראות החסימה החלות מכוח תקנון הבורסה, ההנפקה, 

מניות כך  כמות חודשים מיום חתימת ההסכם, לרכוש חזרה 12מניות, למשך ה

מהונה המונפק של  9.99%-שלאחר רכישתן יחזיק בעל העניין בשיעור השווה ל

להבטחת התחייבויות הצדדים להסכם הופקדו המניות החברה במועד הרכישה. 

עלי השליטה בכל תקופת הנאמנות יוקנו לב והוראות ביצוע בלתי חוזרות לנאמן.

בחברה זכויות ההצבעה הנובעות מהמניות שיוחזקו בנאמנות, והזכויות הכלכליות 

  תיצברנה בחשבון הנאמנות. 

הקצתה החברה אופציות , לעיל 3.3.1בסעיף כתבי האופציה, כמפורט  להקצאתבנוסף  3.3.6

ניירות להלן פירוט טבלאי ביחס לכל  .להלן 3.7כמפורט בסעיף  אופציותמכוח תכנית 

 : נכון למועד התשקיף הערך ההמירים של החברה

                                                      
 .למניהש"ח  4.56 על יעמוד בהנפקה המניה מחיר כי בהנחה 1

כתבי אופציה שאינם  שם המחזיק

 רשומים למסחר

מועד אחרון למימוש  מחיר מימוש

 )טווח(

מחיר המשקף מחיר  556,995 מלווה א'

למניה הנגזר משווי 

 נימיליו 100חברה של 

)לפני תוספת ש"ח 

 2.99 , היינוהמימוש(

 .ש"ח למניה

 

 2025 באפריל, 30

 

 556,995 מלווה ב'

  556,995 מלווה ג'

 1182,749 'א מלווה
 בהנפקה המניה מחיר

 ש"ח למניה( 4.56)

 מהשלמת יום 30

 ההנפקה
 182,749 'ב מלווה

 182,749 'ג מלווה

 ש"ח למניה 1 1,108,000 עניין בעלי

שנים  10בחלוף 

ממועד הענקת 

 האופציות

נושאי משרה 

ועובדים אחרים 

שאינם בעלי עניין 

ולא יהיו בעלי עניין 

מכוח החזקותיהם 

ומתקיימים יחסי 

עובד מעביד בינם 

 לבין החברה

861,900 
 למניהש"ח  0.01

 

 סיום ממועד יום 30

 בין מעביד עובד יחסי

, החברה לבין העובד

שנים  10או בחלוף 

ממועד הענקת 

האופציות, לפי 

  המוקדם
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ממימוש  תנבענהמניות ש 1,670,987 מסחר של להבורסה נתנה את אישורה לרישום 

בתמורה  לעיל( ם)כהגדרת הוענקו למלוויםר שאכתבי אופציה לא רשומים  1,670,987

מניות שתנבענה ממימוש  548,247של  ,(לעיל 3.3.1.2כמפורט בסעיף ) למתן ההלוואה

 םזכותמכוח  כתבי אופציה לא רשומים אשר הוענקו למלווים )כהגדרתם לעיל( 548,247

 1,108,000של  (,לעיל 3.3.1.3כמפורט בסעיף )להמיר מחצית מקרן ההלוואה להון מניות 

תוקצנה  אשר למסחר רשומות לא אופציות 1,108,000 של ממימוש שתנבענה מניות

אופציות לא  861,000 שתנבענה ממימוש שלמניות  861,000 , שלבחברה העניין לבעלי

יחסי עובד מעביד  מתקיימיםלנושאי משרה ועובדים אשר  תוקצנהרשומות למסחר אשר 

מניות  6,579,000של , החזקות מכוח עניין לבעלי יהפכו ולא שאינם בינם לבין החברה

המונפק  מניות המהוות את מלוא הונה 22,651,600 שיונפקו לציבור על פי תשקיף זה ושל

 .והנפרע של החברה למועד זה

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה  3.4

החברה, בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירים המחזיקים בניירות הערך של  ידיעת למיטב

  מועד התשקיף, הינם כמפורט להלן: החברה סמוך לפני

                                                      
 .התשקיף הינם נכון למועד זו בטיוטה המוצגים ההחזקה שיעורי 2
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, אשר מלוא הון מניותיה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה מחוזקים על ידי מר  3

לפקודת מס הכנסה  102אור יוענקו בהתאם סעיף  כתבי האופציה שהוקצו למר גיליניב גיל אור, מנכ"ל ומייסד החברה. 
 . אמן]נוסח חדש[ בהתאם ובכפוף לתכנית האופציות ויוחזקו בידי נ

 החברה. טכנולוגיות ראשי ומייסד סמנכ"ל 4
אשר מלוא הון מניותיה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה מחוזקים על ידי מר  ,חברה פרטית שהתאגדה בישראל 5

 שלום בר חן.
אשר מלוא הון מניותיה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה מחוזקים על ידי מר  ,חברה פרטית שהתאגדה בישראל 6

 .ארז דהבני

 . במניות החברה יחד מחזיקים אינם, יעקבי אמיר ומר יעקבי פנחס מר כי, יובהר 7
 .בנאמנות אצל עו"ד אשר סופן מוחזקות 8

 - - 4,189,134 סה"כ

 

 

 המחזיק

 מניות רגילות

מניות )בהנחת המרה של 

 בכורה(

כתבי אופציה 

שאינם רשומים 

 למסחר

החזקה 

 בדילול מלא

שיעור בהון 

המניות 

  בדילול מלא

שיעור החזקה  כמות

  2בסוג נייר הערך

 33.18% 8,170,000 492,500 33.89% 7,677,500 3י.ג. רימון ביזנס גרופ בע"מ

 24.26% 5,972,500 492,500 24.19% 5,480,000 4גיא יוחנן

און פרויקטים לבניה -בית

 5בע"מ
2,519,500 11.12% - 2,519,500 10.23% 

 9.03% 2,223,000 - 9.81% 2,223,000 6בלדי בע"מ

 6.83% 1,681,800 - 7.42% 1,681,800 7יעקבי פנחס

.ג רימון יעבור  נאמנות

 8וגיא יוחנן בע"מ גרופביזנס 
1,042,000 4.60% - 1,042,000 4.23% 
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השלמת הנפקת  לאחרהחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה  3.5

 המניות

למיטב ידיעת החברה, בהנחה כי הנפקת המניות מכוח תשקיף זה יענו במלואן, בעלי העניין 

 )לרבות נושאי משרה בכירה( המחזיקים ניירות ערך של החברה יהיו כמפורט להלן: 

                                                      
 .בנאמנות אצל עו"ד אשר סופן מוחזקות 9

  .דירקטוריון החברה יו"רכ מכהן שוקר אורי מר 10

  .מעביד בינו לבין החברה-ומתקיימים יחסי עובד בחברה מכירות"ל כסמנכ מכהן גבאי עוז מר 11

 5.87% 1,444,200 - 6.98% 1,444,200 9מעיין אילוז

 2.37% 583,600 - 2.58% 583,600 אמיר יעקבי

 0.5% 123,100 123,100 - - 10אורי שוקר

 1% 246,200 246,200 - - 11עוז גבאי

 עובדים שאינם בעלי עניין

ולא יהיו בעלי עניין מכח 

מכח תכנית ( החזקותיהם

  )האופציות

- - 615,700 615,700 2.5% 

 100% 24,621,600 1,970,000 100% 22,651,600 סה"כ

 

 

 המחזיק

 מניות רגילות

 )בהנחת המרה של מניות בכורה(

 אופציה כתבי

 רשומים שאינם

 למסחר

החזקה 

 בדילול מלא

שיעור בהון 

המניות 

שיעור החזקה  כמות בדילול מלא 

 בסוג נייר הערך 

 גרופ.ג. רימון ביזנס י

 בע"מ
7,677,500 26.27% 492,500 8,170,000 24.45% 

 17.87% 5,972,500 492,500 18.75% 5,480,000 יוחנן גיא

 פרויקטיםאון -בית

 "מבע לבניה
2,519,500 8.62% - 2,519,500 7.54% 

 6.65% 2,223,000 - 7.61% 2,223,000 "מבע בלדי

 5.03% 1,681,800 - 5.75% 1,681,800 יעקבי פנחס

עבור י.ג  נאמנות

 גרופרימון ביזנס 

 בע"מ וגיא יוחנן

1,042,000 3.56% - 1,042,000 3.12% 

 4.32% 1,444,200 - 4.94% 1,444,200 אילוז מעיין

 1.75% 583,600 - 2% 583,600 יעקבי אמיר

 0.37% 123,000 123,000 - - שוקר אורי

 0.74% 246,200 246,200 - - עוז גבאי
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 השליטה בחברה 3.6

בה"ה החברה  תראה, לאחר ההצעה על פי התשקיףמיד לפי מיטב ידיעת החברה,  3.6.1

טכנולוגיות ראשי, כבעלי השליטה  סמנכ"ליניב גיל אור, מנכ"ל החברה, וגיא יוחנן, 

ההסכם בין בעלי השליטה לפרטים אודות עיקרי "(. בעלי השליטה"להלן: בחברה )

 להלן. 3.6.2 בקשר עם שליטתם בחברה, ר' סעיף

פו הסכם ח תשקיף זה, ככל שתושלם, ייכנס לתוקועובר להשלמת ההנפקה לציבור מכ 3.6.2

 הסכם)להלן: " בעלי מניות שבכוונת הצדדים לחתום עובר למועד השלמת ההנפקה

, בין מר יניב גיל אור ומר גיא יוחנן, המסדיר את יחסיהם כבעלי "(המניות בעלי

זאת ביחס למינוי השליטה בחברה וכולל הוראות כמקובל בהסכמים מעין אלו ובכלל 

ההסכם יהיה בתוקף לתקופה בלתי  .ליתהצבעות באסיפה הכלו דירקטורים בחברה

וכל זמן שהצדדים מחזיקים מוגבלת, ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית, 

 מהונה המונפק והנפרע של החברה.  25%-במצטבר למעלה מ

לא קיימים כל הסכמים ביחס לאופן שימוש למעט בין בעלי השליטה כהגדרתם לעיל,  3.6.3

הכלליות של החברה בין בעלי השליטה לבין בעלי מניות  בכוח ההצבעה באסיפות

לחברה לא ידוע על הסכמים המסדירים הצבעותיהם של בעלי  אחרים בחברה.

  המניות האחרים בחברה. 

  , נושאי משרה ונותני שירותיםםאופציות לא סחירות שהעניקה החברה לעובדי 3.7

 להלן תמצית תנאיה העיקריים של תכנית האופציות:

, אישר דירקטוריון החברה תכנית תגמול הונית להקצאת 2021, יוליב 21ביום  3.7.1

ו/או מניות רגילות של החברה, לצורך  אופציות )שאינן סחירות או רשומות למסחר(

                                                      
  לעיל. 3.3.1.2כתבי האופציה שהוענקו למלווים בתמורה למתן ההלוואה, כמפורט בסעיף  מכח 12

  .לעיל 3.3.1.3 בסעיף כמפורטזכות להמיר מחצית מקרן ההלוואה להון מניות,  מלוויםאופציה המקנה להכתב  מכח 13

עובדים שאינם בעלי 

עניין ולא יהיו בעלי 

 מכחעניין 

מכח ( החזקותיהם

 )תכנית האופציות

- - 615,700 615,700 1.84% 

 אחרים מחזיקים

 עניין בעלי שאינם

 12ג'(-)מלווים א'

- - 1,670,987 1,670,987 5% 

מחזיקים אחרים 

שאינם בעלי עניין 

 13ג'(-)מלווים א'

- - 548,247 548,247 1.64% 

 19.69% 6,579,000 - 22.51% 6,579,000 ציבור

"כסה  29,230,600 100% 3,663,300 33,419,734 100% 
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נושאי משרה, לעובדים, תמריץ קידום האינטרסים של החברה על ידי מתן 

ע"י רכישת ות דירקטורים, יועצים ונותני שירותים של החברה או של חברות קשור

זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות על ידי הענקה של אופציות או מניות לטובתם 

ובכך להעניק לאותו ניצע תמריץ נוסף, לרבות על דרך של עידוד תחושת השותפות. 

תכנית האופציות תנוהל על ידי דירקטוריון החברה, או על ידי ועדה שהוסמכה על 

  14.זו ידי הדירקטוריון לנהל תכנית

כנית תעמוד בתוקפה עד למוקדם מבין: )א( ביטולה על ידי דירקטוריון החברה; הת 3.7.2

בהתאם להחלטת  ( שנים ממועד אישורה על ידי דירקטוריון החברה.10) עשר)ב( חלוף 

מספר מספיק של מניות על מנת לעמוד לשמור החברה דירקטוריון החברה, התחייבה 

נכון למועד התשקיף,  תידיות לעובדי החברה.תכנית האופציות והקצאות עבדרישות 

מתוך  מניות רגילות 1,354,300אופציות לרכישת  בחברה נושאי משרה מוחזקות בידי

נכון למועד מהונה המונפק והנפרע של החברה.  5.5%המאגר האמור המהוות 

מניות רגילות  615,700אופציות לרכישת עובדים בחברה התשקיף, מוחזקות בידי 

לתנאי  מהונה המונפק והנפרע של החברה. 2.5%גר האמור המהוות מתוך המא

 להלן.  3.7.10האופציות כאמור בסעיף זה, ר' סעיף 

בהתאם לתכנית האופציות ובכפוף לכל דין, יהיה דירקטוריון החברה רשאי להקצות  3.7.3

אופציות שאינן רשומות למסחר הניתנות למימוש למניות החברה ו/או מניות רגילות 

החברה, לעובדים, נותני שירותים, דירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה או של 

ניירות "להלן: )א( לפקודת מס הכנסה )102בחברה קשורה )כהגדרתה בסעיף 

 "(.הערך

להלן. הקצאת  3.7.10 לפרטים אודות האופציות שהוקצו מכוח התכנית ראו סעיף 3.7.4

האישורים הנדרשים על פי דין לרבות ניירות הערך המוקצים תהיה כפופה לקבלת כל 

כל האורגנים המוסמכים על ידי החברה וכן תהא כפופה לקבלת אישור הבורסה 

לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש האופציות הלא רשומות שתוקצנה 

ולהוראות כל דין. יצוין כי בין החברה לבין העובדים ונושאי המשרה נשוא תכנית זו, 

 עובד מעביד. מתקיימים יחסי

 מימוש ניירות הערך 3.7.5

על  החברה דירקטוריוןעל ידי  קבעת לאופציה ביחס מניה כל של מחיר המימוש 3.7.5.1

מנחים אשר  ים, ובכפוף לקווהדיןפי שיקול דעתו הבלעדי בהתאם להוראות 

ובהתאם  מעת לעת וועדת התגמול של החברהיקבעו על ידי הדירקטוריון או 

וכן בכפוף להוראות והנחיות הבורסה כפי , למדיניות התגמול של החברה

  .שתהיינה מעת לעת

                                                      
לעיל, השימוש במונח "דירקטוריון" יתייחס לדירקטוריון או לוועדה שמונתה  .73למען הסר ספק, יובהר כי בסעיף  14

 . כאמור על ידו, לפי העניין
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על פי תנאי תכנית האופציות, האופציות או הזכויות למניות ניתנות למימוש על  3.7.5.2

ידי הניצע במלואן בכל זמן או בחלקן מעת לעת, במידה והגיע מועד ההקנייה 

 של האופציה ו/או הזכות למניה, ובטרם חלף מועד הפקיעה.

 הודעה כך על ימסור, שבידו או הזכות למניה/ו האופציה את לממש המבקש ניצע 3.7.5.3

 דירקטוריוןה ידי על יקבע אשר ובדרך בנוסח, במשרדיה הראשיים לחברה בכתב

 המימוש. לפקודה 102 סעיף לדרישות בהתאם ם העתק לנאמן,ע הצורך ובמידת

 ותשלום מטעמה נציג או/ו החברה בידי המימוש הודעת קבלת עם בתוקף יהא

(. ״המימוש מועד״: להלן) מטעמה נציג או החברה במשרד המימוש מחיר

או הזכות /האופציות ו מספרמספר הזהות שלו ו, שמו את הניצע יפרט בהודעה

 המסמכים יתר כל להודעה יצורפו כן. לממש מעוניין הינוששהבשילו ו מניותל

 כמפורט, האופציה של למימושה כתנאי לחתום הניצע חייב עליהם האחרים

 .הדירקטוריון החלטת פי ועל האופציה ובהסכם בתוכנית

אשר  ו/או הזכות למניות אופציות הלא רשומותהכל המניות שתנבענה ממימוש  3.7.5.4

משרה בכירה, תהיינה נפרעות במלואן במועד הקצאתן  וקצו לעובדים ונושאיי

 1פרק ל 1.1כהגדרתה בסעיף )לרישומים של החברה  ותירשמנה על שם החברה

 (.לתשקיף

 העובדים ונושאי המשרה ישלמו את ערכן הנקוב של המניות בעת המימוש. 3.7.5.5

 (ashless ExerciseCמימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה ) 3.7.6

החברה תהא רשאית לקבוע כי מחיר המימוש ישולם במועד המימוש באמצעות 

 Net)בה מנגנון מימוש ניירות הערך המוקצים שהבשילו על בסיס מרכיב הט

Exercise :כדלקמן ,) 

אשר מועד ניירות הערך המוקצים שהבשילו הניצע יממש חלק או את כל כמות  3.7.6.1

הקנייתן הגיע באמצעות מנגנון מימוש אופציות למניות על בסיס מרכיב ההטבה 

(Cashless Exercise לפיו, הניצע יהיה זכאי לקבל מניות המשקפות את מרכיב )

על פי הנוסחה שלהלן תמורת  הערך המוקצים שמומשובניירות ההטבה הגלום 

תשלום ערכן הנקוב של המניות בלבד. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי 

למימוש לכמות  ניירות הערך המוקצים שהבשילו ניתניםשיטת מימוש זו, 

 המניות המשקפת אך ורק את מרכיב ההטבה.  

על פי מנגנון זה בתמורה לערכן  מספר המניות אשר ניתנות לרכישה על ידי הניצע 3.7.6.2

 הנקוב יקבע על פי הנוסחה שלהלן:

N-A

B)Y(A
X


 

X = .מספר המניות שיונפקו לניצע על פי מנגנון זה 

Y =  הניתנות למימוש אשר מועד מספר האופציות או הזכות למניות
הקנייתן הגיע וטרם מומשו ושהניצע מבקש לממש באמצעות 

 מנגנון זה.
A =  .שווי השוק של כל מניה במועד המימוש 
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B = .מחיר המימוש המתואם לכל אופציה או זכות למניות 

N = .הערך הנקוב של כל מניה 
 

לאחר קבלת הודעת המימוש החתומה ותשלום מחיר המימוש )ככל שתשלום  3.7.6.3

כאמור אכן נדרש על פי תנאי התכנית(, תקצה החברה את מניות המימוש לנאמן 

 החסימה המתאימה( או ניצע, לפי העניין.  )בהתאם לתקופת

 סיום יחסים 3.7.7

בכפוף למפורט להלן, אם יחדל הניצע להיות עובד או נותן שירותים, בחברה או  3.7.7.1

בחברות קשורות, או בחברה אחרת בקבוצה, כל האופציות אשר הוענקו לו 

 וטרם מומשו יפקעו מיידית עם סיום היחסים.

 הניצע של הקצאהה בהסכם אחרת נקבע ולא ובמידה לעיל האמור אף על 3.7.7.2

את ניירות הערך  לממש רשאי יהא הניצע, המימוש יעד התקיים שטרם ובמקרה

 לאחר נוספת תקופה במהלך היחסים סיום ממועד מאוחר במועד המוקצים

 הקנייתן מועד הגיע אשר לניירות הערך ביחס רק אולם, כאמור היחסים סיום

 והכל, ניירות הערך של ההקניה לתקופות בהתאם, היחסים ניתוק במועד

 : להלן המפורטים למקרים בהתאם

 את לממש זכות לניצע תהיה, ״עילה״ ללא היחסים סיום של במקרה (א)

 בהתאם האופציה הסכם מכוח לממש זכאי היה שהוא ניירות הערך

( 3שלושה ) של תקופה במשך, פקעו שטרם ובתנאי ההקנייה למועדי

 .לעיל כהגדרתו המימוש יעד התקיימות לאחר חודשים

 לניצע תהיה, הניצע של נכות או מוות בשל היחסים סיום של במקרה (ב)

 זכאי היה שהניצע ניירות הערך את לממש זכות החוקיים ליורשיו או

 שטרם ובתנאי ההקנייה למועדי בהתאם האופציה הסכם מכוח לממש

 סיום ממועד חודשים( 12) עשר שנים במשך( א) מבין המאוחר, פקעו

 .המימוש יעד התקיימות ממועד חודשים( 3)שלושה ( ב) היחסים

הדירקטוריון יהיה רשאי  אזי, ״במקרה בו סיום היחסים נגרם בשל "עילה 3.7.7.3

 סיום במועד הניצע אם בין) ועניין דבר לכל תפקענה האופציותלקבוע כי 

 קיבל אשר ומניות(, לאו אם ובין האופציות מן חלק לממש זכאי היה היחסים

 ששולם למחיר בתמורה החברה ידי על תחולטנה האופציה מימוש בעת הניצע

 .דין לכל בכפוף הכל, כאמור מניות בגין הניצע ידי על

( הרשעתו של הניצע בעבירה כלשהי מסוג 1" לעניין תכנית זו, פירושה )עילה"

( 2פשע שיש עמה קלון או המשפיעה על החברה או על חברה קשורה כלשהי; )

( כל הפרה של חובות 3מעילה בכספי החברה או בכספי חברה קשורה כלשהי; )

כלשהי  האמון או חובות הזהירות של הניצע כלפי החברה או כלפי חברה קשורה

)לרבות, ומבלי לגרוע, כל חשיפה של מידע סודי של החברה או של חברה קשורה 

( כל התנהגות שלא בתום לב, 4תחרות(; )-כלשהי או כל הפרה של התחייבות לאי

אשר הדירקטוריון החליט לגביה, באופן סביר שהיא מזיקה לחברה באופן 
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של חברה קשורה מהותי, או, ביחס לחברה קשורה כלשהי, שהדירקטוריון 

כאמור החליט לגביה באופן סביר, שהיא מזיקה באופן מהותי לחברה או לאותה 

( כל אירוע אחר המסווג בכל הסכם רלוונטי בין הניצע לבין 5חברה קשורה; )

החברה או בינו לבין החברה הקשורה, לפי העניין, כ"עילה" לסיום היחסים או 

 בכל נוסח אחר בעל תוכן דומה.

ה לרכישה חוזרת הינה במקרים של סיום היחסים של הניצע עקב זכות החבר 3.7.7.4

( ימים ממועד סיום 180"עילה" כמפורט לעיל, למשך תקופה של מאה ושמונים )

היחסים עם הניצע כאמור, לרכישה חוזרת מהניצע, או מנציגו המשפטי, לפי 

המקרה, של חלק או כל המניות שמומשו בגין ניירות הערך שהוקצו, אם וככל 

שקיימות כאלה, לרבות ביחס לניירות ערך שמומשו על ידי הניצע ואינן בחזקתו. 

 למען הסר ספק, יובהר כי זכות זו אינה חובה המוטלת על החברה. 

אלא אם נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון, לאחר סיום יחסים עם ניצע שלא  3.7.7.5

מבין:  בגין "עילה", מועד הפקיעה של ניירות הערך שהבשילו, ייחשב כמוקדם

( מועד הפקיעה של ניירות הערך שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום 1)

( חודשים קלנדאריים מיום סיום היחסים כאמור, או 3( שלושה )2היחסים; או )

 אם סיום היחסים כאמור נובע ממותו או נכותו של הניצע

 התאמות 3.7.8

ההתאמות כמפורט יבוצעו  ,הניצע של האופציות בהסכם אחרת נקבע ולא במידה

 להלן:

ים ניירות שקיימ בשעה החברה של מרצון פירוקה על ויוחלט היה - פירוק מרצון 3.7.8.1

 בדבר, הניצעים לכל הודעה החברה תמסור, התוכנית מכח מומשו שטרםערך 

 האופציות את לממש ימים( 10) עשרה יהיו ניצע ולכל, כאמור ההחלטה קבלת

 הקבוע המימוש להליך בהתאם, בשלתןה מועד הגיע ואשר למניות מומשו שטרם

 עד למניות מומשו טרם אשר האופציות כל, אלו ימים עשרה חלוף עם. להלן

 .מיידית יפקעו יום אותו

 החברה של המונפק המניות בהון שינוי שיחולבכל מקרה  - שינוי בהון המניות 3.7.8.2

שינוי במבנה , החלפה של מניות אוחלוקה , מניות איחוד, מניות פיצול של בדרך

 המניות וסוג המספר יותאמו, החברה של או ידי על דומה אירוע כלההון או 

 או התכנית מכוח הוענקו אשר אופציות ממימוש כתוצאה למימוש הניתנות

 המניות מספר את פרופורציוני באופן לשמר מנת על יחסי באופן, המימוש מחיר

 הסוג, לעיל האמורים מהאירועים אירוע בקרות. שלהן המצטבר המימוש ומחיר

 ביחס, התכנית במסגרת להנפקה הנתונות המניות של המצטבר והמספר

 הדירקטוריון שיקבע כפי הכל, דומה באופן יותאמו, מומשה שטרם לאופציה

 . סופית תהא החלטתו אשר

היה ותחלק החברה לבעלי המניות הרגילות מניות הטבה,  - חלוקת מניות הטבה 3.7.8.3

מספר המניות הנובעות ממימוש זכויותיו של כל ניצע באופן הבא:  תישמרנה

במספר המניות מאותו סוג שהמחזיק  האופציה ו/או הזכות למניה יגדל
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באופציות ו/או בזכות למניות היה זכאי לקבל כמניות הטבה, אילו מימש את 

 (. בין אם הבשילו ובין אם לאוהאופציות ו/או את המניות )

 הזכות את הקובע והמועד, במזומן דיבידנד תחלק החברה אם - חלוקת דיבידנד 3.7.8.4

 מועד הגיע שטרם נייר ערך לרבות, למועד מימוש ניירות הערך יקדם לקבלתו

 שטרם אופציה כתב כל בגין של האופציה המימוש מחיר יופחת, ובגינ בשלההה

 ,ביחס בין שער מנית החברה בבורסה, כפי שיקבע על ידי הבורסה מומשה

נעילה של לבין שער ה (שער אקס דיבידנד)כשהוא מתואם לחלוקת הדיבידנד 

 .  .אקס דיבידנד יום המסחר האחרון לפנימניה בה

יופחת  ,המניות לבעלי החברה ידי על זכויות הנפקת של במקרה - הנפקת זכויות 3.7.8.5

מחיר המימוש של כל אופציה בגין כל מניה בגובה סכום " אקס זכויות"ביום ה

כפי שהוא מתבטא ביחס " מרכיב ההטבה"לעניין זה . למרכיב ההטבההשווה 

" האקס"ביום המסחר האחרון לפני יום  שבין שער המניה של המניה בבורסה 

  ".אקס זכויות"לבין שער הבסיס של המניה 

אם החברה תאחד את המניות  – פיצול או איחוד של הון המניות של החברה 3.7.8.6

נקוב גדול יותר או תחלקן בחלוקת משנה  שבהונה המונפק למניות בנות ערך

למניות בנות ערך נקוב קטן יותר, יוקטן או יוגדל בהתאמה, לפי המקרה, מספר 

 מניות המימוש שתוקצינה עקב מימוש נייר הערך, לאחר פעולה כאמור.

זה או  .7.83בכל בו כתוצאה מההתאמות המפורטות בסעיף  – שברי מניה 3.7.8.7

לא , תידרש החברה להקצות שברי מניה, לעילבחישוב מרכיב ההטבה כאמור 

 . ומספר המניות שיוקצו לניצע יעוגל כלפי מעלה, תקצה החברה שברי מניה

במקרה שהחברה תחליט למחוק את מניותיה ממסחר או  – מחיקה ממסחר 3.7.8.8

, מכל סיבה שהיא, במקרה שניירות הערך של החברה לא ייסחרו עוד בפומבי

על פי שיקול , הדירקטוריון רשאי לקבוע, הלרבות במקרה של הצעת רכש מלא

, כיצד תשפיע המחיקה על הבשלת ניירות הערך שטרם הבשילו, דעתו הבלעדי

לרבות האצת הבשלתם וכן את זכויות מימוש האופציות שהבשילו עד ליום 

החברה לא תשפה ולא תידרש לשפות , כי בכל מקרה, יובהר. המחיקה ממסחר

גם אם פעולה כאמור , פעולות המתוארות לעילאת הניצעים ביחס לתוצאות ה

לרבות עקב גידול בחבות , תגרום לשינוי במסלול המס המקורי של ניירות הערך

 . המס של ניצע בקשר עימם

 מיסוי  3.7.9

 של) אחרת פעולה כל בגין או, ניירות הערך ומימוש הענקה בגין המס חבויות כל 3.7.9.1

כל , לרבות ומבלי לגרוע, (הניצע או/ו הנאמן או/ו קשורות חברות או/ו, החברה

 או/ו החברה. יחולו על הניצע ,אי ציות של הניצע להוראות תכנית האופציות

, המסים כל את וכללים תקנות, דין כל פי על ינכו הנאמן או/ו קשורות חברות

 קשורות חברות או/ו החברה את לשפות מסכים הניצע. במקור מס ניכוי לרבות

 בגין למעט, כאמור מיסים לתשלום בנוגע אחריות מכל ולפוטרם הנאמן או/ו
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 מס לנכות בצורך מקורם אשר חיובים בגין אחרים ותשלומים קנסות, ריביות

 .לניצע הועבר אשר תשלום כל מתוך מס מניכוי במחדל או

 תשלומי כל לתשלום עד לניצע המניה תעודות את יעבירו לא הנאמן או/ו החברה 3.7.9.2

 .במלואם לעיל כאמור החובה

 הלא סחירות בחברה נכון (הלא רשומות)להלן יובא ריכוז טבלאי אודות האופציות  3.7.10

  :למועד התשקיף

שם 
 הניצע

מועדי 
 הענקה

סך האופציות 
 שהוענקו

סך מניות 
 15מימוש

מחיר 
מימוש 

לכל כתב 
אופציה 

 ח"בש

מועד 
 הפקיעה

אופציות 
 שהבשילו

נושאי 
 משרה

בכירה 
אשר 
הינם 
בעלי 
 עניין 

 

25.8.202116  

 

1,108,000 1,108,000 

 

 ש"ח 1

 
 

שנים  10
ממועד 

ת הענק
האופציו

 ת 

 

 985,000 

 

עובדים 
נושאי ו

משרה 
 בכירה
אשר 

מקיימי
ם יחסי 

עובד 
מעביר 

בין 
החברה 

 לבינם

861,900 861,900 
0.01 
 _ ש"ח

 סה"כ
- 1,969,900 1,969,900 1,116,6

 -  ש"ח 19
 

985,000 

 

 חסימת ניירות ערך 3.8

-הוראות הנחיות הבורסה לעניין חסימת ניירות ערך, ביחס למניות המוחזקות עללהלן תמצית 

 :17ידי בעלי מניות בחברה למועד התשקיף

 זה תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהלן: 3.8בסעיף 

לרבות מי שמחזיק בניירות ערך המירים או בזכות כלשהי לקבלת  - "בעל עניין"

 .המחזיק כאמור בעל ענייןאשר בהנחה שימומשו יהיה , מניות

                                                      
  

ימוש למניה רגילה אחת של החברה והמניות אשר תנבענה ממימוש האופציות תירשמנה על שם כל אופציה ניתנת למ
 החברה לרישומים. 

 , כי ההקצאה בפועל תיעשה בהתאם לתכנית האופציות של החברה. יובהר 16
 פי החלק השני לתקנון הבורסה.-להוראות המלאות )והמחייבות( בעניין זה, ראה פרק ד׳ בהנחיות על 17
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מניות "

שהוקצו לפני 

הרישום 

 "למסחר

 כל אחד מאלה: -

 -מניות שהוקצו או שנרכשו מבעל עניין, בתקופה שתחילתה שניים (1)

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד 

 הרישום למסחר.

מניות שהוקצו במסגרת המרה של ניירות ערך המירים, בתקופה  (2)

עשר חודשים לפני הגשת הבקשה לרישום -תה שנייםשתחיל

 למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר.

ניירות ערך המירים שהוקצו או נרכשו, בכל מועד שהוא לפני  (3)

 הרישום למסחר, ולא מומשו לפני הרישום למסחר.

 למעט:

 מניות שהוצעו לציבור על פי תשקיף. (1)

חודשים לפני עשר  -מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה שניים (2)

הגשת הבקשה לרישום למסחר, וסופה במועד הרישום למסחר, בגין 

 מניות שהוקצו לפני התקופה האמורה.

" או עסקה"

 "פעולה"

לרבות השאלה, מתן אופציה על מניות חסומות או קבלתה אף אם מועד  -

מימושה חל לאחר תום תקופת החסימה, העברת זכויות הצבעה בשל 

כם אחר, שנכרת בין בכתב ובין בעל פה בתקופת מניות חסומות או הס

החסימה של ניירות הערך נשוא ההסכם, ושיש בו התחייבות של מחזיק 

במניות חסומות להפעיל את אמצעי השליטה שלו בתאגיד בשל אותן 

 .מניות בדרך הקבועה בהסכם

 .לרבות נייר ערך המיר - "מניה"

 חסימה 3.8.1

מניות החברה למסחר, למעט על מי על בעלי העניין בחברה במועד רישום  3.8.1.1

פי -כאמור כתוצאה מרכישת מניות המוצעות על שנהיה בעל עניין במועד

  תשקיף זה, יחולו תנאי החסימה הבאים:

( החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, 3בשלושת ) (א)

ידו -לא יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות המוחזקות על

 (.״המניות החסומות״ :למסחר )להלן בסעיף זהבמועד הרישום 

( שלאחר מועד הרישום למסחר, 4החל מתחילת החודש הרביעי ) (ב)

( שלאחר מועד הרישום למסחר, 18עשר )-ועד תום החודש השמונה

רשאי בעל עניין לבצע כל עסקה או פעולה במניות החסומות בשיעור 

. חישוב מכמות המניות החסומות מדי חודש 2.5%שאינו עולה על 

 כמות המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה על בסיס מצטבר.

( חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא 18עשר )-בתום שמונה (ג)

 תהיה עוד מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.
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רישום מניות החברה  מחזיק במניות בחברה, שאינו בעל עניין במועדעל  3.8.1.2

ועל מחזיק במניות שנהיה כבעל עניין כתוצאה מרכישת מניות למסחר, 

שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור על פי תשקיף זה, יחולו תנאי החסימה 

 הבאים: 

( החודשים שתחילתם במועד רישום המניות למסחר, 3בשלושת ) (א)

שהוקצו לפני לא יעשה בעל עניין כל עסקה או פעולה במניות 

 (.״המניות החסומות״ :ה)להלן בסעיף ז הרישום למסחר

( שלאחר מועד הרישום למסחר, 4החל מתחילת החודש הרביעי ) (ב)

( שלאחר מועד הרישום למסחר, רשאי 9) התשיעיועד תום החודש 

לבצע כל עסקה או פעולה במניות  במניות החסומות מחזיק

מכמות המניות החסומות  12.5%בשיעור שאינו עולה על  החסומות

המניות החסומות לצורך פסקה זו יעשה  מדי חודש. חישוב כמות

 על בסיס מצטבר.

חודשים לאחר מועד הרישום למסחר לא תהיה עוד ( 9) תשעהבתום  (ג)

 מניעה לביצוע כל עסקה או פעולה במניות החסומות.

לעיל לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו  3.8.1.2-ו 3.8.1.1 פיםהאמור בסעי 3.8.1.3

  18בעל עניין כהגדרתו בהנחיות הבורסה.

 ביצוע עסקאות או פעולות 3.8.2

החסומות  ניתן יהיה לבצע עסקה או פעולה במניות לעיל, 3.8.1סעיף האמור בעל אף 

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן :

 ניתן להציע לציבור בהצעת מכר מניות חסומות. 3.8.2.1

( חודשים ממועד הרישום למסחר, ניתן להעביר מניות 6החל מתום שישה ) 3.8.2.2

לבורסה, ובלבד שמקבל המניות יתחייב כי על חסומות, בעסקה מחוץ 

המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד הרישום למסחר, 

 כאמור בסעיף זה.

ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות -מנכ״ל הבורסה או מי שהוסמך על 3.8.2.3

חסומות לשם העברתן לעושה שוק לצורך עשיית שוק בהתאם לאמור בחלק 

 פיו.-ה וההנחיות עלהשלישי לתקנון הבורס

משכון, ובלבד שמימוש המשכון יהיה רק לאחר תום תקופת המניעה של כל  3.8.2.4

 שנקבעה בהנחיות הבורסה. כאמור בסעיף זה עסקה או פעולה

ניתן להעביר מניות חסומות ממחזיק במניות חסומות, לתאגיד בבעלותו  3.8.2.5

המלאה או לתאגיד המחזיק במלוא הבעלות בו, בתנאי שמקבל המניות 

                                                      
פי החלק השני לתקנון הבורסה, "עובד שהינו בעל ענין" לעניין סעיף זה, הינו עובד שהינו בעל -בהתאם להנחיות על 18

ענין בחברה מכח החזקת מניות או שיהיה לבעל ענין בחברה מכח החזקת מניות לאחר ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה 
ורסה, המוחזקים על ידו, לרבות אלה שיוקצו לו שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם רשומים למסחר בב

 בהנפקה לעובדים.
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תחייב כי על המניות שקיבל ימשיכו לחול תנאי החסימה שחלו במועד י

 זה; 3.8הרישום למסחר, כאמור בסעיף 

 ניתן לבצע כל עסקה או פעולה במניות חסומות בהתקיים התנאים הבאים: 3.8.2.6

במקום המניות מושא העסקה או הפעולה יחסמו מניות אחרות  (א)

במניות ידי תאגיד בבעלותו המלאה של המחזיק  -המוחזקות על

ידי המחזיק במלוא הבעלות במחזיק המניות -החסומות או על

 החסומות;

המניות שיחסמו יהיו מסוג ובכמות הזהים למניות החסומות מושא  (ב)

העסקה או הפעולה, והמחזיק בהן יתחייב כי יחולו עליהן תנאי 

החסימה שחלו על המניות החסומות מושא העסקה או הפעולה, 

 למשך תקופת החסימה שנותרה.זה,  3.8כאמור בסעיף 

ידי תאגיד -לתשקיף, על 3.8.2.6או  3.8.2.5 נחסמו מניות כאמור בסעיפים 3.8.2.7

בבעלותו המלאה של המחזיק במניות החסומות, לא יחול שינוי בבעלות 

 בתאגיד כאמור, עד תום תקופת החסימה.

 לעיל: 3.8.2.6 -ו 3.8.2.5לעניין סעיפים 

אם המחזיק הוא בעל עניין בין  - "מחזיק במניות חסומות"

 ובין אם לאו.

בבעלותו " או "מלוא הבעלות"

 "המלאה

 בין במישרין ובין בעקיפין. -

מנכ"ל הבורסה או מי שהוסמך על ידו, רשאי לשחרר מחסימה מניות  3.8.2.8

השאלתן לחתם לצורך הקצאת יתר בהצעה לא אחידה,  חסומות, לשם

, 2007 -, התשס"ז(ערך לציבוראופן הצעת ניירות ) כקבוע בתקנות ניירות ערך

 תאריך פרסום התשקיף. ימים לאחר 30וזאת לתקופה של עד 

יחולו על מניות שהוצעו במסגרת ההצעה לציבור  3.8.1.1הוראות סעיף  3.8.2.9

שבתשקיף ההנפקה לפיו נרשמת החברה לראשונה למסחר ונרכשו לפני 

 הרישום למסחר.

 הוראות כלליות 3.8.3

לפני רישום מניות החברה למסחר בבורסה, המניות החסומות  3.8.3.1

בסעיף זה:  להלן) אלטשולר שחם נאמנויות בע"מיופקדו בידי 

, במשך תקופת החסימה, באופן שהמניות החסומות 19(ן"הנאמ"

                                                      
פי החלק השני לתקנון הבורסה, "נאמן" לעניין סעיף זה, הינו חברה לנאמנות שבנק או חבר -בהתאם להנחיות על 19

ברה בורסה הוא החברה האם שלה או החברה אחות שלה; עורך דין או חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או ח
לחוק  9ידי יושב ראש רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף -לנאמנות של רואי חשבון; חברה אשר אושרה על

פי סעיף -ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על-או חברה אשר אושרה על 1994-השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד
. ככל שתבקש החברה לשנות את הנאמן 2003-( לכללי מס הכנסה )הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים(, התשס"ג1(א)3

לאחר פרסום תשקיף זה, במסגרתו יוצעו מניות החברה לציבור, תפרסם על כך הודעה לציבור, עם פרטים אודות הנאמן 
 החדש, ובלבד שהינו עומד בתנאים האמורים לעיל. 
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בספרי החברה על שם החברה לרישומים, תוחזקנה אצל  הרשומות

רק לנאמן על שם הנאמן, כאשר  חבר בורסה בפיקדון המתנהל

 תהיה זכות חתימה בפיקדון.

פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל, תחול החסימה על מניות -נחסמו מניות על 3.8.3.2

הטבה שחולקו בגינן, על מניות הנובעות מהמרת ניירות ערך המירים 

 חסומים ועל זכויות שחולקו בגינן ללא תמורה.

מניות בדרך  פי הנחיות הבורסה כאמור לעיל והוצעו בגינן-נחסמו מניות על 3.8.3.3

פי אחת הדרכים -של זכויות בתמורה, ינהג המחזיק במניות החסומות על

 שלהלן:

ימכור בבורסה את הזכויות בגין המניות החסומות ובתמורה  (א)

שיקבל מהמכירה ירכוש מניות הזהות למניות החסומות ועליהן 

 יחולו הוראות החסימה החלות על מניות המוחזקות בידו.

 ן המניות החסומות. ינצל את הזכויות בגי (ב)

על המניות שינבעו מניצול הזכויות, למעט אותה כמות של מניות ששווייה  3.8.3.4

״האקס זכויות״ כשווי השקעתו בגין ניצול הזכויות, יחולו -פי מחיר ה-על

 הוראות החסימה החלות על המניות המוחזקות בידו.

ר, הוראות פרק זה יחולו גם על ניירות ערך המירים שאינם רשומים למסח 3.8.3.5

הניתנות למימוש לניירות ערך ועל ניירות הערך הנובעים מהם.  על זכויות

מיום הרישום לראשונה של ניירות הערך של החברה  תקופת החסימה תימנה

 בבורסה.

 חסימת מימוש אופציות נושאי משרה ועובדים  3.8.4

: הוקצו לנושאי משרה ועובדים בחברה )בסעיף זה 2021באוגוסט,  25ביום 

"( כתבי אופציה המירים למניות החברה. בכתב ההקצאה נקבעה ביחס הניצעים"

לכתבי האופציה תקופת חסימה בת שנתיים במהלכה יהיו מנועים הניצעים מלממש 

 כתבי האופציה למניות החברה. 

וניירות ערך אשר  עניין בעליי ל ידע המוחזקיםניירות הערך של החברה  ריכוזלהלן  3.8.5

תחת למועד התשקיף עליהם תחול חסימה  ודמיםהחודשים הק 12הוקצו במהלך 

   :לעיל 3.8 בסעיף כמפורט הנחיות הבורסהוהוראות 

סעיף בתשקיף  חסומיםהניירות הערך  פרטי המחזיק
המתייחס 

 לחסימה
לא  אופציה כתבי מניות

 סחירים

י.ג. רימון ביזנס 
 גרופ בע"מ

7,677,500 492,500 
 
 

 3.8.4-ו 3.8.1.1 
פקודת מס  ומכח

  הכנסה
 

 גיא יוחנן

5,480,000 492,500 

ומכח  3.8.1.1 - 2,519,500און פרויקטים -בית
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פקודת מס  לבניה בע"מ
 - 2,223,000 בלדי בע"מ הכנסה

 - 1,681,800 פנחס יעקובי

נאמנות עבור י.ג 
רימון ביזנס גרופ 
 בע"מ וגיא יוחנן

1,042,000 - 

 - 1,444,200 מעיין אילוז

 - 583,600 אמיר יעקבי

 123,000 - אורי שוקר

 - 1,108,000 22,651,600 "כ סה

 החודשים שקדמו למועד התשקיף 12ניירות ערך שהוקצו במהלך 

צדדים שלישיים 
או )אינם עובדים 

ואינם בעלי יועצים 
 עניין(

- 2,219,234 
3.8.1.2  

 

עובדים שאינם 
ולא יהיו  בעלי עניין

 בעלי עניין מכח
מכח ( החזקותיהם

 )תכנית האופציות

- 861,900 
פקודת ו 3.8.4

 מס הכנסה

  3,081,134 - אחרים סה"כ



 1 -ד

  1הזכויות הנלוות למניות החברה ותקנון החברה – 4פרק  .4

זכויות העיקריות הנלוות הוראות מסוימות מתקנון החברה בנוגע ללהלן יובא תיאור תמציתי של 

. הנוסח המובא בפרק זה הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של למניות החברה

 תקנון החברה.

  ברההזכויות הנלוות למניות הח .4.1

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל דבר ועניין, לכל מניה רגילה  .4.1.1

אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד, למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף 

נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, מבלי 

 .רההחבלהתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון 

 כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה .4.1.2

  .הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה

 2חלוקת דיבידנד ומניות הטבה .4.2

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה.  .4.2.1

מתוך הדירקטוריון רשאי, בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד, להפריש 

, כפי שימצא לנכון, לקרן כללית או לקרן שמורה הרווחים סכומים כלשהם

יקבע הדירקטוריון לפי ילחלוקת דיבידנד או למטרה אחרת כלשהי, כפי ש

שיקול דעתו. על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון יעברו לשנה הקרובה רווחי 

 החברה אשר הדירקטוריון החליט שלא לחלקם כדיבידנד.

שאי הדירקטוריון להשקיע את עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות, ר .4.2.2

הסכומים שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות, בכל השקעה שהיא, כפי 

שימצא לנכון, לטפל בהשקעות אלה, לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר, 

והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה לקרנות מיוחדות, ולהשתמש בכל קרן 

ה בנפרד משאר נכסי או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה, מבלי להחזיק

 פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים שיקבע. -החברה, הכל על

הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד  .4.2.3

או מקצתו, במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין, ובכלל כולו ישולם, 

 זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו.

כפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת )א( ב .4.2.4

מניות הטבה, ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 

)ב( לחוק החברות, מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה 302

                                                 

המותאם  אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את אימוצו של תקנון התאגדות חדש, 2021אוגוסט ב 29ביום   1
יף זה ולפני רישום עם השלמת ההנפקה על פי תשקבאופן אוטומטי כנס לתוקפו ילחברה ציבורית. התקנון החדש י

מניות החברה למסחר בבורסה עם היוודע תוצאות המכרז לציבור לפיו התקיימו דרישות הבורסה לרישום 
לתשקיף. לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של  2למסחר כאמור בפרק 

( ההוראות המפורטות בפרק זה www.magna.isa.gov.ilתקנון החברה באתר ההפצה של רשות ניירות ערך )
ב לחוק ניירות ערך, בהון החברה יהיה 46מובאות מתוך תקנון ההתאגדות החדש כאמור. בכפוף להוראות סעיף 

של חברה תהיינה סוג מניות אחד בלבד המקנה זכויות הצבעה שוות ביחס לערכן הנקוב. כל המניות בהון המוצא 
נפרעות במלואן. כל המניות בהון המוצא של החברה וכל המניות שתונפקנה, תרשמנה במרשם בעלי המניות של 

  החברה על שם חברה לרישומים בהתאם לתקנון הבורסה.
 העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת. יחלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופה לחוק  2

http://www.magna.isa.gov.il/
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ידי -העצמי, האמורים בדוחות הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על

יון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של מניות ההטבה; )ב( מניות הדירקטור

  תיחשבנה כנפרעות במלואן. הז סעיףפי -הטבה שתוקצינה על

בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון  .4.2.5

, דיבידנד או מניות הטבה, יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך החברה

 מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.הנקוב של כל מניה, 

לשם ביצוע החלטה בדבר חלוקת דיבידנד או הקצאת מניות הטבה רשאי  .4.2.6

הדירקטוריון, בכפוף להוראות כל דין, לעשות כל סידור או הסדר שיהיה 

 דרוש לדעת הדירקטוריון כדי לאפשר את ההקצאה, או החלוקה לפי הענין.

או מניות הטבה או זכויות הנאה הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד  .4.2.7

אחרות בגין מניה, שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה 

לחברה, ולגבות כל סכום כאמור או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות 

ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות או ההתחייבויות בגין 

ותו הבלעדית של בעל המניה האמורה, זאת, בין אם המניה האמורה בבעל

 המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.

הדירקטוריון רשאי לקבוע, מעת לעת, את דרכי תשלום הדיבידנדים או  .4.2.8

הקצאת מניות ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים 

והסדרים בקשר לכך, הן לגבי בעלי המניות הרשומים והן לגבי בעלי המניות 

 ם רשומים.שאינ

אם שניים או יותר רשומים במרשם כבעלים במשותף על מניה, כל אחד מהם  .4.2.9

רשאי לתת קבלה בעלת תוקף בעד כל דיבידנד, מניה או נייר ערך אחר, או 

 כספים אחרים או זכויות הנאה המגיעים בגין המניה.

 זכויות בפירוק .4.3

ופן אחר, על פי החלטת בכפוף להוראות כל דין, רשאי המפרק, בין בפירוק מרצון או בא

האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל, לחלק בעין בין בעלי המניות, את עודף הרכוש, 

כולו או מקצתו, וכן רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית, שנתקבלה ברוב רגיל, 

להפקיד כל חלק מעודף הרכוש בידי נאמנים, אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי 

שהמפרק ימצא לנכון. לשם חלוקת עודף הרכוש בעין, רשאי המפרק לקבוע המניות, כפי 

את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד תבוצע החלוקה בין בעלי 

 המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה שבבעלותם.

 ניירות ערך בני פדיון .4.4

ה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החבר

 בתנאים ובדרך שיקבעו על ידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

 הזכות למינוי דירקטורים .4.5

 לתשקיף. 7בפרק  7.4תקנון החברה בעניין מינוי דירקטורים ראו סעיף  להוראות
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 אסיפת בעלי מניות וזכות ההשתתפות וההצבעה .4.6

 קבלנה באסיפה הכללית:החלטות החברה בעניינים הבאים תת .4.6.1

 שינויים בתקנון החברה;  .4.6.1.1

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר  .4.6.1.2

מן הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות 

מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 

 )א( לחוק החברות;52

  קת העסקתו;מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפס .4.6.1.3

מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם, בכפוף להוראות חוק  .4.6.1.4

  החברות לעניין דירקטורים חיצוניים;

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי  .4.6.1.5

 לחוק החברות; 275עד  268 -ו 255הוראות סעיפים 

הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  .4.6.1.6

כמפורט בהוראות לחוק החברות וכן שינויים בהון  287 -ו 286

 ;התקנון

 )א( לחוק החברות;320מיזוג כאמור בסעיף  .4.6.1.7

תקנון ו/או על פי החוק בהחלטה הכל החלטה שיש לקבלה על פי  .4.6.1.8

לחוק החברות,  50 עיףשל האסיפה הכללית. בכפוף להוראת ס

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן אחר, 

ם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, וא

ים וחבים באחריות ובחובות איהיו בעלי המניות אחר

 )ב( לחוק החברות.50הדירקטורים, כאמור בסעיף 

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר  .4.6.2

  חודשים לאחר האסיפה השנתית האחרונה.

ללית השנתית יכלול נושאים, כדלקמן: דיון בדוחות סדר היום באסיפה הכ .4.6.3

הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון של מצב ענייני החברה, המוגש 

לאסיפה הכללית; מינוי דירקטורים; מינוי רואה חשבון מבקר; דיווח של 

הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן 

, אם יהיו כאלה; נוסף על האמור לעיל, ניתן לכלול עבור שירותים נוספים

בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור 

 להלן; 4.6.8 סעיףב

" וכל אסיפה כללית אסיפה שנתיתאסיפה כללית כאמור לעיל תכונה " .4.6.4

 ".אסיפה מיוחדתאחרת תכונה "

החלטתו, וכן לדרישת כל דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי  .4.6.5

אחד מאלה: שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים; בעל מניה, 

אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד 

מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה 

  אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.

לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל, יזמנה בתוך עשרים נדרש הדירקטוריון  .4.6.6
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להוראות חוק  בהתאםיקבע יואחד ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד ש

 החברות.

לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה כאמור, רשאי הדורש,  .4.6.7

גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות  –וכשמדובר בבעלי מניות 

ס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים אחרי עבור ההצבעה שלהם, לכנ

שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, 

 .באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון

 :סדר היום באסיפה הכללית .4.6.8

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו  .4.6.8.1

רש כינוסה של אסיפה מיוחדת וכן נושא גם נושאים שבשלם נד

 להלן. 4.6.8.2 שנתבקש כאמור בסעיף

בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה  .4.6.8.2

באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר 

היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים 

 להיות נדון באסיפה כללית.

בהתאם לעיל, תוגש לחברה בכתב  4.6.8.2 בקשה כאמור בסעיף .4.6.8.3

 .למועדים הקבועים בחוק החברות

  :הודעה על אסיפה כללית .4.6.9

הוראות לתפורסם ככל הנדרש בהתאם הודעה על אסיפה כללית,  .4.6.9.1

ופרסום הודעה כאמור יבוא במקום מסירת הודעה לבעלי  הדין,

אסיפה כללית הודעה על . המניות הרשומים במרשם בעלי המניות

כאמור, לא תימסר באופן אחר הן לבעלי המניות הרשומים של 

 החברה והן לבעלי המניות שאינם רשומים.

הדירקטוריון יהיה רשאי לקבוע נושאים נוספים על אלה  .4.6.9.2

לחוק החברות, אשר ניתן יהיה להצביע  87המפורטים בסעיף 

ניין לגביהם באמצעות כתבי הצבעה, וזאת בין בדרך קבע, ובין לע

אסיפה או אסיפות מסוימות, הכל בהתאם לשיקול דעתו של 

 הדירקטוריון.

בהודעה על אסיפה כללית יפורטו הפרטים הדרושים בהתאם  .4.6.9.3

 .הדיןלהוראות 

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי  .4.6.10

כינוס  , לרבות לעניין אופןאו תנאי שנקבעו בחוק או בתקנוןקיום הוראה 

האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה 

 הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.

 : מניין חוקי .4.6.11

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין  .4.6.11.1

חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי יתהווה בשעה שיהיו 

שני בעלי מניות שלהם עשרים מם או על ידי שלוח, נוכחים, בעצ

תוך מחצית , לפחות מזכויות ההצבעה( 25%)וחמישה אחוזים 
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השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת 

 .החברהבתקנון 

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד  .4.6.11.2

ימים, לאותו  שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה לשבוע

יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי שתהא חובה להודיע על כך 

לבעלי המניות ובכפוף להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך 

והתקנות מכח החוקים הנ"ל, או למועד מאוחר יותר, אם צוין 

כזה בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי 

 .לבעלי המניותהדירקטוריון בהודעה קבע ישי

מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם  .4.6.11.3

שני בעלי מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים או על ידי שלוח, 

תוך מחצית השעה מן המועד  ,לפחות מזכויות ההצבעה( 25%)

שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית 

ע לתחילת האסיפה הנדחית, בתום מחצית השעה מהמועד הקבו

תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא. על אף האמור 

, אם כונסה האסיפה הכללית על פי דרישות בעלי בסעיף זהלעיל 

המניות, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו בה לפחות בעלי 

 לעיל. 4.6.7 סעיףמניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה כאמור ב

 באסיפות הכלליות הצבעה וקבלת החלטות .4.6.12

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף  .4.6.12.1

 באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה.

 קולותבאסיפה כללית תתקבל בהצבעה במנין החלטה  .4.6.12.2

 .המצביעים

הכרזת היושב ראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או  .4.6.12.3

בעניין זה שנרשמה  נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב כלשהו והערה

בפרוטוקול האסיפה, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ולא יהיה 

מספר הקולות )או את חלקם היחסי(, שניתנו  צורך להוכיח את

 בעד הצעת החלטה או נגדה.

בכפוף להוראות חוק החברות בדבר רוב אחר, החלטות האסיפה  .4.6.12.4

 תתקבלנה ברוב רגיל.  הכללית

 העברת מניות .4.7

במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום,  כל העברת מניות הרשומות .4.7.1

לרבות העברה על ידי החברה לרישומים או אליה, תיעשה בכתב, על ידי 

המעביר ועל ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, וכן על ידי עדים 

לחתימתם ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי 

 הדירקטוריון למטרה זו. 

ראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם בעלי מניות, בכפוף להו .4.7.2

אלא לאחר שנמסר לחברה כתב ההעברה, כאמור לעיל, והמעביר ימשיך 

להיחשב כבעל המניות המועברות, עד לרישום הנעבר כבעל המניות 
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 המועברות, במרשם בעלי המניות.

ורה אחרת כתב העברת מניה יערך בכתב, בצורה המקובלת בישראל או בכל צ .4.7.3

שתאושר על ידי הדירקטוריון. ככל שהמעביר או מקבל ההעברה הינו תאגיד, 

יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר, שזהותו מקובלת על 

הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את 

 ההעברה, לפי העניין.

למשך הזמן שייקבע על ידי החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות  .4.7.4

הדירקטוריון ובלבד שלא יעלה, בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת 

שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרוע מהאמור 

לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד לעניין הזכאות להצביע באסיפה 

יות כלשהן או לכל מטרה כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכו

 חוקית אחרת, הכל בכפוף לחוק החברות.

או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו,  החברהבכפוף להוראות תקנון  .4.7.5

 המניות תהיינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון,  .4.7.6

עם תעודת המניות שעומדים להעבירן, אם הוצאו כאלה, לשם רישום, ביחד 

וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקניין של המעביר 

 או זכותו להעביר את המניות. כתבי העברה שירשמו, יישארו בידי החברה.

החברה תהיה זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על  .4.7.7

 , מעת לעת, ואשר יהיה סביר, בהתחשב בנסיבות העניין.ידי הדירקטוריון

, אם הוכח לחברה, החברהבכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון  .4.7.8

להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים 

שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם על שם בעל מניות 

 נסב ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות.רשום, תכיר החברה ב

על אף האמור לעיל, במקרה של פטירה של אחד או אחדים מהבעלים  .4.7.9

הרשומים במשותף של מניות הרשומות על שמם במרשם, תכיר החברה 

בבעלים הרשומים הנותרים בחיים, והם בלבד, כבעלי זכות קניין באותן 

 מניות.

ה את רישום הבעלות במניות במרשם תקנון, החברה תשנהבכפוף להוראות  .4.7.10

בעלי המניות אם נמסר לחברה צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם 

הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על ידו, כי 

נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות, והחברה לא תכיר 

 תו, כאמור לעיל.בזכות כלשהי של אדם במניות, בטרם הוכחה זכו

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או  .4.7.11

לעכבו, כפי שהיה רשאי לעשות, אילו העביר הבעלים הרשום, בעצמו, את 

 המניה, לפני הסבת הזכות.

תקנון, אדם שנעשה זכאי למניה הבכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות  .4.7.12

ה זכאי לבצע העברה של המניות, כשם שהיה לעיל, יהי 4.7.8 סעיףכאמור ב

 רשאי לעשות הבעלים הרשום, בעצמו, לפני הסבת הזכות.
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החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות לאחר תום שבע שנים מיום  .4.7.13

הרישום במרשם, כן רשאית החברה להשמיד תעודות מניות שבוטלו, לאחר 

שכל כתבי ההעברה שבע שנים מתאריך ביטולן, ותהיה קיימת חזקה לכאורה 

והתעודות שהושמדו, כאמור, היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים 

 .והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין

 שינויים בהון .4.8

החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל, להגדיל  .4.8.1

את הון המניות הרשום של החברה, ו/או ליצור סוגי מניות נוספים בהון 

 ב לחוק ניירות ערך והכל כפי שתקבע.46, בכפוף לס' החברה

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה  .4.8.2

 הכללית, ברוב רגיל:

לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחלקן למניות בנות ערכים  .4.8.2.1

 נקובים גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.

ן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות לחלק את מניותיה, כול .4.8.2.2

 ערכים נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות.

 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון. .4.8.2.3

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול  .4.8.3

 דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לכך.

ותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מבלי לגרוע מכלליות סמכ .4.8.4

מהאיחוד או החלוקה, כאמור לעיל, יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, 

 רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, לפעול כדלקמן:

לקבוע, כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה,  .4.8.4.1

נאים ימכרו על ידי החברה ותמורת המכירה תשולם לזכאים, בת

 ובאופן שיקבעו.

להקצות לכל בעל מניה שלא תזכה את בעליה במניה שלמה,  .4.8.4.2

מניות מסוג המניות שהיה קיים בהון החברה לפני האיחוד ו/או 

החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה אחת 

שלמה והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או 

 החלוקה, לפי העניין.

את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות  לקבוע .4.8.4.3

לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן  4.8.4.2 שהוקצו כאמור בסעיף

 לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

לקבוע, כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה  .4.8.4.4

 בגין שבר של מניה.

שלמה בגין  לקבוע, כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה .4.8.4.5

שבר של מניה שלמה בערך נקוב מסוים או פחות ממנו ויהיו 

זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה 

 הנקוב גבוה מן הערך הנקוב האמור.

החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל, לבטל הון  .4.8.5
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רה, לרבות מניות רשום שטרם הוקצה, ובלבד שאין התחייבות של החב

 התחייבות מותנית, להקצות את המניות.

 הסדרים שנקבעו בתקנון בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברות .4.9

להלן יפורטו הסדרים לפי חוק החברות שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מחוק 

מבנה  -)ד( לתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף 26החברות המצוינים בתקנה 

, ככל ונקבעו הסדרים כאמור. מובהר כי התיאור המובא להלן הינו 1969-התשכ"טוצורה(, 

 תמציתי, ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסחו המלא של תקנון החברה.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן 

, יגברו ההוראות האמורות על בחוק החברות ו/או בחוק ניירות ערך, או בכל תקנה מכוחם

 הוראות תקנון החברה.

 לחוק החברות( 20שינוי בתקנון )סעיף  .4.9.1

שינוי הוראות תקנון החברה יעשה בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית 

 ברוב רגיל.

 לחוק החברות( 22הגבלת אפשרות שינוי התקנון )סעיף  .4.9.2

ות תקנון החברה לא כולל הוראה שמגבילה את סמכותה של החברה לשנ

 הוראות מהוראותיו.

 לחוק החברות( 50העברת סמכויות בין האורגנים לפי התקנון )סעיף  .4.9.3

, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הדיןבכפוף להוראת  .4.9.3.1

הנתונות לאורגן אחר, ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של 

ים וחבים באחריות אדירקטוריון החברה, יהיו בעלי המניות אחר

 )ב( לחוק החברות.50קטורים, כאמור בסעיף ובחובות הדיר

הדירקטוריון רשאי להחליט, כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי  .4.9.3.2

מסוים, או לפרק זמן מסוים, שלא  יועברו לסמכותו, והכל לעניין

 יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין.

 נבצר מן המנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי .4.9.3.3

 ן במקומו.הדירקטוריון להפעיל

 לחוק החברות( 222 -ו 59מינוי דירקטורים )סעיפים  .4.9.4

 לתשקיף. 7בפרק  7.4.2ראו סעיף 

 )א( לחוק החברות(61אי קיום אסיפה שנתית )סעיף  .4.9.5

תקנון החברה אינו כולל הוראה לפיה החברה אינה חייבת לקיים אסיפה 

 שנתית בהתאם להוראות חוק החברות.

 ות(לחוק החבר 81חופש ההתנאה )סעיף  .4.9.6

ן החוקי הנדרש לקיומה של אסיפת בעלי יבדבר המני לעיל 4.6.11 ראו סעיף

 מניות.

 לחוק החברות( 85רוב באסיפה הכללית )סעיף  .4.9.7

 לעיל. 4.6.12 ראו סעיף

לחוק  107-ו 105הצבעה בדירקטוריון וקבלת החלטות בדירקטוריון )סעיפים  .4.9.8

 החברות(
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. החלטות הדירקטוריון בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור

תתקבלנה ברוב קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה, מבלי 

להביא בחשבון את קולות הנמנעים. ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול 

  מכריע במקרה של שוויון בהצבעה. 

 לחוק החברות( 259הסמכה למתן פטור )סעיף  .4.9.9

ת לפטור, מראש ובדיעבד, נושא בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאי

משרה בה מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות 

כלפיה וכן בשל אירוע, עילה, חבות, הוצאה או נזק אחרים, אשר מתן פטור 

בגינם יהיה אפשרי על פי הוראות חוק החברות, בעת הרלוונטית לאישור 

 ות כלפיה עקב חלוקה.הפטור, למעט במקרה של הפרת חובת הזהיר

 307-ו 301 פים)סעיוהחלטה על חלוקת דיבידנד  מגבלות על חלוקת דיבידנד .4.9.10

 לחוק החברות(

לפרטים נוספים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידנד החלות  לעיל. 4.2 ראו סעיף

 לתשקיף זה.  6לפרק  6.6 עיףעל החברה ראו ס

 לחוק החברות( 324התנאה לענין מיזוג )סעיף  .4.9.11

חברה אינו כולל התחייבות להימנע מביצוע מיזוג או התנאה ביחס תקנון ה

 לביצוע מיזוג.



 

 תקנון ההתאגדות 
 של

 בע"מ פיימנט טכנולוגיות פיננסיות

 PAYMENT FINANCIAL TECHNOLOGIES LTD. 
 מבוא .1

 -בתקנון זה, מלבד אם הקשר הדברים מחייב אחרת 

לרבות תאגיד )בכפוף לכך, כי תאגיד אינו רשאי  "בני אדם"  או"איש", "אדם" 

 לכהן כדירקטור בחברה(;

 ות ערך בתל אביב בע"מ;הבורסה לנייר "בורסה"

בכתב יד, בדפוס, במכונת כתיבה, בצילום,  "בכתב"

בטלקס, בפקסימיליה, בהקלטה, בדואר 

אלקטרוני, באתר אינטרנט, במסרונים 

סלולריים, בצ'ט או בכל אופן אחר הניתן 

 לקליטה על ידי צד שני ולאיחזור;

 ק;( לחו2) 177בעל מניות כמשמעותו בסעיף  "בעל מניות רשום"

 ( לחוק;1) 177בעל מניות כמשמעותו בסעיף  "בעל מניות שאינו רשום"

 בע"מ; טכנולוגיות פיננסיותפיימנט  "החברה"

, כפי שיהיה מעת 1999-חוק החברות, התשנ"ט "חוק החברות"  או"החוק" 

 לעת, וכן התקנות שיותקנו מכוחו;

 מי שימונה כמזכיר החברה; "המזכיר"

מרשם בעלי המניות של החברה שנדרש ניהולו  עלי המניות"  "מרשם ב או"המרשם" 

 בהתאם לחוק;

משרדי החברה שמענם רשום אצל הרשם, כפי  " המשרד הרשום" או"המשרד" 

 שיהיו מעת לעת;

, 1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג "פקודת החברות" או"הפקודה" 

כפי שתהא מעת לעת, וכן התקנות שתותקנה 

 מכוחה;

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

מערכת הצבעה אלקטרונית המופעלת על ידי  "מערכת ההצבעה האלקטרונית"

רשות ניירות ערך והפועלת לפי סימן ב' לפרק 

 .לחוק ניירות ערך 2ז'
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רוב רגיל מכלל קולות נוכחים בישיבה, באסיפה  "רוב רגיל"

ין, אשר הכללית או באסיפת הסוג, לפי העני

רשאים להצביע ואשר הצביעו בה בפועל, מבלי 

 להביא בחשבון את קולות הנמנעים;

 קלנדריים, למניין הלוח הגרגוריאני; "חודש"  או"שנה" 

חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה וכל  "תאגיד"

 חבר בני אדם אחר מאוגד או בלתי מאוגד;

נוסח במסמך זה, כפי תקנון ההתאגדות ש "תקנון זה" או "התקנון"

 שישתנה מעת לעת;

 

לעיל, תהא המשמעות הנודעת לו בחוק החברות, אלא אם כן יש  1לכל מונח בתקנון זה שלא הוגדר בתקנה  .2

אף הרבים במשמע, וכן להיפך, מילים במין זכר  –בכך משום סתירה לנושא הכתוב או לתוכנו; מילים ביחיד 

 אף מין נקבה במשמע. -

 ת זה נועדו לשם נוחות בלבד ואין ללמוד מהן לפירושו של תקנון זה.הכותרות בתקנו .3

בכל מקום בתקנון זה שבו נקבע כי הוראותיו יחולו בכפוף להוראות הפקודה ו/או בכפוף להוראות חוק  .4

החברות ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונה היא להוראות הפקודה ו/או להוראות חוק החברות ו/או 

 ככל שאינן מותרות בהתניה, אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת.  להוראות כל דין,

כל הוראות התקנון יפורשו באופן שהן עולות בקנה אחד עם הוראותיו הקוגנטיות של כל דין. ככל שלא ניתן  .5

ליישב סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות קוגנטיות של הדין, הרי שאותן הוראות התקנון הן בטלות 

 הוראות הדין הקוגנטיות גוברות ומחייבות את החברה לכל דבר ועניין.ומבוטלות ו

הוראות כל דין אשר ניתן להתנות עליהן במסגרת התקנון, תחולנה על החברה, ככל שלא נקבע אחרת  .6

 בתקנון זה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנון זה.

 שם החברה

 PAYMENT FINANCIALובאנגלית: בע"מ  טכנולוגיות פיננסיותשם החברה הוא פיימנט 

TECHNOLOGIES LTD. 

 הגבלת אחריות

אחריותם של בעלי המניות מוגבלת באופן שכל בעל מניות רגילות אחראי לפירעון הערך הנקוב של מניותיו  .7

לחוק החברות )להלן:  304בלבד. הקצתה החברה מניות בתמורה נמוכה מערכן הנקוב כאמור בסעיף 

הא אחריותו של כל בעל מניות מוגבלת לפירעון סכום התמורה המופחתת בגין כל "(, תהתמורה המופחתת"

 מניה שהוקצתה לו כאמור.

 מטרת החברה

 מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי. .8

 תרומות
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החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרות ראויות, אף אם התרומה איננה נובעת משיקולים עסקיים  .9

ן מוסמך לקבוע, לפי שיקול דעתו, את סכומי התרומות, את המטרות שלשמן של החברה. הדירקטוריו

יינתנו, את זהות מקבל התרומה וכל תנאי אחר בקשר לכך. כמו כן רשאי הדירקטוריון להסמיך את המנהל 

הכללי להחליט על פי שיקול דעתו על חלוקת התרומות בפועל ועל זהות מקבלי התרומות וכל תנאי אחר 

 פי הקריטריונים שיותוו על ידי הדירקטוריון. בקשר לכך על

 המשרד הרשום

 המשרד הרשום של החברה יהיה במען שיקבע הדירקטוריון, כפי שישתנה מעת לעת. .10

 התקנון

 החברה רשאית לשנות תקנון זה בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל, בכפוף להוראות החוק. .11

לעיל, המשנה הוראות  11ש לשינוי התקנון, כאמור בתקנה החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב הנדר .12

 מהוראות תקנון זה, תיחשב כהחלטה לשינויו של תקנון זה, אף אם הדבר לא צוין במפורש בהחלטה.

בכפוף להוראות החוק, שינויים בתקנון זה יהיו תקפים מיום קבלת ההחלטה על כך בחברה או במועד  .13

 מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.

 ות רשוםהון מני

ש"ח ערך  0.01מניות רגילות בנות  1,000,000-ש"ח מחולק ל 10,000הון המניות הרשום של החברה הינו  .14

 "(. המניות הרגילותנקוב כל אחת )להלן: "

 החברה רשאית לשנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות החוק ותקנון זה. 

 המניות

דבר ועניין, לכל מניה רגילה אחרת, לרבות הזכות לדיבידנד,  לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות, לכל .15

למניות הטבה ולהשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק, באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה, 

מבלי להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה, והכל בכפוף להוראות תקנון זה. יובהר כי אין באמור בכדי לגרוע 

 לחוק ניירות ערך. ב46מהוראות סעיף 

כל אחת מהמניות הרגילות מזכה את בעליה בזכות להשתתף באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד  .16

 בהצבעה.

 בעל מניה .17

בעל מניה בחברה הוא מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות, ואשר לזכותו רשומה אצל חבר בורסה  .17.1

 לי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בע

בעל מניה שהוא נאמן ידווח על כך לחברה, והחברה תרשום אותו במרשם בעלי המניות, תוך ציון נאמנותו  .17.2

ויראו אותו לעניין חוק החברות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון החברה, 

ה לכל דבר ועניין ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות הנהנה, כבעל החברה תכיר בנאמן כאמור כבעל מני

 זכות כלשהי במניה.

לעיל,  17.1מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנון זה, פרט לבעלי מניות בחברה, כאמור בתקנה  .17.3

בת הנאה לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי במניה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טו
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לעיל, במניה  17.1או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של בעל מניה כאמור בתקנה 

 בשלמותה, למעט אם בית משפט מוסמך הורה אחרת.

 תעודת מניה

התעודות, המעידות על זכות קניין במניות, תישאנה את חותמת החברה ואת חתימותיהם של דירקטור אחד  .18

י של החברה או ביחד עם מזכיר החברה או את חתימותיהם של שני אנשים כלשהם ביחד עם המנהל הכלל

 שיתמנו למטרה זו על ידי הדירקטוריון.

הדירקטוריון רשאי להחליט כי חתימה או חתימות כאמור תעשינה בדרך מכאנית כלשהי, כפי שיקבע על ידי 

 הדירקטוריון.

ל המניות בהון המונפק של החברה, לרבות מניות כל עוד מניות החברה רשומות למסחר בבורסה, הרי שכ .19

שתנבענה מהמרת ניירות ערך המירים למניות, ככל שהחברה תקצה כאלה, תירשמנה במרשם בעלי המניות 

 של החברה על שם החברה לרישומים.

פרט למקרה שתנאי ההנפקה של מניות קובעים אחרת ובכפוף להוראות כל דין, החברה לרישומים זכאית  .20

החברה, לפי בקשתה, תוך תקופה של חודשיים לאחר ההקצאה או רישום העברה, לפי העניין, לקבל מ

 תעודה אחת המעידה על מספר המניות וסוג המניות הרשומות על שמה במרשם בעלי המניות.

בכפוף להוראות חוק החברות, בכל תעודה יפורטו כמות המניות שבגינן הוצאה, מספריהן הסידוריים וערכן  .21

 הנקוב.

תעודה המתייחסת למניה הרשומה על שם שניים או יותר, תימסר לידי מי ששמו מופיע ראשון במרשם בעלי  .22

המניות, ביחס לאותה מניה, אלא אם יורו לחברה כל הבעלים הרשומים של אותה מניה, בחתימת ידם, 

 למוסרה לבעלים רשום אחר.

טוריון לצוות על ביטולה ולהוציא תעודה הושחתה, התקלקלה, אבדה או נפגמה תעודת מניה, רשאי הדירק .23

חדשה במקומה, ובלבד שתעודת המניה הומצאה לחברה והושמדה על ידה, או שהוכח לשביעות רצון 

הדירקטורים כי התעודה אבדה או הושמדה והחברה קיבלה ערובות להנחת דעתו של הדירקטוריון בעד כל 

ישולם סכום סביר, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון נזק אפשרי. בעד כל תעודת מניה שתוצא לפי תקנה זו 

 מעת לעת.

 תשלומים בעד מניות

 כל המניות בהון המונפק של החברה, תהיינה מניות שנפרעו במלואן. .24

  ילוט ושעבוד מניותח

א שילם בעל מניה את התמורה שהתחייב לה, כולה או מקצתה, במועד ובתנאים שנקבעו, אם הוצאה ל .25

ו, יוכל הדירקטוריון בכל עת למסור הודעה לאותו בעל מניות ולדרוש ממנו שישלם דרישת תשלום ואם לא

 את הסכום שטרם שולם, בצירוף הריבית שהצטברה וכל ההוצאות שהחברה נשאה בהן בגין אי סילוק כזה.

( ימים לאחר תאריך ההודעה, ומקום או מקומות אשר 14הודעה תקבע יום, שיהיה לפחות ארבעה עשר )ה .26

לשלם את דרישת התשלום או השיעור הנזכר לעיל, בצירוף הריבית וההוצאות כנזכר לעיל. ההודעה  בהם יש

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 להיות חלוטות. 
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נתמלאו הדרישות הכלולות בהודעה כנזכר לעיל, אזי בכל זמן לאחר מכן, לפני תשלום דרישת ם לא א .27

פי -התשלום או שיעור התשלום הריבית וההוצאות המגיעות בקשר למניות אלו, יוכל הדירקטוריון על

החלטה בנדון, לחלט את המניות שבגינן ניתנה הודעה כאמור. חילוט כזה יכלול את כל הדיבידנדים 

 הוכרזו ביחס למניות החלוטות ואשר לא שולמו בפועל לפני החילוט.ש

ל מניה שחולטה כך תיחשב קניינה של החברה, והדירקטוריון יהיה רשאי, בהתחשב בהוראות תקנון זה, כ .28

 למכרה, להקצותה מחדש או להעבירה באופן אחר כפי שיראה לנכון.

לחוק החברות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן כל  ניות שחולטו וטרם נמכרו תהינה מניות רדומות בהתאםמ .29

 עוד הינן בבעלות החברה.

דירקטוריון יוכל בכל עת לפני מכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של כל מניה שחולטה לבטל ה .30

 את החילוט באותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. 

ל המניות שחולטו כאמור, אולם הוא ימשיך לחוב כל בעל מניות שמניותיו חולטו יחדל להיות הבעלים ש .31

לחברה את כל דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון מניות אלו או 

עבורן בזמן החילוט, בצירוף הריבית על אותם הסכומים למן יום החילוט ועד יום התשלום, בשיעור 

לא אם נמכרו המניות שחולטו והחברה קיבלה את מלוא המקסימלי שיהיה מותר אותה עת לפי חוק, א

 התמורה שלה התחייב בעל המניות, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

עלתה התמורה שנתקבלה בשל מכירת המניות שחולטו על התמורה שלה התחייב בעל המניות שחולטו  .32

, כפוף להוראות הסכם כזו הכאמור, זכאי בעל המניות להשבת התמורה החלקית שנתן עבורן, אם היית

ההקצאה, ובלבד שהתמורה שתיוותר בידי החברה לא תפחת ממלוא התמורה שלה יתחייב בעל המניות 

 שחולטו, בתוספת ההוצאות שנלוו למכירה.

תשלום סכום ידוע שלפי תנאי הקצאת -וראות תקנון זה בדבר חילוט מניות תחולנה גם על מקרים של איה .33

ועד קבוע, כאילו היה סכום זה עומד להיפרע בתוקף דרישת תשלום שנמסרה המניה מגיע זמן פירעונו במ

 והודיעו על אודותיה.

חברה תהיה זכות שעבוד מדרגה ראשונה על כל המניות הרשומות על שמו של כל בעל מניות, פרט למניות ל .34

יות לחברה, בין שנפרעו במלואן, וכן על ההכנסה ממכירתן לסילוק חובותיו והתחייבויותיו של אותו בעל מנ

בעצמו או יחד עם כל אחד אחר, בין שהגיע מועד הסילוק של חובות אלה או מועד הקיום של ההתחייבויות 

האלה, ובין שלא הגיע, יהיו מקורות החובות אשר יהיו, ולא תיווצרנה כל זכויות שביושר על כל מניה. 

כרזו מזמן לזמן על המניות האלו. אלא אם העכבון והשעבוד הנזכרים לעיל יחולו על כל הדיבידנדים אשר יו

מצד החברה על השעבוד או העכבון  רידי החברה של העברת מניות ייחשב כוויתו-הוחלט אחרת, הרישום על

 )אם יהיו( של המניות.

די לממש את השעבוד הנזכר לעיל יהיה הדירקטוריון רשאי למכור את המניות המשועבדות באופן אשר כ .35

לעיל,  27ל דעתו; אולם אין למכור כל מניה אלא אם עברה התקופה הנקובה בתקנה ייראה לו, לפי שיקו

ונמסרה לבעל המניות )או למי שזכאי לפנייה עקב מותו או עקב פשיטת רגלו או פירוקו או כינוס נכסיו( 

הודעה בכתב האומרת כי יש בדעת החברה למכור את המניה, ובעל המניות או מי שזכאי למניה כאמור לא 

ילמו את החובות הנזכרים לעיל או לא מילאו או לא קיימו את ההתחייבויות הנזכרים לעיל במשך ארבעה ש

 ( יום מיום משלוח הודעה זו.14עשר )
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הכנסה מכל מכירה כזו, לאחר סילוק הוצאות המכירה, תשמש לסילוק חובותיו ומילוי התחייבויותיו של ה .36

וההתקשרויות שמועד סילוקן או קיומן טרם הגיע( ויחולו  בעל מניות כזה )לרבות החובות, ההתחייבויות

 בשינויים המחויבים. 26הוראות תקנה 

ידי השימוש בסמכויות שניתנו לעיל, -מקרה של מכירה לאחר חילוט או לשם הוצאה לפועל של שעבוד עלב .37

כש יהיה הדירקטוריון רשאי למנות אדם לחתום על כתב העברה של המניה שנמכרה ולרשום את הרו

במרשם בעלי המניות כבעל המניות שנמכרו, והרוכש לא יהיה חייב לוודא שפעולות אלו נעשו כהלכה, ולא 

יהיה זה מעניינו למה הוצאו כספי המכירה, ולאחר שנרשם שמו במרשם בעלי המניות ביחס למניות אלו, לא 

ביעת דמי נזק מהחברה ידי המכר תהיה רק בת-יעורער תוקפו של המכר, ותרופתו של כל אדם שנפגע על

 וממנה בלבד.

 מגבלות על החזקת מניות

חוק שירותים )" 2016-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים(, התשע"ו .38

"(, מטיל הוראות על בעל מניות שהוא בעל עניין, כהגדרתו בחוק שירותים פיננסיים.  הפרת פיננסיים

 החברה לפעול בתחום פעילותה. משכך, יחולו ההוראות כדלקמן: שיונותהוראות אלו, עלולה לפגוע ברי

מהון המניות של החברה או  10%בעל מניות בחברה לא יחזיק, לבד או עם אחרים, שיעור העולה על  .39

 מזכויות ההצבעה בה מבלי שקיבל לכך היתר החזקה מאת המפקח על שירותים פיננסיים. 

של החברה, אשר תגרום לבעל מניות להחזיק בכמות עודפת של מניות, כל העברה או רכישה של ניירות ערך  .40

מעבר לכמות המותרת על פי מגבלת ההחזקות כאמור, הינה אסורה ולא תחייב את החברה או את בעלי 

 המניות האחרים. 

"(, ידווח על כך לחברה בעל מניות מפרעלו החזקותיו של בעל מניות כלשהו מעבר למגבלת ההחזקות )" .41

 מיידי, תוך פירוט שיעור ההחזקות העודף שבבעלותו.  באופן

עם היוודע לחברה דבר ההפרה על ידי בעל המניות המפר, בין כתוצאה מהודעה כאמור, בין אם עקב מסירת  .42

 דיווח על פי חוק ניירות ערך ובין אם אחרת, תפעל החברה באופן הבא: 

שיעור ההחזקות העודף, תהיינה מניותיו של בעל מניות אשר מקנות לבעל המניות המפר את  .42.1

לחוק החברות, והן לא תקנינה זכויות כלשהן, כל עוד הינן  308מניות רדומות כמשמעותן בסעיף 

בבעלות אותו בעל מניות )כמות המניות שיורדמו תהא שווה לכמות המניות שיש להרדים על מנת שבעל 

 ות הרדומות"(. המניות המפר לא ייחשב עוד כבעל מניות מפר( )"המניות העודפ

החברה תיתן לבעל המניות המפר התראה בדבר הפרתו, והוא יידרש להקטין את החזקותיו בהון  .42.2

 המניות תוך שלושה ימי מסחר מקבלת ההודעה. 

ככל שבעל המניות המפר לא ימכור את החזקותיו העודפות תוך פרק הזמן שהוקצב לו לשם כך  .42.3

מות המניות שיחולטו תהא שווה לכמות המניות שיש כאמור, יחולטו המניות העודפות הרדומות )כ

 לחלט על מנת שבעל המניות המפר לא ייחשב עוד כבעל מניות מפר(.

המניות שיוחלטו כאמור, יועברו לחזקתו של נאמן שימונה על ידי החברה ואשר יקבל מהחברה  .42.4

הבורסה או מחוץ הוראה בלתי חוזרת למכור, באופן מיידי, את המניות העודפות הרדומות באמצעות 

 לבורסה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא כל הגבלה על מחיר המכירה. 
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ככל שבתקופת הביניים, החל ממועד גילוי הפרת מגבלת ההחזקות על ידי בעל המניות המפר ועד  .42.5

לחילוט המניות, יחול מועד קובע לעניין השתתפות של בעלי מניות באסיפה הכללית של החברה או 

יבידנד שיחולק על ידי החברה או מניות הטבה שיוחלטו על ידי החברה או זכויות שיוצעו על לקבלת ד

( לא תאפשר לבעל המניות המפר להשתתף באסיפה הכללית לגבי כמות 1ידי החברה, אזי החברה: )

( החברה תחלק את הדיבידנד או מניות ההטבה או הזכויות, לפי 2)-המניות העודפות הרדומות; ו

לבעל המניות המפר, אך חילוט המניות יתייחס גם לחילוט הדיבידנד, או מניות ההטבה, או  העניין,

 הזכויות, לפי העניין, שחולקו לו כאמור, וכן לכל פירות אחרים הנובעים מהמניות העודפות הרדומות. 

כל אחד מבעלי המניות בחברה מסכים מראש ומתחייב לסייע בביצוע ההוראות המתוארות לעיל  .42.6

תן את הסכמתו לחבר הבורסה המחזיק במניותיו של בעל המניות, למסור לחברה כל מידע שיידרש ונו

לה לשם הגשמת הוראות פרק זה, ולרבות הסכמתו להסרת חיסיון בנקאי ולשתף פעולה עם החברה 

 לביצוע ההוראות המתוארות לעיל. 

בעלי המניות בחברה, היה והופרה מגבלת ההחזקות כתוצאה מהסכמים או הסדרים אחרים בין  .42.7

אזי כמות המניות העודפות הרדומות, אשר יורדמו ויחולטו כאמור, תתחלק בין בעלי המניות הקשורים 

 בהסכמים או הסדרים באופן יחסי לשיעור החזקותיהם בחברה.

 העברת מניות

חברה כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום, לרבות העברה על ידי ה .43

לרישומים או אליה, תיעשה אך ורק באמצעות כתב העברה שייחתם בחתימת יד בלבד, על ידי המעביר ועל 

ידי הנעבר, בעצמם או על ידי באי כוחם, ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי 

בעלי מניות אלא הדירקטוריון למטרה זו. בכפוף להוראות חוק החברות, העברת מניות לא תירשם במרשם 

לאחר שנמסר לחברה כתב העברה חתום. המעביר ימשיך להיחשב כבעל המניות המועברות לכל דבר ועניין 

 עד לרישום הנעבר כבעל המניות המועברות במרשם בעלי המניות.

כתב העברת מניה ייערך בצורה המקובלת בישראל או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון. ככל  .44

ר או מקבל ההעברה הינם תאגיד, יינתן אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר, שזהותו שהמעבי

 מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי העניין.

יעלה, החברה רשאית לסגור את מרשם בעלי המניות למשך הזמן שייקבע על ידי הדירקטוריון ובלבד שלא  .45

בסך הכל, על שלושים יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהיה סגור, לא תירשם העברת מניות במרשם. מבלי 

לגרוע מהאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון לקבוע מועדים לעניין הזכאות להצביע באסיפה כללית, לקבל 

 וף לחוק החברות.תשלום דיבידנד, לקבל הקצאה של זכויות כלשהן או לכל מטרה חוקית אחרת, הכול בכפ

בכפוף להוראות תקנון זה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, יהיו המניות שבהון החברה, ששולם  .46

 בעבורן מלוא הסכום, ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

ת כל כתב העברה יוגש למשרד או לכל מקום אחר כפי שיקבע הדירקטוריון, לשם רישום, ביחד עם תעודו .47

המניות שעתידים להעביר, ככל שהוצאו, וכל ההוכחות האחרות שידרוש הדירקטוריון בדבר זכות הקניין 

 של המעביר או זכותו להעביר את המניות. כתבי העברה שירשמו, יישארו בידי החברה.

החברה תהא זכאית לגבות תשלום עבור רישום ההעברה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת,  .48

 שר יהיה סביר בהתחשב בנסיבות העניין.וא

 הסבת זכויות



8 

 

 הסבת זכות במניות רשומות .49

בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אם הוכח לחברה, להנחת דעתו של הדירקטוריון 

ובדרכים שנקבעו על ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות הרשומות במרשם על שם 

 רשום, תכיר החברה בנסב, ובו בלבד, כבעל הזכות במניות האמורות. בעל מניות

 רישום במרשם בעלי מניות

 רישום בעלי מניות .50

בכפוף להוראות תקנון זה, החברה תשנה את רישום הבעלות במניות במרשם בעלי המניות אם נמסר לחברה        

ל הדירקטוריון ובדרכים שנקבעו על צו של בית משפט לתיקון המרשם או אם הוכח לחברה, להנחת דעתו ש

ידו, כי נתקיימו התנאים שבדין להסבתה של הזכות במניות. החברה לא תכיר בזכות כלשהי של אדם 

 במניות לפני שהוכחה זכותו כאמור לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לסרב לביצוע הרישום או לעכבו, כפי שהיה רשאי  45.1

 הבעלים הרשום בעצמו את המניה, לפני הסבת הזכות.לעשות אילו העביר 

לעיל, יהיה  45בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות תקנון זה, אדם שנעשה זכאי למניה, כאמור בתקנה  .51

 זכאי לבצע העברה של המניות כשם שהיה רשאי לעשות הבעלים הרשום בעצמו, לפני הסבת הזכות.

לאחר תום שבע שנים מיום הרישום במרשם ותעודות מניה  - החברה רשאית להשמיד כתבי העברת מניות .52

לאחר שבע שנים מתאריך ביטולן. חזקה לכאורה שכל כתבי ההעברה והתעודות שהושמדו כאמור  -שבוטלו 

 היו בעלי תוקף מלא ושההעברות, הביטולים והרישומים, לפי העניין, נעשו כדין.

 שינויים בהון

סיפה הכללית ברוב רגיל, להגדיל את הון המניות הרשום של החברה רשאית, בהחלטה שנתקבלה בא .53

 ב לחוק ניירות ערך.46החברה ו/או ליצור סוגי מניות נוספים בהון החברה, בכפוף להוראות סעיף 

 בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה, בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית, ברוב רגיל: .54

קן למניות בנות ערכים נקובים גדולים יותר מערכן לאחד את מניותיה, כולן או מקצתן, ולחל .54.1

 הנקוב של מניותיה הקיימות.

לחלק את מניותיה, כולן או מקצתן, חלוקת משנה, למניות בנות ערכים נקובים קטנים מערכן  .54.2

 הנקוב של מניותיה הקיימות.

 להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה לפדיון הון. .54.3

יל, רשאי הדירקטוריון ליישב, לפי שיקול דעתו, כל קושי שיתעורר בקשר לשם ביצוע כל החלטה כאמור לע

 לכך.

מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, הרי שאם כתוצאה מהאיחוד או החלוקה  .55

 כאמור לעיל יוותרו בידי בעלי מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, לפעול כדלקמן:

כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה ותמורת  לקבוע, .55.1

 המכירה תשולם לזכאים, בתנאים ובאופן שיקבעו.
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להקצות לכל בעל מניה שלא תזכה את בעליה במניה שלמה, מניות מסוג המניות שהיה קיים  .55.2

בר ייצור מניה אחת בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם הש

 שלמה והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי העניין.

  50.1לקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד המניות שהוקצו כאמור בתקנה  .55.3

 לעיל, לרבות בדרך שבה ניתן לפרוע את הסכומים על חשבון מניות הטבה.

 לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה. לקבוע כי בעלי שברי מניות .55.4

לקבוע כי בעלי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה שלמה בערך נקוב  .55.5

מסוים או פחות ממנו ויהיו זכאים לקבל מניה שלמה, בגין שבר של מניה שלמה שערכה הנקוב 

 גבוה מן הערך הנקוב האמור.

שהתקבלה באסיפה הכללית ברוב רגיל, לבטל הון מניות רשום שטרם הוקצה, החברה רשאית, בהחלטה  .56

 ובלבד שאין התחייבות של החברה, לרבות התחייבות מותנית, להקצות את המניות.   

 שינוי זכויות

בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים, תהא החברה רשאית, בהחלטה שהתקבלה באסיפה  .57

מלבד אם תנאי ההקצאה של המניות מאותו סוג מתנים אחרת(, לבטל, להמיר, להרחיב, הכללית ברוב רגיל )

להוסיף, לצמצם, לתקן או לשנות באופן אחר את זכויותיו של סוג ממניות החברה, ובלבד שהתקבלה לכך 

הסכמה בכתב של כל בעלי המניות מאותו סוג, או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות 

וג ברוב רגיל, או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של סוג מסוים ממניות החברה וכפי מאותו ס

 שהותנה.

ההוראות הקבועות בתקנון זה בעניין אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המחויבים, על כל אסיפת סוג,  .58

ו על ידי שלוח, ובלבד שמנין חוקי באסיפת סוג יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בפתיחת האסיפה, בעצמם א

לפחות שני בעלי מניות שבבעלותם לפחות עשרים וחמישה אחוזים ממספר המניות שהונפקו מאותו סוג. אם 

לא יתהווה מנין חוקי כאמור תדחה אסיפת הסוג למועד אחר ובאסיפה הנדחית יתהווה מנין חוקי בכל 

 מספר משתתפים, ללא תלות במספר המניות שבבעלותם. 

לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות שהונפקו, בין בזכויות רגילות ובין בזכויות  הזכויות המוקנות .59

לעיל כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או  53בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות, לא תיחשבנה לצורכי תקנה 

הן ובין שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא, בין בדרגה שווה ל

בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן, וכן לא תיחשבנה לצורכי התקנה האמורה כאילו הומרו, צומצמו, נפגעו או 

שונו באופן אחר, על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו, והכל, אלא אם כן הותנה 

 במפורש אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.

 אחריםהנפקת מניות וניירות ערך 

 הנפקה והקצאה .60

הדירקטוריון רשאי להנפיק או להקצות מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים למימוש  .60.1

למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; לעניין זה יראו ניירות ערך המירים, הניתנים 

האמור לעיל, למימוש במניות, כאילו הומרו או מומשו במועד ההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות 

יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק את המניות וניירות הערך האחרים כאמור לעיל, להעניק 

זכויות ברירה לרכישתם לרבות אופציות, או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על 
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ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים שיקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הוראה אחרת הקשורה לכך, 

 הכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון. ו

 לעיל ניתנת לאצילה כדלקמן: 55.1סמכות הדירקטוריון כמפורט בתקנה  .60.2

בהנפקה או בהקצאה של ניירות ערך במסגרת תכנית תגמול  -לוועדת דירקטוריון  .60.2.1

עובדים או הסכמי העסקה או שכר בין החברה ובין עובדיה, או בין החברה ובין 

רה שהדירקטוריון שלה הסכים לכך מראש, ובלבד עובדים של חברה קשו

שההנפקה או ההקצאה היא לפי תכנית שהתווה ואישר הדירקטוריון, ואשר כוללת 

 אמות מידה מפורטות לביצועה.

לוועדת דירקטוריון, למנהל הכללי או לממלא תפקיד כאמור )בס"ק זה כולם ביחד  .60.2.2

בהקצאת מניות  -עליו  "( או לאדם אחר שהמנהל הכללי המליץהמנהל הכללי" –

 עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של החברה.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות חוק החברות, ולתקנון זה, רשאי הדירקטוריון לקבוע  .61

כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי 

ל דעתו, או כי המניות תוקצינה כמניות הטבה או כי המניות תוקצינה בתמורה השווה לערכן הנקוב או שיקו

הגבוהה ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון לפי שיקול 

 דעתו.

לקבוע כי המניות החדשות בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, רשאית האסיפה הכללית  .62

"(, או כל חלק מהן, המניות החדשותהכלולות בסכום שבו הוגדל הון המניות הרשום כאמור )להלן: "

תוצענה תחילה, בערכן הנקוב או בפרמיה, לכל בעלי המניות המחזיקים אותה שעה המניות, בשיעור יחסי 

הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות.  לערך הנקוב של מניותיהם בחברה או לקבוע הוראות אחרות בדבר

ואולם, אם לא קבעה האסיפה הכללית כאמור בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, רשאי 

 לעיל. 56הדירקטוריון להציען כאמור בתקנה 

הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעד חתימה או הסכמה לחתום או  .63

חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או איגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי השגת 

במזומנים,  -הדירקטוריון בכל מקרה של הוצאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך, והכל 

בצורה אחת במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על ידי החברה, או בכל דרך אחרת, או חלק 

 וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 ניירות ערך בני פדיון

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך שיקבעו  .64

 על ידי הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

 מרשמים

 מרשמי בעלי מניות ומחזיקי איגרות חוב .65

רשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר הפרטים הנדרשים על החברה תנהל מ .65.1

פי חוק החברות, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. בכפוף להוראות החוק, עם 

רישומו במרשם, ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם 

 אלה.לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות 
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 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי חוק החברות. .65.2

 החברה רשאית לנהל מרשם בעלי מניות נוסף מחוץ לישראל בתנאים שנקבעו לעניין זה בחוק החברות. .66

החברה תנהל מרשם של המחזיקים באיגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות החברה, וכל הוראות תקנון  .67

ת תחולנה, בשינויים המחויבים לפי העניין, לגבי ניירות המירים אלה לעניין הרישום זה בקשר למניו

 במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה והסבה, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות ערך.

 

 אסיפות כלליות

 החלטות החברה בעניינים הבאים תתקבלנה באסיפה הכללית ברוב רגיל: .68

 חברה; שינויים בתקנון ה .68.1

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מן הדירקטוריון להפעיל את  .68.2

)א( 52סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, כאמור בסעיף 

 לחוק החברות;

 מינוי רואה החשבון המבקר של החברה והפסקת העסקתו; .68.3

 וריהם, בכפוף להוראות חוק החברות.מינוי דירקטורים לחברה ופיט .68.4

עד  268-ו 255אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  .68.5

 לחוק החברות; 275

לחוק החברות וכן  287-ו 286הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  .68.6

 לעיל; 49שינויים בהון כאמור בתקנה 

 )א( לחוק החברות;320עיף מיזוג כאמור בס .68.7

כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנון זה ו/או על פי החוק בהחלטה של האסיפה הכללית. בכפוף  .68.8

לחוק החברות, האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לאורגן  50להוראת סעיף 

אחראים אחר, ואם נטלה האסיפה הכללית סמכויות של דירקטוריון החברה, יהיו בעלי המניות 

 )ב( לחוק החברות.50וחבים באחריות ובחובות הדירקטורים, כאמור בסעיף 

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה  .69

 השנתית האחרונה, במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

 הבאים:סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול את הנושאים  .70

דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה, המוגש לאסיפה  .70.1

 הכללית;

 מינוי דירקטורים; .70.2

 מינוי רואה חשבון מבקר; .70.3

דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור  .70.4

 שירותים נוספים, אם יהיו כאלה;

ור לעיל, ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע על סדר נוסף על האמ .70.5

 להלן. 69היום, כאמור בתקנה 

 אסיפה כללית כאמור לעיל תכונה "אסיפה שנתית" וכל אסיפה כללית אחרת תכונה "אסיפה מיוחדת".
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 :דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו, וכן לדרישת כל אחד מאלה .71

 שני דירקטורים או רבע מן הדירקטורים המכהנים. .71.1

בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז אחד מזכויות  .71.2

ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מזכויות ההצבעה 

 בחברה.

יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים מיום שהוגשה לו נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת, כאמור לעיל,  .72

הדרישה הנ"ל בכתב כשהיא חתומה בכתב ידם של המבקשים, למועד שיקבע בהודעה על האסיפה 

להלן, ובלבד שמועד הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד  70.1המיוחדת, כאמור בתקנה 

 פרסום ההודעה, והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

 –לעיל, רשאי הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות  67לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה  .73

גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא 

פשר, תתקיים אחרי תקופה של שלושה חודשים מהיום שהוגשה הדרישה כאמור, והיא תכונס, ככל הא

 באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

 סדר יום באסיפה כללית .74

סדר היום באסיפה כללית ייקבע בידי הדירקטוריון וייכללו בו גם נושאים שבעטיים נדרש  .74.1

 להלן. 69.2לעיל וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה  66כינוסה של אסיפה מיוחדת לפי תקנה 

שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש בעל מניה, אחד או יותר,  .74.2

מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא 

 מתאים להיות נדון באסיפה כללית.

לעיל, תוגש לחברה בכתב לא יאוחר מעשרה ימים ממועד הפרסום  69.2בקשה כאמור בתקנה  .74.3

 אסיפה הכללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.אודות כינוס ה

 הודעה על אסיפה כללית .75

 .כנדרש על פי הוראות הדיןהודעה על אסיפה כללית תפורסם  .75.1

למרות האמור לעיל, ההודעה על כינוס האסיפה כללית, אשר על סדר יומה כלול נושא אשר ניתן  .75.2

לחוק החברות, תפורסם שלושים  87ר בסעיף להצביע לגביו באמצעות כתבי הצבעה כאמו

 וחמישה יום לפחות לפני כינוס האסיפה.

בכפוף להוראות חוק החברות, כל נושא שעל סדר יומה של האסיפה הכללית ניתן יהיה להצביע  .75.3

 לגביו גם באמצעות כתבי הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

ופקד במשרד הרשום או במקום המיועד לכינוס בכפוף להוראות חוק החברות, כתב הצבעה י .75.4

( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית בה עומד להצביע האדם 4האסיפה לא יאוחר מארבע )

( 6הנקוב בכתב ההצבעה. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש )

תיסגר מערכת ההצבעה "(, אז מועד נעילת המערכתשעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )"

האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד 

 נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.
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 לעיל, החברה לא תמסור הודעה על אסיפה 70.1פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה  .75.5

 כללית, הן לבעלי המניות הרשומים והן לבעלי המניות שאינם רשומים.

 תוכן ההודעה בדבר האסיפה הכללית .76

בהודעה על אסיפה כללית יצוינו סוג האסיפה, מקום כינוס האסיפה ומועדה, פירוט הנושאים  .76.1

שעל סדר היום, וכן את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לחוק החברות וחוק ניירות ערך. קבעה 

)ב( לחוק, תציין את המועד 78ברה כי אסיפה נדחית תיערך במועד מאוחר מן הקבוע בסעיף הח

 האמור בהודעה.

בהחלטתו בדבר זימון אסיפה, רשאי הדירקטוריון לקבוע את אופן הפירוט של הנושאים שעל  .76.2

סדר היום של האסיפה, אשר יימסרו לבעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה, והכל לפי שיקול 

 ו של הדירקטוריון ובכפוף להוראות חוק החברות. דעת

זו לעיל ומבלי לגרוע מכלליות הוראות  71מבלי לגרוע מסמכויות הדירקטוריון כאמור בתקנה  .76.3

תקנון זה בנוגע להעברת סמכויות על ידי הדירקטוריון, יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר את 

יון ו/או לנושא משרה בחברה, בין אם זו לעיל לוועדת דירקטור 71סמכויותיו כאמור בתקנה 

 לצורך אסיפה כללית מסוימת ובין אם לתקופה.

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה, לרבות פגם הנובע מאי קיום הוראה או תנאי שנקבעו  .77

בחוק או בתקנון זה, ולרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה, לא יפסול כל החלטה 

 קבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה, בכפוף להוראות כל דין.שהת

 דיונים באסיפות כלליות

אין לפתוח בדיון באסיפה הכללית, אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת פתיחת האסיפה. מנין חוקי  .78

( 25%)וחמישה אחוזים  שני בעלי מניות שלהם עשריםיתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, 

, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם נקבע אחרת לפחות מזכויות ההצבעה

 בתקנון זה.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תידחה האסיפה  .79

תהא חובה להודיע על כך לבעלי המניות ובכפוף בשבוע ימים, לאותו יום, לאותה שעה ולאותו מקום, מבלי ש

להוראות חוק החברות, חוק ניירות ערך והתקנות מכוח החוקים הנ"ל, או למועד מאוחר יותר, אם צוין כזה 

 בהודעה על האסיפה, או ליום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

שני בעלי מניות שלהם ה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, מנין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשע .80

, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת לפחות מזכויות ההצבעה( 25%)עשרים וחמישה אחוזים 

האסיפה. לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה 

משתתפים שהוא. על אף האמור לעיל בתקנה זו, אם כונסה האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר 

לעיל, תתקיים האסיפה הנדחית רק אם נכחו  70-ו 69הכללית על פי דרישות בעלי המניות כאמור בתקנות 

 לעיל. 68בה לפחות בעלי מניות במספר הדרוש לכינוס אסיפה כאמור בתקנה 

ר שמונה לכך על ידי הדירקטוריון, יישב בראש כל אסיפה יושב ראש הדירקטוריון, או בהעדרו, כל דירקטו .81

כללית של החברה. באין יושב ראש כאמור, או אם באסיפה כלשהי אין הוא נוכח בחלוף חמש עשרה דקות 

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, או אם סירב לשמש כיושב ראש האסיפה, רשאים הדירקטורים לבחור 

שבת בראש האסיפה. אם לא יהיו נוכחים דירקטורים או נושאי משרה באחד מבין נושאי המשרה הנוכחים ל
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אחרים או שהדירקטורים או נושאי משרה האחרים כולם יסרבו לשבת בראש האסיפה, יבחרו באחד מבעלי 

 המניות או בשלוחו של בעל מניות כאמור, לשבת בראש האסיפה.

 פרטים, כדלקמן: החברה תערוך פרוטוקולים של הליכים באסיפה הכללית, שיכללו .82

 שמות בעלי המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות על ידם. .82.1

 העניינים הנידונים באסיפה הכללית וההחלטות שהתקבלו. .82.2

 פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה הכללית, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. .83

 הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות

וניין להצביע באסיפה הכללית, יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי חוק החברות בעל מניות המע .84

או כל תקנה אחרת  2000-ותקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס

 שתהיה בתוקף במועד הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים

 לעניין הוכחת הבעלות במניות החברה.

בעל מניות רשאי להצביע באסיפה כללית או באסיפת סוג, בעצמו או באמצעות שלוח, הכל בהתאם  .85

 להוראות תקנון זה ובכפוף להוראות חוק החברות. שלוח להצבעה אינו חייב להיות בעל מניות בחברה.

, יצביע רק אחד מהם בכל אסיפה, בין בעצמו בכפוף להוראות כל דין, במקרה של בעלים במשותף במניה .86

ובין על ידי שלוח, ביחס למניה כזו. היה והשתתפו באסיפה יותר מאחד מהבעלים במשותף במניה, בעצמו 

או על ידי שלוח, יצביע זה מביניהם אשר שמו מופיע ראשון במרשם בעלי המניות ביחס למניה או באישור 

( או במסמך אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון "אישור הבעלות"ן: חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה )להל

לעניין זה, לפי העניין, והחברה תראה את הרשום הראשון במרשם בעלי המניות כמיופה כוחם של יתר 

הרשומים כמחזיקים במניה, אלה אם כן נמסר לחברה מסמך, החתום על ידי רוב הבעלים הרשומים של 

 םציין את שמו של הרשום האחר, כמייצג את המחזיקים במניה. אפוטרופוסימניה, או צו בית משפט, המ

אחדים או מנהלי עיזבון אחדים של בעל מניות רשום שנפטר, ייחשבו לצרכי סעיף זה כבעלים במשותף 

 במניות אלו. 

כל אדם הזכאי למניה רשאי להצביע מכוחה בכל אסיפה כללית באותו אופן כאילו היה הבעלים הרשום של  .87

אותה מניה, ובלבד שיוכיח, להנחת דעת הדירקטוריון, את זכותו למניה לפחות ארבעים ושמונה שעות לפני 

מועד האסיפה הכללית או האסיפה הנדחית, לפי העניין, שבה בכוונתו להצביע, אלא אם הכירה החברה 

 קודם לכן בזכותו להצביע מכוחן של מניות אלה באסיפה זו.

 -"( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה. היה הממנה כתב מינויבעה )להלן: "מסמך אשר ממנה שלוח להצ .88

תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב וייחתם בדרך המחייבת את אותו תאגיד; הדירקטוריון רשאי לדרוש, כי 

יימסר לחברה לפני כינוס האסיפה אישור בכתב, להנחת דעת הדירקטוריון, בדבר סמכותם של החותמים 

 התאגיד. כן רשאי הדירקטוריון לקבוע הוראות ונהלים בכל הקשור בכך.    לחייב את 

 במקום או הרשום במשרד יופקד, הדירקטוריון דעת להנחת, הימנו מתאים העתק אוהחתום  המינוי כתב .89

 ביחס או כללי באופן, לפעם מפעם הדירקטוריון ידי על שיקבע כפי - לה מחוצה או בישראל, אחרים או אחר

 שבה, יןיהענ לפי, הנדחית האסיפה או האסיפה תחילת לפני שעות ושמונה ארבעים לפחות - יוחדמ הלמקר

 שיקול לפי, רשאי האסיפה ראש יושב, לעיל האמור אף על. מינוי כתב אותו יסוד על להצביע השלוח מתכוון

 התקבל לא. תודע שיקול לפי, לראוי זאת מצא אם, האמור המועד לאחר גם כאמור מינוי כתב לקבל, דעתו

 .אסיפה באותה תוקף לו יהיה לא, לעיל זו בתקנה כאמור המינוי כתב
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 זכאי שהיה כפי ,האסיפה ראש כיושב ולהיבחר הכללית באסיפה בדיונים להשתתף רשאי להצבעה שלוח .90

 .המינוי בכתב אחרת צוין שלא ובלבד, הממנה המניות בעל לכך

 שתאושר אחרת צורה בכל או בישראל מקובלתה בצורה יהיה להצבעה שלוח הממנה המינוי כתב .90.1

 .הדירקטוריון ידי על

 מספר המינוי בכתב ןיצו לא. ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת סוג את יציין המינוי כתב .90.2

 בעל שם על הרשומות המניות ממספר הגבוה מניות מספר בו צוין או ניתן הוא שבגינן המניות

 כל בגין ניתן כאילו המינוי כתב את יראו, ןיהעני פיל, הבעלות באישור הנקובות או המניות

 .מניות בעל של מניותיו

 או המניות בעל שם על הרשומות המניות ממספר הנמוך מניות מספר בגין ניתן המינוי כתב אם .90.3

 בהצבעה נוכח מלהיות נמנע כאילו המניות בעל את יראו, ןיהעני לפי, הבעלות באישור הנקובות

 .בו הנקובות המניות מספר בגין תקף יהיה המינוי כתבו מניותיו יתרת בגין

 יהיה אחת הממני ביותר המחזיק מניות בעל, להצבעה שלוח מינוי בדבר זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי .91

 :אלה להוראות בכפוף, אחד משלוח יותר למנות זכאי

 .ניתן הוא שבגינן המניות מספר ואת סוג את יציין מינוי כתב כל .91.1

 מניות בעל ידי על שניתנו ,המינוי בכתבי הנקובות ,כלשהו מסוג מניות של וללהכ המספר עלה .91.2

, יןיהענ לפי, הבעלות באישור הנקובות או שמו על הרשומות ,סוג מאותו המניות מספר על ,אחד

 .מניות בעל אותו ידי על שניתנו המינוי כתבי כל בטלים יהיו

 בגינן שלוח משמש שהוא או שבבעלותו המניות מקצת מכוח להצביע םרשאי להצבעה שלוח או מניות בעל .92

 .אחר באופן מקצתן ומכוח אחד באופן המניות מקצת מכוח צביעהל הוא ורשאי ,)לפי העניין(

 פסול הוכרז או הממנה נפטר להצבעה קודם אם אף תוקף בר יהיה מינוי כתב מכוח שניתן בהצבעה קול .93

 במשרד נתקבלה כן אם אלא, המינוי כתב ןנית בגינה ראש ,המניה הועברה או המינוי כתב בוטל או דין

 אף על. יןיהענ לפי, ההעברה או הביטול, הפסלות, הפטירה בדבר בכתב הודעה ,האסיפה לפניהרשום, 

 אם, האסיפה במהלך גם כאמור הודעה לקבל, דעתו שיקול לפי, רשאי האסיפה ראש יושב, לעיל האמור

 .לראוי זאת מצא

 צוין שלא ובלבד, המינוי כתב מתייחס שאליה ,אסיפה של נדחית אסיפה כל לגבי גם תקף יהיה מינוי כתב .94

 .המינוי בכתב אחרת

 אחד ולקול החברה של הכללית באסיפה להשתתף בזכות בעליה את מזכה הרגילות מהמניות אחת כל .95

 .בהצבעה

 יןיבמנ עהההצב; המצביעים קולות יןיבמנ בהצבעה תוכרע כללית באסיפה להצבעה העומדת החלטה .96

 הצבעה ההצבעה לפני נדרשה אם אלא, האסיפה ראש יושב ידי על לכך שתיקבע בדרך תיעשה קולות

 של המונפק המניות מהון 10% לפחות מחזיקים או המחזיק מניות בעלי או מניות בעל ידי על חשאית

 ראש יושבתכריע עמדתו של  אותו לפסול או בהצבעה קול לקבל אם דעות חילוקי של הבמקר. החברה

 באופן סופי ומוחלט ובלבד שניתנה בתום לב.  האסיפה

 והערה כלשהו ברוב ובין אחד פה בין, נדחתה או נתקבלה הכללית באסיפה שהחלטה ראש היושב הכרזת .97

 את וכיחהל צורך יהיה ולא, בה לאמור לכאורה ראיה תהיה, האסיפה בפרוטוקול זה ןיבעני שנרשמה

 .נגדה או החלטה הצעת בעד שניתנו(, חסיהי חלקם את או) הקולות מספר
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 ראש ליושב. רגיל ברוב נהתקבלת הכללית האסיפה החלטות, אחר רוב בדבר החברות חוק להוראות בכפוף .98

 .מכריע קול או נוסף קול יהיה לא האסיפה

 או הדיון את לדחות או לדחותה, חוקי מנין בה שיש האסיפה בהסכמת, רשאי כללית אסיפה ראש יושב .99

 פי על כן לעשות חייב ואהו, שתקבע ולמקום אחר למועד, היום סדר שעל מסוים בנושא החלטה קבלת

 לגביו נתקבלה ושלא היום סדר על שהיה ,נושא אלא ידון לא, רוכאמ נדחית באסיפה. האסיפה דרישת

 תינתן, ימים ואחד עשריםביותר מ הכללית האסיפה נדחתה. יהידחה על הוחלט שבה באסיפה החלטה

 סדר את לשנות מבלי כללית אסיפה נדחתה. לעיל 71-ו 70 בתקנות כאמור, הנדחית האסיפה על ההודע

 ולא, האפשר ככל מוקדם, החדש המועד לגבי והזמנות הודעות הינתנת, או פחות מזה ימים 21-ב, יומה

-ו 70 תקנות לפי תינתנה כאמור וההזמנות ההודעות .הכללית האסיפהלפני  שעות ושתיים משבעים יאוחר

 .המחויבים בשינויים, לעיל 71

 הדירקטוריון

 3-יפחת מ לא הדירקטורים מספר, החברות בחוק כמשמעה ציבורית חברה הינה החברה בה התקופה במשך .100

 (.החיצוניים הדירקטורים כולל) 7 על יעלה)לא כולל הדירקטורים החיצוניים( ולא 

 את תמנה החברה של הכללית האסיפה(, חיצוניים דירקטורים בעניין לרבות) החברות חוק להוראות בכפוף .101

או על  דירקטור מינוי בדבר בהחלטה אחרת נאמר לא אם. רגיל ברובשתתקבל  בהחלטה הדירקטוריון חברי

 האסיפה בתום המסתיימת ,קצובה לתקופה וינה המינויובכפוף להוראות כל דין, , פי הוראות התקנון

 .בחברה מניות בעל להיות חייב אינו דירקטור .המינוי שלאחר הראשונה השנתית

 בציון יראו זה ולעניין) מינויו על הדירקטוריון המליץ כן אם אלא, הכללית באסיפה דירקטור ימונה לא .102

 אם או( מינויו על הדירקטוריון כהמלצת הכללית האסיפה זימון על החברה בהודעת הדירקטור של שמו

 ההודעה פרסום מיום ימים שבעה מתום יאוחר לא, רשוםה למשרד הגיש להציעו המבקש בחברה מניות בעל

 מועמדאותו  כי להציע מניות בעל אותו כוונת על המודיע, המניות בעל ידי על חתום מסמך, האסיפה על

 .בחברה כדירקטור לכהן עמדוהמ של בכתב והסכמת מצורפת כשלמסמך, כדירקטור ימונה

בכפוף להוראות כל , לעיל 95 בתקנה הקבוע וריםהדירקט של המזערי מהמספר הדירקטורים מספר פחת .103

, כאמור רביהמ למספר עד לחברה נוספים דירקטורים או דירקטור למנות רשאי הדירקטוריוןדין, יהיה 

 .הדירקטוריון ידי על מינויו שלאחר הקרובה הכללית האסיפה למועד עד יכהן כאמור שמונה דירקטורו

 תחל היד על שמונה דירקטור של כהונתו כי לקבוע תרשאי הכללית האסיפהבכפוף לכל דין,  .104

 .מינויו על ההחלטה ממועד יותר מאוחר במועד

 כל ממשרתו להעביר, רגיל ברוב בהחלטה, עת בכל רשאית הכללית האסיפה, לעיל האמור כל אף על .105

 ,וכהונת תקופת תום לפני(, החברות חוק הוראות נהחולת לגביו אשר) חיצוני דירקטור למעט, דירקטור

 אסיפה כל רשאית כן. הכללית האסיפה בפני עמדתו את להביא סבירה הזדמנות לדירקטור שתינתן ובלבד

 אחר אדם, לעיל כאמור, ממשרתו שהועבר דירקטור במקום למנות, רגיל ברוב בהחלטה, כללית

 .כדירקטור

 :הבאים מהמקרים אחד בכל מאליה תתפנה דירקטור של משרתו .106

 ;תואו הועבר ממשר התפטר אם .106.1
 

 ;הופטר לא עוד כל, רגל כפושט הוכרז אם .106.2
 

 ;לחוק 232 בסעיף כאמור בעבירה הורשע אם .106.3
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 ;לחוק 233 בסעיף כאמור משפט בית החלטת פי על .106.4
 

 ;משפטית כשיר כבלתי הוכרז אם .106.5

 ;מאליה כהונתו הסתיימה חוק פי על אם .106.6

 ;נפטר אם .106.7

 א לחוק;232במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה כאמור בסעיף  .106.8

 א לחוק.245א או 227במועד מתן הודעה לפי סעיף  .106.9

מכל סיבה שהיא, יהיו הדירקטורים המכהנים רשאים לצרף דירקטור  דירקטור משרת התפנתה אם .107

במקומו, ודירקטור כאמור יכהן עד תום התקופה בה היה מכהן קודמו אלמלא התפנתה משרתו. כמו כן, כל 

המירבי, יהיה רשאי הדירקטוריון לצרף לדירקטוריון עוד מספר הדירקטורים אינו עולה על מספרם 

דירקטורים נוספים עד למספר המירבי המותר, ותוקף הצירוף עד למועד הקרוב שבו ימונו באסיפה הכללית 

 .של החברה דירקטורים שאינם חיצוניים

 כנדרש, לחברה או הדירקטוריון ראש ליושב, לדירקטוריון הודעה מסירת ידי-על להתפטר רשאי דירקטור .108

 מועד בהודעה נקבע כן אם אלא, ההודעה שנמסרה במועד לתוקף תיכנס וההתפטרות, החברות בחוק

 .להתפטרותו הסיבות את ימסור דירקטור. יותר מאוחר

 כדירקטורים תפקידם מילוי בעד גמול לדירקטורים לשלם החברה רשאית, החברות חוק להוראות כפוףב .109

 זכאים הדירקטורים יהיו בכפוף להוראות הדין,, בנוסף. ף להוראות הדיןבכפו (מיוחדים שירותים עבור וכן)

 פעילותם עקב או הדירקטוריון בישיבות השתתפותם עקב שהוציאו וכדומה אש״ל, נסיעה הוצאות להחזר

 .כדירקטורים תפקידיהם במסגרת

 לקבל, שלה בת רהחב של או החברה של עובד גם שהינו מדירקטור למנוע כדי לעיל האמורות בהוראות אין

 .דין פי על כנדרש אושרו כאמור העסקתו שתנאי ובלבד, כאמור העסקתו בגין אחרות בותטוה שכר
 

 חיצוניים דירקטורים

 ובכלל, כהונתם לעניין ויחולולפחות בשיעור שנדרש לפי חוק החברות  חיצוניים דירקטורים יכהנו בחברה .110

 .דיןב שנקבעו ותההורא, כהונתם בגין זכאים הם להם התשלומים זה

 ותפקידיו הדירקטוריון סמכויות
 

 .דין כל פי-ועל זה תקנון פי-על לו הנתונים והכוחות הסמכויות כל יהיו לדירקטוריון .111

 המנהל תפקידי ביצוע על ויפקח החברה מדיניות את יתווה הדירקטוריון, זה תקנון מהוראות לגרוע מבלי .112

 :זה ובכלל, ופעולותיו הכללי

 ;ביניהן עדיפויות וסדרי למימונן עקרונות, החברה של הפעולה תתכניו את יקבע .112.1

 ;ליטול רשאית שהחברה האשראי מסגרת את ויקבע, החברה של הכספי מצבה את יבדוק .112.2

 ;השכר מדיניות ואת הארגוני המבנה את יקבע .112.3

 ;חוב גרותיא של סדרות של הנפקה על להחליט רשאי .112.4

 ;החברות לחוק 171 בסעיף ורכאמ, ולאישורם הכספיים הדוחות לעריכת אחראי .112.5
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 לחוק 173 בסעיף כאמור, העסקיות התוצאות ועל החברה ענייני מצב על השנתית לאסיפה ידווח .112.6

 ;החברות

 ;הכללי המנהל את ויפטר ימנה .112.7

 ועד 270-ו 255 סעיפים הוראות לפי או זה תקנון לפי אישורו הטעונות ובעסקאות בפעולות ליטחי .112.8

 ; החברות לחוק 275

 ;החברה של הרשום המניות הון גבול עד למניות המירים ערך וניירות מניות ותלהקצ רשאי .112.9

 ;העניין לפי, הטבה מניות חלוקת או דיבידנד חלוקת על להחליט רשאי .112.10

 של מניותיה בעלי מכל, החברות לחוק 1 בסעיף זה מונח כמשמעות רכישה על להחליט רשאי .112.11

 ; דעתו שיקול לפי, מהם מי או מחלקם או החברה

 ;החברות לחוק 328 בסעיף כאמור, מיוחדת רכש הצעת על דעתו והיחו .112.12

 מומחיות בעלי להיות שעליהם, ןובדירקטורי דירקטורים של הנדרש המזערי המספר את יקבע .112.13

 המספר את יקבע הדירקטוריון; החברות לחוק 240 סעיף לפי כמשמעותה, ופיננסית חשבונאית

 ומורכבות החברה פעילות היקף, גודלה, ההחבר בסוג, היתר בין, בהתחשב כאמור המזערי

 לפי הדירקטוריון סמכויות. לעיל 95 תקנה לפי שנקבע הדירקטורים למספר ובכפוף, פעילותה

 לעיל. 55.2.2 בתקנה כמפורט למעט, הכללי למנהל לאצילה תיתנונ אינן זו תקנה

 .להפעילה וריוןהדירקט רשאי, אחר לאורגן הז בתקנון או בחוק הוקנתה שלא החברה של סמכות .113

 האצלת סמכויות הדירקטוריון .114

 יןילענ לווהכ, לסמכותו יועברו הכללי למנהל הנתונות סמכויות כי להחליט רשאי הדירקטוריון .114.1

 .ם, שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הענייןמסוי זמן לפרק או, מסוים

 .מסוים יןילענ לפעול צדכי הכללי למנהל להורות רשאי הדירקטוריון, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .114.2

 לביצוע הנדרשת הסמכות את להפעיל הדירקטוריון רשאי ,ההוראה את הכללי המנהל קיים לא

 ;במקומו ההוראה

 .במקומו להפעילן הדירקטוריון רשאי, סמכויותיו את להפעיל הכללי המנהל מן נבצר .114.3

 לנושא, הכללי ללמנה מסמכויותיו להאציל הדירקטוריון רשאי, החברות חוק להוראות בכפוף .114.4

 לפרק או מסוים יןילענ אשתה היכול הדירקטוריון סמכות האצלת. אחר לאדם או בחברה משרה

 .הדירקטוריון של דעתו שיקול לפי והכל ,מסוים זמן

 ןיורקטורהדי ועדות

 חברי מקרב חברים להן למנות, ועדות להקים ןוהדירקטורירשאי , החברות חוק להוראות בכפוף .115

 כולן, סמכויותיו את דירקטוריון תלוועד ולהאציל(, דירקטוריון״ ״ועדת: להלן)מחוצה לו  או הדירקטוריון

 .מקצתן או

 תבוועד. דירקטוריון חבר שאינו מי יכהן לא, מסמכויותיו לה אצל שהדירקטוריון דירקטוריון תבוועד         

 .דירקטוריון חברי שאינם מי גם שיכהנו יכול, בלבד להמליץ או לדירקטוריון לייעץ שתפקידה דירקטוריון

, דירקטוריון תלוועד מסמכויותיו להאציל רשאי הדירקטוריוןאין  שלהלן בנושאים, לעיל האמור אף על         

 :בלבד המלצה לשם ועדות להקים רשאי יהיה אולם
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 ;לחברה כללית מדיניות קביעת .115.1

 בידי מראש שהותוותה למסגרת בהתאם החברה מניות של ברכישה מדובר כן אם אלא, חלוקה .115.2

 הדירקטוריון;

 בדבר דעת חוות מתן או הכללית האסיפה אישור הטעון ןייבענ הדירקטוריון עמדת קביעת .115.3

 ;החברות לחוק 329 בסעיף כאמור, מיוחדת רכש הצעת של כדאיותה

 ;דירקטורים מינוי .115.4

 או, למניות למימוש הניתנים או למניות םמיריה ערך ניירות של או מניות של הקצאה או הנפקה .115.5

 ;דירקטוריון תלוועד מותרת אצילה למעט, חוב גרותיא סדרת של

 ;כספיים דוחות אישור .115.6

 275 עד 270 -ו 255 סעיפים הוראות לפי הדירקטוריון אישור הטעונות ופעולות לעסקאות אישור .115.7

 .החברות לחוק

 שנעשתה פעולה או שהתקבלה כהחלטה כמוה, דירקטוריון תבוועד שנעשתה פעולה או שהתקבלה החלטה .116

. מסוימת ועדה לגבי או מסוים יןילענ, הדירקטוריון ידי על אחרת במפורש נקבע אם אלא, בדירקטוריון

 אין ואולם, דירקטוריון עדתולו סמכויות אצילת לבטל או לצמצם, להרחיב פעם מדי רשאי הדירקטוריון

 כלפי פיה על פעלה שהחברה דהוע של החלטה של בתוקפה לפגוע כדי כאמור סמכויות ביטול או בצמצום

 .ביטולה על ידע שלא, אחר אדם

 פעילות ועדות דירקטוריון  .117

רוב חברי הועדה אלא אם נקבע אחרת  יהיה ןודירקטורי ועדת של ישיבה לפתיחת החוקי ייןהמנ .117.1

 .ובכפוף להוראות כל דין הדירקטוריון ידי על

 על גם, המחויבים בשינויים, יחולו, הדירקטוריון פעולות ןיבעני זה בתקנון הכלולות הוראות .117.2

, זה יןילענ הדירקטוריון ידי על שניתנו הוראות במקומן באו לא עוד כל, הדירקטוריון ועדות

 .החברות חוק להוראות בכפוף והכל

 או החלטותיה על שוטף באורח לדירקטוריון תדווח דירקטוריון ועדתבכפוף לכל דין,  .117.3

דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון,  החלטות או המלצות של ועדת .המלצותיה

 תובאנה לידיעת הדירקטורים לפני הדיון בדירקטוריון באותן החלטות והמלצות.

 דירקטור לפחות יכהן, הדירקטוריון מסמכויות סמכות להפעיל הרשאית, דירקטוריון ועדת בכל .117.4

 .אחד חיצוני

 ועדת ביקורת .118

 . תביקור ועדת חבריו מבין ימנה הדירקטוריון .118.1

הרכב  משלושה יפחת לא הביקורת ועדת של חבריה מספרלעיל,  112.4על אף האמור בתקנה  .118.2

 .וועדת הביקורת יהיה בכפוף לחוק החברות

 על עליה יוטל אשר אחר תפקיד כלוכן  ,החברות בחוק הקבוע פי על יהיו הביקורת ועדת תפקידי .118.3

 .הדירקטוריון ידי

 חיצוני.יושב ראש ועדת הביקורת יהיה דירקטור   .118.4
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 רקטוריוןהדי פעולות
 

 ישיבותיו את ולדחות תפקידיו ביצוע לשם להתכנס רשאי הדירקטוריון, זה תקנון להוראות בכפוף .119

 .לנכון שימצא כפי ודיוניו פעולותיו את ולהסדיר

 (.״הדירקטוריון ושב ראשי״: להלן) הדירקטוריון ראש כיושב לכהן חבריו מבין אחד ימנה הדירקטוריון .120

 לא אם. ובמשרת הדירקטוריוןיושב ראש  ןיכה שבה התקופה את לקבוע רשאי ריוןהדירקטו

כל עוד הוא מכהן כדירקטור ולא התקבלה  ובמשרת הדירקטוריון ראש יושב ןיכה, כאמור תקופה נקבעה

 .בדירקטוריון החברה החלטה על החלפתו

 מישיבת הדירקטוריון ראש יושב נעדר. וינהלן הדירקטוריון ישיבות בראש ישבי הדירקטוריון ראש יושב .121

 שנקבע מהמועד דקות 15 תוך דירקטוריון לישיבת הופיע לא או, מראש שמסר הודעה פי על, דירקטוריון

 .הישיבה ראש כיושב מהם באחד הנוכחים הדירקטוריון חברי יבחרו, הישיבה לקיום

 .בכפוף להוראות כל דיןו, ההחבר צרכי לפי לישיבותיו יתכנס הדירקטוריון .122

 ישיבת לקיום והמועד המקום את ולקבוע, עת בכל הדירקטוריון את לכנס רשאי הדירקטוריון ראש יושב .123

 .הדירקטוריון

 כל בהתקיים הדירקטוריון את לכנס חייב יהיה הדירקטוריון ראש יושב, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .124

 :מאלה אחד

 שיפורט בנושא דיון לשם, לפחות דירקטורים שני מאת הדירקטוריון לכינוס דרישה קבלת .124.1

 לכינוס דרישה בקבלת יהיה די, לחוק החברות 257מתקיים האמור בסעיף  םוא, בדרישתם

 ;בדרישתו שיפורט, בנושא דיון לשם, לפחות אחד דירקטור מאת הדירקטוריון

 ;הדירקטוריון של פעולה המצריכים הכללי המנהל של דיווח או הודעה קבלת .124.2

 .החברה של החשבונאית בבקרה מהותיים ליקויים על המבקר ןהחשבו רואה מאת הודעה קבלת .124.3

 ללא, הדירקטוריון את הדירקטוריון ראש יושב יכנס, לעיל כאמור דיווח או הודעה קבלת עם .124.4

 .יןיהענ לפי, דיווחה או ההודעה, הדרישה ממועד ימים 14 מתום יאוחר ולא, דיחוי

 כינוס ישיבת דירקטוריון .125

 מועד לפני סביר זמן הדירקטוריון חברי לכל תינתן טוריוןהדירק כינוס על מראש הודעה .125.1

 .הישיבה

 להתכנס ,הדירקטורים רוב בהסכמתבמקרים דחופים ו, הדירקטוריון רשאי, לעיל האמור אף על .125.2

  .הודעה ללא לישיבה

 :יכלול והוא, הדירקטוריון ראש יושב בידי ייקבע הדירקטוריון ישיבות של היום סדר .126

 ;הדירקטוריון שרא יושב שקבע נושאים .126.1

 ;לעיל 119 בתקנה כאמור שנקבעו נושאים .126.2

 כינוס טרם סביר זמן, הדירקטוריון ראש מיושב ביקש הכללי שהמנהל או שדירקטור נושא כל .126.3

 (.היום״ ״סדר: להלן) היום בסדר לכללו, דירקטוריון ישיבת

 העניינים של סביר פירוט וכן תתכנס בו והמקום הישיבה מועד יצוין הדירקטוריון כינוס על בהודעה .127

 .פה-בעל אשתה הויכול בכתב אשתה היכול ההודעה. היום סדר פי על, בישיבה שידונו



21 

 

 שנמסר ,הדירקטור של למענו תימסר - בכתב הנמסרת הודעה היא אם - הדירקטוריון ישיבת על הודעה .128

 סירתהלמ הסכים אם או, אחר במקום לו תימסר ההודעה כי הדירקטור ביקש אם אלא, לחברה מראש

 .אחר במקום

 והזכאים הישיבה במועד המכהנים ,דירקטוריוןה חברי רוב יהיה דירקטוריון ישיבת לפתיחת החוקי המניין .129

 לישיבת שנקבע מהמועד שעה חצי בתום חוקי ןימני נכח לא. ובכפוף להוראות כל דין, בה להשתתף

 מניין יהיה לא אם כאמור נדחית בהבישי. יותר מאוחר למועד או שעות 48-ב הישיבה תידחה ,הדירקטוריון

 .חוקי מניין יהוו להצביע שאיםרוה הנוכחים הדירקטורים מכינוסה השעה מחצית בתום חוקי

 הצבעה בישיבות דירקטוריון .130

 קולות ברוב נהתקבלת הדירקטוריון החלטות. דירקטור לכל אחד קול יהיה בדירקטוריון בהצבעה

 ראש ליושב. הנמנעים קולות את בחשבון להביא מבלי, בה מצביעיםהו בישיבה הנוכחים הדירקטורים

 ,החלטה הצעת חשבית, שקולות הדעות היו .בהצבעה שוויון של במקרה מכריע קול יהיה לא הדירקטוריון

 .כנדחית ,הדירקטוריון חברי הצביעו שעליה

 טוריםהדירק שכל ובלבד התקשורת אמצעי בכל שימוש באמצעות ישיבות לקיים רשאי הדירקטוריון .131

 לניהולה והדרכים האופן את להסדיר רשאי הדירקטוריון. בזמן בו זה את זה לשמוע יכולים המשתתפים

 .תקשורת באמצעי ישיבה של

 להשתתף הזכאים הדירקטורים שכל ובלבד, בפועל התכנסות ללא אף החלטות לקבל רשאי הדירקטוריון .132

 כאמור שנתקבלה החלטה. עניין באותו לדיון להתכנס שלא הסכימו להחלטה שהובא יןיבענ ולהצביע בדיון

 .כדין ונוהלה שכונסה וריוןטדירק בישיבת נתקבלה, כאילו, ועניין דבר לכל, תקפה תהא

 פרוטוקולים

 הפרוטוקולים .הדירקטוריון בישיבות ההליכים שלבכתב  פרוטוקולים ייערכו כי ,לכך יגרום הדירקטוריון .133

 :שלהלן הפרטים את, היתר בין ,ויכללו, חברה בצורה מסודרתב וריישמ

 האחרים בכל ישיבת דירקטוריון; והנוכחים המשתתפים הדירקטורים שמות .133.1

 .שנתקבלו וההחלטות הדירקטוריון בישיבות שנדונו העניינים .133.2

 ין;העני לפי, הישיבה ראש יושב בידי או הדירקטוריון ראש יושב בידי ייחתם פרוטוקול כל .133.3

 .בו לאמור לכאורה ראיה שישמ כאמור ונחתם שאושר פרוטוקול

 החלטות קבלת ועל דירקטוריון ועדת כל של ישיבותיה על גם נהחולת, לעיל 128 תקנה הוראות .134

 .לעיל 127 בתקנה כאמור, התכנסות ללא דירקטוריוןשל ה

 הכללי המנהל

 אחד כל) אחד כללי ממנהל יותר למנות הוא ורשאי, לחברה כללי מנהל, לעת מעת, ימנה הדירקטוריון .135

 בכל להחליפו או הכללי המנהל את לפטר הדירקטוריון רשאי כןכמו (. הכללי״ ״המנהל: להלן ייקרא מהם

 .לנכון שימצא עת

 .דירקטור להיות חייב ואינו בחברה מניות בעל להיות חייב אינו הכללי המנהל .136

 וכפוף ןהדירקטוריו שקבע המדיניות במסגרת, החברה ענייני של שוטףה לניהול אחראי הכללי המנהל .137

 .להנחיותיו
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 אחר לאורגן מכוחו או זה בתקנון או בחוק הוקנו שלא והביצוע הניהול סמכויות כל תהיינה הכללי למנהל .138

 אם ,לעיל 110 תקנה להוראות בהתאם, לדירקטוריון ממנו נהועברתש כאמור סמכויות למעט החברה של

 .הדירקטוריון של לפיקוחו נתון יהיה הכללי המנהל נה;ועברת

 למנהל ולהעניק למסור, לעת מעת, הדירקטוריוןרשאי , זה תקנון ולהוראות החברות חוק להוראות פוףבכ .139

 מסמכויות להעניק רשאידירקטוריון וה, בעיניו שיראה כפי, זה תקנון לפי לדירקטוריון שיש סמכויות הכללי

 רשאי וכן, ויבעינ שייראה כפי הגבלות ובאותן תנאים באותם, מטרות לאותן, תקופה לאותה אלה

, חלקן או כולן, תחתן או במקומן והן בנדון סמכויות על ויתור ללא הן, אלה סמכויות להעניק הדירקטוריון

 .ןחלק או כולן, אלה סמכויות ולשנות לשלול, לבטל לעת מעת רשאי והוא

 לאצול, הדירקטוריון באישור, רשאי הכללי המנהל, להלן 144 בתקנה מהאמור לגרוע מבלי .140

 כללי באישור בין ינתןיש יכול כאמור הדירקטוריון אישור .לו הכפופים, לאחרים או לאחר, יותיומסמכו

 .םמסוי יןילענ ובין

 כפי, ובהיקף במועדים ,בנושאים דיווחים לדירקטוריון יגיש הכללי המנהל, דין כל מהוראות לגרוע מבלי .141

 .רקטוריוןהדי נהלי במסגרת ובין מסוימת בהחלטה בין, הדירקטוריון שיקבע

 ברווחים השתתפות אוו/ עמילות דמי אוו/ משכורת תשלום ידי על שישולם יכול הכללי המנהל של שכרו .142

 .אחרת דרך בכל אוו/, לרכישתם זכות או ערך ניירות הענקת ידי על אוו/

 עסקאות ואישור פעולות תוקף

 ידי-על או דירקטוריון ועדת ייד-על או הדירקטוריון ידי על שנעשו הפעולות כל, דין כל להוראות בכפוף .143

 אם אף תקפות ינההית - העניין לפי, משרה נושאכ או דירקטוריון ועדת כחבר או כדירקטור הפועל אדם כל

 או הועדה חבר הדירקטור, הדירקטוריון ועדת, הדירקטוריון במינוי כלשהו פגם שהיה מכן לאחר יתגלה

 .בתפקידו מלכהן פסול היה האמורים המשרה מנושאי שמי או, העניין לפני, המשרה נושא

 כשירות נושא משרה .144

 או עניין בעל בחברה משרה נושא היות וכן בחברה מניות החזקת, החברות חוק להוראות בכפוף .144.1

 מניות בעל שהינו או בו עניין בעלת ינהה שהחברה תאגיד לרבות, אחר תאגיד בכל משרה נושא

 משרה נושא יפסלי לא, כן כמו. בחברה רהמש נושא מהיות המשרה נושא את תפסול לא, בחברה

 עם בחוזה לעיל כאמור תאגיד כל התקשרות עקב או התקשרותו עקב בחברה משרה נושא מהיות

 .שהיא דרך ובכל שהוא עניין בכל החברה

 את או/ו אותו תפסול לא בחברה משרה נושא םאד של היותו, החברות חוק להוראות בכפוף .144.2

 לנושא יש שבהן בעסקאות החברה עם מלהתקשר בו עניין עלב שהוא אחר תאגיד או/ו קרובו

 .כלשהי בדרך אישי עניין המשרה

 אישור בעניין בדיונים ולהצביע להשתתף רשאי יהיה משרה נושא, חברותה חוק להוראות בכפוף .144.3

 .אישי עניין בהן לו שיש פעולות או עסקאות

 אחר אדם עם החברה של עסקה או הב משרה נושא עם החברה של עסקה, החברות חוק להוראות בכפוף .145

 :כדלקמן, בדרך יאושרו, חריגות עסקאות אינן ואשר, אישי עניין בה יש, בחברה משרה נושאשל

 גורם ידי-על או הדירקטוריון ידי-על תאושר חריגה שאינה בעסקה לעיל כאמור התקשרות .145.1

 בהחלטה יןב, הדירקטוריון ידי-על לכך שיוסמך( החברה של הביקורת ועדת לרבות) אחר

 של מסוים לסוג בהסמכה בין, כללית בהסמכה בין, הדירקטוריון הליונ במסגרת ובין מסוימת

 .מסוימת לעסקה בהסמכה ובין עסקאות
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 מסוים לסוג כללי אישור מתן ידי-על שייעשה יכול, לעיל כאמור ,חריגות שאינן עסקאות אישור .145.2

 .מסוימת עסקה אישור ידי-על או עסקאות של

 שליטה בעל או משרה נושא ידי-על לדירקטוריון הניתנת כללית הודעה, החברות חוק ראותלהו בכפוף .146

 או המשרה נושא של גילוי משום תהווה, האישי עניינו פירוט תוך, מסוים בגוף האישי עניינו בדבר, בחברה

 , לרבותלעיל כאמור גוף עם התקשרות כל לצורך, כאמור האישי עניינו בדבר לחברה השליטה בעל

 .אישי עניין בה יש כאמור לגוף אשר התקשרות

 חברהה בשם חתימה

 ולחתום לפעול אדם כל להסמיך הדירקטוריוןרשאי , זה תקנון ולהוראות החברות חוק להוראות בכפוף .147

 .מסוימים לעניינים ובין כללי באופן בין, אחר אדם עם ביחד ובין לבדו בין, החברה בשם

 כן אם אלא החברה את תחייב לא מסמך על החתימה. החברה שם את הנושאת חותמת תהיה לחברה .148

 .ו/או שמה המוטבע המודפס שמהחותמת החברה ו/או  בצירוף החברה בשם לחתום המוסמכים עליו חתמו

 כוח-באי מינוי

 של כוחה בא להיות אדם כל של כוחו את יפותיל עת בכל הדירקטוריון רשאי, החברות חוק להוראות בכפוף .149

 כפי והכל, תנאים לאותם ובכפוף תקופה לאותה, דעת ושיקול סמכויות אותן ועם טרותמ לאותן החברה

 .לנכון ימצא שהדירקטוריון

 את, חלקי או מלא באופן, לאחר להעביר סמכות, היתר בין, אדם לאותו להעניק רשאי יהיה הדירקטוריון

 .לו המסורים הדעת ושיקול ההרשאות, הסמכויות

 וביטוח שיפוי, פטור

 נושאי משרה פטור .150

 או כולה, מאחריותו בה משרה נושאובדיעבד  מראש לפטור החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

. במידה המרבית המותרת על פי כל דין כלפיהשלו  הזהירות חובת הפרת עקבשנגרם  נזק בשל, מקצתה

וכן  בחלוקה הזהירות חובת הפרת עקב כלפיה מאחריותו דירקטור מראש לפטור רשאית אינה חברה, אולם

)גם  לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברהעקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בהחלטה או בעסקה ש

 .יש בה עניין אישי נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(

 ביטוח נושאי משרה .151

 ווטלישתשלום , הוצאה או חבות בשל בה משרה נושא של אחריותו לביטוח בחוזה להתקשר רשאית החברה

 :מאלה אחד בכל, בה משרה נושא היותו בתוקף שעשהאו מחדל  פעולה עקב עליו

 ;אחר אדם כלפי או החברה כלפי זהירות חובת הפרת  .151.1

 סביר יסוד לו והיה לב בתום פעל המשרה שנושא ובלבד, החברה כלפי אמונים חובת הפרת .151.2

 להניח

 ;החברה בטובת תפגע לא שהפעולה

 ;אחר אדם לטובת עליו שתוטל כספית חבות .151.3

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך אכיפה מנהלי שהתנהל בעניינו,  .151.4

 לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ככל שהדבר מותר על פי דין; 

דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי  הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל -"הליך מנהלי" -לעניין פרק זה         
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הליך לפי "(, חוק ייעול הליכי אכיפה)להלן: " 2011-האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת  4)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, ח' 3פרקים ח'

טת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים( לחוק )הסדר להימנעות מנקי 1האכיפה המנהלית( או ט'

, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן עיצום כספי לפי סימן ד' לפרק הרביעי לחלק 1968 -ניירות ערך, התשכ"ח

)לשעבר: חוק  1988 –, תשמ"ח התחרות הכלכליתלחוק  1התשיעי בחוק החברות; עיצום כספי לפי פרק ז'

הליך מנהלי נוסף שניתן על פי דין להעניק  כל מעת לעת; וכן נויתוקה שכל אל, כפי (ההגבלים העסקיים

ולרבות עתירה מנהלית, ערר או ערעור  וצאו בקשר אליושהשיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות 

 בקשר עם הליך כאמור.

תשלום לנפגע ()א( לחוק ניירות ערך )להלן: "1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .151.5

 "(.הפרה

 .משרה נושא של אחריות לבטח מותר יהיה או/ו מותר בשלו אשר אחר אירוע כל  .151.6

במידה וחוזה הביטוח יכסה גם את אחריותה של החברה, תהא לנושאי המשרה זכות קדימה על פני החברה  .152

 בקבלת תגמולי ביטוח.

 ניירות חוק, החברות לחוק בהתאם" משרה נושא" הגדרת תהא סעיפי הביטוח והשיפוי בתקנון זה לעניין .153

 מילוי בעת המשרה נושאי על החל אחר חוק כל וכן( זה בחוק" בכירה משרה נושא" הגדרת לרבות) ערך

 בת חברה מטעם או/ו החברה מטעם אחר בתאגיד כהונתם בעת או/ו בת בחברת או/ו בחברה תפקידם

 .בעקיפין או/ו במישרין ערך בניירות בת חברה או/ו החברה מחזיקה בו אחר בתאגיד או/ו קשורה בחברה

 שיפוי נושאי משרה .154

 - החברות חוק להוראות בכפוף

בתנאי שסכום והחברה רשאית לשפות נושאי משרה בה במידה המרבית המותרת על פי כל דין  .154.1

השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם על 

ו/או הוצאות ו/או  ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם ידי החברה על פי החלטת השיפוי,

מההון העצמי של החברה )עשרים וחמישה אחוזים(  25%, לא יעלה על להלןכאמור  תשלומים

פורסם לפני מועד מתן ש הכספי השנתי או הרבעוני המאוחד האחרון של החברה לפי הדוח

כומים שיתקבלו, אם לס ל בנוסףלפי הגבוה ביניהם והכ ,₪ 100,000,000השיפוי בפועל או 

 . יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה  .154.2

, שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, כמפורט או מחדל שהוטלה עליו או שהוציא עקב פעולה

 להלן:

הוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין חבות כספית ש .154.2.1

 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט.

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה  .154.2.2

עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

תב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית ואשר הסתיים ללא הגשת כ

כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות 

, כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 .א( לחוק החברות, או בקשר לעיצום כספי1)א()260והכל בהתאם לסעיף 
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כתב אישום בעניין שנפתחה בו חקירה פלילית" משמעו  "סיום הליך בלא הגשת

 –לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב  62סגירת התיק לפי סעיף 

חוק סדר הדין הפלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ  –)בסעיף קטן זה  1982

 לחוק סדר הדין הפלילי. 231המשפטי לממשלה לפי סעיף 

יך פלילי" משמעה חבות כספית שהוטלה על פי חוק "חבות כספית כחלופה להל

כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, 

, קנס על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות, חוק סדר הדין 1985-התשמ"ו

 הפלילי, עיצום כספי או כופר.

וציא נושא המשרה הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שה .154.2.3

או שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי 

אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה 

 שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

הוצאות שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן, בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל  .154.2.4

 עניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין.ב

 1968-()א( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף  .154.2.5

"(, כפי שתוקן בחוק ייעול הליכי אכיפה ו/או מכוח כל חוק ניירות ערך)להלן: "

 הליך מנהלי.

ר או יהיה מותר על פי דין לשפות כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מות .154.2.6

  נושא משרה.

 שיפוי מראש .154.3

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבות או הוצאה כמפורט 

ובלבד שהתחייבות לשיפוי מראש תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים , 149.2.1ף בסעי

פוי וכן לסכום או לאמת מידה לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשי

כי הם סבירים בנסיבות העניין, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים  ,שהדירקטוריון קבע

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן הסכום או 

 אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין. 

רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה בשל חבויות או הוצאות כמפורט  החברה

   לעיל. 149.2.6 -ו 149.2.2בסעיפים 

 שיפוי בדיעבד .154.4

בשל חבות, תשלום או הוצאה כמפורט בסעיף  החברה רשאית לשפות נושא משרה בה בדיעבד

 .לעיל 149.2

 כללי -פטור, שיפוי וביטוח  .155

לעניין פטור, שיפוי וביטוח, ולא יהיה בהן, כדי להגביל את החברה בכל דרך שהיא  אין בכוונת ההוראות לעיל

 המפורטים להלן:פטור, ביטוח או שיפוי של  ןלענייבהתקשרותה בחוזה 
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שאינם נושאי  ,קבלנים או יועצים של החברה ,לרבות עובדים ,י שאינם נושאי משרה בחברהמ .155.1

 ;משרה בה

שיפוי וביטוח  ,ין פטוריתהיה רשאית להתקשר בחוזה לענ נושאי משרה בחברות אחרות. החברה .155.2

 ,חברות קשורות או חברות אחרות בהן יש לה ענין כלשהו ,של נושאי משרה בחברות בשליטתה

ן יין נושאי משרה בחברה ההוראות לעיל לענייויחולו לענ ,במידה המרבית המותרת על פי כל דין

 נויים המתחייבים;בשי ,שיפוי וביטוח נושאי משרה בחברה ,פטור

שיפוי וביטוח כאמור לנושא משרה יכול שתהיה  ,התחייבות ביחס לפטור ,יובהר כי בפרק זה .155.3

 בתוקף גם לאחר שנושא המשרה חדל מלכהן בחברה.

  דיבידנדים, קרנות, מניות הטבה והיוון קרנות ורווחים

 שימצא כפי, כלשהם סכומים םהרווחי מתוך להפריש, דיבידנד חלוקת על יחליט בטרם, רשאי הדירקטוריון .156

 כפי, כלשהי אחרת למטרה או הטבה מניות לחלוקת, דיבידנד לחלוקת שמורה לקרן או כללית לקרן, לנכון

 רווחי העוקבת לשנה יעברו ,הדירקטוריון של דעתו שיקול פי על. דעתו שיקול לפי הדירקטוריון שיקבע

 .כדיבידנד לחלקם שלא החליט הדירקטוריון אשר החברה

 לעיל כאמור שהופרשו הסכומים את להשקיע הדירקטוריון רשאי, האמורות בקרנות שימוש שייעשה עד .157

 בהן לעשות או לשנותן, אלה בהשקעות לטפל, לנכון שימצא כפי, שהיא השקעה בכל, הקרנות כספי ואת

 מנהמ בחלק או קרן בכל ולהשתמש, מיוחדות לקרנות השמורה הקרן את לחלק רשאי והוא, אחר שימוש

 של דעתו שיקול פי-על הכל, החברה נכסי משאר בנפרד להחזיקה מבלי, החברה עסקי לצורך

 .שיקבע ובתנאים הדירקטוריון

, הדירקטוריון. דיבידנד חלוקת על החלטה לקבל הדירקטוריון רשאי, החברות חוק להוראות בכפוף .158

 של בדרך או במזומנים, מקצתו וא כולו, ישולם הדיבידנד כי להחליט רשאי ,דיבידנד חלוקת על המחליט

 .דעתו שיקול לפי, אחרת דרך בכל או ערך בניירות זה ובכלל, בעין נכסים חלוקת

 מניות הטבה  .159

 להון ולהפוך, הטבה מניות הקצאת על להחליט הדירקטוריון רשאי החברות חוק להוראות בכפוף  (א)

 מכל או מניות על מפרמיה, תהחברו לחוק( ב)302 בסעיף כמשמעותם, החברה מרווחי חלק מניות

-על שיקבע בסכום שלה האחרונים הכספיים בדוחות האמורים העצמי בהונה הכלול אחר מקור

 .ההטבה מניות של הנקוב מערכן יפחת לא ואשר הדירקטוריון ידי

 .במלואן כנפרעות נהיחשבת זו תקנה פי-על ינהוקצתש הטבה מניות (   ב)

 

 ,הטבה מניות או דיבידנד, זה תקנון ולהוראות בחברה המונפקות ניותהמ לסוגי הנלוות לזכויות בכפוף .160

 .עליה ששולמה פרמיה בכל להתחשב מבלי, מניה כל של הנקוב לערך יחסי באופן המניות לבעלי יחולקו

 :הדירקטוריון רשאי הטבה מניות הקצאת או דיבידנד חלוקת בדבר החלטה ביצוע לשם .161

 להתגבר כדי לו שיראו הצעדים בכל ולנקוט לכך בקשר עוררשית קושי כל עיניו ראות לפי שבילי .161.1

 .זה קושי על

 יובאו לא הדירקטוריון שיקבע מסוים מסכום הנמוך בסכום שברים או ששברים להחליט .161.2

 (נטו) התמורה את ולשלם מניות שברי למכור או ,המניות בעלי של זכותם התאמת לשם בחשבון

 .להם לזכאים
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 תוקף מתן לשם דרוש שיהיה אחר מסמך או חוזה כל על יותהמנ בעלי בשם לחתום להסמיך .161.3

 בסעיף כאמור בכתב מסמך לרישום ולהגיש לחתום להסמיך - ובמיוחד, לחלוקה או/ו להקצאה

 .החברות לחוק 291

 לבעלי ישולמו במזומנים תשלומים כי ולהחליט שיחולקו מסוימים נכסים של השווי את לקבוע .161.4

 .שנקבע השווי סמך על המניות

 למועיל שייראה כפי, להם שזכאים מי לטובת לנאמנים מסוימים נכסים או מזומנים הקנותל .161.5

 .הדירקטוריון בעיני

 או, ההקצאה את לאפשר כדי הדירקטוריון לדעת דרוש שיהיה אחר הסדר או סידור כל לעשות .161.6

 .ןיהעני לפי, החלוקה

 .הצמדה רשיהפ או ריבית ישאוי לא מניות בגין אחרות הנאה זכויות או דיבידנד .162

 שהתמורה מניה בגין אחרות הנאה זכויות או הטבה מניות או דיבידנד כל לעכב רשאי הדירקטוריון .163

 שתתקבל תמורה או כאמור סכום כל ולגבות, לחברה שולמה לא, מקצתה או כולה, עבורה שנקבעה

 המניה בגין ההתחייבויות או החובות חשבון על, אחרת הנאה זכות או ההטבה מניות כל ממכירת

 עם במשותף אם ובין החייב המניה בעל של הבלעדית בבעלותוהיא  האמורה המניה אם בין - זאתו, האמורה

 .אחרים מניות בעלי

 זכאי שלגביה מניה בגין אחרות הנאה זכויות או הטבה מניות או דיבידנד כל לעכב רשאי הדירקטוריון .164

 אותו ירשםיש עד, יןיהענ לפי, לעיל 47 עד 45 תתקנו לפי, להעבירה שזכאי או במרשם כבעליה רשםילה אדם

 .יןיהענ לפי, כדין שיעבירה עד או המניה של כבעליה אדם

 העברתם או ההטבה מניות הקצאת או הדיבידנדים תשלום דרכי את, לעת מעת, לקבוע רשאי הדירקטוריון .165

 בעלי לגבי והן מיםהרשו המניות בעלי לגבי הן, לכך בקשר והסדרים נהלים, הוראות וכן להם לזכאים

 :כדלקמן לקבוע רשאי הדירקטוריון, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי. רשומים שאינם המניות

 משלוח ידי על, רשום מניות לבעל ישולמו רשומים מניות לבעלי שיחולקו כספים או דיבידנד .165.1

 בעלים של במקרה או, המניות בעלי במרשם רשומה שהיא כפי, לכתובתו בדואר המחאה

 כל. למניה ביחס המניות בעלי במרשם ראשון מופיע ששמו למי - במניה במשותף שומיםר

 לגרוע מבלי .הרשום המניות בעל שלאחריותו הבלעדית  על ייעשה כאמור המחאה של משלוח

 ידי על שייקבעכפי  מסכום הנמוך דיבידנד סכום כי לקבוע הדירקטוריון רשאי, לעיל מהאמור

 .להלן 165.2 משנה תקנת הוראות לגביו ויחולו ,לעיל כאמור בהמחאה יישלח לא הדירקטוריון

 עשהיי רשומים מניות לבעלי שיחולקו כספים או דיבידנד תשלום כי לקבוע רשאי הדירקטוריון .165.2

 .הדירקטוריון ידי על ושייקבע יםאחראו דרך  מקום בכל אוהרשום  במשרד

 החברה באמצעות האמורים המניות לבעלי יועבר רשומים שאינם מניות לבעלי שיחולק ידנדדיב .165.3

 .הדירקטוריון ידי על שתיקבע אחרת דרך בכל או לרישומים

 בעלת קבלה לתת רשאי מהם אחד כל, מניה על במשותף כבעלים במרשם רשומים יותר או שניים אם .166

 .המניה בגין המגיעים הנאה זכויות או אחרים כספים או, אחר ערך נייר או מניה, דיבידנד כל בעד תוקף

 החברה מסמכי

  זכות עיון .167
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 ,החברות לחוק 184 בסעיפים המפורטים ברהחה במסמכי עיון זכות תהא המניות לבעלי .167.1

 .לכך שנקבעו התנאים בהתקיים

 להם הוענקה אם אלא, מהם חלק בכל או החברה במסמכי עיון זכות תהא לא המניות לבעלי .167.2

 כאמור, הדירקטוריון ידי על לכך הורשו אם או זה תקנון פי על או חיקוק פי על, כאמור זכות

 .לעיל 167.1 בתקנה

 ,זה תקנון פי על או דין פי על, בניהולו חייבת שהחברה מרשם או פנקס, ספר כל, דין כל להוראות בכפוף .168

 .או מי שהוא הסמיך לניהול אותם מסמכים הדירקטוריון שיחליט כפי, אחרים או טכניים אמצעיםב ינוהל

 מבקר חשבון רואה

 תום עד בתפקידם וישמשו שנתית אסיפה בכל יתמנו מבקרים חשבון רואי או מבקר חשבון רואה .169

  .שלאחריה השנתית האסיפה

 שכר רואה חשבון המבקר .170

 של דעתו שיקול לפי, הביקורת פעולת עבור שכרו את ןהדירקטוריו יקבע, מבקר חשבון רואה לחברה מונה

 .הדירקטוריון

 הודעות

 פי על או החוק הוראות פי על, לרישומים לחברה וכן המניות לבעלי מסמכים מסירת או תוהודע מתן .171

 .זה בפרק להלן הנזכרות הדרכים באחת ייעשו, זה תקנון

 .לעיל 70-72 ותבתקנ כאמור תימסר כללית אסיפה על הודעה .172

 מסירת הודעה לבעל מניה .173

 מסירה ידי על מניה לבעל מסמך או הודעה למסור רשאית החברה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .173.1

הכל בהתאם  – אלקטרוני דואר ידי על או בדואר משלוח ידי על או פקסימיליה ידי על או ביד

 .לפרטי המשלוח שנמסרו לה על ידי בעל המניה

 .לידיו העברתם במועד כנמסרו ייחשבו, מניה עלב של לידיו שנמסרו מסמך או הודעה .173.2

 כשהם דואר בבית למשלוח נמסרו אם כהלכה כנמסרו יחשבוי דוארב שנשלחו מסמך או הודעה .173.3

 היה שבו בזמן בוצעה כאילו תיחשב המסירה. כדין םומבוילי הנכונה הכתובת את נושאים

 נמסר שבו מהתאריך ימים משלושה יותר ולא, הדואר ידי על הרגילה בדרך נמסר המכתב

 .הדואר בבית כאמור ההודעה את המכיל המכתב

 לאחר שעות וארבע עשרים כנמסרת שביחת אלקטרוני בדואר או בפקסימיליה שנשלחה הודעה .173.4

 .שיגורה

היה והתקבלה מבעל המניה התייחסות להודעה או המסמך שנשלחו אליו, עובר לחלוף הזמן  .173.5

יה כמי שקיבל את ההודעה במועד שבו התייחס שנקבע לעיל כחזקת מסירה, ייחשב בעל המנ

 אליה. 

 שיקבע אחר מקום בכל אוהרשום  במשרדלבעל מניה  מסמך מסירת על להודיע רשאית החברה .174

 .האינטרנט באמצעות לרבות, אחרת דרך בכל או הדירקטוריון

 אחת פעם הההודע פרסום ידי על המניות לבעלי הודעה למסור החברה רשאית, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .175

 ההודעה מסירת במקום והן בנוסף הן -וזאת , העברית בשפה, בישראל המתפרסמים יומיים עיתונים בשני
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 בעלי ידי על ההודעה נתקבלה שבו כתאריך ייחשב בעיתון הפרסום תאריך. הלןל 171 בתקנה כאמור

 .המניות

 נזכר ששמו מניה לבעל םחמשלו ידי על מסמך או הודעה למסור החברה רשאית במניה במשותף לבעלים .176

 .מניה אותה לגבי המניות בעלי במרשם לראשונה

)להלן:  אחרת דרךכל ב או העברה פי על, הדין חמכובין אם , מניה לכל זכות לידיוהגיעה ש אדם כל .177

 הנעבר זכות נשאבה שממנו לאדם כדין שנמסרה מניה לאותה ביחס הודעה כל הנעבר את תחייב, "(הנעבר"

 .במרשםהנעבר  פרטי נרשמו טרםב, מניה לאותה

 כהלכה מסריםנ יחשבוי ,זה תקנון להוראות בהתאם בחברה מניות לבעל שנמסרו הודעה או מסמך כל .178

 אם בין) דין פי על במניות הזכות הסבת או מניות בעל אותו של פירוקו או רגלו פשיטת, פטירתו למרות

 כאמור מסירה או ומשלוח, המניות כבעל מקומוב אחר נרשם לא עוד כל(, לאו אם ובין כך על ידעה החברה

 הסבת מכח להן הזכאי או/ו מניות באותן יןיהמעונ אדם כל לגבי ,כמספיקים ,שהיא מטרה לכל ,יחשבוי

 .במקומו או מכוחו אם ובין מניות בעל אותו עם ביחד אם בין, דין פי על הזכות

 תקנון לפי הודעה לקבל זכאי אשר, אחר אדם כל או דירקטור, מניה בעל רשאי, דין כל להוראות בכפיפות .179

 כן ומשעשה, כללי באופן ובין מיוחד למקרה בין, בדיעבד ובין מראש בין, קבלתה על לוותר, דיןה לפי או זה

 יחשבוי, ההודעה את לתת צריך היה שבגינן, פעולה או הליך וכל, כדין ההודעה ניתנה כאילו הדבר יחשבי

 .ושרירים םכתקפי

 באיזה הודעה מתן או מסמך משלוח בדבר החברה מזכיר ידי על או דירקטור ידי על חתום בכתב אישור .180

 .בו הכלול פרט כל לגבי מכרעת כהוכחה יחשבי, זה בתקנון המפורטים מהאופנים

 יובא, מסוימת תקופה במשך יפה שכוחה הודעה או ימים מספר של מוקדמת הודעה לתת שיש אימת כל .181

 הדרכים מאחת ביותר הודעה ניתנה. אחרת נקבע אם פרט, התקופה או ימיםה מספר יןיבמנ המסירה יום

 .לעיל כאמור, כנמסרת נחשבת היא שבו ביותר המוקדם במועד נתקבלה כאילו אותה יראו, לעיל המפורטות

 לא, מניות בעל ידי על כזו מודעה של קבלה אי או, משים מבלי, אסיפה על מניות לבעל מודעה של משלוח אי .182

 .כזו באסיפה שנתקבלה החלטה כל של תוקפהב תפגע

 מיזוג

 או הכללית באסיפה רגיל ברוב יהיה החברות לחוק השמיני לחלק הראשון הפרק פי על מיזוג אישור .183

 .דין כל להוראות בכפוף והכל, ןייהענ לפי, סוג באסיפת

 רוקיפ

 הכללית האסיפה החלטת יפ על, אחר באופן או מרצון בפירוק בין, המפרק רשאי, דין כל להוראות בכפוף .184

 פי על המפרק רשאי וכן, מקצתו או כולו, הרכוש עודף את המניות בעלי בין בעין לחלק, רגיל ברוב שנתקבלה

 יחזיקו אשר ,נאמנים בידי הרכוש מעודף חלק כל להפקיד ,רגיל ברוב שנתקבלה ,הכללית האסיפה החלטת

 המפרק רשאי, בעין הרכוש עודף חלוקת לשם. כוןלנ ימצא שהמפרק כפי, המניות בעלי לטובת בנאמנות בו

 המניות בעלי בין החלוקה תבוצע כיצד ולהחליט לחלוקה העומד הרכוש של הראוי הערך את לקבוע

 .שבבעלותם בחברה השונים המניות לסוגי הנלוות בזכויות בהתחשב

 ניםפ קרבמ

 בחברה מי פנימי כמבקר יכהן לא. הביקורת ועדת להצעת בהתאם פנימי מבקר ימנה החברה דירקטוריון .185

 מי המבקר או החשבון רואה וכן, מאלה אחד כל של קרוב, בחברה משרה נושא, בחברה ענין בעל שהוא

 מטעמו.



30 

 

 מנכ״ל יהיה -, ובהיעדר קביעה כאמור הפנים מבקר על הארגוני הממונההדירקטוריון יקבע את זהות  .186

 הממונה הארגוני על מבקר הפנים. החברה

 כך יקבע אם, או, החברה דירקטוריון לאישור הפנים מבקר ידי על נהוגשת שנתית עבודה יתלתוכנ הצעות .187

 .הביקורת וועדת לאישור - הדירקטוריון
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  תמורת ההנפקה וייעודה – 5פרק  .5

 תמורת ההנפקה .5.1

בהנחה של  הצפויה בגין הנפקת המניות לציבור על פי תשקיף זה, (ברוטו)התמורה הכוללת 

של המניות המונפקות במחיר ליחידה כמפורט  הכמות המוצעת לציבורמלוא מכירת 

 אלפי ש"ח. 30,000,240-ש"ח למניה(, צפויה להסתכם בכ 4.56)בתשקיף זה 

התמורה הצפויה להתקבל )נטו( מההנפקה על פי תשקיף זה לרבות ההוצאות המשוערות של 

 .בהצעה יפורטו בהודעה המשלימה החברה הכרוכות

  ייעוד תמורת ההנפקה .5.2

 בהצעה זו ישנה תמורה כספית לחברה.

ש , תשמעל פי תשקיף זה המניות המוצעותהתמורה אשר תתקבל בידי החברה בגין הנפקת 

יקבע על ידי החברה מעת לעת ועל פי הנחיות ילמימון פעילותה השוטפת של החברה כפי ש

  דירקטוריון החברה.

 עיקר השימושים בתמורת ההנפקה הינם : 

פים וכן סהמשך מחקר ופיתוח טכנולוגית הליבה של החברה עליה יתבססו מוצרים נו .6

 .תומתקדמ אשראיו בתחומי טכנולוגיית תשלומים פיתוח טכנולוגיות חדשות

 וכן, חדירה ,נוספיםותחומים ענפים לשל החברה הקיימת העסקית הרחבת הפעילות  .7

הן בעסקים בענפים נבחרים   e-commerceכפלטפורמת תשלומים מובילה ב והתבססות 

 .מקומיים והן בפלטפורמות מקוונות גלובליות

שתומך בפעילות  שיאפשרו מינוף וחיזוק בסיס ההון חיזוק הלימות ההון של החברה .8

 .של החברה מואצתהצמיחה הוהמשך  מקורת אשראי והוזלתם ןוגיוושל החברה העסקית 

לשם  לפעילות החברה סינרגטייםשל חברות או פעילויות בתחומים מיזוגים ורכישות ביצוע  .9

 ו/או חדירה לתחומי פעילות נוספים. האצת הצמיחה

בפרק  6.32 -ו 6.31בה ראו סעיפים בשנה הקרו הלתכניות החברה והאסטרטגיה עסקית של

 .לתשקיף 6

מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכוונת החברה לפרוע הלוואות בעלים שהועמדו לה על ידי 

 לתשקיף.  8.5אלפי ש"ח, כמפורט בסעיף  300-בעלי השליטה בחברה בהיקף כולל של כ

, הינו מידע צופה פני עתיד המפורט בסעיפים הנ"ליודגש, כי הערכות החברה בדבר 

ע שבידי החברה במועד תשקיף זה ועל כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על המיד

ערכות אלו של החברה עשויות שלא . ההערכותיה של החברה ותוכניותיה של החברה

 .להתגשם בשל אירועים שונים אשר אין לחברה שליטה עליהם

פי דוחות -פי תשקיף מדף זה ועל-בעתיד ניירות ערך על בנוגע לתשקיף המדף, במידה ויוצעו

הצעת מדף, תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של 
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פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת לעת. היה ויקבע ייעוד -החברה, על

יפורט בדוח  פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא-ספציפי לתמורת ניירות הערך על

 .הצעת המדף

 סכום מינימלי .5.3

לא נקבע סכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקה על פי תשקיף זה, אף שיתכן 

 . שההודעה המשלימה שתפורסם תנקוב בסכום כאמור

 חיתום .5.4

בחיתום על ההצעה על פי תשקיף זה צפויה להיות מובטחת במלואה או בחלקה 

בהתאם לפרק  הכל,  לאומי פרטנרס חתמים בע"מו בע"מ (1993לידר הנפקות )ידי 

במסגרת  .2017-תשס"זה, (לציבור אופן הצעת ניירות ערך)ג' לתקנות ניירות ערך 

בתשקיף, לרבות בדבר  ההודעה המשלימה, יושלמו ויעודכנו הפרטים החסרים

  חיתום עמלת הפצה, ריכוז ויעוץ.

 2.13 -ו 2.5בסעיפים עוץ ראו ין חיתום, עמלת הפצה, ריכוז ויילפרטים נוספים בענ

 לתשקיף. 2 בפרק

 



 

 1 -ו

 תיאור עסקי החברה - 6פרק 

 מידע צופה פני עתיד בפרק זה

בפרק זה כללה החברה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. המידע כאמור כולל, 

בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים המתייחסים לאירועים עתידיים. מידע זה הינו 

דע הקיים בחברה במועד התשקיף, ובכלל זה מידע מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על מי

ציבורי אשר לא ניתנה במסגרתו התחייבות לנכונותו או שלמותו, ונכונותו לא נבחנה על ידי 

ות של החברה לגבי העתיד לקרות בשוק בו היא פועלת, כהנהלת החברה באופן עצמאי, וכן הער

ועלת החברה או עתידה לפעול הערכות לגבי ההתפתחות הכלכלית והעסקית בשווקים בהם פ

התוצאות  –וכוונותיה בהתבסס על ההערכות האמורות. ההתפתחויות בפועל, וכפועל יוצא מכך 

מתוצאות הפעילות המוערכות  תבפועל שינבעו מפעילות החברה, עשויות להיות שונות מהותי

ני עתיד"( בהתבסס על המידע הקיים בידי החברה במועד הכנת התשקיף )להלן: "מידע צופה פ

בשליטת החברה. לפיכך, על אף שהנהלת החברה מאמינה  האינה וודאית ואינ ןאשר התממשות

שציפיותיה, כפי שמופיעות בפרק זה, הן סבירות, הרי שקוראי דוח זה מוזהרים בזאת )להלן: 

"האזהרה"(, כי התוצאות בפועל בעתיד עלולות להיות שונות מאלו שהוצגו במידע צופה פני 

מובא בפרק זה. החברה כללה בחלקים שונים של הפרק אזהרה פרטנית וקצרה לגבי עתיד ה

 מידע צופה פני עתיד ואזהרה כזו יש לקרוא בהתייחס לפירוט המלא המופיע בפסקה זו. 

 כללי -חלק ראשון

 , אלא אם צוין אחרת.בשקל חדשהנתונים הכספיים הכלולים בדוח זה נקובים 

 החברהכללית של עסקי תיאור ההתפתחות ה -חלק שני

 הגדרות .6.1

  לשם הנוחות, להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:

"הדוחות הכספיים 

 השנתיים"

 31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

לתשקיף  9, המצורפים בפרק 2020בדצמבר, 

 זה;

 .בע"מ, ח.פ טכנולוגיות פיננסיותפיימנט  "החברה"

515166544; 

 ;1999-וק החברות, התשנ"טח "חוק החברות"

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים  "חוק הפיקוח"

  ;2016-תשע"והפיננסיים מוסדרים(, 

לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות חוק  "חוק המו"פ"

 ;1984-טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד

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

 ;2016-נתוני אשראי, התשע"ו חוק "חוק נתוני אשראי"
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 ;1993-חוק אשראי הוגן, התשנ"ג "חוק אשראי הוגן"

 ;2021, אוגוסטב 30 "מועד התשקיף"

פקודת מס הכנסה" "

 ""הפקודה או

-פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א

1961; 

הרשות הלאומית למחקר, לפיתוח ולחדשנות  "רשות החדשנות"

המדען הראשי החליפה את לשכת ) טכנולוגית

 חוק מכוח , שהוקמה (במשרד הכלכלה

 המו"פ;

POS"" Point of Sale,  נקודת "בעסקת מכירה

, פיזית, דיגיטלית בבית העסק , היינו"מכירה

 ;או טלפונית

"PaymenT"  המותג תחתיו מופעלת פלטפורמת החברה

 ;הללקוחותיומשווקת 

" PaymenT"מערכת 

"פלטפורמת  או

 החברה"

של  טכנולוגיתה תשלומיםה תפלטפורמו

עסק ולקוחות  משמשת בתיההחברה 

 .המבצעים רכישה של מוצר או שירות

 הותיאור התפתחות עסקיהחברה פעילות  .6.2

 כללי .6.2.1

פי -מוגבלת במניות עלפרטית כחברה , 2014בדצמבר  9התאגדה ביום החברה 

 שינתה החברה ,2021 ביוני, 2ביום  .תחת השם קרדיט שופ בע"מ ,חוק החברות

עם רישומן של בע"מ. טכנולוגיות פיננסיות פיימנט  -את שמה לשמה הנוכחי 

מניות החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, תהפוך החברה לחברה 

תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה לציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות וכן 

  .בחוק ניירות ערך

ברה הינה חברת טכנולוגיה הח, התשקיףולמועד  2020בדצמבר  31נכון ליום 

התשלומים על דרך תחום  אשר הינו ,תחום פעילות אחדולה  (Fintechפיננסית )

החברה פועלת . (POS – Point Of Saleבנקודות המכירה ) האשראי הצרכני

 תפלטפורמהמהווה , PaymenTובאמצעות מערכת  PaymenT""מותג ה תחת

כותי דרך בתי עסק כאמצעי איצרכני למכירת אשראי טכנולוגית תשלומים 

דרך הפלטפורמה, מעניקה החברה אגב רכישת מוצר או שירות.  ,תשלום

  .ללקוחות בתי העסק בבתי עסק שונים כאמצעי תשלוםהלוואות 

צופה ו היתר עיסוק מורחב שניתן לה מרשות שוק ההוןהחברה פועלת תחת 

בכל  נפקה.קבוע למתן אשראי מורחב בסמוך להשלמת הליך הה רישיוןלקבל 

יתקבל ש לאחררק מקרה מתחייבת החברה להשלים הנפקת מניותיה לציבור 
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כן יודגש, כי אין קבוע למתן אשראי בהתאם להוראות חוק הפיקוח.  רישיון

באמור לכדי למנוע מהחברה להמשיך לעסוק בפעילותה תחת היתר העיסוק 

 המורחב. 

רשות החדשנות ל ידי עשהוכרה  ,פרי פיתוחהרחבה טכנולוגיית לחברה תשתית 

מציעה מעטפת  PaymenTמערכת . 1והמדען הראשי כ"מחקר ופיתוח" )מו"פ(

קידום , שיווק, הפצה, מהיר וייחודי הכוללת חיתום ,עבור בתי העסקשלמה 

אמצעי תשלום ומהווה  (POS) הערוצים המימוניים בבתי העסק ותפעולמכירות 

במספר  ורמת החברה מופעלתפלטפ .המכירה על דרך המימון עסקתדיגיטלי ב

 ברחבי הארץ מאות בתי עסק על ידיבשימוש רב של ענפים ונמצאת כיום 

מערכת באמצעות אונליין בנקודת המכירה המאפשרים ללקוחותיהם לשלם 

PaymenT.  

מתאגידים  מקורות אשראי של בין היצע ממשקמהווה  פלטפורמהה לצד זאת,

בבתי קוחות לההביקוש שקם מצד לבין , פוטנציאליים משקיעיםבנקאיים, 

בתי , לקוחות החברה הינם ביחסים אלומוצר או שירות. הרוכשים העסק 

 שעבורם פלטפורמת החברה משמשת אלטרנטיבת תשלום מועדפת,העסק 

וספקי  לקוחות בתי העסק )צרכני הקצה( המבצעים רכישה של מוצר או שירות,

שים הלוואות מהחברה רוכאשר  לרוב תאגידים בנקאיים,שהינם  ,החברה

  .כמפורט בהמשך , PaymenTמערכת אמצעות אופן אוטומטי בב

מחזור מכירת  ,2021 ביוני 30ליום נכון על פי קצב מחזור מכירות החברה 

 .מיליוני ש"ח 200-הינו מעל סך של כההלוואות של החברה 

הנובעת  נכון למועד התשקיף, פעילותה של החברה מצויה בצמיחה עקבית

אשר עד כה הפיק וממודל החיתום שפותח על ידה  ,של החברהעסקי הדל מומה

, בתחום עיסוקהלחברה מותג מוביל . בפירעון ההלוואות כשל נמוכיםשיעורי 

וגישה למאגר בתחום פעילותה, , רישיונות מתקדמתטכנולוגיה על מבוסס  אשר

כל אלו תומכים במאות ההתקשרויות של  – של בנק ישראל נתוני אשראי

 .גופים מממניםכן עם ו ,(POS) בתי עסקעם החברה 

 חזקותהמבנה  .6.3

 לחברה אין חברות בנות. 

 החברה פעילות .6.4

התשלומים  תחום –פעילות אחד  , החברה עוסקת בתחוםמועד התשקיףלנכון  .6.4.1

ללקוחות אשראי  להעמדתבמסגרת זו, פועלת החברה  .הצרכניהאשראי ו

, או שירות בבתי עסק נבחרים אשר מבצעים רכישה של מוצרועסקיים  פרטיים

ית החברה טכנולוגי די החברה.ה שפותחה על יטכנולוגיהזאת באמצעות 

                                                 

 .החברה לא פנתה לרשות החדשנות בבקשה לקבלת מענקכי  ,יצוין 1
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כאמצעי  ,אונליין בנקודת המכירה, (POSמתן אשראי דרך בתי עסק )מאפשרת 

לקוחות לכך מתאפשר  בעסקאות מכירה וקנייה בבית העסק. דיגיטלי תשלום

ראלי מתהליך מכירת המוצר או , בהליך מהיר וכחלק אינטגלהגיש בתי העסק

תוך  ,בדרך של חלוקת עלות הרכישה לעסקאות תשלומים בקשת מימון השירות,

 Creditאשראי ) דירוג, מייצרת שמערכת החיתום משקללת את סיכון האשראי

Scoring) .וקובעת את הריבית המבוקשת בגינה  

בית ות פעילוהענף בהתאם ליחודיות יהחברה מאפשרת גמישות ו פלטפורמת

לבית  ,במסגרת הליך המכירה עסק וכוללת מגוון מסלולי מימון ותשלומים.ה

העסק ניתנת האפשרות לבחור האם להשית את תשלומי הריבית ועמלות 

במלואם או בחלקם. למעשה,  ,העסקה על לקוח הקצה או לסבסד אותם

מהווה מוצר משלים המגדיל את שיעורי המכירה של בית ת החברה פלטפורמ

העסקה מועבר  בגיןבאופן שמלוא התשלום  ,ק ושל תזרימי המזומנים שלוהעס

שאינה  ,חלוקת תשלומים נוחה מקבל הלקוחבעוד ש ,באופן מיידי לבית העסק

 חברות כרטיסי האשראי.על ידי שניתנות האשראי מסגרות את  מגבילה לו

נמוכה  בסביבת עמלות ,אמצעי תשלום אלטרנטיבימהווה  PaymenTמערכת 

מהסיכונים הכרוכים את בית העסק ופוטרת  עסק בתיבללקוחות סית, יח

עבור בתי עסק בענפים רבים, שהם לקוחות  לקוחותיו.לאשראי בהעמדת 

נמוכות לבית העסק העלויות הנוכח  , זאתהחברה, זהו פתרון התשלום המועדף

 די. יתזרים מזומנים מיוקיום  סיכוני אשראיוכן העדר 

נשענים על הפלטפורמה PaymenT מערכת שתמשים בשמבתי העסק כמו כן, 

הכספים של בית העסק, וכפועל יוצא גדלים הגדלת המכירות ומחזור לצורך 

עבור לקוח . Cross-Sell))בית העסק של היקפי העסקאות ומחזורי המכירות 

המאפשרת פריסת הינה פלטפורמת תשלומים  PaymenT מערכת ,הקצה

את מגבילה אינה לכן בנקאי ו-אשראי חוץמבוססת על אשר תשלומים רחבה 

 Buy Now Pay"המכונה  ,זהאשראי תחום  .הלקוח מסגרות האשראי של

Later",  ערוץ הפצה ומסתמן כצמיחה גבוהים מאוד בעולם בעל שיעורי הוא

טמונה בכך  PaymenT מערכת של תהייחודיו .למכירת אשראי קמעונאימוביל 

מבוסס על כרטיס האשראי של הלקוח  שאינו ,אמצעי תשלום דיגיטלי שזהו

 ודומיהם(.  Google Pay , Apple Pay-בניגוד לזאת )

 טכנולוגיה וחיתום .6.4.2

. Credit-Scoring-סט של אלגוריתמים לחיתום ו כוללתטכנולוגיית החברה 

ומערכת מתקדמת  ,payment-כ POS-טכנולוגיה ייחודית למתן אשראי ב זוהי

די רשות החדשנות כטכנולוגיית "מחקר על י הוכרה אשר לניהול אשראי, 

 ופיתוח" )מו"פ(.
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עומד אלגוריתם החיתום הייחודי  ,בבסיס הפלטפורמה שפיתחה החברה

של אלגוריתם זה, על פני מערכות  ת הבולטיםהיתרונואחד מ. כאמור שפיתחה

ושילוב של בנק ישראל אשראי , הוא גישתו הישירה למאגר נתוני חיתום אונליין

המעידים ומגדירים את  ,קבלים בו עם מאפיינים רבים נוספיםהנתונים המת

פורצת דרך ת החברה הינה ייטכנולוג סיכון האשראי של הלקוח באופן מיידי.

דירוג אשראי והייתה הראשונה להציע  סיכון באשראי קמעונאיהום ניתוח חבת

 . בודדות שניותטווח של ב ללקוחות ארעיים ,באופן דיגיטלישנעשה  ,מדויק

של  ואימותניתוח , כנולוגיית חיתום האשראי של החברה מבצעת כרייהט

ומייצרת נתונים מרובים הכולל נתונים ממאגר נתוני אשראי של בנק ישראל, 

 תאישור או דחייבדבר החלטה בזמן אמת לפיו מתבצעת פרופיל אשראי מדויק 

ת מתבסס על מתודולוגיה בנקאית מסורתי ,מודל החיתום של החברההעסקה. 

לבחינת בקשת אשראי ומתמקד ביכולת הפירעון של הלווה, היסטוריה פיננסית 

אקונומיים נוספים. -ועמידה בהתחייבויות, איתנות פיננסית ומאפיינים סוציו

הלווה ממערכת בנק ישראל, שמתקבל אודות דירוג הלווה משקלל את הדוח 

גיל, סטטוס היסטוריית התשלומים משלל הגופים המדווחים, רמת האובליגו, 

משפחתי, וותק תעסוקתי, מקור תעסוקה ועוד מאפיינים רבים ששקלולם מביא 

 ליכולת דירוג מדויקת ברמת הסתברות גבוהה מאוד. 

 ,איכותיהשילוב של הטכנולוגיה המתקדמת של החברה ביחד עם מודל החיתום 

 מאפשר לבצע הערכת סיכון טובה יותר של הלווה ולהציג נתוני כשל נמוכים.

יותר בעידן  מהיר ומדויקחיתום לבצע  מאפשרת PaymenT הטכנולוגיה של

 הדיגיטלי.

המממנים את פעילותה  הגופים הבנקאיים ידיעל אלגוריתם החיתום תוקף גם 

אוטומטי, את ההלוואות, כאשר באופן אשר רוכשים,  ,החברהשל השוטפת 

המחאת למול ללקוח החברה נהנית ממרווח הריבית שבין מכירת האשראי 

יום רוכשים מדי בנקאיים  נכון למועד זה, תאגידיםההלוואה אל הבנק. 

, כאשר היקפי הרכישה (True Sellהלוואות מהחברה על דרך ההמחאה המלאה )

אפשר בשנותיה הראשונות של החברה  ,זהעבודה מודל . גדלים באופן עקבי

לוגיה הודות לטכנו ,לבחון את יישום המודל ולהרחיב את היקפי האשראי

. חיזוק ולשמש גופים בנקאיים גדולים וותיקים ,הייחודית אותה החברה בנתה

בהתאם לגיוס אותו מכוונת לבצע החברה על פי תשקיף  ,מבנה ההון של החברה

, ואת כמות עשוי לסייע בידה להרחיב את מקורות האשראי של החברה ,זה

במודלים  הגופים המממנים המשתמשים בפלטפורמה להעמדת אשראי צרכני

  היקפי האשראי שמעניקה החברה.להגדיל את ובהתאם  עסקיים מגוונים,

טכנולוגיה ייחודית למתן אשראי דרך בתי כוללת  PaymenT בנוסף, מערכת

ובכלל זה זה, ( כאמצעי תשלום, וכן ולניהול בתי העסק באספקט POSעסק )

  .ניהול אובליגו וספים אחרים לבית העסק
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כתשלום  POS-חודי של החברה )אשראי צרכני בידה הישילוב של מודל העבו

אגב מוצר או שירות(, טכנולוגית חיתום מתקדמת, מודל חיתום בנקאי, ושיפור 

מייצר אשראי איכותי עם נתוני כשל נמוכים  םהאלגוריתמימתמיד ברמת דיוק 

 מאוד.

 200העולה על  מצטברך הלוואות בס העמידה החברה ,נכון למועד התשקיף

ביחס למקובל נמוכים ה ,וללא מחזורי חוב ,עם נתוני כשל ברוטו "חש ןיליומ

 בנקאית בישראל. חוץ בנקאית ואף הבמערכת ה

לצד טכנולוגיית חיתום האשראי הרחבה של החברה כמפורט לעיל, החברה 

 ,למידה ,פיקוחבקרה,  ,ידי אנליסטים לצרכי מעקב-מבצעת בדיקה ידנית על

החיתום. יובהר, כי בדיקה ידנית כאמור נעשית  שיפור וכיול מתמיד של מודל

בהיקף שאינו מהותי ביחס לעסקאות בהן מתקשרת החברה עם לקוחותיה ובכל 

 מקרה אינה מחליפה את החיתום הטכנולוגי של החברה. 

  במניותיהועסקאות  ההחברהשקעות בהון  .6.5

 3ק ראו פר, שטרם התשקיף לוש השניםלפרטים אודות השקעות שבוצעו בחברה בש

 לתשקיף.

 חלוקת דיבידנדים .6.6

  .דיבידנדעל בשנתיים שקדמו למועד התשקיף החברה לא חילקה או הכריזה  .6.6.1

)כהגדרת מונח זה בסעיף  יתרת רווחיםאין לחברה , 2020, דצמברב 31נכון ליום  .6.6.2

  .הראויים לחלוקה לחוק החברות( 302

  .לחלק דיבידנדיםהחברה על יכולת חיצוניות מגבלות לא קיימות  .6.6.3

      מדיניות חלוקת דיבידנדים .6.6.4

. מדיניות חלוקת מדיניות חלוקת דיבידנדיםאין לחברה נכון למועד זה 

על פי דוחותיה הכספיים , הדיבידנדים תיקבע ע"י דירקטוריון החברה

  האחרונים, הסקורים או המבוקרים של החברה.
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 מידע אחר -ישישלחלק 

 מידע כספי על תחום הפעילות של החברה .6.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ראו הדוחות  ,אותיה הכספיות של החברהתוצ למידע כספי נוסף ולהסברים בדבר

 דוח הדירקטוריון של החברהל 2סעיף להלן ו 9בפרק  2020 ,דצמברב 31ליום  הכספיים

 .המצורף לתשקיף

  2החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .6.8

 שהחברה ,קרו כלכליתאפרטים עיקריים אודות הסביבה המלהלן למיטב ידיעת החברה, 

או על ההתפתחויות בתחומי להיות להם השפעה על תוצאותיה העסקיות  עשויהכי  סבורה

  .של החברההפעילות 

  ושוק האשראי  הסביבה המאקרו כלכלית .6.8.1

לאור השפעות נגיף הקורונה, שיעור צמיחת התוצר המקומי הגולמי הסתכם 

. 9201בשנת  .%23צמיחה של  שיעורלעומת  זאת, 2020בשנת  6.5%של  בירידה

עתיד  2021ל פי תחזיות בנק ישראל צפוי שיעור הצמיחה של המשק בשנת ע

, כתלות בהשפעות החיסון ובהצלחת המדינה והעולם במיגור 6.3%על  לעמוד

 הנגיף.

  .0.7%של  שיעורמדד המחירים לצרכן ב ירד 2020 בשנת

באופן  יםמושפע ,האשראי הצרכניגם תחום  כמו תחומי הפעילות במשק, כלל

מכיוון צמיחה במשק וגידול בהיקפי המסחר, הייצור והצריכה. זאת חיובי מ

עולה הביקוש לאשראי בכלל המשק ובכלל זה בקרב עסקים  ,בנסיבות אלהש

בנקאי לשם מימון -קטנים ובינוניים אשר עשויים לפנות לתחום האשראי החוץ
                                                 

, w.cbs.gov.ilww  –ומאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  www.boi.org.il -הנתונים נלקחו מאתר בנק ישראל 2
 אלא אם צוין אחרת בפרק זה.

 

ה שהסתיימה לשנ
בדצמבר  31ביום 

2020 
 )באלפי ש"ח(

 לשנה
 שהסתיימה ביום

 2019בדצמבר  31
 )באלפי ש"ח(

 לשנה
 שהסתיימה ביום

 2018בדצמבר  31
 )באלפי ש"ח(

 1,320 2,270 3,043 הכנסות
שינוי בהפרשה להפסדי 

 (184) 187 5 אשראי

 (695) (338) (179) הוצאות מימון

 441 2,119 2,869 סה"כ הכנסות, נטו
 394 892 633 הוצאות מכירה ושיווק
 2,224 2,158 1,498 הוצאות מחקר ופיתוח

 552 672 513 הוצאות הנהלה וכלליות
 (2,729) (1,603) 225 רווח )הפסד( נקי סה"כ

 - 2,217 3,382 סך הנכסים
 - 2,667 3,086 סך ההתחייבויות
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הזדמנות לחברה להצמיח גם כן  עשויות ,במשק האטה של ותפעילותם. תקופ

ליטול אשראי חדש בהיקפים מהותיים קשיים ם מיאלה קיי במצבים שכן

לפחות בטווח הזמן הקצר,  קשיים המייצרים,, המסורתית במערכת הבנקאית

 בנקאי להרחיב את פעילותם.-הזדמנות לגופים הפועלים בשוק האשראי החוץ

 העסקית הפעילות וצמצום כלכלית האטה(, הפוכה)ובהתאמה  זאת עם יחד

 הפניות בהיקף ירידהל זה ובכלל לאשראי בדרישה לירידה להוביל ולהעל, במשק

 גםמשק עלולה להביא ה תהאטבנוסף, . בפרט בנקאי-חוץואשראי  בכלל לאשראי

 שלעלול להוביל לירידה בפעילות שבאופן החברה הרעה במצבם של לקוחות ל

, ולפגיעה החברה לרבות, הפיננסיים השירותים בתחום הפועלים הגופים

 הכספיות.  םתוצאותיהב

 השלכות נגיף הקורונה  .6.8.2

 נגיף פתמגהעולם  ברחבי מתחוללת, התשקיף למועדעד ו 2020 שנת מתחילת

 המדינותכלכלת  על ורוחבי, המשפיעה באופן דרמטי (COVID-19) הקורונה

 . ישראל מדינתומצב השווקים ובכלל זה, 

 מתי להעריך ניתן ולאעולמי  בהיקף, המגפה עודנה מתחוללת התשקיף למועד

 כלכלת ועל העולמית הכלכלה על המצטברות יההשלכות יהיו ומה תסתיים

לחברה חשיפה בגין אשראי שניתן על ידה  ליצור עלולמשבר הקורונה  .ישראל

כתוצאה  במיוחד להיפגע ותעשוי םויכולת ההחזר שלהם שפעילותלקוחות ל

רות אשר פעילותן בכל החברות במשק, בדגש על חב למעשהמהמשבר. מדובר, 

תלויה בקבלת סחורות ממדינות אחרות כענף הבנייה, חברות אשר עוסקות 

 ם. יבמסחר קמעונאי וחברות מתחום הפיננסי

במספר חזיתות: ראשית,  החברהלצורך התמודדות עם משבר הקורונה, פעלה 

ובכלל זה  ,יההוצאות את סך וצמצמה במהירותעם פרוץ המשבר החברה הגיבה 

הקשיים, על אף וצאו לחל"ת ופעילות השיווק צומצמה משמעותית. עובדים ה

לוואות יקף הההבעקבות גידול ב החברה המשיכה לצמוח והכנסותיה אף גדלו

שוק האשראי הצרכני כולו חווה האטה במהלך המשבר. כשמנגד  ,שניתנו

נתוני הכשל באו לידי ביטוי גם ב ,יכולותיה של החברה בהתמודדות עם המשבר

 אשר נותרו בשיעורם הנמוך. אות שהעמידה החברה בהלוו

צורך רבים  לבתי עסק , משבר הקורונה יצרלצד המגמות המתוארות לעיל

דבר אשר הביא להגדלה ניכרת של  ,בפתרונות המוצעים על ידי החברהמשמעותי 

  במהלך משבר הקורונה.התקשרו עם החברה היקף בתי העסק ש

הביקוש למתן אשראי באמצעות פלטפורמות  הגדיל אתמשבר בד בבד, ניכר כי ה

עשויה  שהחלה בעשור האחרון וצברה תאוצה לאחרונה, ,אינטרנטיות. מגמה זו

, בהינתן שפעילות בנקאי-בשוק האשראי החוץשל החברה לחזק את מעמדה 

  .מבוססת על מערכות דיגיטליותהחברה 

י פעילות הראו כ ,נתוני הפעילות של החברה במהלך תקופת משבר הקורונה

  (בהם בתי העסק היו סגורים) החברה הצטמצמה משמעותית בעת יישום סגרים
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צמצום זה ניכר גם בזמן החזרה הגבלות משמעותיות על התקהלות ותנועה. ב וכן

על אף זאת,  ים וגם בסמוך לכניסתם.לשגרת העבודה גם לאחר שחרור הסגר

שבר הקורונה היווה . מ2019החברה מציגה נתוני צמיחה גבוהים ביחס לשנת 

מבחן עמידה חשוב לאיכות החיתום של החברה וליכולת עמידתה במצבי קיצון. 

יובהר, כי גם בתקופת משבר הקורונה, לא עלה שיעור הדיפולט ביחס לשגרה 

 .1.5%-מ כיםנמו והיאשר  ,ולאחוזי הכשל

בדבר השפעת נגיף והנתונים המפורטים לעיל  , ההערכותי ההנחותיובהר, כ

הינם תחזיות, הערכות ואומדנים ומהווים "מידע רונה על פעילות החברה הקו

צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, המבוססים על מידע 

ה, נכון למועד חבר, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברההקיים ב

ות או בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכהשפעות הנגיף . תשקיףה

  ה.חברהצפויות על ידי ה

 שינויים בשיעורי הריבית במשק  .6.8.3

פעילותה ממקורות חלק מהחברה מממנת  ,התשקיףשלמועד  העובדהלאור 

 מגובההחברה מושפעת הרי ש(, בנקאי-בנקים ונותני אשראי חוץחיצוניים )

רווחיות החברה מתבססת בעיקרה על המרווח הקיים . במשק הנהוגה הריבית

לבין תמורת האשראי שהיא גובה  ,האשראי בו החברה מחויבתבין עלות 

, מח"מ האשראי החברה גובה עמלות בהתאם לאיכות הלקוחמלקוחותיה. 

  .גובה הריבית במשק )לרבות בנק ישראל(ו

 שידעה מהנמוכות היא המקומי במשק הריבית סביבת, 2015 מרץ מחודש החל

 הריבית את ישראל נקבהוריד  2020אפריל חודש  במהלך. ישראל כלכלת

והותיר אותה ללא שינוי, עד למועד  0.10%של  לשיעור, 0.15% של בשיעור

  .תשקיףה

ריבית נמוכה מאפשרת לחברה גמישות בהתאמת מחיר האשראי לצרכן.  סביבת

 החברה, שכן הכנסותיה של החברהלגובה הריבית במשק השפעה על פעילות 

 מתבססות בעיקר על:

ההלוואות המועמדות ללקוחותיה  עלהריבית  יעורישהמרווח הקיים בין  .1

 ומוסדיים בנקאיים גופיםמחויבת על ידי  החברה העלות האשראי ב לבין

 .פעילותה את המממנים

ההלוואות המועמדות ללקוחותיה  עלהריבית  שיעוריהקיים בין  המרווח .2

 ההלוואות אותן מבצעת החברה.  תיקי מכירתלבין עלות ההון בעסקאות 

 בנקאי-אשראי החוץשוק ה .6.8.4

למיטב ידיעת החברה, שוק האשראי הצרכני בישראל נשלט בעיקרו על ידי 

הסתכמה יתרת האשראי  ,2020תאגידים בנקאיים. בסוף הרבעון הראשון לשנת 

מיליארד ש"ח הם  394מיליארד ש"ח, מתוכם  592-למשקי הבית בישראל ב

א האשראי הבנקאי, אשראי לדיור. הרכיב העיקרי של האשראי למשקי בית הו



 

 10 -ו

בשנים האחרונות, חברות כרטיסי האשראי, חברות . 88.5%אשר עמד על 

אשראי חוץ בנקאי וגופים מוסדיים הגדילו את חלקם בסך יתרות האשראי 

כפי שניתן לראות בתרשים להלן, ניכרת מגמת התרחבות בסך  הצרכני במשק.

 בנקאיות.-החוב הצרכני לטובת חברות חוץ

 מיליארד ש״ח(בני שאינו לדיור )חוב צרכפילוח 

 

מצד ובהנחיות בתחיקה  בהצהרות,בעשור האחרון, התגבשה הכרה מסיומות, 

והחלשת בשוק האשראי הצרכני תחרות  , בצורך לעודדרגולטורים השוניםה

 שליטת הבנקאות המסורתית.

 3במשק התשלומים תנאי .6.8.5

 על פי, האשראי הממוצעים במשק )בהתייחס למוסר תשלומי לקוחות ימי

 93ועמדו על  2019 שנתמללא שינוי מהותי  נותרו D&Bשל  2020סיכום שנת 

  .2019בשנת  ימים 92-ל ביחס, וזאת ימים

 עסקיםפער זמנים משמעותי בקרב  קייםכי  הינהאשראי אלה  תנאי משמעות

השירותים, לפי העניין, לבין מועד קבלת  או המוצרים מכירת מועד בין, רבים

וכן מאלץ אותם לשאת  , עניין המקשה על העסקים תזרימיתםהתמורה בגינ

ים הצורך של עסקים כאמור לגשר על הפער .בסיכוני האשראי של לקוחותיהם

את הצורך בפתרונות כמו  מייצרולשפר את תזרים המזומנים שלהם,  ל"הנ

 שמציעה החברה. הפתרון 

  שוק האשראי הצרכני .6.8.6

 י בישראל נשלט על ידי תאגידיםשוק האשראי הצרכנ ,החברהלמיטב ידיעת 

 בנקאיים. על פי נתוני בנק ישראל, יתרת חובות משקי הבית שלא לדיור, לסוף

מתוך סכום ש"ח.  ימיליארד 200-כ, עמדו על סך של 2019הרבעון השני של שנת 
                                                 

 (:B&Dשל דן אנד ברדסטריט ) 2020סיכום שנת  דוחראו  3
 https://www.dbisrael.co.il/db-experts/db-report/db_07-01-

https://www.dbisrael.co.il/pdf/dbisrael_30_12_2018.pdf/2020. 
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. 2015שהועמדו בשנת  85%-הועמדו על ידי הבנקים, זאת בהשוואה ל 79%-זה, כ

ת חלקם של הבנקים מכלל האשראי הצרכני, לטובת המגמה ממחישה את יריד

חברות תיק האשראי של  2019-2015בנקאיים. בין השנים -גופי מימון חוץ

, 105%-ותיק האשראי של גופים מוסדיים עלה ב 61%-עלה בככרטיסי האשראי 

כמו כן, סך תיק  בלבד בתיק האשראי של הבנקים. 5%-זאת לעומת עליה של כ

. כחלק מהמגמה 13%, גדל בתקופה זו בשיעור של קהאשראי הצרכני במש

הקיימת במדינות המערב, גם בישראל גדל סך האשראי הצרכני המועמד על ידי 

 בנקאי.-חברות אשראי חוץ

מיליארדי ש"ח בשנה  200 -שוק האשראי הצרכני בישראל מסתכם לסך של כ

תוצר -החוב בשנה. עם זאת, על פי נתוני בנק ישראל, יחס 5%-3%וגדל בקצב של 

 של משקי בית בישראל נמוך ביחס למדינות העולם.

אחד השינויים המשמעותיים ביותר בשוק האשראי הצרכני בישראל הוא מאגר 

נתוני אשראי ששינה את "כללי  וחוקנתוני האשראי שהקים בנק ישראל 

המשחק" וביטל את יתרון המידע שהיה נתון לבנקים. שינוי זה צמצם את פערי 

אפשר לחברות יזמיות כגון החברה, להציב אלטרנטיבה כדאית למבקשי המידע ו

 אשראי המספקת ערך רב יותר ללקוח הקצה.

לאור העובדה כי מרבית הלוואותיה של החברה מומחות לצדדים שלישיים 

בעסקאות מכר מלא, הרי שלחברה אין מידע בדבר פירעונות ההלוואות, 

אחר והסכמי החברה עם התאגידים מועדיהם, ושיעורי הכשל בהם. עם זאת, מ

הרוכשים הלוואותיה מתחדשים מעת לעת, הרי שבקביעת מרווח הרווח של 

החברה מובא בחשבון גם שיעורי הכשל שנעשו בהלוואות. לפיכך, ובשים לב 

לעובדה שמרווחי החברה לא השתנו מהותית )לכאן או לכאן( מניחה החברה כי 

מכלל האשראי  1.5%דה אינו עולה על שיעור הכשל בהלוואות המוענקות על י

שיעורי ההפרשה להפסדי אשראי של החברה בתקופת הדוח, שהוענק. לאור זאת, 

ההפרשה  שיעורים אלה תואמים את שיעורי. 1.5%-0.5%הינם בטווח של בין 

נעים ה ,להפסדי אשראי צרכני )למעט בתחום הדיור( במערכת הבנקאית בישראל

יוזכר, כי להבדיל מהמערכת הבנקאית  4ו.תקופות אלב 1.3%-0.5%בין 

הממוקדת בחיתום ללקוחות קיימים המוכרים לבנק, על כל יתרונות החיתום 

הנובעים מכך, החברה מציגה נתוני כשל כאמור ביחס ללקוחות 

 הנוטלים את הלוואתם אגב רכישה של שירות או מוצר.  ,אקראייםמזדמנים/

 

 ראלביש יהחוץ בנקא אשראירגולציה בענף ה .6.8.7

בשנים האחרונות עובר ענף האשראי החוץ בנקאי תהליך אסדרה, ובהתאמה, 

נכנסים לתוקף חוקים רבים אשר משפיעים, בין היתר, על יכולתם של שחקנים 

                                                 

מאת חטיבת הפיקוח על  2020ולמחצית הראשונה של שנת  2019דו"חות סקירת המערכת הבנקאות לשנת  מתוך 4
 .הבנקים
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בתחום האשראי  הרגולציה הגברתחדשים להיכנס לתחום. להערכת החברה, 

 את המוניטין של כלל שוק האשראי החוץ בנקאי. תחזקהחוץ בנקאי 

מו כן, להערכת החברה, השינויים הרגולטורים המאפשרים, בין היתר, את כ

הגדלת היצע האשראי החוץ בנקאי על ידי גיוס חוב באמצעות אג"ח, וכן 

המגמות השונות הניכרות בשנים האחרונות בענף, וביניהן, קושי של עסקים 

י קטנים ובינוניים בקבלת מימון מתאגידים בנקאיים, הארכת תקופת האשרא

 OECD-הנהוגה בין חברות בישראל )אשר הנה ארוכה ביחס למדינות ה

להגביר את הצורך ומדינות נוספות בעולם( והאטה בפעילות הכלכלית, צפויים 

במציאת מקורות מימון, וכתוצאה מכך, להגדיל את הביקוש לאשראי חוץ 

 , בעיקר בקרב חברות קטנות ובינוניות.בנקאי במשק

הרגולטורים מאפשרים, בין היתר, את  השינוייםה, כן, להערכת החבר כמו

 בהוצאות נשיאה לצד, בנקאיים החוץיכולת התחרות של הגורמים  שיפור

 .כאמור השינויים יישום לצורך משמעותי בהיקף

המגבלות על פי דין והסדרים חוקיים המשפיעים על לפרטים אודות עיקר 

 להלן. 6.9.7 ראו סעיף, פעילות החברה

, בקשר עם השפעות עתידיות בסביבה הכלכלית ובכלל זה זה בסעיף האמור יכ, יובהר

בנוגע לגודל והיקף שוק האשראי וכן להגברת הרגולציה, הינו מידע צופה פני עתיד 

 ,, אשר התממשותו אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד(כהגדרתו בחוק ניירות ערך)

זה.  תשקיףה נכון למועד פרסום מבוסס על הערכות כלליות של הנהלת החבר ינווה

הוראות יישום ספציפי של החוק ותקנות  בשלהערכות אלה עשויות להשתנות, בין היתר, 

מכוחו, אופן ההתמודדות של שאר השחקנים בשוק עם הוראות החוק ושינויים חיצוניים 

 אחרים בסביבה הרגולטורית או במצב השוק.

 החברהתיאור עסקי  -חלק רביעי

  פעילות החברה םתחועל מידע כללי  .6.9

למיטב ידיעת החברה, שוק האשראי הצרכני בישראל נשלט בעיקרו על ידי תאגידים 

-ץכרטיסי האשראי וחברות מימון חו בנקאיים. חברות מתחרות נוספות בשוק הינן חברות

בנקאיות נוספות. חלק מחברות אלו עוסקות במתן אשראי לתחומים ספציפיים, כגון מתן 

 ישת כלי רכב, הלוואות לכל מטרה, העמדת מסגרות אשראי ועוד.הלוואות לרכ

  מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .6.9.1

לצד חברות כרטיסי אשראי,  בתחום התשלומים והאשראי הצרכני, פועלת כאמור, החברה

בנקאיים נוספים ואף מספר תאגידים בנקאיים. -פלטפורמות תיווך באשראי, גופים חוץ

שוק מושפע, בין היתר, מהגידול המתמיד בצריכת האשראי של משקי היקף הפעילות ב

, וכן מהנגשת פריסת תשלומים ארוכה בעסקאות הבית בישראל עקב שיפור ברמת החיים

 מכר.

 750-סך של כהיקף הצריכה הפרטית הסתכם ב, 2019בשנת  ,עפ״י נתוני בנק ישראל

בהיקף הצריכה ה ירידה חל שבה התפרץ משבר הקורונה, 2020מיליארד ש״ח )בשנת 
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, בדומה לשנת ש״ח ימיליארד 678-ועמד על סך של כ בקירוב, 10%-כאמור בשיעור של כ

בהתאם לנתוני בנק  2019שנת בשנה. היקף השימוש במזומן ב 3%( וגדל בקצב של 2016

ש״ח  ימיליארד 100-ומהירות המחזור, הסתכם בסך של כ המזומן לסך ישראל ביחס

(. היקף שוק 80%-ידי משקי הבית )מוערך בשיעור של כ-קות בוצעו עלבקירוב ועיקר העס

וני חברות כרטיסי האשראי, בהתאם לנת 2019שנת הסליקה )שימוש בכרטיסי אשראי( ב

ידי משקי הבית )מוערך -י ש״ח ועיקר העסקות בוצעו עלמיליארד 350-נאמד בסך של כ

 1,200-1,500 סתכם בסך של ביןמ 2019היקף השימוש בשיקים בשנת (. 90%-כ בשיעור של

 (.10%-כ ידי משקי הבית )מוערך בשיעור של-י ש״ח ומיעוט העסקות בוצעו עלמיליארד

בהתאם לנתוני  2019שנת היקף האשראי הצרכני )לא כולל משכנתאות( שהועמד לציבור ב

 ש״ח. ימיליארד 220-עומד על כ ,בנק ישראל

בשוק, מוביל לשחקן שתהפוך ופה החברה צכך , בנקאי תתחזק-ככל שמגמת האשראי החוץ

לתשלום במזומן )מוגבל בסכום(, כרטיסי אשראי )צמצום  בשל האלטרנטיבה שהיא מציעה

, שכן שכרוך במגבלות רבותלמימון הבנקאי  קים )סיכון על בית העסק(, וכן', צמסגרות(

העסק הן לבית  ,כוחה כפלטפורמת תשלומים בעסקאות מכר וכאלטרנטיבת תשלום עדיפה

 והן ללקוח הקצה.

, כאשר בנקאי חווה צמיחה משמעותית-ענף שוק האשראי החוץ 5בנק ישראל,פרסומי לפי 

ש"ח, עם קצב גידול שנתי  ימיליארד 43-עמד על כ, 2019ענף, נכון לשנת הגודלו של 

(CAGR ) 2019-ל 2016בין השנים  15.8%של. 

 : 2019דצמבר לחודש  ורהתפלגות האשראי שאינו עבור דיבתרשים להלן מוצגת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-להערכת החברה, גידול בהיקף הצריכה, מצד אחד, והתחזקות תחום האשראי החוץ

מהחוק להגברת התחרות,  כתוצאהוכן צמצום מסגרות האשראי בנקאי, מצד שני, 

                                                 

  לקוח מתוך דוח בנק ישראל, ראו בכתובת: 5
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/

D7%93%D7%95%D7%9% 
%20%7

7%90%D7%9C%202018/%D7%A7%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D

D7%95%D7%91% 
D7%A6%20%D7%9E%D7%9C%D7%90.pdf 
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בנקאיים -יביאו לגידול בצריכת האשראי של משקי הבית ממקורות חוץכהגדרתו להלן, 

לפתרונות  ומועדף ביחס אלטרנטיבי כפתרון תשלומיםהחברה ה של ובחיזוק מעמד

 אשראי ממוסדות פיננסיים מסורתיים.התשלומים הקיימים וכן ל

תיקון לחוק  2017בנקאי, נחקק בשנת -כחלק ממגמת ההתחזקות של האשראי החוץ

-להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל )תיקוני חקיקה(, התשע"ז

לחוק להגברת התחרות קובע, כי תוקם  12"(. סעיף החוק להגברת התחרות"להלן: ) 2017

ועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי, אשר תפקידה, בין היתר, לעקוב אחר יישום 

הוראות החוק להגברת התחרות ולהמליץ על צעדים לשיפור והגברת התחרות בשוק 

גברת התחרות בענף האשראי נובעת מדיניות המחוקק לה "(.הוועדה"להלן: האשראי )

ירידת מחירים, זאת כתוצאה מלהועיל לכלל המשק ובפרט לצרכנים, יש בכך כי  מההבנה

 .וכדומה שיפור איכות המוצר

נוכח ה חוק זה צפוי להוביל לעלייה בערך השירותים המוצעים על ידלהערכת החברה, 

תשלום למכלול אמצעי ה הנובע מהוראות החוק. מכאן, הדרישה צמצום מסגרות אשראי

פלטפורמה שמציעה החברה, תתגבר לשמוצעים על ידי החברה, ובפרט  דיגיטלייםה

 במרוצת השנים. 

 בשנים האחרונות הרגולטור הישראלי פעל רבות על מנת להסיר חסמים לתחרות.

 בדבר הצעדים שננקטו על, פורסמו שני דוחות של הוועדה 2020,6 ומרץ 2018בחודשים מאי 

הרגולטור הישראלי על מנת להגביר את התחרות בשוק האשראי. בין יתר הצעדים ידי 

הקמת מערכת נתוני  שננקטו, ניתן למנות את הפרדת חברות כרטיסי האשראי מהבנקים;

בנקאיים חדשים; הפחתת דרישות -אשראי שהקים בנק ישראל; הצטרפות של גופים חוץ

 ההון מבנקים חדשים ועוד.

שמטרתו לפקח על שוק השירותים , נחקק חוק הפיקוח 2016בשנת  ,בהתאם לאמור לעיל

הפיננסיים שלא היו נתונים באותה תקופה תחת פיקוח ואסדרה. בנוסף, חוק הפיקוח נועד 

בנקאי. -לקבוע אסדרה לגופים שאינם מוסדיים, הפועלים בתחום מתן האשראי החוץ

בנקאי המתבצע -האשראי החוץתוקן חוק הפיקוח, כך שיסדיר גם את פעילות , 2017בשנת 

מערכת לתיווך באשראי.  -באמצעות מערכות מקוונות בין משקיעים למבקשי הלוואה 

תחרות בענף האשראי והגבירה את הנוספת לקבלת אשראי  חלופההאסדרה החדשה יצרה 

 הקמעונאי. 

המאפשר שימוש של  ,נכנס לתוקף חוק נתוני אשראי 2019בחודש אפריל , בנוסף לכך

עליו מרחיבים את היקף המידע  במערכת נתוני אשראי של בנק ישראל. נתונים אלו ההחבר

את תהליך החיתום של  ומייעל דירוג האשראי ללקוחותיה,החברה מתבססת לצורך 

 .הדירוגוכן את רמת הדיוק של  החברה

                                                 

, ראו בכתובת: 2018הדוח מחודש מאי  6
https://www.gov.il/BlobFolder/unit/credit_market_committee/he/Vaadot_ahchud_CreditMarketCommitte

e_Report_1.pdf 
 , ראו בכתובת:2020הדוח מחודש מרץ 

https://www.gov.il/BlobFolder/news/press_07042020_c/he/PressReleases_files_press_07042020_c_file.p

df 
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בשנים האחרונות, ניכרת מגמה של התפתחות ערוצים טכנולוגיים המאפשרים לצרכנים 

בנקאי בצורה נוחה, מהירה וידידותית יותר, בעיקר באמצעות -ראי חוץלקבל אש

פלטפורמות אינטרנטיות. במסגרת מגמה זו, נכללים, בין היתר, חברות למימון המונים 

בתמורה למוצר; מימון המונים בתמורה לניירות ערך; חברות העוסקות בתיווך באשראי 

 ועוד.

 שירותי תשלום מתקדמים  .6.9.2

ניכרת מגמה של התפתחויות משמעותיות בשוק התשלומים  בשנים האחרונות,

המתקדמים בכלל ובתחום הארנקים הדיגיטליים בפרט. התפתחויות אלו כוללות, בין 

היתר, הצעות שירותי תשלום חדשניים על ידי שחקנים קיימים ושחקנים חדשים, ובכלל 

תשתית אפליקציית זה: בנק הפועלים בע"מ הודיע כי בכוונתו להשיק ארנק דיגיטלי על 

; בנק דיסקונט לישראל בע"מ הודיע כי בכוונתו להשיק, בכפוף לאישורים Bitהתשלומים 

; בנק PayBoxנדרשים, ארנק דיגיטלי בשותפות עם שופרסל בע"מ, על גבי אפליקציית 

כרטיסי אשראי לישראל , ישראכרט בע"מ ומקס איט פיננסים בע"מלאומי לישראל בע"מ, 

השיקה בארץ את  Apple lnc.נקים דיגיטליים עבור לקוחותיהם; , השיקו ארבע"מ

 ועוד. Apple Payאפליקציית 

טכנולוגיה לכרטיסי ההתפתחויות האמורות הינן בהלימה להטמעה בבתי עסק רבים של 

(, שנעשתה EMV)תקן  חיוב חכמים שבהם מוטמע שבב, לאבטחה מוגברת ומניעת הונאות

השחקנים הפועלים בשוק זה, המאפשרת, בין היתר,  בהובלת בנק ישראל בשיתוף כלל 

 ( וביצוע תשלום באמצעות ארנקים דיגיטליים.NFCתשלום ללא מגע )

כי התפתחות שוק התשלומים צפוי להוביל לעלייה בערך השירות הניתן  החברה מעריכה,

מהווה אמצעי תשלום  PaymenTמערכת שכן  לפלטפורמת החברה לביקושע"י החברה וכן 

 . טלי שאינו מבוסס על כרטיס האשראי של הלקוחדיגי

אחת ההתפתחויות המהותיות בשוק הפיננסי בכלל ובשוק התשלומים המתקדמים בפרט, 

נוגעת להעברה וצבירה של מידע על ידי גופים, בשרשרת הוראת תשלום אודות פעילותו 

לפרויקט הפיננסית של הלקוח והשימושים שייעשו במידע האמור. האמור לעיל, בנוסף 

( והרצון של הלקוחות לצרוך שירותים בנקאיים ופיננסיים מרחוק APIהבנקאות הפתוחה )

, עשויים להביא לעלייה בביקוש ובאמצעים דיגיטליים, תוך שיפור חווית הצריכה

 .לפלטפורמת החברה

 PaymenT מערכתאופן פעילות  .6.9.3

בלת ההלוואה קתהליך כאשר  ,(POSמוצר החברה משמש כאמצעי תשלום בבתי עסק )

טכנולוגיית חיתום וכן  תייחודי POSטכנולוגיית מבוסס על  באמצעות הפלטפורמה

המבצעת כרייה של מאגרי נתונים נרחבים, כולל נתונים  ,האשראי הדיגיטלית של החברה

 ידי מבקש ההלוואה הנתונים שהוזנו עלממאגר נתוני אשראי של בנק ישראל. בהתבסס על 

החברה במערכות נערכת בדיקה מקיפה אודותיו  מידע שונים,ואשר התקבלו ממקורות 

 . החברהניהול סיכוני האשראי של למדיניות ובהתאם 
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הטכנולוגית מאמתת תחילה את הזיהוי ונכונות הפרטים שהוזנו וקובעת את המערכת 

. בהתאם לממצאי "(תהליך החיתום"להלן: שיעור רמת הכשל החזויה של הלקוח )

מתקבלת ההחלטה האם לאשר את , שראי שנקבע למבקש ההלוואהופרופיל הא הבדיקה

בצורה מקוונת נעשה תהליך העמדת האשראי כאמור  ובאילו תנאים. , אם לאו,העסקה

בצורה מיידית ומקוונת כפי שנדרש מתקבלת מהמערכת והחלטה בדבר אישור העסקה 

  .מאמצעי תשלום

מקבל המוצר או השירות ) איומבקש האשרהחברה ההלוואה, מתקשרים  אישורעם מייד 

בצורה ובמסמכים נלווים כגון שיעבוד בטוחות וכיו"ב  בהסכם הלוואה (בבית העסק

 .מקוונת

 בתרשים להלן מוצג בתמצית הליך העמדת האשראי המבוצע על ידי פלטפורמת החברה:

 

ת באמצעות פלטפורמצרכניות את הסיכון הכרוך במתן הלוואות החברה מצמצמת 

 :ידי האמצעים הבאיםעל  החברה,

 מתן אשראי ב-POS  איכותילווים קהל  –כאמצעי תשלום עבור מוצר או שירות בלבד 

 ,בשל מצוקת אשראי של לקוח הקצה אור חוב ומחזשאינו נוטל את ההלוואה לשם 

 ; אלא כשירות משלים ונוח כחלק מתהליך רכישת השירות או המוצר

  עשרות  מסתכמת לסך של ואה ממוצעת )הלותיק האשראי של החברה של  גבוהפיזור

 ;(בודדים ח"אלפי ש

  חיתום דיגיטלי קפדני באמצעות מערכתPaymenT, כוללת מערכת אלגוריתמים ה

אפשרים המ ,Credit-Scoring-ומתקדמת לניתוח סיכונים באשראי למשקי בית 

מנתח בזמן אמת  PaymenT מערכת . המודל שלמבקש ההלוואהאודות מקיף ניתוח 

, וכן נתונים ממאגר נתוני האשראי של מבקש ההלוואהפרמטרים שונים על  עשרות

 ;קצרזמן מדויק בפרק  דירוג אשראייצר יומ בנק ישראל,
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  מנגנון מניעת הונאות המבוסס על אמצעים מקדמיים שננקטים טרם העמדת

זיהוי והצלבת נתונים ובדיקה מול ; הליך של הכר את הלקוחההלוואה הכוללים 

הרשות לאיסור הלבנת על ידי כולל רשימת טרור המפורסמת שונים, ע מאגרי מיד

שאכן מבקש האשראי וקבלת אסמכתא לחשבון הבנק של ישירות  זיכוי-אי; הון

בהלוואות מסוימות )בעיקר שעבודים רישום  בוצעה עסקת מכר בבית העסק;

 ;רכב(ציוד או בהלוואות לרכישת 

 ( התקשרות, חיתום וניטור בתי העסקPOS)  עימם פועלת החברה. בתי העסק עמם

מתקשרת החברה עוברים חיתום ומנוטרים כדרך קבע וזאת על אף שלחברה אין 

בית עסק מנוהלים ספים )כמו אובליגו, סכומי מינימום לכל חשיפה מול בית העסק. 

   ( ע"י הפלטפורמה ובאופן אוטומטי;וכיוצא בזהומקסימום לעסקה, 

  מערכתPaymenT לניהול נפחי אשראי גדולים וחלוקתם לתיקי  כוללת מערכת

כלל שרשרת הפעולות . בתשומות מינימליותואוטומטית בצורה הלוואות 

תפעול התיק אף ו אוטומציה מלאההמתקיימות טרם העמדת האשראי מבוצעת ב

לכשלים את החשיפה  םעדר מגע אנושי בתהליך זה מצמציה .בצורה זההמתבצע 

 בתהליך האשראי;

 המתבטא בהעדר חשיפת  ,ניהול "פנימי" של פלטפורמת החברה וכן מערך סייבר

מאגרי המידע המוחזקים על ידי החברה לצדדים שלישיים עמם מתקשרת החברה, 

 מידע. קטנה האפשרות לדליפת נתוני  . בעקבות כך,כגון ספקים

 כאמצעי תשלום POS-טכנולוגיה למתן אשראי ב .6.9.4

מאפשרת הגשת  אשר, ופורצת דרך ייחודיתהטכנולוגיה שפותחה על ידי החברה הינה 

המשמש כאמצעי  ,אישורה והזרמת אשראי לבית העסק ,בקשת מימון ללקוח בית העסק

 ( בצורה מהירה ופשוטה עבור נציג בית העסק. E2Eלקצה )-תשלום מקצה

 כוללת יתרונות ייחודיים:החברה  מערכת

 באופן לחברה יחודיים מערכת תוכנה מתקדמת התומכת במסלולי מימון ייעודיים הי

אוטומטי לחלוטין )לדוגמה מסלולי מימון וסבסוד, סכומי הלוואה ומספר תשלומים(. 

מערכות ניהול האשראי של גופים החברה שכן  פלטפורמתמדובר ביתרון יחסי ל

 אחרים בישראל אינן כוללות יכולות מתקדמות אלו. 

  השקעת המייתרת חדשנית שימוש בטכנולוגיה באמצעות הפלטפורמה מיושמת

 משאבים אנושיים יקרים. 

 On-Boarding  בו פועל בית העסק והתאמה ענף להתאמה  -אוטומטי לבית עסק חדש

הוא  "(On-Boarding)" כיול וניהול בתי עסק )לקוחות החברה( .עצמו עסקהבית ל

אתגר תפעולי עצום שמצריך כוח אדם רב. החברה פיתחה יכולות טכנולוגיות בנושא 

לכל בית עסק בהתאם לענף שאליו  מרביתפשרות ניהול אוטומטי וגמישות זה המא

 הוא שייך ולצרכיו הפרטניים.

 .מערכת ממשקים רחבה מול קופות בתי העסק ועוד 
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מבוססת על ניתוח עסקי  שפיתחה החברה עסקיתהבינה הערכת מ - מערכת בינה עסקית .6.9.4.1

ערכת מבוססת על כלים . המבכל זמןדי בכל מקום ויבאופן מי ונגישה מקיף ומהיר

טכנולוגים מתקדמים המחוברים ישירות למאגרי המידע של החברה ובכך מאפשרים 

 איסוף, חיתוך, חישוב והצגת תובנות עסקיות עדכניות, בזמן אמת ובצורה גמישה ונגישה. 

החברה פיתחה מערכת  - גדולים לניהול נפחי אשראי דיגיטלית משוכללתמערכת  .6.9.4.2

ולניהול  ההנדרשים לפעילותבמיוחד לת אלמנטים מורכבים עודית הכולימתקדמת י

רמת  ובהתאםקטים המרובים במערכת. רמת המורכבות במערכת, יהשוטף של האובי

מאד ותודות לה מסוגלת החברה כיום הינה גבוהה  שנדרשה לפיתוח החדשנות הטכנולוגית

 אוטומטי לחלוטין.  באופן  ,במסלולים שונים ,לנהל נפחים גדולים מאוד של אשראי מורכב

נושא טכנולוגי מהותי במוצר  - coringS-Credit-טכנולוגיה לניתוח סיכונים באשראי ו .6.9.4.3

-Creditמוצר מסחרי המבצע הינו פיתוח  ,של החברהטכנולוגית ההובלה את ההמאפשר 

Scoring מסחרי למכירת ההמשולב במוצר  ,אוטומטי ומדויק בפרקי זמן של שניות

לשמש אמצעי תשלום אלטרנטיבי במטרה  ,)נקודות מכירה( Point-Of-Sales -אשראי ב

מאפשר זיהוי השפעת  Credit Scoring-יישום שיטת ה קיימים.מהפתרונות הומשוכלל 

בקשות ההלוואה מסווגת כך בהתאם,  .של המבקש רוג הסיכוןימאפייני כל פרמטר על ד

שביסוד  הפרמטריםבגין לו שיקבדירוג הסיכון המשוכלל שהלווים ידורגו ברצף, על סמך 

מאפשר כיול גמיש של  Score Card-תוך שימוש ב Credit Scoring-ה. פיתוח המודל

דרך כריכת אמצעים טכנולוגיים אלו,  .לצורך גיבוש רמת סיכון המשתמש הפרמטרים

 מצליחה החברה לבצע חיתום איכותי. 

ושם דגש על עמידה ה בפיתוח פלטפורמת החברה - אבטחת מידע ומודל נתונים מבוזר .6.9.4.4

למימוש של בפלטפורמה מתייחס אבטחת המידע בדרישות אבטחת מידע גבוהות. נושא 

כחלק בלתי נפרד והוטמע  בכל השכבות של המערכת, אלמנטים רבים בתוך המערכת

 .מפיתוח ובניית המערכת

והעמדת אשראי על ידי ככלל, הליך קליטת הלקוח  - שרשרת קליטת לקוחות החברה .6.9.4.5

 מורכב ממספר שלבים אשר החברה בוחרת לבצעתבצע באופן אוטומטי והחברה מ

בהתאם לנהלי העבודה שלה, כאשר ביצוען של חלק מהפעולות אף נדרש מכוח הוראות 

( בגיר מעל 1ללווים העומדים, בין היתר, בתנאים הבאים: ) החברה מעמידה אשראי הדין.

( בעלי חשבון בנק 3ל החיתום; )( בעל אזרחות ישראלית שצלח את מוד2גיל מינימום; )

 מורשה בישראל.

להלן מפורטים ההבדלים העיקריים בין הפתרונות  – PaymenTמערכת  יותייחוד .6.9.4.6

בשוק האשראי הצרכני לבין פלטפורמת החברה, נכון למועד החליפיים הקיימים 

  התשקיף:

 PaymenTמערכת  
בנקאות 

 מסורתית

חברות פינטק 

 מתחרות

גיוס בתי 

 עסק
On-boarding אוטומטי 

לרוב לא 

מנהלים בתי 

לרוב לא מנהלים 

 בתי עסק 
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 עסק

 POSמוצר 

 וחווית לקוח

מערכת טכנולוגית מתקדמת שתוכננה 

 E2Eומאפשרת תהליך  POS-ועוצבה ל

 מהיר וקל עבור המשתמש

 לרוב לא קיים

לרוב מערכות 

-שעברו הסבה ל

POS לרוב .

מספקים חווית 

 לקוח לא מספקת.

נגישות 

 ותוזמינ

בכל מכשיר בעל קישוריות  הנגיש

 עתכל ה נהלאינטרנט וזמי

לרוב ללא 

נגישות או 

 נגישות מוגבלת

לרוב נגיש 

באמצעות 

האינטרנט ללא 

 הגבלה

גמישות 

והתאמה 

 לצרכי לקוח

לפי ענף  םמגוון מסלולי מימון ייעודיי

ולפי בית עסק. שליטה וגמישות מלאה 

לבית העסק. מסייע לבית העסק בסגירת 

 סקה.הע

ל לרוב אחיד לכ

 הלקוחות

לרוב מוגבל 

בגמישות והתאמה 

 פר לקוח

משמש 

כאמצעי 

 תשלום

פלטפורמה טכנולוגית שנבנתה כאמצעי 

 תשלום
 לא קיים

לרוב מוצרים 

שעברו התאמה 

וכוללים גם עבודה 

ידנית מאחורי 

 הקלעים

חיתום 

 טכנולוגי

-טכנולוגיה לניתוח סיכונים באשראי ו

Credit-Scoring דמת ומהירה. מתק

לחברה נתוני כשל מאוד נמוכים בזכות 

. הטכנולוגיה שפיתחה הטכנולוגיה

מאפשרת ניתוח של כמות גדולה של 

פרמטרים בפרק זמן מאוד קצר. 

אשראי  נולוגיה מסוגלת ליצר דירוגהטכ

אם חלק  , אףברמת דיוק גבוהה

מהנתונים לא שלמים. הטכנולוגיה 

גמישה ואגנוסטית למודל החיתום 

נקאי ומסוגלת לממש מספר מודלים הב

 במקביל.

לרוב חיתום 

ידני או משולב 

 טכנולוגי.-ידני

לרוב חיתום 

 טכנולוגי

חיתום 

דיגיטלי 

ללקוחות 

 מזדמנים

חיתום דיגיטלי מהיר ומדויק ללקוח 

מזדמן / אקראי בבית עסק וללא היכרות 

 מוקדמת

לרוב ללקוחות 

 הבנק בלבד
 לרוב קיים

התאמת 

מחיר לרמת 

Credit-Scoring  מדויק המאפשר

 התאמת מחיר האשראי לסיכון הלווה

לרוב קיים אך 

כרוך בעבודה 
 לרוב קיים



 

 20 -ו

 ידנית וןסיכ

 ניהול ספים

ניהול אובליגו לכלל הישיות במערכת 

   תכולל בית העסק בצורה אינטגרלי

 ואוטומטית

לרוב ברמת 

לקוח הקצה 

 בלבד

לרוב ברמת לקוח 

 הקצה בלבד

מניעת 

 הונאות

גנון מניעת הונאות המבוסס על מנ

אמצעים מקדמיים שננקטים כבר בזמן 

 הליך בקשת המימון דרך בית העסק

קיים. לרוב 

 ידני

קיים. לרוב 

טכנולוגי. לפעמים 

מבוסס על 

 ג'-טכנולוגיה צד

ממשקים 

(API) 

תשתית ממשקים רחבה כחלק אינטגרלי 

מהטכנולוגיה המאפשרת אוטומציה 

לכלל הרכיבים  הקשורים םומגוון יישומי

וכלה  POSבמערכת החל מ ה 

 בטכנולוגיית החיתום והניהול במערכת.

לרוב קיים 

 בחלקיות
 לרוב קיים.

סקלאביליות 

ותמיכה 

בצמיחה 

 עסקית

מערכת סקלאבילית המאפשרת צמיחה 

 , לרבות ביחסוהתרחבות במספר ממדים

מספר לקוחות, מספר עסקאות, ל

 ם חדשיםישווקים, ומוצר

על לרוב קיים 

בסיס כוח אדם 

 נוסף

 לרוב קיים או

 באופן חלקי. קיים

מערכת ניהול 

 אשראי

מערכת מתקדמת לניהול אשראי וניהול 

כלל הישויות כמקשה אחת. יכולת לנהל 

הלוואות במגוון מסלולים ומסלולי 

 סבסוד

קים לרוב 

כמערכת 

לניהול 

הלוואות. לרוב 

מוגבל 

במסלולי 

סבסוד. לרוב 

אין ניהול של 

יות ושכלל הי

 כמקשה אחת.

קים. לרוב 

כמערכת לניהול 

הלוואות. לרוב אין 

ניהול של כלל 

יות כמקשה והיש

 אחת.

 

  החברה:שבהן נוקטת הפעולות יתוארו עיקרי  להלן .6.9.4.7

  מערכתPaymenT  הזמינה( בנקודות המכירהPOS) :הכוללת את הפעולות הבאות 

 גיוס חיתום ואישור בית העסק. .א

התאמת כולל  PaymenTקמת בית העסק במערכת ה –אוטומטי  On-Boarding .ב

 (.וכדומה )רגיל, מסובסד, בלוןלבית העסק מימון המסלולי 

 תפעולי עם בית העסק.וה העסקי ניהול קשר .ג
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  במערכת  בית העסקנציג מטעם הלקוח, מוזנות על ידי מימון בקשותPaymenT 

 הוק. -אדדחיה או . בית העסק יקבל אישור אוטומטיחיתום ודירוג ועוברת 

 מערכת דרך לקוח על סט מסמכי הלוואה ושיעבוד היחתום  ,מאושרת ככל שהבקשה

PaymenT הרשאה לחיוב חשבון לחברה  ובאופן דיגיטלי. במסמכים אלו מוענקת

 בקשה לזכות את בית העסק בסכום המימון.אישור , וכן הלקוח

  מול אלו נים טרם אישור המימון וכן מצליבה נתונתונים מבצעת אימות הפלטפורמה

  מאגרים מוסמכים.

 מערכת  ,הלוואההאישור  עםPaymenT  מזכה את בית העסק בסכום העסקה דרך

 .(מס"ב)מרכז סליקה בנקאי 

להציע לגוף לנהל את ההלוואה על מאזנה או עשויה , החברה להלן 6.9.5כאמור בסעיף 

לוואה שהככל  .עם תום כריתת ההלוואה כמתואר לעיל מממן לרכוש את ההלוואה

מועד את ההלוואה עד וינהל ההלוואה במערכותיו זה יקלוט את מממן, הלגוף תומחה 

 .פירעונה

 : ידי לקוחות החברה-על PaymenTלהלן נתונים בקשר עם השימוש שנעשה במערכת  .6.9.4.8

                                                 

. מובהר כי הערכות החברה באשר להיקף ההלוואות שניתנו כמו גם ליתר 30.6.2021מבוסס על קצב המכירות עד ליום  7
בגדר "מידע צופה פני עתיד" כהגדרתו בחוק  הינם 31.12.2021הנתונים בטבלה הנוגעים להערכה של התוצאות ליום 

 ניירות ערך. 

 
לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 

2019 

לשנה שהסתיימה 

בדצמבר  31ביום 

2020 

לתקופה 

שהסתיימה 

 ביוני 30ביום 

2021 

אומדן צפי לסוף 

 20217שנת 

היקף האשראי שניתן 

 על ידי החברה 
18,358,000 47,874,000 57,869,000 115,738,000 

היקף צמיחה בשיעור 

ידי -האשראי הניתן על

 החברה

- 261% 242% - 

שיעור האשראי שנמכר 

 לתאגידים רוכשים 
100% 100% 100% 70% 

מספר ההלוואות 

שניטלו באמצעות 

 לטפורמההפ

912 1,744 1,946 3,928 

שיעור צמיחה בכמות 

בתי העסק שהצטרפו 

 לפלטפורמה

226% 221% 140% - 
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משבר הקורונה, לרבות הסגרים ת החברה, בהתבסס על ניתוחים כלכליים שביצעה, בנטרול כלהער

סתיימו ביום החודשים שה 12-מיליוני ש"ח ל 96-מתן האשראי היה עומד על סך של כקצב  שהוטלו,

 . 2021מיליון ש"ח לששת החודשים שהסתיימו במחצית הראשונה של שנת  77-, וכ2020דצמבר  31

 החברהמודל העסקי של ה .6.9.5

תחום  –החברה פיתחה מומחיות בתחום פעילותה ומתמקדת בתחום האשראי הצרכני 

ה סולידי ויציב. לחברה תיק אשראי עם פיזור גבוה ורווחיות גבוהה. פעילות החבר

 מאפשרת פיזור עצום של הלוואות והקטנת סיכוני אשראי בצורה משמעותית.

 במודלומתפעלת אותן  POS-במעניקה הלוואות לצרכנים  PaymenTנכון למועד זה, 

פעילותה של מרבית המהווה את  –( True-Saleהמחאת הלוואות מלאה )של  משולב

  אזן שלה.כיום, וכן ניהול תיק האשראי ע"י החברה ועל המהחברה 

על פי רוב, מימון פעילות החברה מתבצע במספר אופנים, ביניהם קבלת מימון מאזני וכן 

מימון חוץ מאזני. להערכת החברה, מודל עסקי זה מאפשר לחברה לנצל את פוטנציאל 

העמדת ההלוואות שלה תוך שמירה על רמות סיכון נאותות )בהתאם להחלטות החברה 

לחברה  גיסא, ויצירת מקורות מימון שוטפים מאידך גיסא. כפי שתהיינה מעת לעת( מחד

עם הכנסה מריבית  ,מודל הכנסות עם רווחיות גבוהה ביחס לאשראי שהיא מעניקה

במקרים בהם מומחית  בהלוואות וכן עמלות שהיא גובה מבית העסק ו/או לקוח הקצה.

גובה  ההלוואה בדרך של מכר מלא לתאגיד, החברה זכאית למלוא העמלות שהיא

מלקוחותיה ללא קשר לאופן התנהלות ההלוואה לאחר מכירתה )פריסה מחדש, אי פירעון, 

 לדוחות הכספיים.  19. לפרטים ר' ביאור וללא זכות חזרה לרוכש פירעון מוקדם וכיו"ב(

כחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה, מתמקדת החברה בשווקים וענפים המאופיינים בקהל 

אשר האשראי הוא אגבי וניתן כשירות משלים ולא בשל צורך , כלקוחות פרטיים איכותי

החברה אשראי המהווה חלופה מציעה . נוכח טיב לקוחותיה, אשראי אצל הצרכן

אטרקטיבית יותר מזו הזמינה במערכת האשראי הבנקאית. כפועל יוצא, לקוחות החברה 

 . ת החזר גבוההוהחברה זוכה לנוטלי אשראי בעלי יכול נהנים מהלוואות בתנאים מוטבים

 - 29,450 27,450 20,115 הלוואה ממוצעת ללווה

 - 7.91% 8.22% 8.91% ריבית נומינלית ממוצעת

ריבית אפקטיבית 

 ממוצעת
9.41% 8.56% 8.21% - 

מח"מ )בחודשים( 

 להלוואות
18 21 23 - 

 - <1.5% <1.5% <1.5% שיעור כשל אשראי

היקף צמיחה בשיעור 

ידי -האשראי הניתן על

 החברה

- 261% 242% - 
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; רפואת השינייםענף בענפים שונים, ביניהם עם מאות בתי עסק החברה משתפת פעולה 

לחברה מאות לקוחות  ועוד. ענף הציוד מקצועי; האסתטיקה/פלסטיקהענף ; הרכב ענף 

, נכון למועד החברהפי המודל העסקי של  על )בתי עסק( ועשרות אלפי לווים )משקי בית(.

ריביות ועמלות  המשלמיםוהלווים )משקי הבית(  בתי העסקהינם יה התשקיף, לקוחות

. בגין ניהול, הקמה ותפעול ההלוואותדמי מנוי שנתיים בהתאם לתעריפון החברה ו/או 

, המשתנה בהתאם לסוג או ללקוח תשלומים אלו מורכבים מריבית שנתית לבית העסק

דירוג הסיכון של  סליקה וניכיון., וכן מעמלות תפעול, על ידי החברההשירותים המוענקים 

, בהתאם לשייכות ענפית ולחיתום פרטני של בתי העסקנעשה, בין היתר, השונים לקוחות ה

קובעת את מסלולי המימון הזמינים ללקוח. מלבד התאמת  פלטפורמת החברהובהתאם 

 בית עסק.כל אובליגו לערוצי המימון לכל לקוח, החיתום הפרטני מגדיר את ה

נסות של החברה כולל עמלות מבית העסק ו/או עמלה מלקוח הקצה הנקבעים סוגי ההכ

בהתאם למסלולי המימון באופן יחסי לגובה העסקה, וכן ממרווח המימון הנקבע מהריבית 

ואין עמלה או עלות  ובה העמלה הינו יחסי לסכום העסקהג .בהלוואה ומתקופת ההלוואה

 קבועה לבית העסק.

לבתי עסק נבחרים בענפי הפעילות באמצעות שילוב שיווק  החברה משווקת את השירות

מכירות פיזיות בבתי העסק באמצעות סוכני מכירות לצד  ,יעודי בענפי הפעילותידיגיטלי 

מבוסס עוברים חיתום קפדני  ,בתי עסק המעוניינים להתחבר לשירות החברה של החברה.

" אוטומטי לבית On-Boardingמתבצע ". כמו כן, מראשומוגדרים פרמטרים ברורים 

לפירוט אודות  .( ואבטחת מידע'כולל הגדרות ספים )אובליגו וכוש העסק במערכות החברה

 .עילל 6.4.2תהליך החיתום המבוצע לכל בית עסק ראו סעיף 

, יוזמת החברה שיתופי פעולה עם תאגידים בנקאיים בצד היצע האשראי עבור הפלטפורמה

 .פלטפורמההדרך המעמידים אשראי  ופים מממניםגהמהווים וחברות כרטיסי אשראי 

הלוואות לאחר כריתתן החברה לגופים המממנים את הגם ממחה  ,שיתופי פעולה אלוב

 תכוללהמכירה מלאה ומוחלטת של ההלוואה המהווה  (True Sale)" מכר אמיתי" בעסקת

בים לחברה מנישיתופי פעולה אלו  .לגופים המממניםוסיכוני האשראי תקבולי הריבית את 

של תיק ההלוואות הנמכר הכנסות לפי מנגנון המבוסס על היקף ההלוואות והריבית 

 בעסקת המכר. יים אלתאגידים הבנק

פים ראו סעי ,לפירוט אודות תנאי ההתקשרות עם בתי העסק והתאגידים הבנקאיים

 להלן. 6.25-ו 6.12.1

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית .6.9.6

השפעה מהותית  אבענף תה החליםכי לשינויים טכנולוגיים משמעותיים  ,החברה מעריכה

 על שוק האשראי בישראל בשנים הקרובות, כדלקמן:

  בזמן אמת, באמצעות   וניתוחוההתפתחות המואצת ביכולת אגירת מידע רב, עיבודו

החלטות טובות יותר  קבלת, מאפשרת AI-ו Machine Learningטכנולוגיות 

לאפשר איתור אוכלוסיות רלוונטיות בעלויות השקעה  צפויה וכן בהעמדת האשראי

 נמוכות מבעבר. 
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 וכן לזיהויי וטיפול  ת לאימות וזיהוי לקוח )אותנטיזציה(והתפתחות טכנולוגי

 את הסיכון.  ומצמצמתמאפשרת העמדת אשראי בזמן מהיר  בהונאות

 רוטוקוליפמידע, כדוגמת מידע מחשבון הבנק ויישום  לקבלתממשקים  הרחבת API 

והגברת התחרות  אמת בזמןבמשרדי ממשלה, מאפשרים כר נוח לאיסוף מידע 

 בתחום אמצעי התשלום ובתחום האשראי.

  בלוקצ'יין תאפשר בעתיד מימוש התחייבות חוזית בצורה של טכנולוגיית התפתחותה

 קלה ומהירה.

 ת במזומן פיתוח פתרונות תשלום באמצעות ארנק דיגיטלי, תוך שימוש הולך ופוח

הגדלת תחרות על ניהול פיננסי של הצרכן ומתן ל להביא צפויאשראי,  יכרטיסבו

 ערכים מוספים, לרבות אשראי.

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים .6.9.7

אגב רכישה של מוצר או  אשראי העמדתשל פועלת בתחומים  החברה, התשקיףנכון למועד 

ידי -על ר המשך עיסוק מורחב שניתן לההיתל, בהתאם נוספים אשראי ותחומי שירות

 לחוק הפיקוח( 1א)115רשות שוק ההון בהיותה "עוסק ותיק", בהתאם להוראות סעיף 

נותני שירותים פיננסיים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון על  הממונה מאת לה שניתן

 .8״(הממונה)להלן: ״

יים המשפיעים על פעילות המגבלות על פי דין והסדרים חוקעיקר להלן יפורטו בתמצית 

 החברה:

 והצווים מכוחו ,2000-חוק איסור הלבנת הון, התש"ס .6.9.7.1

בע הוראות על מנת למנוע הלבנת הון בישראל. מכוח וחוק איסור הלבנת הון ק

 חוק איסור הלבנת הון, על החברה חלות שתי חובות עיקריות:

על  -ת לקוח, זיהוי, אימות, דיווח וניהול רישומים אודות עסקאו הכרת (א)

החברה חלות חובות דיווח שונות בדבר ביצוע עסקאות וכן חובות שונות 

הלקוחות, זיהוי הלקוחות, אימות פרטים ושמירת  הכרתהנוגעות לאופן 

פרטי חובות אלו מוסדרות בצו ייעודי שחל על נותני שירותי אשראי  מסמכים.

 כפי שמפורט להלן.

להלן: וק איסור הלבנת הון )לח 8חובות התאגיד לפי סעיף  למילויאחראי  (ב)

בהתאם לדרישות חוק איסור  -״( הון הלבנת איסור חובות למילוי אחראי״

הלבנת הון, מכהן בחברה אחראי למילוי חובות איסור הלבנת הון, אשר 

במסגרת תפקידו ותחומי אחריותו פועל לקיום החובות המוטלות על התאגיד 

להדרכת עובדי ומנהלי החברה  מכוח חוק איסור הלבנת הון והצווים מכוחו,

באשר לקיום החובות ולהטמעת הדרישות העולות מהחוקים, הצווים 

 והתקנות בנהלי העבודה בחברה. 

                                                 

 יתקבל בסמוך להשלמת ההנפקה.הסופי למתן אשראי מורחב,  רישיוןלממונה החברה צופה כי אישור ה 8
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, נכנס לתוקפו צו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי, דיווח 2018 ,במרץ 15ביום 

וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור(, 

״(, אשר מרחיב את החובות החלות על נותני הצו״להלן: ) 2017-״חהתשע

שירותי אשראי לעניין חוק איסור הלבנת הון )שעד לאותו מועד חלו רק בקשר 

למתן שירותי מטבע מכוח צו איסור הלבנת הון שחל על תחום פעילות זה(. הצו 

סור מטיל על נותני שירותי אשראי את החובות המקובלות ככלל של צווי אי

הלבנת הון ומימון טרור החלים על מוסדות פיננסיים ובכלל זה חובה לזהות, 

לרשום ולאמת את הפרטים של הלקוחות שלהם, ולדווח, בהתקיים תנאים 

 מסוימים, על פעולות כספיות של אותם הלקוחות.

 הוגן אשראיחוק  .6.9.7.2

או חל על הלוואות הניתנות על ידי מלווים ללווים יחידים  הוגן אשראי חוק

 שר שיקבע מסוג למעטשאינם תאגידים,  לווים כלומר, עסקים מורשים

 . המשפטים

נועד להגן על הצרכנים בשוק האשראי ולהגביר את התחרות  הוגן אשראי חוק

המרבית של האשראי  העלותאשראי הוגן נקבע שיעור  חוקבשוק זה. במסגרת 

 שלממשית לפיה העלות ה והוראה שאינן צמודות למדד כאמור בהלוואות

 עוד. האשראי של המרבית העלות על תעלה לא, זה בחוק כהגדרתה, האשראי

בהלוואה לא יעלה על שיעור ריבית  םכי שיעור ריבית הפיגורי זה, בחוק נקבע

החוק קובע תקרה לריבית המותרת, לרבות הפיגורים המרבי הקבוע בחוק. 

קובע סנקציות בגין  וגןה אשראי חוקריביות פיגורים, בהלוואות עליהן חל החוק. 

הפרת הוראות החוק בקשר עם תקרות הריבית המוגדרות בו, זאת לצד חובות 

 גילוי שונות המוטלות על מלווים.

, וצו הריבית )קביעת שיעור הריבית המכסימלי( 1957-התשי"ז ,הריבית חוק .6.9.7.3

 (בהתאמה", הריבית צו"-" והריבית חוק)להלן: " 1970-התש"ל

 ותקרת מותרת ריבית תקרת קובעים מכוחו שהוצא ביתהרי וצו הריבית חוק

 ".ערך צמוד מילווה"-ב מותרת פיגורים ריבית

, חוק אשראי הוגן קבע תקרת ריבית מותרת בהלוואות מסוימות, אך לעיל כאמור

בהלוואות צמודות למדד המחירים לצרכן תקרת הריבית וריבית הפיגורים 

צו הריבית  שהוצא מכוחו.ריבית הנקבעות בהתאם לקבוע בחוק הריבית ובצו 

 לריבית פיגורים. 17%-לריבית רגילה ו 13%קובע שיעור שנתי מקסימלי של 

  "גילוי בחוזה הלוואה" 2018-10-12נותני שירותים פיננסים  חוזר .6.9.7.4

, (2019)אשר נכנס לתוקף בחודש אוגוסט  פורסם החוזר הנ"ל ,2018יולי  בחודש

רטים שאותם חייב נותן שירותי אשראי אשר נועד להסדיר את אופן הצגת הפ

לגלות ללווה באופן מלא במסגרת חוזה ההלוואה, בין היתר בהתאם להוראות 

כי בפני לווה המתקשר עם  ,זאת על מנת להבטיח ,)ב( לחוק אשראי הוגן3סעיף 

נותן שירותי אשראי בחוזה הלוואה, יהיו מוצגים באופן ברור הפרטים העיקריים 

נת מלוא התחייבויותיו וזכויותיו לפי החוזה. בכפוף להוראות הנדרשים לצורך הב
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החוזר, על החברה חלות חובות דיווח וגילוי שונות כלפי הלווה, בכללן גילוי 

פרטים בדבר חוזה ההלוואה, מסירת לוח תשלומים ללווה הכולל סכומי הפירעון 

שתו בדבר של קרן ההלוואה ושיעור החזרי הריבית, מסירת פרטים ללווה לפי דרי

 יתרת ההלוואה ועוד.

 2016-חוק המאבק בטרור, התשע"ו .6.9.7.5

החוק הנ"ל עוסק בעיקרו בהגדרת עבירות בקשר למימון טרור, דרכי ההכרזה על 

פעיל טרור ומתן כלים מנהלים ושיפוטים מתאימים למלחמה במימון הטרור. 

פועלת בהתאם להוראות הכלליות בחוק הנ"ל, שעיקרן חובת דיווח  החברה

שטרת ישראל על פעולה ברכוש אשר הינו רכוש טרור )כהגדרתו בחוק הנ"ל(, למ

לקדם ביצוע של מעשה טרור. בנוסף ובהתאם  או או כשיש בפעולה זו לאפשר

לחובה בצו, החברה סורקת את שמות כל לקוחותיה והגורמים המעורבים 

 בכרטיס הלקוח כנגד רשימת מוכרזי הטרור של משרד הביטחון הישראלי.

 , והתקנות מכוחו1981-תשמ"אהק הגנת הפרטיות, חו .6.9.7.6

חוק הגנת הפרטיות קובע חובות לעניין רישום מאגר מידע, אופן שמירת המידע 

נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות  2018והשימוש המותר בו. בחודש מאי 

לבחון מהם החברה פיהן חלה חובה על -, אשר על2017-)אבטחת מידע(, התשע"ז

מוחזקים ברשותה ובהתאם לכך להחליט מהי רמת האבטחה מאגרי המידע ה

 המתחייבת כתוצאה מכך )בסיסית, בינונית או גבוהה(.

רמת האבטחה המתחייבת משליכה על הפעולות שעל בעל המאגר לבצע, אולם 

בכל מקרה חובה על בעל המאגר להכין מסמך הגדרות מאגר, לקבוע נוהל אבטחה, 

כי המאגר מאובטח פיזית ובהרשאות גישה,  למפות את מערכות המאגר, לוודא

 אבטחת תקשורת וכיו"ב.

קבעה מדיניות ונהלים בנושא הפרטיות ואבטחת מידע וקיימים ברשותה החברה 

 מאגרי מידע רשומים כחוק.

  חוק הפיקוח .6.9.7.7

, נכנס לתוקף חוק הפיקוח ביחס למי שעיסוקו במתן אשראי, 2017 ,ביוני 1ביום 

לעוסקים במתן שירותים פיננסיים )לרבות היתרים  רישיוןאשר קובע דרישות 

בות דיווח לבעלי שליטה ובעלי עניין(, הגבלות על ניהול העסקים בתחום וחו

ולצורך יישום הוראותיו, מונה הממונה  חוק הפיקוחח שיחולו על העוסקים. מכ

 לממונהכרגולטור המפקח על נותני שירותים פיננסיים. לצורך האמור, הוקנו 

אסדרה, פיקוח, אכיפה ובירור מנהלי נרחבות, לרבות הטלת עיצומים  סמכויות

 כספיים. 

 הממונהחובות דיווח שונות לחברה כלפי  , בין היתר,קובע חוק הפיקוח

להוציא חוזרים והוראות שונות וכן לערוך ביקורות שונות  הממונהואפשרויות של 

ת שונות לנותני חובו , וכן בחברה כדי לוודא את עמידתה בהוראות השונות

איסור הטעיה בהצגת תנאי  :האשראי לצורך הגנה על ציבור הצרכנים, כגון
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העסקה ובפרסומות, איסור על השפעה שאינה הוגנת וכן הצמדת אזהרה 

 לפרסומים שמוציא נותן האשראי.

, ובהתאם לעמוד בהוראות חוק הממונההחברה מקפידה להתעדכן בהוראות 

 הפיקוח. 

 רישיוןחברה את כל ההליכים המהותיים הדרושים לקבלת למועד זה סיימה ה

בהתאם להוראות חוק הפיקוח. החברה צופה כי מורחב קבוע למתן אשראי 

 ההחברבימים הסמוכים למועד פרסום תשקיף יתקבלו לידיה רישיונות הפעילות ו

 לאחר קבלתם. רק להשלים את הנפקת מניותיה לציבור מתחייבת 

 חוק נתוני אשראי .6.9.7.8

מטרתו הינה לקבוע  , אשרנכנס לתוקפו חוק נתוני אשראי 2019בחודש אפריל 

אשראי הוקמה על ידי בנק המערכת נתוני הסדר כולל לשיתוף בנתוני אשראי. 

כחלק מהצעדים לקידום התחרות בשוק  ישראל מתוקף חוק נתוני אשראי,

המערכת אוספת נתונים לגבי התחייבויות האשראי של  .האשראי בישראל

 ., אזרחי ותושבי ישראל, וכן לגבי אופן הפירעון של התחייבויות אלהיחידים

מקורות המידע שמדווחים את הנתונים למערכת הם בעיקר גופים שעוסקים 

 ,בנקאי-במתן אשראי, למשל: בנקים, חברות כרטיסי אשראי או נותני אשראי חוץ

 .וכן רשויות שונות

יסוף נתוני אשראי ממקורות המידע קובע הוראות לעניין א חוק נתוני אשראי

, שמירתם במאגר מידע מרכזי המופעל בידי בנק ישראל ומסירת בוהקבועים 

נתוני אשראי ממנו ללשכות אשראי לשם עיבודם והעברתם, בין השאר לנותני 

אשראי, תוך שמירה על עניינם של הלקוחות ועל פרטיות הלקוחות שהנתונים 

בה במידה העולה על הנדרש, והכול למטרות מתייחסים אליהם ומניעת פגיעה 

הגברת התחרות בשוק האשראי הקמעונאי, הרחבת הנגישות לאשראי, צמצום 

ההפליה במתן אשראי והפערים הכלכליים ויצירת בסיס מידע לא מזוהה שישמש 

 את בנק ישראל לשם ביצוע תפקידיו.

הם "מקור חובות דיווח לגופים פיננסיים ש חוק נתוני אשראיבנוסף קובע 

מוסמך". הממונה על השיתוף בנתוני אשראי הודיע לחברה שהיא עונה להגדרת 

מקור מוסמך ולפיכך חייבת בדיווח למאגר נתוני האשראי. החברה נערכה 

  .חוק נתוני אשראיומקיימת את חובות הדיווח החלות עליה לפי 

 בנושא "כללי השקעה החלים על גופים 2016-9-5חוזר גופים מוסדיים  .6.9.7.9

 מוסדיים" 

, פורסם החוזר הנ"ל, אשר, בין היתר, תיקן את כללי ההשקעה 2016במהלך שנת 

באופן שיאפשרו לגופים מוסדיים להשקיע בהלוואות )או תיקי הלוואות( שאינן 

מדורגות בדירוג חיצוני, זאת בהסתמך על מודל דירוג פנימי של הגוף שהעמיד את 

החיתום של הגוף המעמיד את  ההלוואות ובכפוף לאישור עקרונות מודל

ההלוואות על ידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי. החוזר הנ"ל מאפשר לגופים 
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מוסדיים לרכוש מאת החברה תיקי הלוואות במתווה דומה לעסקאות מכירת 

 תיקי הלוואות שמבצעת וביצעה החברה עם בנקים. 

  "(הבנקאות חוק)להלן: " 1981-תשמ"אה ,הבנקאות )רישוי( חוק .6.9.7.10

, נכנס לתוקפו תיקון לחוק הבנקאות, במסגרתו תוקן סעיף 2015 ,בדצמבר 1ביום 

לחוק הבנקאות )ייחוד פעולות לתאגידים בנקאיים(, באופן המאפשר לתאגיד,  21

א לחוק 35שאינו תאגיד בנקאי, להנפיק תעודות התחייבות )כהגדרתן בסעיף 

רות ערך, ולעסוק במתן לחוק ניי 15ניירות ערך( החייבות בתשקיף לפי סעיף 

 אשראי כאחת, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים.

פורסמו ברשומות תקנות הבנקאות )רישוי( )הגדלת התקרה לפי  2018בחודש יולי 

״(. התקנותזה: ״ 6.9.7.10 בסעיףלהלן ) 2018-()א( לחוק(, התשע״ח8)ב()21סעיף 

קוב של תעודות הוגדלה תקרת הגיוס של סך הערך הנ ,בהתאם להוראת התקנות

-מהתחייבות שמנפיק לציבור תאגיד העוסק במתן אשראי ואיננו תאגיד בנקאי, 

)מבלי להביא בחשבון ערך נקוב של תעודות  ש"ח מיליארד 5-ל ש"חמיליארד  2.5

  התחייבות שנפרעו במלואן או באופן יחסי(.

 לחוק 21להוראות סעיף  עוסקת בהעמדת אשראי, החברה כפופה מאחר והחברה

 .על פעילות החברה מסוימת השפעהקיימת  הנ"ל ולתקנות, אשר בגינם

 (28 תזכיר חוק הבנקאות )רישוי( )תיקון מס'פורסם  2020באוקטובר,  2ביום 

שמטרתו  2020-)הרחבת מקורות המימון לתאגידי אשראי חוץ בנקאי(, התשפ"א

באמצעות  וס חוב למימון פעילותיגיבנקאי המבקש ל-להקל על תאגיד אשראי חוץ

בחוק  תנאיםהנ"ל מציע לבטל  זכירהת .הנפקת תעודות התחייבות לציבור

 ,בנקאי במקביל למתן אשראי-לגיוס חוב על ידי תאגיד אשראי חוץ הבנקאות

בנקאי -אשר מגבילים את מרחב ההתנהלות העסקית של תאגיד אשראי חוץ

התיקון, ככל  מהציבור. החברה צופה כי שמגייס חוב באמצעות תעודות התחייבות

ובכללם  בנקאי-צפוי להוזיל את עלויות המימון של תאגידי אשראי חוץשיתקבל, 

 , ובכך להגביר את התחרות בשוק האשראי למשקי בית ועסקים קטנים.החברה

 חדלות חוק)להלן: " 2018-"חהתשע, כלכלי ושיקום פירעון חדלות חוק .6.9.7.11

 "(פירעון

 שונות הוראות כולל , אשרת פירעוןנכנס לתוקפו חוק חדלו 2019ספטמבר  בחודש

 נושים של כוחם הקטנת)למשל,  מרכזי כערך וחייבים תאגידים שיקום שעיקרן

 חייבים עידוד, מסוימים במקרים חייבים של לאלתר הפטר קבלת, הסדר בהצעות

 הגדלת שמטרתן הוראות קובע פירעון חדלות חוק, מנגד(. ועוד עסקיהם להמשך

, תוך הקטנת הפגיעה החייב נכסי ערך והשאת שיםלנו שייפרע החוב שיעור

 שצפויה להיגרם לנושים מחדלות הפירעון.

זאת, ייתכן שתהיה לחוק השפעה על החברה, שכן החוק עלול להגביל את  לאור

יכולתה להיפרע מחייבים ולהגדיל את היקף הליכי חדלות הפירעון וכפועל יוצא 

 חייביה. מכך להקטין את היקף שיעור ההחזר המתקבל מ

 2018-חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע״ח .6.9.7.12
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-פורסם ברשומות חוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח ,2018במרץ  18ביום 

למתן אשראי,  רישיון, אשר נכנס לתוקף ביחס לבעלי ("מזומןהחוק להלן: ") 2018

, ביחס 2019ביולי  1וביום  ,ביחס למזומן 2019בינואר  1, ביום החברהכדוגמת 

 לשיקים.

לעניין צמצום השימוש במזומן ובשיקים,  הוראותמזומן כולל, בין היתר, החוק 

כאשר ההתייחסות שלהלן תובא ביחס להוראות צמצום השימוש בשיקים החלות 

 אשראי בלבד: למתן רישיוןעל בעלי 

החברה כפופה בעיקר מזומן מטיל הגבלות בנושא השימוש בשיקים. החוק 

בסכומים העולים על  שיקיםת בהגבלת האפשרות לפרוע למגבלות הסבה העוסקו

אלפי ש"ח  10אלפי ש"ח בהסבה על החלק, או שיקים בסכומים העולים על  10

 .המזומן המקרים שהוגדרו בחוקאשר סוחרו יותר מפעם אחת, למעט 

להלן: )בנושא "הוראות לניהול אשראי צרכני"  -2020-10חוזר גופים מוסדיים  .6.9.7.13

 י"("חוזר אשראי צרכנ

נועד להוות אסדרה  , אשרחוזר אשראי צרכני , פורסם2020בנובמבר,  25ביום 

מקבילה לטיוטת הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא ניהול אשראי צרכני, אם כי לא 

את  , בין היתר,אשראי צרכני מסדירהמדובר בהוראות זהות לחלוטין. חוזר 

האסטרטגיה לניהול אשראי  תבהתוויי( תפקידי הדירקטוריון 1העניינים הבאים: )

( תפקידי ההנהלה בקביעת מדיניות לניהול אשראי צרכני 2צרכני בחברה; )

( הנושאים בהם תעסוק מדיניות האשראי הצרכני בחברה ובהם תהליך 3בחברה; )

העמדת האשראי ואישורו, שיווק אשראי הצרכני לרבות שיווק יזום והליכי גביית 

 ת זכויות של נתון האשראי לצדדים שלישיים. ( הסדרת עסקאות המחא4חובות; )

 25החל מיום  לתוקף,תכנסנה אשראי צרכני, לכשהלהערכת החברה הוראות חוזר 

  השפעה לא מהותית על החברה. ותבעל ןהינ ,2021באוגוסט, 

 הוראות חוק שונות עקב משבר הקורונה .6.9.7.14

 (ת שעהובמסגרת הורא)גם קיימות מספר יוזמות חקיקה  ,ידיעת החברהמיטב ל

לתקופת התפרצות נגיף הקורונה שעניינן ניסיון להקל על לקוחות חייבים בהיבטי 

של יוזמות נוכח אופיין  להערכת החברה,הליכי גביה, דיווח נתוני אשראי ועוד. 

 כהוראות שעה השפעתן על החברה צפויה להיות מוגבלת.החקיקה הנ"ל 

 ו וברווחיות בתחום שינויים בהיקף הפעילות .6.9.8

. 2019בהשוואה לשנת  בסך המכירות של החברה, 292%-של כ חל גידול 2020שנת  במהלך

עומד על  2020לשנת  קצב המכירות המתוקנן של החברהמשבר הקורונה,  השפעת בנטרול

  בקירוב. מיליוני ש"ח 100-כ

וכן הערכותיה בקשר עם  2020-2019להלן תרשים בדבר היקפי המכירות של החברה בשנים 

 :הצפויות לשלוש השנים הקרובות ירותיקפי המכה



 

 30 -ו

 

הערכת החברה בדבר המשך צמיחה גבוהה מתבססת על ניתוח ענפי הפעילות בהם החברה 

פיתוח ניתוח ענפים חדשים להם עתידה החברה לחדור, שיפורים טכנולוגיים,  ,פועלת

  מוצרים חדשים המבוססים על הטכנולוגיה של החברה, גודל השוק והענפים הייעודיים

 .של החברה מכירותסך הונתח השוק שביעדי החברה להשיג וכן על הגידול הקיים ב

לצד האמור, יובהר כי הערכות החברה הנ"ל חשופות גם לסיכונים כגון תנאי השוק ומצב 

וכן יתר  התאגידים הרוכשים הלוואות מהחברההמשק, היקף האשראי שיועמדו על ידי 

  .להלן 6.34הסיכונים המפורטים בסעיף 

תאגיד הינם:  2020-ו 2019, 2018בשנים רוכשי תיקי ההלוואות הבולטים של החברה 

לפרטים נוספים אודות עסקאות המחאת תיקי  ישראלית.בנקאי וחברת כרטיסי אשראי 

  .2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  16ההלוואות של החברה, ראו באור 

בהיקף  65%-צמיחה שנתית ממוצעת בשיעור של כרשמה החברה  2019-2016בין השנים 

 .לצדדים שלישייםבהיקף מכירת תיקי הלוואות  65%-כוהעמדת ושיווק ההלוואות 

הן בבחינת מידע צופה פני עתיד, מכירותיה בקשר עם תחזיותיה בדבר הערכות החברה 

לקן, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או ח

או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שונים אשר 

אינם בשליטת החברה, לרבות בשל הצורך בקבלת אישורים או רישיונות אשר אין ודאות 

 לפרק זה. .346בשל התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  כי יתקבלו ו/או

  לקוחותהאפייני התפתחות בשווקים, או שינויים במ .6.9.9

מהסיבות חוות צמיחה, בין היתר, צפויים לביקושים לאשראי צרכני הלהערכת החברה, 

)צמצום מסגרות אשראי( ביחד עם  והחוק להגברת התחרותחוק המזומן  (הבאות: א

צורך של בתי העסק לפתרונות תשלום עם תזרים  (ב  ;פתרונות תשלום דיגיטלייםפיתוח 

לות האשראי החוץ בנקאי, נובע, בעיקר, ממגבלות רגולטוריות ו/או הגידול בפעי (ג ;מידי

תפעוליות החלות על המערכת הבנקאית בקשר עם הענקת אשראי ללקוחות. כמו כן, 

שוט הבירוקרטי יבמערכת הבנקאית קיימת מורכבות בירוקרטית רבה, ומאידך גיסא, הפ

לק מהמערכת הבנקאית, הטמון בשירותים המועמדים על ידי צדדים שלישיים שאינם ח

מעניק יתרון ניכר לנותני שירותים מסוג זה. להערכת החברה, קהל הלקוחות 

הפוטנציאלים לתחום הפעילות גדל משמעותית לאור השינויים במצב המשק. כמו כן, 
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לאחרונה התחום זכה לחשיפה תקשורתית משמעותית שהעניקה לו לגיטימציה בקרב 

 בר נמנעו מאלטרנטיבה זו. רבים, שבע םלקוחות פוטנציאליי

 גורמי הצלחה קריטיים  .6.9.10

 להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה הינם: 

 לעיל. 6.9.3להרחבה בעניין זה, ראו סעיף  – ודיתחיטכנולוגיה יו POS-התמחות ב (א)

 לעיל.  6.4.2להרחבה בעניין זה, ראו סעיף  – מנגנוני חיתום איכותיים (ב)

החברה פיתחה והטמיעה מערכת טכנולוגית ייחודית,  – יעילות מערכות תפעוליות (ג)

המאפשרת קיצור תהליכי העמדת הלוואות לרכישת מוצר או שירות, במסגרתה 

 מתקיים ממשק בין מערכות החברה לבין בתי עסק ולקוחות. 

גורם מרכזי להצלחה בתחום האשראי הוא נזילות, שכן  –נזילות וזמינות השירות  (ד)

ירות ישנה נזילות גבוהה יותר, אזי יתאפשר לו לבצע עסקאות ככל שלנותן הש

רבות יותר ולהגדיל את תיק לקוחותיו בלקוחות הפועלים בהיקפי אשראי גדולים 

ואיכותיים. כמו כן, זמינות השירות ומהירות העברת התשלום ללקוח הינה גורם 

 מהותי, בשל התחרות ובשל הצורך של הלקוחות בהליך יעיל ומהיר. 

הסיכון המרכזי העומד במתן אשראי, הינו  –יך ניהול סיכונים בבחינת אשראי הל (ה)

העדר יכולת פירעון בהגיע מועד פירעונו של האשראי. מזעור סיכון זה, נעשה 

ת אשראי כחלק ממדיניות האשראי ונהלים האשראי נבאמצעות קביעת הליך בחי

הסיכונים, עורכת בחברה, הטמעתם ופיזור תיק הלקוחות. במסגרת הליך הערכת 

החברה, בין היתר, בדיקות רקע על כל לקוח חדש, הכוללת דירוג אשראי של 

הלקוח, חוסנו הכלכלי, יכולתו להעמיד ערבות לפירעון הממסר וכיוצ"ב. מטרתה 

העיקרית של הערכת סיכונים זו הינה לנסות ולמזער את חשיפת החברה בגין 

מקובלת לצד נטילת ההלוואה הצמדת  בענפים מסוימיםהעמדת אשראי. יצוין, כי 

בענף הרכב, החברה משעבדת את כלי הרכב כבטוחה )כמקובל בטוחה. כך למשל, 

למועד בענף( בהלוואה וזאת בנוסף למודל החיתום והליך הערכת הסיכון. 

התשקיף, אין בידי החברה ערבויות או בטוחות מהותיות בגין הלוואות שהעניקה 

 ללקוחותיה. 

ל אופי הפעילות בתחום האשראי, בהיבטי אזור הפעילות הגיאוגרפי, בש –מוניטין  (ו)

 לקוח, יצירת מוניטין של אמינות ואיכות-התחרות בתחום זה ויחס נותן שירות

על מנת לגייס לקוחות בדרגת נאמנות גבוהה, שיבצעו פעילות מתמשכת.  הכרחית

החברה,  של טגיוס לקוחות חדשים, נעשה, בין היתר, באמצעות אתר האינטרנ

קוחות קיימים מסירת מידע מלבאמצעות יים וכן המלצותיהם של גורמים עסק

  ללקוחות פוטנציאליים.

 .מקורות מימון זולים (ז)

 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים  .6.9.11

 הכניסה העיקריים לפעילות  חסמי

  .יעודיתוי ייחודית טכנולוגיה (א)
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, ובעיקר  נתונים רחב בניית מודלי חיתום איכותיים, המבוססים על ניסיון ומאגר (ב)

 .המודלהמעיד על ביצועי  מוניטיןיצירת 

 דרישה לעמידה ברף טכנולוגי גבוה אל מול המתחרים בשוק.   (ג)

העיסוק בתחום האשראי בכללותו כפוף לחוק הפיקוח ולאסדרה מכוחו, ובכלל זה  (ד)

נותן שירותים פיננסיים, היתר להחזקת אמצעי שליטה בנותן  רישיוןכרוך בקבלת 

תים פיננסיים וכן עמידה בדרישות הרלוונטיות של חוק הפיקוח, לרבות שירו

לפרטים נוספים, ראו  .עמידה בהון עצמי מזערי הנדרש מנותן שירותים פיננסיים

 לעיל.  6.9.7סעיף 

 .נתוני האשראי מאגרגישה לאישור בנק ישראל ל (ה)

עם  והתקשרויות והתמחות ענפית ברצפות המכירה POSהבנה עמוקה של הפעלת  (ו)

 .מאות בתי עסק בענפי הפעילות

 יכולת פיננסית משמעותית, הכוללת הון עצמי ויכולת גיוס הון חיצוני.  (ז)

 פעילות לחסמי היציאה העיקריים 

להערכת החברה, לא קיימת מחויבות המונעת ממנה להפסיק להעמיד ו/או לשווק 

חייבויות הלוואות חדשות בתחומי פעילותה. עם זאת, לחברה עומדות וקיימות הת

תפעול תיקי הלוואות שנמכרו  בכלל זהלהמשיך ולתפעל הלוואות שהועמדו ללקוחותיה ו

 .לצדדים שלישיים

  פעילותתחליפים ל .6.9.12

לקבל החברה: שמציעה לפתרונות  ישנן מספר חלופות עבור בתי עסק - בתי העסק (א)

; לבצע את (וחת בהתאםובשימוש הולך ופ תשלום במזומן )מוגבל לפי חוק המזומן

בעסקת תשלומים אשר כרטיס אשראי )ללא תשלומים ללקוח או התשלום באמצעות 

המהווה לרוב  שוברי אשראי; ניכוי (ת האשראיסתזרים המזומנים ממנה כפוף לפרי

פתרון בעל רמת  שמהוויםקים שי לקבלאו ; התשלוםעסקת ל פתרון יקר יותר וחיצוני

הוא נושא באחריות  םחאתהסיכון הגבוהה ביותר עבור בית העסק, שכן גם בהמ

 . םלפירעונ

עומדים אותן פתרונות המגלמים חסרונות , עבור לקוח הקצה - נוטלי האשראי (ב)

ולרוב לא מקובל  לפי חוק המזומןכאמור )מוגבל  לשלם במזומן: ויתרונות אחרים

)תופס ללקוח  כרטיס אשראי ; לשלם באמצעות(בעסקאות מן הסוג שהחברה מממנת

פנייה לבנקים או לנותני שירותי  יל ידע אשראילקבל או  ;את מסגרת האשראי(

. יצוין כי נטילת אשראי ממוסדות "לכל מטרה"אשראי מתחרים לצורך קבלת אשראי 

פיננסיים כרוכה בפרוצדורה מורכבת אשר עשויה להכביד על תהליך קבלת השירות 

אלו. בנוסף,  תניות פיננסיות מחמירות ובטוחות אותן דורשים גופים פיננסייםהלאור 

זמן התגובה מצד המערכת הבנקאית עשוי להיות ארוך ביחס לסד הזמנים הנדרש 

 מהירהה פלטפורמדבר המהווה יתרון יחסי לחברה, המפעילה  -בחלק מהעסקאות 

 .ויעילה

   הם במבנה התחרות והשינויים שחלי .6.9.13
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 ן.להל 6.15ראו סעיף לפירוט אודות הסביבה התחרותית בתחום פעילות החברה, 

  מוצרים ושירותים .6.10

הלוואות בנקודת המכירה מתן בגין עיקר הכנסותיה של החברה את נכון למועד התשקיף, 

(POS ניתן לסווג ,) ( ריבית הניתנת בגין ההלוואות אותן מעמידה 1)סוגים: לשלושה

עסק )בגין השימוש בשירותי ה( עמלות אותן משלמים בתי 2)החברה ללקוחותיה השונים; 

  .מימוש הלוואות –( 3)-; ו9קוחות החברה בגין העמדת ההלוואההחברה( ול

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים .6.10.1

 בהתאם לאמור, להלן פילוח הכנסות החברה מריבית ועמלות: 

 
 שיעור)%( מכלל הכנסות החברה שהסתיימה ביום( )לשנה הכנסות באלפי ש״ח

31 
בדצמבר 

2020 

 בדצמבר 31
2019 

 
 2018בדצמבר  31

בדצמבר  31
2020 

 בדצמבר 31
2019 

 
בדצמבר  31

2018 

 18% 45% 60% 242 1,023 1,818 עמלות

מימוש 
 988 1,121 *הלוואות

- 
37% 44% - 

 82% 11% 3% 1,078 249 104 ריבית

 true-saleמכירה של הלוואות ב החברה בגין * "מימוש הלוואות" מתייחס להכנסות 

 מוצרים חדשים .6.11

 רפואתאסתטיקה כירורגית והחברה בעיקר בתחומים אסתטיקה, למועד התשקיף, פועלת  

ידי החברה כשווקי יעד בשל מאפייני הלקוחות בתחומים אלה, -, אשר זוהו על שיניים

היקפי האשראי המבוקש והצורך העסקי של בתי העסק לפתרונות מימון ללקוחותיהם. 

 .  10%להערכת החברה מיצוי השוק על ידה בתחומים אלה אינו עולה על 

, דהיינו מתן הלוואות POS-החברה בתחום ה כחלק מהפיתוח הטכנולוגי והעסקי של

העסק, מפתחת החברה מוצרים חדשים המבוססים על  יתללקוחות בתי עסק באתר ב

על מנת  ,ומנצלים את היתרונות הגלומים והאפשרויות שהיא מציעה PaymenTמערכת 

החלה החברה לפתח מספר  האחרונה,בשנה  להרחיב את פעילות החברה לתחומים נוספים.

. למיטב ידיעת של החברה ההיתכנות הכלכלית של כל אחד ערוצים כאמור, כמפורט להלן

 הינה גבוהה מאוד:להלן, מהערוצים המפורטים 

6.11.1. PaymenT ב-Commerce-E -  מסחר מקוון אתרי למקוון תשלום  פתרוןהחברה מפתחת

(E-Commerce) מסגרת האשראי מגבילה את שאינה תשלום  שיעניקו ללקוח אופציית

הטכנולוגיה והידע בהתבסס על  ,מוצר זה יהווה עבור החברה שער לנתח שוק חדש .שלו

  חברה.שצברה ה

 הרכבים המשומשיםשוק  .6.11.2
                                                 

 לעיל.  6.9.5לפרטים אודות זכאותה של החברה לקבל את מלוא העמלות במקרים של מכירת הלוואה ר' סעיף  9
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ובו  היטבהחברה מרחיבה את פעילותה גם בשוק הרכב, שוק אותו מכירה החברה 

ה" להלן(, המהווה שוק אשראי עצום "אסטרטגי בסעיףפירוט  והתחילה את פעילותה )רא

עמיק את לההחברה בכוונת . בצמיחהבשנה, אשר מצוי ח "מיליארד ש 25של בהיקף 

שתאפשר  אינטרנטיתזירה  בימים אלה מפתחת החברהשנייה ו-אחיזתה בשוק הרכבים יד

חיפוש והמלצות של רכבים כולל מימון כחלק אינטגרלי במטרה להוות מרקט פלייס בענף 

 זה.

נוסף, פלטפורמת החברה תשמש כאמצעי תשלום בעסקאות מכר בין אנשים פרטיים. ב

 בתחום.שיתוף פעולה החברה נמצאת במגעים עם לוחות פרסום מובילים ל

 אנרגיה סולארית .6.11.3

לאור התפתחות המשק הכלכלי סביר תחום האנרגיה הסולארית בישראל, בין היתר גם 

מסלולי מימון  תרונות מימון ומציעהלמשקי בית פרטיים, פועלת החברה לפיתוח פ

 שיתופי פעולה עם גורמים מובילים בתחום.ויוצרת האנרגיה הסולארית  לשוקייעודיים 

 ירותישוק הת .6.11.4

זירה  בכוונתה להשיקוהחברה צופה את התאוששות שוק התיירות בחודשים הקרובים 

תחום ותאמות למאפייני הצרכנות של ות מימון מויאינטרנטית לתיירות עם אפשר

  התיירות ולצרכי פריסות התשלומים בתחום זה.

 לקוחות .6.12

בתי העסק, שלמעשה הם ( 1): , כדלקמןלשתי קבוצות עיקריות נחלקים החברה לקוחות

נוטלי היינו לקוחות בית העסק,  (2)-; ושל החברה ומחוללי העסקאות"השיווק" סוכני 

 האשראי עימם מתקשרת החברה בעסקת אשראי.

הן מסוג  ,החברהפיזור סיכון גדול בין לקוחות  ת החברה מקיימתטפורמפללאור העובדה ש

לא קיימת לחברה תלות במי מלקוחותיה ולא בתי העסקה והן מנוטלי האשראי עצמם, 

  .קיימים לחברה לקוחות מהותיים

הוא צרכנים בנקודות מכירה, בכפוף לעמידה במנגנון  החברהקהל היעד המרכזי של 

החברה מנהלת את ההלוואות . בכל הקשור עם לקוחות אלו, ברההחהחיתום המחמיר של 

רוכשים  אשר תאגידים בנקאיים עםשיתופי פעולה לחברה . לצד זאת, שהיא כורתת

(. רכישת True Saleהלוואות שהחברה מעמידה לאחר כריתתן במודל של המחאה מלאה )

, גידול שמעיד התגברזו פעילות נפח  . במרוצת השנים,ההלוואות מתבצעת באופן יומיומי

 החברה.מבנקאיים ההתאגידים על  האמון ושביעות הרצון של 

 אסתטיקה כירורגית  ,כאמור, למועד זה פועלת החברה בעיקר בתחומים אסתטיקה

י הנגשת הפלטפורמה ל ידע יהלקוחות קהלהחברה פועלת להרחבת  .ורפואת שיניים

הרחבת היקף הלקוחות כמו כן, מוכרים. ו כאמצעי תשלום לקהלים נוספים של קונים

החברה  שהחברה פועלת להרחיבם. בתי העסקהענפים ובגיוון הנוטלים אשראי תלויה 

והשיווק שלה בפיתוח פתרונות נוספים ומשלימים לבתי הפיתוח משקיעה את עיקר מאמצי 

 הענפים בהם היא פועלת.  מגוון העסק וללקוחות הקצה וכן פועלת להגדיל את

 עם הלקוחות אופן ההתקשרות .6.12.1
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ם להענקת שירותים בהסכמיבתי העסק החברה מעגנת את מערכת היחסים שלה עם 

פלטפורמה אינטרנטית מוענקת לבית העסק גישה ל . במסגרתםלתקופה בלתי קצובה

להלן: ) רכישת מוצרים או שירותיםלצורך ללקוחות העסק  המעניקה פתרונות מימון

 ."(הלקוחות"

משתנים בהתאם לנסיבות ולעיתים , ק הינם זהים לרובמול בתי העס םהסכמיה תנאי

  הרלוונטיות, ואולם עיקרי תנאיהם דומים והינם כדלקמן:

, לצורך PaymenT מערכתר ללקוחות לקבל הלוואות באמצעות החברה תאפש .6.12.1.1

מימון עסקאות וזאת בכפוף לתנאי השימוש במערכת ולעמידת הלקוחות 

תשלם החברה , וואה ללקוח תאושרשההלבתנאים הקבועים באתר החברה. ככל 

לבית העסק, כאשר כספי ההלוואה יהוו תמורה כספי ההלוואה במישרין את 

 . מול בית העסק הלקוחשל בגין העסקה 

 ו/או עמלהריבית ת העסק יבתמורה לאשראי שהעמידה החברה, ישלם ב .6.12.1.2

, בתוספת עמלות תפעול, סליקה לבית העסקבהתאם לסוג השירותים המוענקים 

בית העסק המטילות חובות שונות על כיון. ההסכם כולל, בין היתר, הוראות וני

הוראות וכן  PaymenTמערכת פול בקבלת הלוואה ללקוח באמצעות שעניינן טי

או הפרה של ההסכם בהתקיים אירוע החברה שיפוי מצד בית העסק כלפי 

 יובהר, כי. לבית העסקהעסקה בין הלקוח עם  ות בקשרלקוחמצד  ותתביע

לביטולים או הכחשות של עסקאות מצד  החברה אינה חשופה לכשל תמורה או

  ואינה צד לעסקה שבין הלקוח לבית העסק.  הלקוחות אל מול בתי העסק

את זכויותיה  דהחברה להעביר, להסב או לשעברשאית מכוח ההסכם, כמו כן,  .6.12.1.3

לקבלת הסכמת החברה בכתב כאשר לבית העסק מוענקת זכות זהה, בכפוף 

 מראש. ו

. מראש ובכתבהודעה בכל אחד מהצדדים בכל עת ההסכם ניתן לביטול על ידי  .6.12.1.4

מחויב בתשלום עמלת מינימום לחברה בהתאם לתנאי שבית העסק ככל 

 3לתקופה של  העמלה לחברהבתשלום יהיה חייב בית העסק ההתקשרות, 

 חודשים מיום הודעתו על סיום ההתקשרות כאמור.

 שיווק והפצה .6.13

קהל לקוחותיה והיקף האשראי הניתן על ידה, החברה משקיעה משאבים לשם הרחבת 

רבים לצורך פיתוח ערוצי פעילות חדשים והגדלת היקף בתי העסק המתקשרים עם 

אנשי  (3שלושה )מועסקים פועלת בערוצים מקוונים וכן החברה. למועד התשקיף, בחברה 

הנפקה, את מערך השיווק בכוונת החברה להגדיל, בין היתר באמצעות כספי ה. שיווק

 בתי עסק נוספים.  ענפים ווההפצה של מוצריה ל

אשראי  -( POS) Point of Sale-למועד זה, פעולות השיווק של החברה מתמקדות ב

מרפאות שיניים, מרפאות בנקודות מכירה בבתי עסק למכירת מוצרים ושירותים, כגון: 

רותי תיירות, בעלי ימוצרי חשמל, ש מגרשי רכב, חנויותאסתטיות, חנויות חידוש הבית, 

 PaymenTמערכת הממשק האינטרנטי של מעמידה את החברה מקצועות חופשיים ועוד. 

נקודות המכירה הינן ותפעול מוכרנים בבתי העסק. מקוון בנקודות המכירה, כולל תדרוך 
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רה אשראי בנקודות מכי )מוקד טלפוני(. Call Centersפיזיות, דיגיטליות או באמצעות 

ידי נציגים -לשימוש בנקודת המכירה עלנה , הזמיהחברה פלטפורמתמתאפשר באמצעות 

לפירוט . החברהידי הדרכה טלפונית מול המוקד הטלפוני של -מטעם בית העסק או על

ראו  ,כאמצעי תשלוםמקוונות רכישות אינטרנטיות החברה גם ל פלטפורמתאודות הרחבת 

לים ממרבית נוטלי האשראי בבנקים וחברות כרטיסי לקוחות החברה נבד .עילל 6.11 סעיף

האשראי )להוציא הלוואות לדיור ורכב( בכך שהם אינם מחפשים ״הלוואה לכל מטרה״ 

אלא מחפשים שירות או מוצר ואגב כך פוגשים בבית העסק אמצעי תשלום נוח נגיש 

 .ומיידי

 בין הלוואה לכל מטרה:ל  POS-עיקרי ההבדלים בין הלוואה ב

 בה הלווא-POS  משרתת צורך ספציפי בזמן אמת ולא משמשת לכיסוי התחייבויות

 שנוצרו בעבר.

 ב תמורת ההלוואה-POS .מוזרמת לבית העסק ולא לחשבון הבנק של הלקוח 

 מעבר למאפייני הלווה, גם לסוג העסקה ובית העסק. ,תהליך החיתום מתייחס 

מאות בתי עסק לשילוב  ישנן התקשרויות לשיתוף פעולה עם לחברהלמועד התשקיף, 

אשראי בנקודות מכירה בבתי עסק, ואין לה תלות בבית עסק ו/או משווק אחר כלשהו, 

  אשר אובדנו ישפיע מהותית לרעה על תוצאות תחום הפעילות.

  צבר הזמנות .6.14

הרי שלחברה אין  ,מכרלאור אופי פעילותה של החברה, מתן אשראי באופן מיידי בעסקת 

בענפי הפעילות של החברה זמנותיה מוכרות באופן מיידי כהכנסה. צבר הזמנות שכן כל ה

השונים שמעמידה החברה כדי להתחבר  תבתי העסק פונים אל החברה בערוצי התקשור

 לשירות.

 תחרות .6.15

תחום השירותים הפיננסיים החוץ בנקאיים מאופיין במספר רב של שחקנים, בעלי ב .6.15.1

והיקף הלקוחות, סוגי השירותים  היקפי הפעילות, סוגהמשתנים במאפיינים שונים 

פועלים תאגידים בנקאיים וגופים פיננסיים,  האשראי הצרכניתחום ב .והמוצרים וכיוצ"ב

כגון חברות כרטיסי האשראי, חברות ביטוח, חברות לאבטחת תשלומים וחברות 

 ". P2Pהמספקות פלטפורמות להלוואות "

ח ונפוץ בישראל )בהשוואה אינו מפות POS-למועד התשקיף, תחום האשראי ב נכון .6.15.2

נחשבת לאחת המערכות  PaymenTתחות אחרות(. מערכת ולמתרחש במדינות מפ

. התחרות בתחום זה נובעת בעיקרה מהחלופות POS-הבודדות כיום בתחום האשראי ב

ה רלעיל. החב 6.9.12לשירותים והמוצרים אותם מעמידה החברה כפי שפורט בסעיף 

במערכת עבור בתי העסק גבוהים מהיתרונות הנובעים סבורה כי היתרונות הגלומים 

 מהחלופות האחרות העומדות בפניהם. 

, מתחריה הבולטים בתחום פעילות זה הם התאגידים הבנקאיים החברהלמיטב ידיעת  .6.15.3

המעמידות  בנקאי-חברות מימון חוץלצד אלה, פועלות גם  וחברות כרטיסי האשראי.

התחרותיות בענף מתבטאת ת רכב או דירה. הלוואות בתחומים ספציפיים כגון רכיש

 . השירותובמהירות  ההלוואה במחירים, בתנאי
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בשוק להערכת החברה, יתרונותיה העיקריים אשר מסייעים לה בהתמודדות עם התחרות  .6.15.4

  הינם כדלקמן:

 ;POS-מומחיות וידע בתחום מכירות האשראי ב .א

לספק מוצרים  המאפשרת גמישות רבה ויכולת מובילה וייחודיתטכנולוגיה  .ב

. בנוסף, המערכת מספקת דירוגי סיכון (Tailor-Madeמותאמים לכל ענף ולקוח )

 י כשל נמוכים;באופן מיידי וברמת דיוק גבוהה שמשיגה שיעור

אמון המערכת הבנקאית והכרתה לאורך שזכה ל ניסיון מוכח תבעל מערכת חיתום .ג

 ;זמן

ועתירי ניסיון בתחומי האשראי מנהלי החברה מומחים כל אחד בתחומו  – הון אנושי .ד

  ;והטכנולוגיה

 - לגופים בנקאיים  יכולת מכירה והמחאה של ההלוואות הניתנות על ידי החברה .ה

מודל של מכירת בישראל המשלבת בעסקיה היא היחידה  ,למיטב ידיעת החברה

 ;הלוואות ברמה יומית לגופים בנקאיים שנותנים

מיטבי למול החלופות  פתרוןהקצה  מאפייני עסקה המעניקים בזמן אמת ללקוח .ו

 חרות העומדות בפניו במועד הרכישה;הא

השליליים שעלולים לפגוע במעמדה התחרותי של החברה, להערכת החברה,  הגורמים

 בנקאי.-יתרונות ההון הקיימים לחברות אחרות בתחום האשראי החוץב הינם

 עונתיות .6.16

ויה להשפיע על היקף פעילות אינו מאופיין בעונתיות הצפשל החברה פעילות התחום 

. יצוין, כי בתקופות החגים ניכרת ירידה לא מהותית בביקוש להעמדת הלוואות החברה

בתקופות החברה כתוצאה ממיעוט ימי עבודה, העשויה להביא לירידה מסוימת ברווחיות 

אלו. כמו כן, החודשים שלאחר תקופות החגים מאופיינים בעליה לא מהותית בביקוש 

  בחודשים אלו. החברההלוואות, דבר המביא לעליה ברווחיות להעמדת 

הווה מידע צופה פני עתיד המבוססים על מידע מההנחה לעיל הינה הערכה ואומדן ו

הקיים לחברה, וכולל הערכות, אומדנים או כוונות של החברה, נכון למועד התשקיף. 

 פויות על ידי החברה.התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתוצאות המוערכות או הצ

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .6.17

. הסכם השכירות ביחס , אזור תעשייה עומר1הגת משרדי החברה ממוקמים ברח' 

 לארבעכפוף ב, 2020בנובמבר,  1ליום עד  2019 בנובמבר, 1מיום למשרדי החברה הינו החל 

ילה החברה עם תום תקופת השכירות, הפע. אופציות הארכה בנות שנה אחת כל אחת

 7,000-עומדים על סך של כ 2021דמי שכירות החודשיים לשנת . בת שנהלתקופה אופציה 

 . ש"ח בתוספת מע"מ

לחברה רכוש קבוע הכולל מחשבים, ציוד משרדי, ציוד המשמש לתחום הפעילות וכיו"ב. 

אלפי  66 -, הסתכם לסך של כ2020בדצמבר,  31סך הרכוש הקבוע )נטו( של החברה ליום 

 "ח. ש
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 מחקר ופיתוח .6.18

 4ביום . כמו כן, רשות החדשנות החברה הינה חברת מחקר ופיתוח מאושרת על ידי

אישור מטעם רשות החדשנות להיותה חברת מו"פ כנדרש  קיבלה החברה 2021באפריל, 

  לשם ההנפקה.

, נכון למועד זה החברה פינטק המספקת פתרונות פיננסיים תאופי פעילותה כחבר מתוקף

תשלום לענפים ותחומים נוספים כמו  פתרונותומפתחת  פעילות מחקר ופיתוחעוסקת ב

קיע משאבים בטכנולוגיית ש(. כמו כן החברה ממשיכה להE-Commerceחניות מקוונות )

הונה של החברה הפיתוחים הנ"ל מתוקצבים מתוך  .שלה POS-וטכנולוגיית ה החיתום

לשנים החברה בגין מחקר ופיתוח נטו הסכומים שהוציאה  על בסיס תקציב מו"פ ייעודי.ו

אלפי  1,498 -ובכאלפי ש"ח  2,158-בכ, אלפי ש"ח 2,224-הסתכמו בכ, 2020-ו 2019, 2018

 ש"ח, בהתאמה.

  להלן נתונים בטבלה אודות סכומי ההשקעה במוצרי החברה ואבני הדרך להמשך פיתוחם:

סכומים שהושקעו  המוצר
 (בש״ח)בפיתוח 

מענקי פיתוח 
החזרתם ותנאים ל

 (בש״ח)

   -סכום ההשקעה הצפוי ב
 החודשים הבאים 12 

טכנולוגיה פורצת דרך 
לניתוח סיכונים באשראי 

 סקורינג-וקרדיט

 אלפי ש״ח 1,465

 אין

 אלפי ש״ח 750 -כ

מערכת דיגיטלית 
משוכללת לניהול נפחי 

 אשראי גדולים

 אלפי ש״ח 425 -כ אלפי ש״ח 1,285

טכנולוגיה למתן אשראי 
 כאמצעי תשלום -POSב

 אלפי ש״ח 425 -כ אלפי ש״ח 735

 אלפי ש״ח 325 -כ אלפי ש״ח 1,235 מערכת בינה עסקית

אבטחת מידע ומודל 
 נתונים מבוזר

 אלפי ש״ח 200 -כ אלפי ש״ח 568

 אלפי ש״ח 225 -כ אלפי ש״ח 515 ת אוטומציה ומערכ

 

לרבות  בפיתוח,הערכות החברה בדבר מועד השלמת אילו מהמוצרים הנמצאים 

בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק הם  פרויקטים אשר טרם החלו,

ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה 

 ועל הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש כלל.

 נכסים לא מוחשיים  .6.19

אולם היא קניינה הבלעדי של החברה והשימוש  ,החברה אינה רשומה כפטנט תפלטפורמ

 בו מוסדר במערכת חוזית מול לקוחותיה השונים של החברה. 

 הון אנושי .6.20

 תרשים המבנה הארגוני של החברה .6.20.1
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 כללי – חברההעובדי  .6.20.2

 עובדים, בחלוקה כדלקמן:  15בחברה , מועסקים התשקיףנכון למועד 

 31.12.2018ליום  31.12.2019ליום  31.12.2020ם ליו התשקיף למועד 

הנהלה 
 וכספים

3 3 3 3 

שיווק 
 ומכירות

3 3 3 4 

מחקר 
 ופיתוח

4 3 4 5 

חיתום 
 ותפעול

4 3 2 2 

סה"כ 
 עובדים 

15 13 13 15 

 אימונים והדרכות .6.20.3

החברה משקיעה במיומנותם ומקצועיותם של עובדיה ומפעילה בשל כך תכנית הדרכה 

מתחלקות לשתיים אם לניסיונו ותפקידו של כל עובד. תכניות ההדרכה שנתית בהת

 בנושאים כלליות   הדרכות ו, מחלקה או תפקיד לפיהדרכות מקצועיות  בין היתר כוללותו

(, עדכוני רגולציה תקופתיים KYCאיסור הלבנת הון, נוהל "הכר את הלקוח" )כגון: 

גופים חיצוניים המתמחים בהדרכות  תכני ההדרכה נכתבים ומבוצעים על ידי וכיו"ב.

 מהסוג הזה או על ידי קצין הציות של החברה, לפי  העניין. 

 תגמול  מדיניות .6.20.4

לפירוט אודות מדיניות התגמול של החברה אשר אושרה במוסדותיה עובר להנפקת מניות 

  להלן. 8לפרק  8.4 החברה לציבור, ר' סעיף

 חברות כוח אדם עובדי .6.20.5
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בעובדי חברות כוח אדם לצורך תגבור כוח האדם  מעת לעת, ,עשויה להשתמש חברהה

ה מוודאת כי חברות כוח האדם מעניקות לעובדים את חברהקבוע שלה בשעת הצורך. ה

 ה.הבראדמי מלוא זכויותיהם החוקיות, לרבות חופשה ו

  חומרי גלם וספקים .6.21

ברה גופים בנקאיים אשר משתפים פעולה עם החהינם  הבתחום פעילותספקי החברה 

לשם פעילותה במתן  לחברה נותני אשראיאו כ ,כגופים שקונים הלוואות מהחברה

כחלק מהאסטרטגיה שלה להגדלת אלו  םהחברה נסמכת על ספקי. הלוואות צרכניות

. בהתאם, פועלת החברה לקבלת מסגרות אשראי היקף פעילותה וגיוון מקורות ההון שלה

לחברה.  המימוןר יבטיח הוזלת עלויות , דבר אשוגופים מוסדיים מתאגידים בנקאיים

נשענת בעיקר על שיתופי פעולה עם גופים בנקאיים  חברהעילות הפ, התשקיףלמועד 

הון העצמי ה באמצעותלאחר שהחברה העמידה את ההלוואות  תשקונים מהחברה הלוואו

 שלה ואשראי שניתן לה על ידי תאגידים בנקאיים.

 נוסף מימון תלקבל החברה פועלת, לעת מעת וצרכיה עסקיה התפתחות לאופן בהתאם

לפירוט בדבר מסגרות האשראי של החברה והסכמי  .ומוסדיים מתאגידים בנקאיים

 להלן. 6.25בהם נקשרה, ראו סעיף מכירת ההלואות 

לחברה לא קיימת תלות בתאגידים להם היא מוכרת את ההלוואות כמפורט יובהר, כי 

שהחברה יכולה, על פי שיקול דעתה, להעביר לטווח  וזאת לאור העובדה להלן 6.25בסעיף 

הזמן הקצר את מלוא הלוואותיה לתאגיד אחר עימו היא מקיימת קשרי מכירת הלוואות 

בנוסף,  ועל כן הדבר לא צפוי להשפיע באופן מהותי על התנהלותה השוטפת של החברה. 

מיליוני ש"ח והיא  50-נכון למועד התשקיף, לחברה מסגרות אשראי בנקאיות על סך של כ

 פועלת על מנת להפעיל ולממש מסגרות אלו. 

  הון חוזר  .6.22

אלפי ש"ח, לעומת הון  175-, לחברה הון חוזר חיובי בסך של כ2020בדצמבר  31נכון ליום 

 . 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח ליום  595-חוזר שלילי בסך של כ

הסכום שנכלל בדוחות  

)באלפי  2020הכספיים 

 ש"ח(

לל בדוחות הסכום שנכ

)באלפי  2019הכספיים 

 ש"ח(

 1,129 2,389 נכסים שוטפים

 1,724 2,214 התחייבויות שוטפות

עודף התחייבויות שוטפות על 

 (595) 175 נכסים שוטפים

  לקוחותו אשראי ספקים .6.23

 יום. 30-ל 1משלמת לספקיה באשראי של בין  החברה  .6.23.1

שבונית בהתאם לאבני יום מהוצאת הח 30-ל 1אשראי של בין  מעניקההחברה  .6.23.2

  בהסכמים בהם היא מתקשרת. הדרך המוסכמים 
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 השקעות .6.24

 בשנתיים האחרונות לא ביצעה החברה השקעות מהותיות. 

 ואשראי מימון .6.25

כאמור, למועד התשקיף, עיקר הפעילות נעשה בדרך של מכירת  –עסקאות מכר מלא 

חברה לנצל את להערכת החברה, מודל עסקי זה מאפשר להלוואות לתאגידים שונים. 

פוטנציאל העמדת ההלוואות שלה תוך שמירה על רמות סיכון נאותות מחד גיסא, ויצירת 

  מאידך גיסא. ומגוונים מקורות מימון שוטפים

, "(התאגידים הרוכשיםהרוכשים הלוואותיה )" ההתקשרות מול התאגידיםבמסגרת 

תיק ידות או הלוואות בד ים הרוכשיםממחה החברה לתאגידמכר בה  עסקתנערכת 

ים הרוכשים בין החברה לתאגיד. (true-sale) הלוואות בהמחאה גמורה על דרך המכר

 יומי. -( המאפשר את המחאת ההלוואות באופן מהיר שוטף ויוםAPIמוקם ממשק ממוכן )

ההלוואה היוון תזרים המזומנים של על ידי נקבעת  בגין עסקת ההמחאה התמורה לחברה 

שנקבעה בין  לבין החברה כפי רוכשבין התאגיד ההריבית קת וחלוההלוואות  תיקאו 

 .מסחרי הסכםבהצדדים 

נעשית מטעמים מסחריים  לתאגיד רוכש מסוים הלוואהבדבר מכירת  ההחלטהיובהר, כי 

 זהים.  ככלל גרידא וכי מאפייני ההלוואות שניתנות לתאגידים הרוכשים הינם

 ם: רוכשידים הההתקשרות מול התאגי תנאי אודותפירוט להלן 
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האם לתאגיד  אופי ההתקשרות התאגיד
יש מחויבות 

להיקף 
רכישות 

מינימלי של 
הלוואות בכל 

 תקופה

כיצד נגזרות 
הכנסות 
החברה 

מרכישות 
התאגיד את 

 ההלוואות

השפעת כשל 
האשראי 

בהלוואות 
שנמכרו על 

מנגנון 
ההתחשבנות 
 בין הצדדים 

כיצד מוצעות 
ההלוואות 

 לתאגיד

המתפעל את הגורם 
 ההלוואות שנמכרו

התנאים אשר בהתקיימם התאגיד רשאי 
להחזיר לחברה הלוואות שרכש או לבטל את 

 ההסכם בין הצדדים באופן חד צדדי

התקשרה  ,2019בנובמבר,  13ביום  תאגיד א'
התאגיד החברה בהסכם עם 

לפיו  "(,הרוכשהרוכש )בשורה זו: "
על דרך  ממחה מעת לעת, החברה

בלתי  ,חאה מוחלטתהמכר, בהמ
, את לרוכש, ת ובלתי מותניתזרוח

 בגיןכל זכויותיה והתחייבויותיה 
שמעמידה החברה  ההלוואות

ללקוחותיה, וזאת בהתאם בדרך 
כנגד של חתימה על כתב המחאה, 

על פי נוסחה  תשלום תמורה
בשורה זו: )קבועה לחישובה 

-ו "המועברותהלוואות "
  (.", בהתאמהההסכם"

את אופן העברת  ההסכם מסדיר
הביטחונות שניתנו על ידי לקוחות 

 הקצה לחברה, לידי הרוכש.

על בסיס  לא
נוסחת היוון 
של ההלוואה 
תוך חלוקת 
רווחי הריבית 
בין החברה 

 לתאגיד
 .הרוכש

בנוסחת 
ההיוון מוגדר 
הכשל המשוער 
הצפוי כלול 
מראש כנתון 

אשר כקבוע 
הכשל בפועל 
אינו משפיע על 
חלקה של 

 החברה. 
אחת לתקופה  

עשויים 
הצדדים לעדכן 
את נוסחת 

ההתחשבנות  
בגין וזאת 

המחאת 
הלוואות 
 עתידיות.

ימי  7בתוך 
עסקים ממועד 
העמדת הלוואה 
על ידי החברה 
ללקוח, שולחת 
החברה לרוכש 

רשימת 
ההלוואות 

מותאמת )על פי 
קריטריונים 

שהוגדרו על ידי 
החברה ובהתאם 
לשיקול דעתה 
הבלעדי(. בתוך 

עסקים  יום
אחד, הרוכש 
משיב האם 
ברצונו לרכוש 
את כל הזכויות 

וההתחייבויות 
בקשר עם 

 ההלוואה.
בהתאם לתשובת 

הרוכש, 
ההמחאה 
המוחלטת 

-3מבוצעת בתוך 
 ימי עסקים. 4
 

ניהול ההלוואות 
המועברות ומתן 
שירותים ללקוחות 
בגינן יתבצע על ידי 

 הרוכש.

התאגיד הרוכש אינו רשאי להחזיר לחברה 
 וואה שנרכשה. הל

 
יהיה בתוקף עד לביטולו על ידי מי  ההסכם

 30בהודעה מראש ובכתב של לו מהצדדים 
ימים או בהתקיים אחת העילות לביטול מידי 

הליכי פירוק, כינוס כגון:  ,שנקבעו בהסכם
נכסים, עיקול, הסדר או חדלות פירעון )ובכלל 
זה בקשות, צווים מכוח חוק החברות וחוק 

ן וכן מינוי של בעלי תפקיד חדלות פירעו
 הפרה יסודית של ההסכם.רלוונטיים( ו
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התקשרה  ,2019, באפריל 16ביום  תאגיד ב'
התאגיד החברה בהסכם עם 

לפיו  "(,הרוכשהרוכש )בשורה זו: "
הרוכש העמיד מסגרת אשראי 

ש"ח,  700,000לחברה, בסך של 
אשר משמשת את החברה, אך 
ורק, להעמדת הלוואות ללקוחות 

-" והמסגרתבשורה זו: ")
 ", בהתאמה(. ההסכם"

כל סכום אשר נמשך על ידי 
החברה מהמסגרת ייפרע לרוכש 
בדרך של מכירת הלוואות אשר 
הועמדו ללקוחות, ובכפוף לכללי 
החיתום המוסכמים בין הצדדים 

ההלוואות )בשורה זו: "
בהתאם לכך, החברה  "(.המועברות

 ,על דרך המכר ממחה מעת לעת,
זכויותיה  את כל, לרוכש

והתחייבויותיה בגין ההלוואות 
המועברות, לרבות זכויותיה 
לקבלת כל הכספים המגיעים 
בקשר עם ההלוואות המועברות, 

על פי  כנגד תשלום תמורהוזאת 
 נוסחה קבועה לחישובה.

ההסכם גם מסדיר את אופן 
העברת הביטחונות שניתנו על ידי 
לקוחות הקצה לחברה, לידי 

 הרוכש.

-ע"ס של ככן, 
מיליוני  120

ש"ח בשנה. 
הרוכש בנוסף, 

לא יהיה חייב, 
אך רשאי, 

לרכוש 
הלוואות 

מועברות בסך 
מצטבר העולה 

מיליוני  120על 
 .ש"ח לשנה

הכנסות 
החברה נובעות 

מהריביות 
והתקופות 
בהלוואות, 

ע"פ נוסחה 
קבועה 

המוגדרת 
 בהסכם.

הכשל המשוער 
הצפוי כלול 
מראש בנוסחת 

ההתחשבנות 
ן הצדדים בי

וההלוואות 
נמכרו בעסקת 
מכר אמיתי כך 
שאין השפעה 
לכשל היסטורי 

על 
ההתחשבנות 

בין הצדדים. 
אחת לתקופה, 

עשויים 
הצדדים לעדכן 
את נוסחת 

ההתחשבנות 
וזאת בגין 

הלוואות 
 עתידיות. 

ימי  3בתוך 
עסקים ממועד 
העמדת הלוואה 
על ידי החברה 
ללקוח,  עשויה 
החברה על פי 

ה שיקול דעת
להמחות את 

ההלוואה 
לתאגיד הרוכש  
וזאת בכפוף לכך 

שההלוואה 
עומדת בכללי 

החיתום 
 המוסכמים.

 
 

ניהול ההלוואות 
המועברות ומתן 
שירותים ללקוחות 
בגינן יתבצע על ידי 

 הרוכש.

התאגיד אינו רשאי להחזיר לחברה הלוואה 
 שנרכשה.

ההסכם קובע מקרים בהם הרוכש יהא רשאי 
לפני תום תקופתה, וזאת לבטל את המסגרת 

ידי -במקרה של הפרה יסודית של ההסכם על
( הוגשה 1מי מהצדדים, ובכלל זה, בין היתר: )

נושאי המשרה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או 
( ניטל 2בעלי העניין בה כתב אישום פלילי; )

מהחברה אישור המשך עיסוק שניתן לה על פי 
של ( אי חוקיות 3לחוק הפיקוח; ) 115סעיף 

 ההסכם. 
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 מיסוי .6.26

לדוחותיה הכספיים של החברה  15ביאור  , ראודיני המס החלים על החברהאודות לפירוט 

חוק מס ערך יובהר, כי החברה אינה "מוסד כספי" כהגדרתו ב המצורפים לתשקיף זה.

  .1975-מוסף, התשל"ו

 ערבויות שעבודים ו .6.27

צדדים שלישיים, ובכלל זה גורמים למועד התשקיף לא קיימים שעבודים מהותיים של 

 .מממנים, על נכסי החברה

 מגבלות ופיקוח על התאגיד .6.28

מעצם פעילותה החברה מפוקחת על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר 

פעילות  .אשראי דרך בתי עסק כאמצעי תשלוםלהעמדת בנקאי -האשראי החוץבתחום 

שניתן לה מרשות שוק ההון, כל עוד לא ניתנה בהתאם להיתר עיסוק מורחב  זאת הינה

 .החברהידי -קשת הרישוי שהוגשה עלבקשר עם בידי רשות שוק ההון -החלטה אחרת על

 קבוע למתן אשראי מורחב בסמוך להשלמת הליך ההנפקה. רישיוןהחברה צופה לקבל 

 תן לה, מכוח היתר המשך עיסוק מורחב שניהחברההוראות חוק הפיקוח חלות על כמו כן, 

לחוק ( 1א)115, בהתאם להוראות סעיף ידי רשות שוק ההון בהיותה "עוסק ותיק"-על

ליישום תקנות חוק כמו כן, מעצם האשראי אותו מעניקה החברה, כפופה החברה  הפיקוח.

 .ותיהאשראי הוגן וגילויי נאות כלפי לקוח

אשר אשראי החברה מאגר מידע  מנהלת, השירותים אותם החברה מספקתבנוסף, לצורך 

שירותיה של החברה כפופים להוראות חוק לחוק הגנת הפרטיות.  8בהתאם לסעיף אושר 

הגנת הפרטיות מעצם היותה של החברה ספק שירותים של לקוחותיה, בתי העסק, 

המחזיקים במידע הנוגע לצרכני הקצה של לקוחות החברה. מערכות החברה מונחות 

נות סייבר המצויות בחוד החנית הטכנולוגית אינהרנטית על תשתיות אבטחת מידע והג

אשר מערבות ארכיטקטורת תוכנה, טופולוגיה של שרתים, הצפנת מידע, והגנות סייבר. 

החברה עברה תהליך הערכת מוכנות למשטר דיני הפרטיות בישראל ונקטה שורת אמצעים 

ת הדין, כדי לתמוך בהוראות להן היא כפופה ובכלל זה עריכת חוזים התואמים לדרישו

אימוץ נהלים ותהליכים פנים ארגוניים, מינוי צוות של החברה האחראי על תחום הגנת 

 המידע בחברה, הדרכה, תהליך ניהול ודיווח על אירוע סייבר.

 6.9.7ראו סעיף הפעילות של החברה, לתחום יות טאודות הוראות החקיקה הרלוונ לפרטים

 לעיל.

 הסכמים מהותיים .6.29

כהסכמיה לעיל  6.25המתוארים בסעיף מימון בהם התקשרה הסכמי הבהחברה רואה 

   .ההמהותיים אשר יש בהם להשפיע על פעילות

 הליכים משפטיים .6.30

 . מהותיים נכון למועד התשקיף, החברה אינה צד להליכים משפטיים

 עסקית ואסטרטגיה יעדים  .6.31
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בנקאי -האשראי החוץהחברה חותרת להאצת והרחבת היקפי פעילותה בתחום  .6.31.1

לענפים נוספים בפרט, ובוחנת באופן שוטף את כניסתה  POS-הם ובתחו

מתן שירותים נוספים וכן על ידי  PaymenTעל בסיס  המשיקים לתחום פעילותה

הרחבת פעילות החברה תמומש כמו כן,  לצד גיוס לקוחות נוספים. יהללקוחות

הזדמנויות עסקיות בעלות רמת סינרגטיות גבוהה לתחום באמצעות איתור 

 הנהלת החברה.  על ידי עילות הפ

הקמת מיזמים של מספר שיתופי פעולה ונכון למועד התשקיף, החברה בוחנת  .6.31.2

בסיס זאת לצורך הרחבת , פעילויות שהינן סינרגטיות לפעילותה של החברה

מהלכים אלו הינם כחלק מראייה  ותיק ההלוואות שלה בפרט.לקוחותיה בכלל, 

מעמדה לשם ביסוס בתחום פעילותה  למינוף יכולתהאסטרטגית של החברה 

 . בנקאי-האשראי החוץכשחקן משמעותי בשוק 

 תתמקד בהפנייתלהערכת הנהלת החברה, בשנים הקרובות אסטרטגיית החברה  .6.31.3

ששל פתרונות ומוצרים חדשים אשר  מחקר ופיתוחלצורך ארגוניים  םמשאבי

  ישווקו ויופעלו על בסיס הפלטפורמה הקיימת של החברה.

היתר באמצעות כספי ההנפקה בהתאם לתשקיף זה, לשכלל בין ואפת, החברה ש .6.31.4

את המודל העסקי באופן שירחיב משמעותית את גיוון מקורות האשראי של 

החברה והזולתם, דבר אשר יביא לגידול שיעורי הרווחיות שתפיק החברה ממתן 

המחאת האשראי. גיוון מקורות האשראי צפוי לכלול מודל משולב הכולל 

קי ות, כפי שעושה כעת, החזקת הלוואות על מאזן החברה ומכירת תיהלווא

 צפוי להביא לעלייה משמעותית בנפחי פעילות החברה.דבר ההלוואות, 

  בתחום הפעילות צפי להתפתחות בשנה הקרובה .6.32

כניות העבודה שלה ד התשקיף, מתמקדת החברה, כחלק מתלהערכת החברה, נכון למוע

 יקים: לשנתיים הקרובות, במספר אפ

החברה מתכוונת להמשיך ולהשקיע במובילות הטכנולוגית שלה  - טכנולוגיה .6.32.1

, בשוק האשראי הצרכני, תוך שימת דגש להמשך פיתוח הפלטפורמה שלה

 ופיתוח. 

הקמת הגדלת בסיס לקוחותיה על דרך החברה חותרת ל - מוצרים ושירותים .6.32.2

ישות מקוונות והחדרת שירותיה לשווקים חדשים, ביניהם שווקי רכ מיזמים

והן באמצעות טיוב הטכנולוגיה שלה על דרך השקעה ואנרגיות מתחדשות 

  עקבית במערך הטכנולוגי של החברה.

שותפים שלה, מתוך החברה פועלת להרחיב את מערך ה - עסקייםשותפים  .6.32.3

ההכרה שעבודה דרך שותפים תסייע להגעה לשווקים, לתעשיות ולחברות בהם 

ף, החברה הגדילה את משאבי הפיתוח העסקי, לצורך אין לחברה נוכחות. בנוס

שיאפשרו לחברה להעמיד תאגידים בנקאיים שותפויות אסטרטגיות עם בניית 

  אשראי בהיקפים גדולים יותר.
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החברה מתכננת להרחיב את השקעותיה בשיווק, תוך התמקדות  - שיווק .6.32.4

קוחות הגדלת מערך השיווק דיגיטלי, על מנת לנצל את העובדה שהשוק ולב

 מגמת הדיגיטליזציה. פוטנציאלים נמצאים בהאצה של 

לעיל הינם תחזיות, הערכות  6.32 -ו 6.31בסעיפים ההנחות והנתונים המפורטים  

"מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך,  ומהוויםואומדנים 

 נכון, החברה של תכוונו או אומדנים, הערכות וכולל, החברב הקיים מידע עלהמבוססים 

 הצפויות או המוערכות מהתוצאות שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. התשקיף למועד

 .החברה ידי על

  רוע או עניין החורגים מעסקי התאגידיא .6.33

ועד למועד התשקיף,  2020בדצמבר  31לפירוט אירועים מהותיים שאירעו בחברה מיום 

 ים.לדוחות הכספי 22ראה דוח אירועים וביאור 

  דיון בגורמי סיכון .6.34

 כלכליים-קרואמ סיכונים .6.34.1

 הרעה במצב הכלכלי של משקי הבית בישראל שהם –מהותית במצב המשק  הרעה 

 ,יוצא פועללגדול במקרה של הרעה מהותית במצב המשק. כ עלוללקוחות החברה 

 להתבטא צפויהבנוסף, האטה בצמיחה במשק . היגבי בקשיי להיתקלהחברה עלולה 

 פעילות החברה.ב פגיעהב בהתאםו דרישות האשראיבהיקף האטה ב גם

 לעיל, יכולתה של החברה להרחיב את היקפי  כאמור – ושיתופי פעולה מימון מקורות

לשתף פעולה עם גופים בנקאיים מוסדיים ה תבמידה ניכרת ביכול הפעילותה תלוי

הפעילות . שינויים בריבית, מצב המשק בכלל ו/או ביחסו של המשק לתחום ופרטיים

דרך  אשראי לחברה להעמידשל החברה, בדגש על יחסם של גופים אשר עשויים 

כן,  כמוו/או על תנאי המימון.  היקף המקורות, עשויים להשפיע על הפלטפורמה

מסגרות האשראי שמעניקים הגופים המממנים לחברה נתונות לשיקול דעתם של 

 באופן חד צדדי. ותההתקשררשאים להפסיק את המשך  והםהגופים המממנים 

 ודאות ואין התשקיף למועד נכון ,המתחולל העולמי הקורונה משבר –הקורונה  משבר 

 לקוחותידי החברה ל עלאשראי שניתן ה החזרביכולת עשוי לפגוע , יסתיים וכיצד מתי

 במישריןאו עלולה להיפגע,  נפגעהשל לקוחות החברה  םשפעילותסביר ובמקרה כזה 

 . מהמשבר כתוצאה, בעקיפין או

 ענפיים סיכונים .6.34.2

 העיסוק הרגולטורי לעיל 6.9.7 בסעיףפורט בהרחבה מכ –חקיקה ואסדרה  שינויי ,

בתחום פעילותה של החברה )אם בחקיקה, פיקוח מצד רשויות ו/או פסיקת בתי 

, על הפרק מספר התשקיףהמשפט( הולך וגובר בשנים האחרונות, כאשר נכון למועד 

 על פעילות החברה.)לחיוב או לשלילה( להשפיע  ותעשוי הצעות חקיקה ואסדרה אשר
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 הינו חיוני  צבירה ושמירה על מוניטין בקרב לקוחותיה של החברה – במוניטין פגיעה

להצלחת ופיתוח עסקי החברה. פגיעה במוניטין החברה, הן בקרב לקוחותיה והן בקרב 

 אותיה של החברה., עלולה לפגוע בעסקיה ותוצלשתף עימה פעולהאשר עשויים  םגופי

 למיטב ידיעת של החברה תחום הפעילות של החברה מאופיין בתחרות – תחרות .

    לחברה יתרון טכנולוגי מובהק וכן יכולת לבדל את עצמה אל מול התחרות.

 של קריטיים תהליכים, החברה פעילות מאפייני לאור – ציות וסיכוןתפעולי  סיכון 

כי  ,יצוין .מוסדרים עבודה הליכיו רגולטוריות תלהוראו ציות על נסמכים פעילותה

ובוחנת את התהליכים הנ"ל באופן שוטף,  לסיכונים אלה מייחסת חשיבותהחברה 

  לרבות דרכים לחיזוקם. 

 בשנים האחרונות, נרשמו בעולם הטכנולוגי תקיפות סייבר שהפכו   – סיכוני סייבר

להיות מכוונות לבסיסי נתונים  למתוחכמות והרסניות יותר. התקפות מסוג זה עלולות

של החברה או לבסיסי נתונים של לקוחותיה, ולגרום לנזקים שונים, לרבות אובדן או 

גניבת מידע. אירועים מסוג זה עלולים לפגוע בקניין הרוחני של החברה ו/או של 

לקוחותיה ולהיות בעלי השלכות משמעותיות על מוניטין החברה ופעילותה. 

מוגנים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים והמידע המוחזק על ידה החברה  פלטפורמת

ומחמירים, שנועדו למנוע איומי סייבר. לצד זאת, החברה אימצה והטמיעה אמצעים 

טכנולוגים ותהליכים המאפשרים לה יכולות ניטור, מניעה ובקרה של איומי סייבר, 

 רך מומחים חיצונייםזאת באמצעות תהליך ניהול ודיווח על אירוע סייבר, שימוש במע

 לעיל.  6.9.3כמתואר בסעיף  ,והטמעת אמצעי הגנה

 החברה נסמכת על תהליכי עבודה ממוכנים ועל מערכות   – מערכות מידע סיכוני

טכנולוגיות תומכות. מערך טכנולוגיית המידע הוא מרכיב מרכזי בתמיכה בפעילותו 

ה לגרום לנזק פוטנציאלי עשויבתחום זה העסקית של הארגון. לכן, התממשות סיכון 

של השבתה מלאה או חלקית ובכך עלול לפגוע בתהליכים העסקיים. על מנת להתמודד 

מנהלת תוכנית המשכיות ו עם סיכונים אלו, החברה מבצעת גיבוי של כלל המערכות

 . והתאוששות מאסון עסקית

 לחברה יחודייםי סיכונים .6.34.3

 א החוב בגין עסקאות שהיא ליכולתה של החברה לגבות את מלו – היסיכון גבי

מבצעת, השפעה משמעותית על תוצאות פעילותה. על מנת להבטיח רמה גבוהה ככל 

החברה פועלת  הניתן של יכולת גביה כמו גם נקיטת הליכי גביה כנגד לקוחות ומושכים

  כדי לייעל באופן מתמיד את הליכי הגביה.

 ברה מותנית בקבלתם פעילותה של הח – אי חידוש רישיונות לפי חוק הפיקוח

ובחידושם מעת לעת של רישיונות לפי חוק הפיקוח מאת רשות שוק ההון. אי מתן 

הרישיונות הנדרשים או אי חידושם לתקופה נוספת ימנע מהחברה לעסוק בתחומי 

 לפרק זה. 6.28סעיף  ראועניין זה לפרטים אודות פעילות המצריכים רישוי כאמור. 

 ופה לסיכוני הונאות ומעילות מעצם תחום פעילותה חש החברה – הונאות ומעילות

החברה מבצעת מדי  - הסיכונים לאיתורהחברה )א(  פועלת, לפיכךכחברה פיננסית. 
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הונאות ומעילות לצורך איתור מוקדי סיכונים תפעוליים לרבות סיכוני תקופה סקר 

עילות מבוצעים סקרי סיכוני מעילות והונאות לתחומי פכמו כן, סיכון מרכזיים. 

וניהול  תכנית העבודה הרב שנתית של הביקורת הפנימית, בהתאם לייעודיים

 הסיכונים של והערכה לאיתור תהליכים מבוצעים הסקרים במסגרת. הסיכונים

 של לזיהוי מדדים החברה פיתחה כן כמו. בגינם הקיימות הבקרות נאותות ולבחינת

, לרבות אמצעים של מגווןעות גידור באמצ - הסיכון לגידור ; )ב(והונאות מעילות

תהליכים ממוחשבים מאובטחים וכן תהליכים לאישור אשראי, תהליך חיתום אשראי 

, תהליך מובנה לזיהוי הלווה ותהליך סדור לזיהוי הבטוחות והערכת ברובו ממוכן

כן, קיימות בחברה בקרות תשתית לאיתור ומניעת מעילות והונאות לרבות  כמושווין. 

תפקידים, מבדקי מהימנות ובטחון לעובדים בקבלתם לעבודה ובמהלך  מנגנון הפרדת

  כלי דיווח אנונימי לדיווח אודות הונאות ומעילות. וכןעבודתם בחברה 

  להלן טבלה המציגה את סוג הסיכונים ואת מידת השפעתם: .6.34.4

 

 פרטים בדבר חברות בנות וקשורות  .6.35

 אין לחברה חברות בנות או קשורות.

 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון

 השפעה קטנה השפעה בינונית השפעה גדולה

 סיכוני מקרו

הרעה מהותית במצב 
   X המשק

   X מקורות מימון

 X   משבר הקורונה

 סיכונים ענפיים

שינויי חקיקה 
  X  והסדרה

 X   פגיעה במוניטין

  X  תחרות

סיכון תפעולי וסיכון 
  X  ציות

  X  סיכוני סייבר

  X  סיכוני מערכות מידע

 חברהסיכונים ייחודים ל

 X   סיכון גבייה

רישיונות  אי חידוש
   X לפי חוק הפיקוח

 X   הונאות ומעילות
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  2020 בדצמבר 31דו"ח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

 .2020בדצמבר,  31מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום , דירקטוריון החברה

 .2020בשנת הדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה, אשר אירעו 

תקנות )להלן: " 1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 לתשקיף זה.  6"(, ובהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל בפרק הדוחות

( וכן בהתאם לתקנות IFRSוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )ער הדוחות הכספיים

 .2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש׳׳ע

אישר דירקטוריון החברה כי מתקיימים לגבי החברה התנאים לסיווגה   2021באוגוסט,  26ביום 

החברה לאמץ את כל כ"תאגיד קטן" כאמור, כאשר במסגרת אישורו האמור, החליט דירקטוריון 

, 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5ההקלות המפורטות בתקנה 

 ככל שהן רלבנטיות לחברה.

 החברה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי - א חלק

 כללי  .1

 לתשקיף. 6לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ראו פרק 

 הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותיו, הונו ותזרימי המזומנים שלוהסברי  .2

 המצב הכספי .2.1

וההסברים  להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים

  (:ח"שלשינויים העיקריים שחלו בהם )באלפי 

 סעיף

 בדצמבר 31ליום 

)באלפי  2020

 (ח"ש

 2019בדצמבר  31ליום 

 (ח"ש)באלפי 

הסבר הדירקטוריון 

לשינויים שבין 

לבין  31.12.2020

31.12.2019 

 נכסים שוטפים
 מזומנים

 ושווי
 מזומנים

787 185 
 

מזומנים 
מיועדים 
לשימוש 
  ופקדונות

1,091 383 

העלייה בעיקרה נובעת 

יועד למתן זמני שקדון ימפ

שנתקבל מבעל  ,הלוואות

כדי לתמוך בגידול  עניין

בפעילות העסקית של 

  החברה

אשראי 
לקוחות 

מיועד 
 - 98 למימוש

מהגדלת נפח  תנובעהעלייה 

עם אחד הפעילות 

בנקאיים, המהתאגידים 

היתרה נסלקה ביום למחרת 

(T+1) 
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אשראי 
 לקוחות נטו

271 161 

ממעבר אשראי הגידול נובע 

 לקוחות זמן ארוך לזמן קצר

עקב פירעון שוטף של 

 הלוואות

חייבים 
ויתרות 

 400 142 חובה

רעונות יהקיטון נובע מפ

בסוף  שנעשו מוצר פיילוט

 2019שנת 

"כ סה
 נכסים

 1,129 2,389 שוטפים

הגידול נובע בעיקרו מגידול 

במזומנים ומזומנים 

 מיועדים לשימוש. 

 נכסים לא שוטפים

רכוש קבוע, 
 נטו

 ללא שינוי מהותי.  79 66

נכס זכות 
 שימוש

530 286 

הגידול בנכסים זכות שימוש 

נובע מהשכרת כלי רכב 

 2020 נוספים במהלך שנת 

מצבת כוח במגידול כחלק 

 . חברהב האדם

אשראי 
 לקוחות

 ארוך לזמן
397 723 

 תמפירעונוהקיטון נובע 

 אשראי לקוחותה תיק

למודל של החברה ומעבר 

לגופים המחאת הלוואות 

 . בנקאיים

"כ סה
 לא נכסים

 שוטפים

993 1,088 

 2020הקיטון בין השנים 

מקיטון נובע  2019לבין 

 באשראי לקוחות לזמן ארוך

למודל של החברה ומעבר 

המחאת הלוואות לגופים 

 . בנקאיים

"כ סה
 נכסים

3,382 2,217 - 

 התחייבויות שוטפות
 ספקים
 זכאים
 זכות ויתרת

699 498 
 מהותי.ללא שינוי 

הלוואות 
לזמן קצר 

וחלויות 
שוטפות של 

אשראי 
 לזמן ארוך

1,090 1,101 

 ללא שינוי מהותי.

הלוואות 
 - 184 בעלים

השינוי נובע ממעבר מזמן 

 ארוך לזמן קצר.

 חלויות
 של שוטפות

 התחייבות
 חכירה בגין

241 125 
 ללא שינוי מהותי.
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"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות
2,214 1,724 

- 

 שוטפות לא התחייבויות
אשראי 

לזמן ארוך 
מנותני 
 אשראי

1,731 2,229 
רעונות של יהקיטון נובע מפ

 האשראי. 

הלוואות 
 בעלים

1,125 309 

הגידול נובע מקבלת 

מבעל עניין זמנית הלוואה 

לתמיכה  השיועד בחברה

בפעילות העסקית בצמיחה  

 . של החברה

התחייבויות 
 בגין חכירה

230 129 

הגידול נובע מהשכרת כלי 

 רכב חדשים במהלך שנת 

עקב גידול במצבת כוח  2020

 . האדם בחברה

סה"כ 
התחייבויות 
 לא שוטפות

3,086 2,667 
- 

 הון
הון מניות 

 רגילות
 .ללא שינוי 2 2

 על פרמיה
 מניות

 .ללא שינוי 6,928 6,928

 הון קרן
הטבת 
 139 170 בעלים

הגידול נובע מהוצאות 

רעיונית לבעלי ריבית 

 .החברה

 .הקיטון נובע מרווח השנה (9,243) (9,018) הפסדיתרת 

 - 2,174 1,918  הון"כ סה

"כ סה
 התחייבויות

 והון
3,382 2,217 

- 

 הפעילות תוצאות .2.2

וההסברים לשינויים  להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים

 (: ח"שהעיקריים שחלו בהם )באלפי 

סעיף 
ומס' 
 ביאור

 שנהתקופה של ל

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה

 הסברי הדירקטוריון

2020 2019 

 הכנסות

3,043 2,270 

הגידול בהכנסות החברה נובע מגידול בנפח 

 2020החברה במהלך שנת העסקית של פעילות 

וכן המחאת כחלק מהגידול במחזור מכירות 

 .(true saleהלוואות לתאגידים בנקאיים )ה

שינוי 
 187 5בהפרשה 

הקיטון בהפרשה להפסדי אשראי במהלך שנת 

הלוואות תיק ממכירת נבע בעיקרו  2019
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להפסדי 
 אשראי

, מעבר למודל של המחאת לתאגיד בנקאי

 .ונתוני כשל נמוכים הלוואות חדשות

 הוצאות
  מימון

179 338 

הקיטון בהוצאות ריבית הקשורות לפעילות 

הלוואות ההלוואות נובעות מקיטון בתיק 

המנוהל על ידי החברה ומעבר של החברה למודל 

 המשלב המחאת הלוואות לגופים בנקאיים.

הכנסות, 
 2,119 2,86 נטו

- 

 הוצאות
 מכירה
  ושיווק

633 892 

הקיטון בהוצאות מכירה ושיווק נובע בעיקרו 

ממשבר הקורונה וקיטון בהוצאות שכר ונלוות 

 בהתאם, והוצאת עובדים לחל"ת. 

 הוצאות
 מחקר

 ופיתוח
1,498 2,158 

הקיטון בהוצאות מחקר ופיתוח נובע בעיקרו 

ממשבר הקורונה וקיטון בהוצאות שכר ונלוות 

 ושכר יועצים בהתאם, והוצאת עובדים לחל"ת.

 הוצאות
הנהלה 

 וכלליות 
513 672 

הקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקרו 

מקצועי ממשבר הקורונה וקיטון בשכר טרחה 

 בהתאם, והוצאת עובדים לחל"ת.

 רווח
)הפסד( 
 לתקופה

225 (1,603) 

- 

 :(ח"שנזילות )באלפי  .2.3

בסך  2019בדצמבר  31ונכון ליום  2020 דצמברב 31לחברה יתרת מזומנים, נכון ליום 

. להלן המרכיבים העיקריים בהתאמה ,ח"שאלפי  185של ו ח"שאלפי  787כולל של 

  (:ח"ששל תזרים המזומנים ושימושם )באלפי 

 

שנה תקופה של ל 
 31שהסתיימה ביום 

 הסברי הדירקטוריון בדצמבר

2020 2019 

, מזומנים
 נטו

 ששימשו)
( לפעילות
 שוטפת

(168) (1,450) 

השינוי במזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת 

נובע מתהליכי התייעלות בחברה וגידול נפח 

 הפעילות של החברה. 

, מזומנים
 נטו

נבעו ש
מפעילות 

 ששימשו)
( לפעילות
 השקעה

184 (234) 

השינוי במזומנים שנבעו מפעילות השקעה נובע 

בעיקרו ממימוש השקעה בפקדונות שהושקעו 

 . 2020בשנת  2019בשנת 

, מזומנים
נטו 

נבעו ש
מפעילות 

 מימון 

586 869 

הקיטון במזומנים שנבעו מפעילות מימון נובע 

בעיקרו מגידול בפרעון הלוואה מנותני אשראי 

 לזמן ארוך ופרעון התחייבות בגין חכירה. 

 גידול
 - (815) 602)קיטון( 
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 במזומנים
 שנהל

 

 :מקורות מימון .2.4

  .לתשקיף 6לפרק  6.25ף סעילפרטים אודות מקורות המימון של החברה ראה 

בגין שירותי ( 1) :תשלום רכיבי שנימלקוחותיה על בסיס החברה מתקבלים  תקבולי

ריביות ועמלות החברה מקבלת  - החברה בפלטפורמת התשלומים הדיגיטלית שלה

בהתאם והלווים )משקי הבית(,  מלקוחותיה, בתי העסקו/או דמי מנוי שנתיים 

נקבעת התמורה  בהסכם המחאת ההלוואה -מכירת הלוואות ( 2); לתעריפון החברה

לחברה על ידי היוון תזרים המזומנים של ההלוואה או תיק ההלוואות בריבית 

 .ההיוון

 2021 ביוני, 30 ליום דוחות .2.5

סקורים בנוגע לתוצאות מבוקרים ולא להערכת החברה )על סמך נתונים כספיים לא 

בנקאיים סך הלוואות שנמכרו לתאגידיים (, 2021הראשון של שנת  לחציוןפעילותה 

 מיליוני ש"ח.  57-הסתכמו לכ

מיליוני ש"ח  3-בסך של כצפוי להיות  2021ראשון של שנת בחציון  גולמיהרווח ה

 מיליוני ש"ח. 0.5-והרווח התפעולי צפוי להיות בסך של כ

האמור לעיל ביחס להערכותיה המקדמיות של החברה )שאינן סקורות או מבוקרות( 

)ובשל לוחות הזמנים  2021הראשון של שנת  לחציוןהנתונים הכספיים בקשר עם 

הרלוונטיים לפרסומו(, מבוסס על המידע הקיים בידי החברה והערכותיה 

הראשוניות, נכון למועד פרסום התשקיף, והחברה נמצאת עדין בשלב גיבוש 

הנתונים וכן כי הנתונים טרם בוקרו או נסקרו. המידע האמור מהווה מידע צופה פני 

 לתוצאות הפעילותגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. אין כל ודאות ביחס עתיד, כה

. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן, 2021הראשון של שנת  לחציון

 או להתממש באופן שונה מהמוערך לעיל, בין היתר, בשל גורמים שאינם מצויים

 דירקטוריון  יעדי .2.6

 :  2021ה לשנת פעילותשר עם יעדים שקבע דירקטוריון החברה בק להלן

 שנקבע היעד פרמטר
קצב העמידה ביעד 

 למועד התשקיף

קצב ביצוע בשיעור של  מיליון ש"ח 170 מכירות )היקף הלוואות(

88% 

קצב ביצוע בשיעור של  מיליון ש"ח 10 הכנסות )נטו( 

85% 
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לטווח  שיעור רווח לפני מס

 הבינוני

35%-40% - 

 

 

 
 תאגידיהיבטי ממשל  – ב חלק

 .לתשקיף זה 8בפרק  8.1לפרטים אודות תגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה, ראו סעיף  .3

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות .4

היקף התרומות של  2020-ו 2019בשנים  לא נקבעה על ידי הדירקטוריון מדיניות בנושא תרומות.

  החברה הינו בסכומים זניחים. 

 חשבונאית ופיננסיתדירקטורים בעלי מומחיות  .5

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית. לאחר  מכהנים בחברהנכון למועד התשקיף, 

ובכפוף להשלמת רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, יקבע 

דירקטוריון החברה את המספר המזערי של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית 

לאחר ובכפוף להשלמת רישום ניירות הערך למסחר כמו כן, . בהתאם להוראות הדין בחברה,

בעלי מומחיות בבורסה על פי תשקיף זה, החברה תפעל כמתחייב על פי דין למינוי דירקטורים 

  .חשבונאית ופיננסית

 גילוי בדבר דירקטורים בלתי תלויים .6

-כהגדרת מונח זה בחוק החברות, תשנ״טבחברה דירקטור בלתי תלוי,  מכהןנכון למועד התשקיף, 

עם  . תקנון החברה אינו כולל הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה.1999

השלמת ההנפקה וכינונה של ועדת ביקורת תאשר הועדה קיום תנאי הכשירות של הדירקטור 

 כדירקטור בלתי תלוי.   

 דירקטורים חיצוניים .7

טרם מינתה דירקטורים חיצוניים. לאחר ובכפוף להשלמת רישום  נכון למועד התשקיף, החברה

ניירות הערך למסחר בבורסה על פי תשקיף זה, החברה תפעל כמתחייב על פי דין למינוי 

 דירקטורים חיצוניים.

 גילוי בדבר המבקר הפנימי בתאגיד .8

י לאחר הפיכת נכון למועד התשקיף, לא מכהן בחברה מבקר פנימי. החברה תפעל למינוי מבקר פנימ

 החברה לתאגיד מדווח ובהתאם למועדים הקבועים בדין.

 פרטים אודות רואה החשבון המבקר בחברה .9

משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר המבקרים של החברה הינם רואי החשבון  .9.1

רואה "(. השירותים שניתנו על ידי רואה החשבון המבקר)להלן: " (EYרואי חשבון )

וכן במסגרת עבודת רואי החשבון  2020 לשנת את דוח הביקורת כוללים רהחשבון המבק
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 שכר טרחה של רואה החשבון המבקר שלהמבקרים הנוגעת לפרסומו של תשקיף זה. 

 החברה הינו כמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן בעד שירותי ביקורת 2020בגין שנת כי השכר הכולל שמשולם למשרד רוה"ח יצוין  .9.2

והתאמת  לרבות ביחס להנפקת החברה על פי תשקיף זה ושירותים הקשורים לביקורת

  .IFRSדוחותיה הכספיים של החברה לדיווח במתכונת 

 טרחת רואה החשבון המבקרקביעת שכר  .9.3

העקרונות לקביעת שכ״ט רואה החשבון המבקר נקבעו על סמך הערכה של היקף העבודה 

שכר הטרחה  .הנדרש וכן ניהול משא ומתן באשר לתנאים המסחריים של ההתקשרות

 אושר ע"י דירקטוריון החברה.

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – ג חלק

 סיכוני שוק .10

 האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה .10.1

אבירם  מר אוניהול סיכוני השוק של החברה נכון למועד זה, ההאחראי על  .10.1.1

  קפויה.

. כוני שוקיחשיפה הנובעת מסגין ניהול הסיכונים בהחברה קבעה מדיניות ל .10.1.2

באופן שוטף נעשה על ידי הנהלת  יוומעקב אחרניהול הסיכונים כאמור 

כל מקרה נבחן  .ריון החברה מעת לעת לפי הצורךהחברה ומדווח לדירקטו

 לגופו ותדירות הדיווח לדירקטוריון החברה נקבעת בהתאם לבחינה זו.

)תוך חברה מנהלת את ניהול הסיכונים מבחינת היבט החשיפה הכלכלית ה

במקום שיש סתירה בין חשיפה זו לחשיפה בחינת העלויות הכרוכות בכך( 

 חשבונאית.

 2019שנת 

 סה"כ שירותי ביקורת וייעוץ שירותי מס

אלפי 

 ח"ש
 שעות

אלפי 

 ח"ש
 שעות

אלפי 

 ח"ש
 שעות

- 0 20 110 20 0 

 2019שנת 

- 0 280 1,382 280 1,382 
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חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים, כגון: סיכוני שוק, פעילות החברה 

 סיכוני אשראי וסיכון נזילות.

לבחון ולאתר את הסיכונים העומדים בפני  הנועד מדיניות ניהול הסיכונים

החברה, לתת מענה הולם לסיכונים וכן להגדיר בקרות שיבטיחו פיקוח על 

וצאותיה הכספיות של אותם הסיכונים וכן יצמצמו השפעות שליליות על ת

 החברה.

מדיניות זו נסקרת באופן שוטף על מנת לוודא התאמה של המדיניות 

 . לשינויים הפיננסיים המתרחשים בשווקים

 פי על חברהה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפירעון זמניפירוט  להלן .10.1.3

 :(2020בדצמבר,  31)ליום  מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים

 

  
 עד

  שנה

משנה 
 עד

  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים 

 4עד 
  שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
  שנים

 5מעל 
 סה"כ  שנים

 ש"חאלפי   

               

הלוואות 
מתאגידים 

 2,231  -  -  -  -  1,731  500  בנקאיים
התחייבויות 

לספקים 
ולנותני 
 224  -  -  -  -  -  224  שירותים

זכאים 
 475  -  -  -  -  -  475  ויתרות זכות
התחייבויות 
 554  -  -  -  101  199  254  בגין חכירה

הלוואות 
 590  -  -  -  -  -  590  לזמן קצר
הלוואות 

 1,309  -  -  -  -  1,125  184  מבעלי עניין

               

  ,2272  3,055  101  -  -  -  3835, 

 

  

 דוח בסיסי הצמדה .10.2

נכסי החברה והתחייבויותיה, אינם מוצמדים לבסיסי הצמדה כלשהם, למעט 

   .סכומים לא מהותיים
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 מידע בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה .11

 31ליום  הכספיים לדוחות 22ביאור לפרטים בדבר אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריו ראו 

 .2020בדצמבר 

-COVIDועד למועד התשקיף, מתחוללת ברחבי העולם מגפת נגיף הקורונה ) 2020מתחילת שנת 

 (, המשפיעה באופן דרמטי ורוחבי על כלכלת המדינות ומצב השווקים ובכלל זה, מדינת ישראל. 19

תסתיים ומה יהיו למועד התשקיף, המגפה עודנה מתחוללת בהיקף עולמי ולא ניתן להעריך מתי 

השלכותיה המצטברות על הכלכלה העולמית ועל כלכלת ישראל. משבר הקורונה עלול ליצור 

לחברה חשיפה בגין אשראי שניתן על ידה ללקוחות שפעילותם ויכולת ההחזר שלהם עשויות 

להיפגע במיוחד כתוצאה מהמשבר. מדובר, למעשה בכל החברות במשק, בדגש על חברות אשר 

תלויה בקבלת סחורות ממדינות אחרות כענף הבנייה, חברות אשר עוסקות במסחר פעילותן 

 קמעונאי וחברות מתחום הפיננסיים.

לצורך התמודדות עם משבר הקורונה, פעלה החברה במספר חזיתות: ראשית, עם פרוץ המשבר 

ת החברה הגיבה במהירות וצמצמה את סך הוצאותיה, ובכלל זה עובדים הוצאו לחל"ת ופעילו

השיווק צומצמה משמעותית. על אף הקשיים, החברה המשיכה לצמוח והכנסותיה אף גדלו 

בעקבות גידול בהיקף ההלוואות שניתנו, כשמנגד שוק האשראי הצרכני כולו חווה האטה במהלך 

המשבר. יכולותיה של החברה בהתמודדות עם המשבר, באו לידי ביטוי גם בנתוני הכשל בהלוואות 

 אשר נותרו בשיעורם הנמוך. שהעמידה החברה

נתוני הפעילות של החברה במהלך תקופת משבר הקורונה, הראו כי פעילות החברה הצטמצמה 

משמעותית בעת יישום סגרים וכן בהגבלות משמעותיות על התקהלות ותנועה. צמצום זה ניכר 

ת, החברה בזמן החזרה לשגרת העבודה גם לאחר שחרור הסגרים וגם בסמוך לכניסתם. על אף זא

. החברה וכן נתוני כשל נמוכים גם בתקופת המשבר 2019מציגה נתוני צמיחה גבוהים ביחס לשנת 

סבורה כי משבר הקורונה היווה מבחן עמידה חשוב לאיכות החיתום של החברה וליכולת עמידתה 

 במצבי קיצון.

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון .12

  לדוח דירקטוריון זה. 'אנספח מצורף כ 2020 דצמברב 13דוח מצבת התחייבויות של החברה ליום 

  הערכות שווי ואומדנים .13

 מהותית.  שווי בהערכת החברה לא נעזרה

 

_________________  _________________ 

 יו"ר דירקטוריוןאורי שוקר,    מנכ"ל ,אור גיל ניבי

 

 2021 באוגוסט, 30חתימה:  תאריך
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 2020, דצמברב 13החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום מצבת התחייבויות  -' אנספח 

, על בסיס נתוני הדוחות הכספיים 2020, דצמברב 31אשראי בנקאי מתאגידים בנקאיים נכון ליום 

 :(ח"שהמבוקרים של החברה )באלפי 

 סה״כ לפי תקופה
תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס(

תשלומי קרן לא 

 צמוד מדד
  

 2021שנת  1,090 - 1,090

 2022שנת  1,731 - 1,731

  2023שנת  - - -

 2024שנת  - - -

 ואילך 2025שנת  - - -

 סה״כ 2,821 - 82,821

 

ע״י חברות קשורות או  הניתנו ל רשאלחברה לא קיימות יתרות אשראי  , כי נכון למועד התשקיף,יובהר

  .כאמור בחברה שליטה בעלי או קשורות חברות בערבות בנקאיות הלוואות אובעלי שליטה בחברה 
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  2021ביוני  30דו"ח דירקטוריון על מצב ענייני התאגיד ליום 

ביוני  30 שנה שנסתיימה ביוםמחצית המתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון ל, דירקטוריון החברה

ציון הראשון לשנת חבהדוח סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה, אשר אירעו  .2021

2021. 

תקנות )להלן: " 1970-הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 . "(התשקיףתשקיף החברה שדוח זה מצורף כנספח לו )""(, ובהנחה שבפני הקורא מצוי הדוחות

( וכן בהתאם לתקנות IFRSערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) הדוחות הכספיים

 .2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש׳׳ע

אישר דירקטוריון החברה כי מתקיימים לגבי החברה התנאים לסיווגה   2021באוגוסט,  26ביום 

ן החברה לאמץ את כל כ"תאגיד קטן" כאמור, כאשר במסגרת אישורו האמור, החליט דירקטוריו

, 1970-ד לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל5ההקלות המפורטות בתקנה 

 ככל שהן רלבנטיות לחברה.

 החברה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי - א חלק

 כללי  .1

 לתשקיף. 6לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ראו פרק 

 הדירקטוריון לגבי מצב עסקי התאגיד, תוצאות פעילותיו, הונו ותזרימי המזומנים שלוהסברי  .2

 המצב הכספי .2.1

וההסברים  להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים

  (:ח"שלשינויים העיקריים שחלו בהם )באלפי 

 סעיף

ביוני  30ליום 

)באלפי  2021

 (ח"ש

 2020ביוני  30ליום 

 (ח"ש )באלפי

 2020בדצמבר  31ליום 

 ח(")באלפי ש

הסבר הדירקטוריון 

 התקופותלשינויים שבין 

 נכסים שוטפים
 מזומנים

 ושווי
 מזומנים

3,858 240 787 

הגידול ביתרת המזומנים 

ושווי המזומנים נבעה 

בעיקר מקבלת הלוואה 

ממשקיעים בקיזוז החזר 

 הלוואה לבעל עניין.

מזומנים 
מיועדים 
לשימוש 
  ופקדונות

- 461 1,091 

הקיטון במזומנים מיועדים 

לשימוש ופקדונות נובע 

בעיקר מהחזר הלוואה 

 לבעל עניין.

אשראי 
לקוחות 

מיועד 
 למימוש

391 92 98 

הגידול באשראי לקוחות 

מיועד למימוש נובע מגידול 

 בנפח הפעילות של החברה.
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אשראי 
 271 338 557 לקוחות נטו

הגידול באשראי לקוחות 

נטו נובע מגידול בנפח 

 פעילות החברה. 

חייבים 
ויתרות 

 142 306 534 חובה

הגידול ביתרת חייבים 

ויתרות חובה נובע בעיקרו 

מגידול ביתרת הכנסות 

 לקבל.

"כ סה
 נכסים

 שוטפים
5,340 1,437 2,389 

 

 נכסים שאינם שוטפים

רכוש קבוע, 
 נטו

 מהותיללא שינוי  66 75 80

נכס זכות 
 שימוש

 ללא שינוי מהותי 530 217 510

הוצאות 
הנפקה 
  מראש

325 
- - 

הגידול בהוצאות הנפקה 

מראש נובע מתהליך 

ההנפקה אותו החברה 

החלה במהלך החציון 

 . 2021הראשון לשנת 

אשראי 
 לקוחות

 397 439 795 ארוך לזמן

הגידול באשראי לקוחות 

לזמן ארוך נובע מגידול 

 בנפח פעילות החברה. 

"כ סה
 לא נכסים

 שוטפים
1,710 731 993 

 

"כ סה
 נכסים

7,050 2,168 3,382 - 

 התחייבויות שוטפות
 ספקים
 זכאים
 זכות ויתרת

722 595 699 
 ללא שינוי מהותי

הלוואות 
לזמן קצר 

וחלויות 
שוטפות של 

אשראי 
 לזמן ארוך

715 1,521 1,090 

הקיטון בהלוואות לזמן 

קצר וחלויות שוטפות של 

אשראי לזמן ארוך נובע 

מהחזר קרן של הלוואות 

 לזמן קצר. 

הלוואות 
 בעלים

 ללא שינוי 184 184 184

הלוואה 
ממשקיעים 
 רכיב המרה

76 - - 

הגידול בהלוואת משקיעים 

רכיב המרה נובע מרכיב 

 5-המרה של ההלוואה של ה

מיליוני ש"ח שניתנה 

 במהלך החציון. 

 חלויות
 של שוטפות

 התחייבות
 חכירה בגין

244 90 241 
 ללא שינוי מהותי
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"כ סה
 התחייבויות

 שוטפות
1,941 2,390 2,214 

 

 התחייבויות שאינן שוטפות
אשראי 

לזמן ארוך 
מנותני 
 אשראי

1,500 1,878 1,731 

הקיטון באשראי לזמן ארוך 

מנותני אשראי נובע מהחזרי 

קרן של האשראי שניתן 

 לחברה. 

הלוואות 
 בעלים

125 125 1,125 

הקיטון בהלוואת בעלים 

נובע מהחזר של מיליון ש"ח 

של הלוואת בעל עניין 

שנלקחה בחציון השני לשנת 

2020  . 

הלוואה 
ממשקיעים 

 חוב רכיב
4,272 - - 

הגידול בהלוואת משקיעים 

רכיב חוב נובע מרכיב החוב 

 5-של ההלוואה של ה

מיליוני ש"ח שניתנה 

 במהלך החציון. 

כתבי 
אופציה 
שניתנו 

 למשקיעים

798 - - 

הגידול בכתבי אופציה 

שניתנו למשקיעים נובע 

מכתבי אופציה שהעניקה 

החברה בד בבד עם 

מיליוני  5-ההלוואה של ה

ש"ח שניתנה במהלך 

 החציון. 

התחייבויות 
 בגין חכירה

 ללא שינוי מהותי 230 96 204

סה"כ 
התחייבויות 
 לא שוטפות

6,899 2,099 3,086 
 

 הון
הון מניות 

 רגילות
 שינויללא  2 2 2

 על פרמיה
 מניות

 ללא שינוי 6,928 6,928 6,928

 הון קרן
הטבת 
 בעלים

185 155 170 
 ללא שינוי מהותי

 הפסדיתרת 

(8,905) (9,406) (9,018) 

הקיטון ביתרת ההפסד נובע 

מרווח של החברה במהלך 

 החציון. 

  (1,918) (2,321) (1,790)  הון"כ סה

"כ סה
 התחייבויות

 והון
7,050 2,168 3,382 

- 

 הפעילות תוצאות .2.2
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וההסברים לשינויים  להלן ניתוח תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים

 (: ח"שהעיקריים שחלו בהם )באלפי 

סעיף 
ומס' 
 ביאור

 תקופה של שישה חודשיםל

  ביוני 30 ביום שהסתיימה

לתקופה של שנה 
 31שהסתיימה ביום 

 בדצמבר

 הסברי הדירקטוריון

2021 2020 2020 

 הכנסות
2,856 809 3,043 

הגידול בהכנסות החברה נובע מגידול בנפח 

 פעילות החברה

שינוי 
בהפרשה 
להפסדי 

 אשראי

(6) 6 5 

 ללא שינוי מהותי

 הוצאות
  מימון

(277) (60) (179) 

הגידול בהוצאות מימון נובע בעיקרו 

מהוצאות שיערוך והוצאות ריבית רעיונית 

מיליון ש"ח שניתנה  5-בגין ההלוואה של ה

 במהלך החציון. 

הכנסות, 
 2,869 755 2,573 נטו

 

 הוצאות
 מכירה
  ושיווק

866 105 633 

הגידול בהוצאות מכירה ושיווק נובע 

 בעיקרו מגידול בהוצאות שכר

 הוצאות
 מחקר

 ופיתוח
1,189 628 1,498 

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח נובע 

 בעיקרו מגידול בהוצאות שכר ודמי ניהול

 הוצאות
הנהלה 

 וכלליות 
405 185 513 

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע 

 בעיקרו מגידול בדמי ניהול ואחרים. 

 רווח
)הפסד( 
 לתקופה

113 (163) 225 

- 

 :(ח"שנזילות )באלפי  .2.3

. להלן  ח"שאלפי  3,858בסך כולל של  לחברה יתרת מזומנים, 2021ביוני  30ליום 

  (:ח"שהמרכיבים העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם )באלפי 
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תקופה של ל 
 שישה חודשים
שהסתיימה 

  ביוני 30ביום 

לתקופה של שנה 
שהסתיימה ביום 

 הסברי הדירקטוריון בדצמבר 31

2021 
2020 2020 

, מזומנים
 נטו

 ששימשו)
( לפעילות
 שוטפת

(518) 7 (168) 

הקיטון במזומני ששימשו 

לפעילות שוטפת נובע בעיקר 

מגידול באשראי שניתן 

 ללקוחות

, מזומנים
 נטו

נבעו ש
מפעילות 

 ששימשו)
( לפעילות
 השקעה

(32) 190 184 

הקיטון במזומנים נטו 

ששימשו לפעילות השקעה 

 נובע משחרור פקדונות

 שהתבצע בפעילות ההשקעה

, מזומנים
נטו 

נבעו ש
מפעילות 

 מימון 
3,621 (142) 586 

הגידול במזומנים נטו שנבעו 

מפעילות השקעה נובע 

בעיקרו מתקבולים בגין 

הלוואה וכתבי אופציה 

ממשקיעים בקיזוז החזר 

 הלוואה מבעל עניין. 

 גידול
)קיטון( 

 במזומנים
 שנהל

3,071 55 395 - 

 

 :מימוןמקורות  .2.4

  .לתשקיף 6לפרק  6.25ף סעילפרטים אודות מקורות המימון של החברה ראה 

בגין שירותי ( 1) :תשלום רכיבי שנימלקוחותיה על בסיס החברה מתקבלים  תקבולי

ריביות ועמלות החברה מקבלת  - החברה בפלטפורמת התשלומים הדיגיטלית שלה

בהתאם והלווים )משקי הבית(,  מלקוחותיה, בתי העסקו/או דמי מנוי שנתיים 

נקבעת התמורה  בהסכם המחאת ההלוואה -מכירת הלוואות ( 2); לתעריפון החברה

לחברה על ידי היוון תזרים המזומנים של ההלוואה או תיק ההלוואות בריבית 

 .ההיוון
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 היבטי ממשל תאגידי – ב חלק

 . לתשקיף 8בפרק  18.לפרטים אודות תגמול לנושאי המשרה הבכירה בחברה, ראו סעיף  .3

לפרטים אודות מדיניות החברה בנושא מתן תרומות; דירקטורים בלתי תלויים, חיצוניים ובעלי  .4

המצורף  31.12.2021מומחיות חשבונאית ופיננסית; מבקר פנימי, ר' דוח הדירקטוריון ליום 

 .לתשקיף

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד – ג חלק

 סיכוני שוק .5

 האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה .5.1

אבירם  מר אוניהול סיכוני השוק של החברה נכון למועד זה, ההאחראי על  .5.1.1

  קפויה.

. כוני שוקיחשיפה הנובעת מסגין ניהול הסיכונים בהחברה קבעה מדיניות ל .5.1.2

באופן שוטף נעשה על ידי הנהלת  יוומעקב אחרניהול הסיכונים כאמור 

כל מקרה נבחן  .לדירקטוריון החברה מעת לעת לפי הצורךהחברה ומדווח 

 לגופו ותדירות הדיווח לדירקטוריון החברה נקבעת בהתאם לבחינה זו.

)תוך חברה מנהלת את ניהול הסיכונים מבחינת היבט החשיפה הכלכלית ה

במקום שיש סתירה בין חשיפה זו לחשיפה בחינת העלויות הכרוכות בכך( 

 חשבונאית.

ברה חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים, כגון: סיכוני שוק, פעילות הח

 סיכוני אשראי וסיכון נזילות.

לבחון ולאתר את הסיכונים העומדים בפני  הנועד מדיניות ניהול הסיכונים

החברה, לתת מענה הולם לסיכונים וכן להגדיר בקרות שיבטיחו פיקוח על 

על תוצאותיה הכספיות של אותם הסיכונים וכן יצמצמו השפעות שליליות 

 החברה.

מדיניות זו נסקרת באופן שוטף על מנת לוודא התאמה של המדיניות 

 . לשינויים הפיננסיים המתרחשים בשווקים

 פי על חברהה של הפיננסיות ההתחייבויות של הפירעון זמניפירוט  להלן .5.1.3

 :(2021ביוני,  30)ליום  מהוונים לא בסכומים החוזיים התנאים

  
 עד

  שנה

משנה 
 עד

  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים 

 4עד 
  שנים

 4-מ
שנים 

 5עד 
  שנים

 5מעל 
 סה"כ  שנים

 ש"חאלפי   
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הלוואות 
מתאגידים 

 ,0002  -  -  -  -  ,5001  500  בנקאיים
התחייבויות 

לספקים 
ולנותני 
 163  -  -  -  -  -  163  שירותים

זכאים 
 559  -  -  -  -  -  559  ויתרות זכות
התחייבויות 
 548  -  -  -  66  196  286  בגין חכירה

הלוואות 
 215  -  -  -  -  -  215  לזמן קצר
הלוואות 

 309  -  -  -  -  125  184  מבעלי עניין

               

  907,1  1,821  66  -  -  -  7943, 

 

 

 דוח בסיסי הצמדה .5.2

נכסי החברה והתחייבויותיה, אינם מוצמדים לבסיסי הצמדה כלשהם, למעט 

   .סכומים לא מהותיים

 מידע בדבר אירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה .6

ביוני  30ליום  הכספיים לדוחות 5ביאור לפרטים בדבר אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחריו ראו 

2021. 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון .7

  לדוח דירקטוריון זה. 'אנספח מצורף כ 1220 ביוני 30דוח מצבת התחייבויות של החברה ליום 

  הערכות שווי ואומדנים .8

 מהותית.  שווי בהערכת החברה לא נעזרה

 

_________________  _________________ 

 יו"ר דירקטוריוןאורי שוקר,    מנכ"ל ,אור גיל ניבי

 

 2021 באוגוסט, 30חתימה:  תאריך
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 1202, ביוני 30מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום  -' אנספח 

, על בסיס נתוני הדוחות הכספיים המבוקרים 1202, ביוני 30אשראי בנקאי מתאגידים בנקאיים נכון ליום 

 :(ח"ששל החברה )באלפי 

 לפי תקופה סה״כ
תשלומי ריבית ברוטו 

 )ללא ניכוי מס(

תשלומי קרן לא 

 צמוד מדד
  

 2021שנת  715 - 715

 2022שנת  1,500 - 1,500

  2023שנת  - - -

 2024שנת  - - -

 ואילך 2025שנת  - - -

 סה״כ 2,215 - 2,215

 

ע״י חברות קשורות או  הניתנו ל רשאלחברה לא קיימות יתרות אשראי  , כי נכון למועד התשקיף,יובהר

  .כאמור בחברה שליטה בעלי או קשורות חברות בערבות בנקאיות הלוואות אובעלי שליטה בחברה 
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 ניהול החברה - 7פרק  .7

 דירקטוריון החברה .7.1

  וריון החברה, נכון למועד התשקיף:להלן פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בדירקט

מען  תאריך לידה מספר זיהוי שם
להמצאת 

-כתבי בי
 דין

חברות  נתינות
בוועדות 

דירקטוריון 
 החברה

דירקטור 
בלתי 
תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 ננסיתופי

תפקיד שממלא 
כעובד של 

החברה, של 
חברת בת, של 
חברה קשורה 

או של בעל 
 עניין בחברה

תאריך 
תחילת 
 כהונתו

 הבחבר

שנים האחרונות  5-עיסוק ב  השכלה
ופירוט התאגידים בהם משמש 

 כדירקטור

בן משפחה 
של בעל 

 עניין בחברה

יניב גיל 
 אור

רח' נחל  26.05.1979 03717054

, 12זוהר 

 להבים

בוגר תואר  09.12.2014 מנהל כללי  כן לא לא ישראלית

ראשון 

בכלכלה, 

אוניברסיטת בן 

 גוריון

דירקטור היום: מכהן כ-2015
 רימון ביזנס גרופ בע"מי.ג ב

 לא

 גיא יוחנן
רח' עין  15.10.1972 29599990

, 3שחק 

 להבים

 סמנכ"ל לא לא לא ישראלית

טכנולוגיות 

 ראשי

בוגר תואר  09.12.2014

ון במדעי ראש

המחשב, 

האוניברסיטה 

  הפתוחה

דירקטור היום: מכהן כ-2018
 מטק ביזנס בע"-נבב

 לא

 אורי שוקר
 14הרימון  01.02.1969 024163610

-, בני

 עטרות 

בלתי  לא ישראלית

 תלוי

יו"ר  כן

 דירקטוריון

בוגר תואר  01.11.2020

ראשון בכלכלה 

ומנהל עסקים, 

אוניברסיטת 

; בוגר אילן-בר

חבר הנהלה,  :2016-2019
סמנכ״ל וראש חטיבת אשראי 

כרטיסי אשראי בושותפים 
 לישראל בע"מ )כאל(; 

חבר הנהלה,  :2019-2020
סמנכ״ל בכיר וראש חטיבת 

 לא
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י תואר שנ

במנהל עסקים 

)מסלול 

התמחות 

מימון(, 

אוניברסיטת 

 .אילן-בר

ישראכרט באשראי ומימון 
מנכ״ל ישראכרט מימון  ;בע״מ
ון גלובל יו״ר דירקטורי ;בע״מ

 פקטורינג בע״מ

 

 :החודשים שקדמו למועד הגשת התשקיף 12 -להלן פרטים אודות הדירקטורים אשר חדלו לכהן ב 

 

מען  תאריך לידה מספר זיהוי שם
להמצאת 
-כתבי בי

 דין

חברות  נתינות
בוועדות 

דירקטוריון 
 החברה

דירקטור 
בלתי 
תלוי/ 

דירקטור 
 חיצוני

בעל 
מומחיות 

חשבונאית 
 נסיתופינ

תפקיד שממלא 
כעובד של 

החברה, של 
חברת בת, של 
חברה קשורה 

או של בעל 
 עניין בחברה

תאריך 
תחילת 
כהונתו 
 בחברה

שנים האחרונות  5-עיסוק ב השכלה
ופירוט התאגידים בהם משמש 

 כדירקטור

בן משפחה 
של בעל 

 עניין בחברה

פנחס 
 יעקבי

רח'  21.08.1967 58024605

חלמונית 

 , עומר1

הנדסאי חשמל  12.04.2016 אין לא לא לא תישראלי

בסמ"ת  –

  טכניון חיפה

קבוצת אחים מכהן כמנהל כללי ב

 יעקובי )ואי.אס.בי( בע"מ

 לא

 דפנה טמיר
בילויה  15.06.1962 057477747

תל  8מעוז 

 אביב

בוגרת תואר  10.11.2020 אין כן כן לא ישראלית

ראשון בכלכלה 

 וניהול

 מימוןמכהנת כמנכ"ל כלוביל 

 בע"מ

 לא
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 נושאי המשרה בחברה .7.2

  נכון למועד התשקיף, מכהנים בחברה נושאי משרה בכירה שאינם דירקטורים, כמפורט להלן:

מספר  שם
 זיהוי

תאריך 
 לידה

תאריך תחילת 
 כהונה

ו בחברה, בחברת תפקיד
בבעל עניין או שלה בת 

 בה

או בן  בעל עניין בחברה
משפחה של נושא משרה 

ין בכירה או של בעלי עני
 בחברה

שנים העיסוק בחמש   השכלה
 האחרונות

עוז 
 גבאי

בוגר תואר ראשון  לא מנהל מכירות 06.09.2020 04.08.1984 039421656

במשפטים, המכללה 

 האקדמית אונו 

סמנכ"ל : היום-2020

 המכירות.

-קודם לכן, מנהל תחום ה 

POS בחברת מימון ישיר. 
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 מורשי חתימה בחברה .7.3

)ד( לחוק 37החתימה העצמאיים בחברה כהגדרת מונח זה בסעיף  מורשייף, למועד התשק

, המכהנים כמנכ"ל החברה יניב גיל אור וגיא יוחנןניירות ערך, הינם כל אחד מבין ה"ה 

  .דירקטוריםן כוכ ,בהתאמה ראשי, וסמנכ"ל טכנולוגיות

  הוראות בתקנון החברה המתייחסות לדירקטוריון החברה .7.4

תקנון החברה בדבר המספר המזערי והמרבי של הדירקטורים  להלן יובאו עיקרי הוראות

בחברה, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם 

ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן. הנוסח המובא בפרק זה אינו 

 .1מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון החברה

  רם המזערי והמרבי של הדירקטורים בחברהמספ .7.4.1

)לא כולל הדירקטורים  (3) שלושהמספר הדירקטורים בחברה לא יפחת מ

  הדירקטורים החיצוניים(. )כולל  (7)שבעה  ולא יעלה על  החיצוניים(

  של דירקטורים בחברה וסיום כהונתםדרכי מינויים  .7.4.2

 ה ימונו באופן הבא:בהתאם להוראות תקנון החברה, חברי דירקטוריון החבר

 דירקטורים בעניין לרבות) החברות חוק להוראות בכפוף .7.4.2.1

 ברוב בהחלטה ,תמנה החברה של הכללית האסיפה(, חיצוניים

 בדבר בהחלטה אחרת נאמר לא אם. הדירקטוריון חברי את, רגיל

 בתום המסתיימת, קצובה לתקופה הינו המינוי, הדירקטור מינוי

  .המינוי שלאחר הבאה השנתית האסיפה

 המליץ כן אם אלא, הכללית באסיפה דירקטור ימונה לא .7.4.2.2

 הדירקטור של שמו בציון יראו זה ולעניין) מינויו על הדירקטוריון

 הדירקטוריון כהמלצת הכללית האסיפה זימון על החברה בהודעת

 הגיש, להציעו המבקש ,בחברה מניות בעל אם או( מינויו על

 על ההודעה פרסום מיום ימים שבעה מתום יאוחר לא, למשרד

 על המודיע, המניות בעל ידי על חתום ,בכתב מסמך, האסיפה

, כדירקטור ימונה זה מועמד כי ,להציע מניות בעל אותו כוונת

 לכהן עמדוהמ של בכתב והסכמת מצורפת זה כשלמסמך

  .כדירקטור

 , רשאי דירקטוריון החברההמרבי של דירקטורים למספרבכפוף  .7.4.2.3

 למספר עד וזאת, לחברה נוספים דירקטורים וא דירקטור למנות

 האסיפה למועד עד יכהן ,כאמור שמונה ודירקטור, כאמור ירבהמ

 .הדירקטוריון ידי על מינויו שלאחר השנתית הבאה

                                                 

 לחברה  להפיכתה כפוףבערב פרסום התשקיף החליטה החברה להחליף את תקנון ההתאגדות שלה בתקנון חדש,  1
  .לתשקיף 4פרק תקנון החדש כמפורט בציבורית. הוראות התקנון המתוארות בפרק זה נכללות ב  
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 של כהונתו כי ,לקבוע רשאים הדירקטוריון או הכללית האסיפה .7.4.2.4

 יותר מאוחר במועד תחל, העניין לפי, ידם על שמונה דירקטור

 .מינויו על ההחלטה ממועד

 בהחלטה, עת בכל רשאית הכללית האסיפהעל אף האמור לעיל,  .7.4.2.5

 חיצוני דירקטור למעט, דירקטור כל ממשרתו להעביר, רגיל ברוב

 תקופת תום לפני(, החברות חוק הוראות נהחולת לגביו אשר)

 את להביא סבירה הזדמנות לדירקטור שתינתן ובלבד ,כהונתו

, כללית אסיפה כל רשאית כן. ליתהכל האסיפה בפני עמדתו

, ממשרתו שהועבר דירקטור במקום למנות, רגיל ברוב בהחלטה

 .כדירקטור אחר אדם, לעיל כאמור

  דירקטורים חיצוניים .7.4.3

 ובכלל, כהונתם לעניין ויחולו, חיצוניים דירקטורים שני לפחות יכהנו בחברה

 בחוק שנקבעו ההוראות, כהונתם בגין זכאים הם להם התשלומים זה

 החברות.

 ועדות דירקטוריון .7.4.4

 שימצא כפי, רשאי ןוהדירקטורי, החברות חוק להוראות בכפוף .7.4.4.1

 הדירקטוריון חברי מקרב חברים להן למנות, ועדות להקים, לנכון

 את דירקטוריון עדתולו ולהאציל(, ״דירקטוריון ועדת״)

 .מקצתן או כולן, סמכויותיו

 יכהן לא, מסמכויותיו לה אצל שהדירקטוריון דירקטוריון עדתובו .7.4.4.2

 לייעץ שתפקידה דירקטוריון עדתובו. דירקטוריון חבר שאינו מי

 חברי שאינם מי גם שיכהנו יכול, בלבד להמליץ או לדירקטוריון

 .דירקטוריון

 רשאי לא הדירקטוריון שלהלן בנושאים, לעיל האמור אף על .7.4.4.3

 רשאי יהיה אולם, דירקטוריון עדתולו מסמכויותיו להאציל

  :בלבד המלצה לשם ועדות להקים

 מדובר כן אם אלא, חלוקה)ב(  ;לחברה כללית מדיניות קביעת)א( 

 מראש שהותוותה למסגרת בהתאם החברה מניות של ברכישה

 הטעון ןייבענ הדירקטוריון עמדת קביעת)ג(  ;הדירקטוריון בידי

 של כדאיותה בדבר דעת חוות מתן או הכללית האסיפה אישור

 מינוי)ד(  ;החברות לחוק 329 בסעיף כאמור ,מיוחדת רכש הצעת

 ערך ניירות של או מניות של הקצאה או הנפקה)ה(  ;דירקטורים

 אגרות סדרת של או, למניות למימוש הניתנים או למניות םמיריה

 דוחות אישור)ו(  ;דירקטוריון ועדתול מותרת אצילה למעט, חוב

 אישור הטעונות ופעולות עסקאות אישור)ז(  ;כספיים
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 לחוק 275 עד 268-ו 255 סעיפים הוראות לפי הדירקטוריון

 .החברות

 שכרם ותנאי תגמולם של הדירקטורים .7.4.5

 בעד גמול לדירקטורים לשלם החברה רשאית, החברות חוק להוראות בכפוף

 ידי על שיקבע כפי(, מיוחדים שירותים עבור וכן) כדירקטורים תפקידם מילוי

, נסיעה הוצאות להחזר זכאים קטוריםהדיר יהיו, בנוסף. הכללית האסיפה

 עקב או הדירקטוריון בישיבות השתתפותם עקב שהוציאו וכדומה אש״ל

 .כדירקטורים תפקידיהם במסגרת פעילותם

 הסדרים בתקנון החברה בהתאם להוראות חוק החברות .7.5

לפרטים אודות הסדרים מסוימים המתייחסים לדירקטוריון החברה לפי חוק החברות 

 לתשקיף. 4בפרק  4.9ון החברה, ראו סעיף שנקבעו בתקנ

 פרטים נוספים  .7.6

 . 8496500 פארק תעשיה עומר ,2הגת רח'  - המשרד הרשום של החברה

 ., רואי חשבוןקסירר, פורר, גבאי את קוסט - רואי החשבון של החברה
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 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה - 8פרק  .8

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .8.1

 שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף, דהיינו בשנים לושבשלהלן יפורטו התגמולים שניתנו  .8.1.1

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי  שלושתמבין , לכל אחד 2020 -ו 2019  ,2018

    המשרה הבכירה בחברה )במונחי עלות שנתית לחברה(:

  :(ח"שאלפי )ב 2020 דצמברב 31ביום  בגין שנת הכספים שנסתיימה

 תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים )*(

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

)לרבות בדילול 

 1מלא(

 מענק שכר )**(

 

 

 סה"כ

יניב גיל 

 אור

 609 - 609 %33.182 100% מייסד ומנכ"ל 

 מייסד וסמנכ"ל גיא יוחנן

טכנולוגיות 

 ראשי

100% 24.26% 609 - 609 

 גבאי עוז

(1) 

 143 - 143 - 100% סמנכ"ל מכירות

  :(ח"אלפי ש)ב 1920 דצמברב 31ביום בגין שנת הכספים שנסתיימה 

 

 

                                                 

ת התגמול ומניות הנשמר על ידי החברה עבור תכני, המונח "דילול מלא" כולל גם הנחה של ניצול מלוא מאגר פרק זהב 1
יובהר כי שיעור החזקה בהון התאגיד מוצג בפרק זה  ת שלה נכון למועד הרלבנטי, גם אם לא הוקצה במלואו.והמנייתי

אופציות לא רשומות למסחר הניתנות למימוש  וכוללנכון למועד התשקיף וטרם הרישום למסחר על פי תשקיף זה 
 כפופה ושהקצאתןלעיל  3.8.12.2של החברה שהוקצו לנושאי משרה ועובדים בחברה כאמור בסעיף  למניות רגילות

 .זה תשקיף פי עלולפני הרישום למסחר  ההנפקה להשלמת
חברה פרטית שהתאגדה בישראל, אשר מלוא הון  ,י.ג. רימון ביזנס גרופ בע"מבאמצעות מר יניב גיל אור מחזיק  2

 ו. על יד וחזקזכויות ההצבעה בה מוהנפרע ומניותיה המונפק 

 תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים )*(

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

)לרבות בדילול 

 מלא(

 מענק שכר )**(

 

 

 סה"כ

יניב גיל 

 אור

 675 - 675 %33.18 100% מייסד ומנכ"ל 

גיא 

 יוחנן

 מייסד וסמנכ"ל

טכנולוגיות 

 ראשי

100% %24.26 675 - 675 
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  :(ח"אלפי ש)ב 1820 דצמברב 31ביום בגין שנת הכספים שנסתיימה 

 תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים )*(

היקף  תפקיד שם

 משרה

שיעור החזקה 

בהון התאגיד 

)לרבות בדילול 

 מלא(

 מענק שכר )**(

 

 

 סה"כ

יניב גיל 

 אור

 747 100 747 33.18% 100% מנכ"ל מייסד ו

גיא 

 יוחנן

 וסמנכ"למייסד 

טכנולוגיות 

 ראשי

100% 24.26% 634 100  734 

  
"תגמול", לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה )*( 

כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו 
 תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד.

, מעביד עובד יחסי סיום בשל הפרשות, סוציאליים תנאים, טלפון כגון, לשכר נלווים תנאים לרבות"שכר", )**( 
  .לעובד שהוענק מרכיב בשל לשכר שנזקפה הכנסה וכל

 . 2020גבאי החל לעבוד בחברה החל מחודש נובמבר  עוז( מר 1)

 פירוט תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה שפורטו בטבלאות לעיל: .8.1.2

להלן פירוט עיקרי תנאי הכהונה והעסקה של כל אחד מנושאי המשרה שתגמוליהם פורטו 

לעיל. תנאי הכהונה והעסקה המפורטים להלן, מבטאים את תנאי הכהונה  8.1.1ף בסעי

 והעסקה שיחולו על נושאי המשרה ממועד ההנפקה ואילך.

 הוראות כלליות החלות על כלל הסכמי נושאי המשרה 

 תנאים נלווים .א

במסגרת תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים תנאים נלווים והפרשות 

סוציאליות בהתאם לחוק, לנהוג בחברה ובהתאם למקובל בתפקידים דומים במשק. 

בהתאם  הפרשות להסדר פנסיוני, קרן השתלמותלווים כוללים בין היתר, התנאים הנ

  , ימי מחלה., דמי הבראהבהתאם להסכם, חופשה להסכם עם נושא המשרה

 ביטוח, פטור ושיפוי  .ב

פוליסת במסגרת תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה, נכללים נושאי המשרה ב

כתב התחייבות מראש לשיפוי המשרה ל. כן זכאים נושאי ביטוח אחריות נושאי משרה

  .כמקובל בחברה ,וכתב פטור מאחריות

 תניות בדבר סודיות ואי תחרות .ג

תניות בדבר סודיות ואי תחרות כמקובל הכולל תנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה 

 .בהסכמים מסוג זה

 :העסקה של נושאי המשרה שפורטו בטבלאות לעילתנאי ה

 יניב גילאורמר  (1)

בכפוף  מיום היווסדה. , החלכמנכ"ל החברהמכהן ה משותף הינו מייסד גיל אור יניב מר

גיל אור. חדש עם מר הסכם העסקה  להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה, יכנס לתוקפו
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 80,000גיל אור לשכר חודשי בסך של מר זכאי  החדש, יהיה בהתאם להסכם העסקה

השכר יהיה צמוד  .3עבור היקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה (ברוטו)במונחי  ש"ח

  .למדד המחירים לצרכן

של לפני מס רווח הנקי מה 2.5%יעמוד על שלמענק שנתי  גיל אורבנוסף, יהיה זכאי מר 

 3 או ,ש"חמיליון  1-סך של כיהיה מעל ל כאמורלפני מס רווח הנקי שהובלבד  החברה,

זכאי למקדמות רבעוניות  אור מר יניב גיל מבניהם., הגבוה משכורות חודשיות בשנה

על חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו של כל רבעון או בסמוך לכך, תתבצע 

בגין אותו  של החברהלפני מס רווח הנקי הבדיקת זכאותו לבונוס הרווחיות תוך בחינת 

ו מועד. נכון לאות ,רבעון חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה

ביחס למקדמות תיעשה על בסיס הדוחות הכספיים  אור מר יניב גילההתחשבנות עם 

מר גיל אור התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר . ההמבוקרים השנתיים של החבר

לשעות העבודה הרגילות האמורות לעיל, ככל שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך 

לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד  ינהלצורך מילוי תפקידו. תקופת ההתקשרות ה

ימים  90מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 

)בתשלום מלא כולל כל חודשים  6תקופת אי תחרות של  הנקבע ,כן כמו .מראש

 חל ממועד סיום ההסכם בפועל.תשהתנאים הנלווים( 

טלפון נייד לצורכי גיל אור החברה העמידה לרשות מר בהתאם להסכם ההעסקה, 

החזר הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין ו לפי בחירתו , רכב בקבוצת רישויעבודתו

יהיה זכאי למענק  גיל אורמר  ,. כמו כן, נקבע כי בכפוף להשלמת ההנפקהעבודתו

 משכורות. 3של הנפקה 

 492,500לרכישת  כתבי אופציה 492,500למר גיל אור הוענקו  2021 ,באוגוסט 25ביום 

. האופציות הוענקו בהתאם הלפקוד)ב(  102החברה, בהתאם לסעיף  שלמניות רגילות 

כלל (, כאשר לתשקיף 3בפרק  3.5 כמפורט בסעיף)לתוכנית האופציות של החברה 

 הבשילו מיידית במועד הענקתן. האופציות

 יוחנן  גיא מר (2)

 ,חברההשל ראשי הטכנולוגיות ה כסמנכ"למכהן המשותף  הינו מייסד גיא יוחנןמר 

הסכם  בכפוף להשלמת ההצעה על פי תשקיף זה, יכנס לתוקפו .היווסדההחל מיום 

לשכר  מר יוחנןזכאי  החדש, יהיה יוחנן. בהתאם להסכם העסקהעם מר  חדשהעסקה 

עבור היקף משרה שלא יפחת ממשרה  (ברוטו)במונחי  ש"ח אלפי 80,000חודשי בסך של 

 . . השכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכןמלאה

של לפני מס רווח הנקי מה 2.5%יעמוד על שבנוסף, יהיה זכאי מר יוחנן למענק שנתי 

 3 או, ש"חמיליון  1-סך של כיהיה מעל ל כאמורלפני מס רווח הנקי הובלבד ש החברה

זכאי למקדמות רבעוניות על  מר גיא יוחנן. מבניהם, הגבוה משכורות חודשיות בשנה

חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו של כל רבעון או בסמוך לכך, תתבצע בדיקת 

בגין אותו רבעון של החברה לפני מס רווח הנקי זכאותו לבונוס הרווחיות תוך בחינת ה

                                                 

 כנגד חשבונית מס.  גיל אורהשכר ישולם לחברה בשליטתו של מר  3
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עד. ההתחשבנות עם חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה נכון לאותו מו

ביחס למקדמות תיעשה על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים  גיא יוחנןמר 

התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות  יוחנןמר . השל החבר

האמורות לעיל, ככל שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך לצורך מילוי תפקידו. תקופת 

ה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי להביא את לתקופ ההתקשרות הינה

תקופת  הנקבע כן כמו ימים מראש. 90ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 

ל ממועד סיום תח)בתשלום מלא כולל כל התנאים הנלווים( שחודשים  6אי תחרות של 

 ההסכם בפועל.

, טלפון נייד לצורכי עבודתו יוחנןהחברה העמידה לרשות מר בהתאם להסכם ההעסקה, 

. החזר הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין עבודתוו לפי בחירתו רכב בקבוצת רישוי

 3של יהיה זכאי למענק הנפקה  יוחנןמר  ,כמו כן, נקבע כי בכפוף להשלמת ההנפקה

 משכורות.

 492,500לרכישת  כתבי אופציה 492,500למר יוחנן הוענקו  2021 ,באוגוסט 25ביום 

. האופציות הוענקו בהתאם הלפקודב( ) 102החברה, בהתאם לסעיף  של רגילות מניות

כלל  (, כאשרלתשקיף 3בפרק  3.6.9 כמפורט בסעיף)לתוכנית האופציות של החברה 

 .הענקתן הבשילו מיידית במועד האופציות

 מר עוז גבאי  (3)

. בכפוף להשלמת 2020, בספטמבר 1ה  מיוםהחל סמנכ"ל מכירות כ, מכהן עוז גבאי מר

. בהתאם גבאיעם מר  חדשהסכם העסקה  ההצעה על פי תשקיף זה, יכנס לתוקפו

)בתוספת עמלות ממכירות(  לשכר חודשי  גבאימר זכאי  החדש, יהיה להסכם העסקה

עדת התגמול ולדירקטוריון החברה תהא הסמכות ו. לו45,000-בהיקף חודשי של כ

עלה על תלא להעלות את שכרו ובלבד שתקרת השכר הקבוע )בתוספת עמלות מכירות( 

בנוסף, יהיה עבור היקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה.  אלפי ש"ח לחודש, 70 שלסך 

דת יעדים מדידים אשר ייקבע מדי שנה על ידי ועלמענק שנתי המבוסס  גבאיזכאי מר 

 מרמשכורות חודשיות בשנה.  4דירקטוריון החברה, וזאת עד לתקרה של או /התגמול ו

התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות האמורות לעיל, ככל  באיג

 שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך לצורך מילוי תפקידו. תקופת ההתקשרות הינה

מהצדדים רשאי להביא את ההסכם לסיום לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד 

 ימים מראש. 30בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 

, טלפון נייד לצורכי עבודתו גבאיהחברה העמידה לרשות מר בהתאם להסכם ההעסקה, 

החזר ו דירקטוריון החברהאו /ועדת התגמול וכפי שיקבע ע"י רכב בקבוצת רישוי 

 . הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין עבודתו

 246,200לרכישת  כתבי אופציה 246,200 גבאילמר הוענקו  2021 ,באוגוסט 25ביום 

. האופציות הוענקו בהתאם הלפקוד)ב(  102החברה, בהתאם לסעיף  שלמניות רגילות 

תקופת (, כאשר לתשקיף 3בפרק  3.5 כמפורט בסעיף)לתוכנית האופציות של החברה 

 שנים. 3ההבשלה תיפרס על פני 

 גמול לדירקטורים  .8.2
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 2020בשנת  (.לרבות החזר הוצאות) דירקטוריםלגמול לא שילמה החברה  2018-2019 בשנים

 ש"ח. 9,360שילמה החברה גמול לדירקטורים אורי שוקר ודפנה טמיר בהיקף מצטבר של 

כתבי  123,100חברה, יו"ר דירקטוריון הלמר אורי שוקר, הוענקו  2021 ,באוגוסט 25ביום 

. הלפקוד)ב(  102החברה, בהתאם לסעיף  של מניות רגילות 123,100לרכישת  אופציה

 3בפרק  3.7 כמפורט בסעיף)כנית האופציות של החברה לתהאופציות הוענקו בהתאם 

  ויבשילו במועד הנפקת מניות החברה לפי תשקיף זה.  (לתשקיף

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, החל ממועד רישום 

ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה והפיכתה לחברה ציבורית כהגדרת מונח זה בחוק 

שלם ל רשאית תהיה החברההחברות )וכל עוד לא יוחלט אחרת כנדרש על פי דין(, 

)לרבות דירקטורים או נושאי משרה  לעת( לדירקטורים המכהנים בחברה )כפי שיהיו מעת

הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם או נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי 

, (תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצונילגמול בהתאם ת ,שליטה(

סווג שבה ת הבהתאם לדרגכפי שיעודכנו מעת לעת ו"(, תקנות הגמול)להלן: " 2000-התש"ס

   .החברה, על פי החלטת החברה ובכפוף לכל דין

   פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה .8.3

ובהתאם לתקנון החברה,  2021, אוגוסטב 26החברה מיום  דירקטוריוןבהתאם להחלטת 

זכאים כלל נושאי להלן עיקרי תנאי כתב פטור מאחריות, פוליסת הביטוח וכתב שיפוי להם 

-ו 8.1.1המשרה בחברה ובכלל זה כלל נושאי המשרה שתנאי העסקתם מפורטים בסעיפים 

  לעיל: 8.1.2

בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור לנושאי  - מאחריות פטורכתב   8.3.1

או בעלי השליטה בה אלו הנמנים על המשרה, החברה פוטרת את נושאי המשרה בה לרבות 

כולה או מקצתה, בשל נזק , מראש, מאחריותנושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה, 

בפעולותיהם  שנגרם או שייגרם עקב הפרת חובת הזהירות של אותם נושאי המשרה כלפיה

כאמור  שיוענקפטור  .בתוקף תפקידם כנושאי משרה, למעט הפרת חובת הזהירות בחלוקה

עסקה שאושרה על ידו, בתוקף תפקידו  םל נושא המשרה או עהחלטה שקיב םע בקשרלא יחול 

 . כנושא משרה, ושלבעל השליטה או לנושא משרה כלשהו בחברה עניין אישי באישורה

, מתן פטור "(מועד החלטה"להלן: ) אישר דירקטוריון החברה 2021, אוגוסטב26 ביום

לחברה, לכל מי שפעל בשם החברה לרבות בעלי מניותיה, הדירקטורים, מנהלים, מאחריות 

נושאי המשרה כי הם יהיו פטורים מכל טענה, דרישה ו/או תביעה שהסיבה בגינה התרחשה 

 או בפלילים. זדוןפטור זה לא יחול בשל מעשה שנעשה ב אשרכעובר למועד ההחלטה 

ות באופן בלתי חוזר וסופי על כל טענה, דרישה במסגרתו של הפטור האמור ויתרו בעלי המני

ו/או תביעה בקשר לאמור לעיל וביחס לכל עניין הקשור לניהול החברה ו/או לכל מעשה ו/או 

מחדל העולים כתוצאה מכך. הפטור האמור יפורש בצורה הרחבה ביותר ויחול ביחס לכל 

 מעשה מכל מין וסוג שהוא. 

ויתרו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד יועציה  לחברה ולבעלי מניותיה לא תהיה והם

המשפטיים של החברה, משרד מ. פירון ושות', לגבי כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שנעשה עובר 

למועד ההחלטה במסגרת תפקידם או במסגרת מתן שירותיהם )לרבות ייצוג בבתי משפט(, 
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הפטור כאמור יפורש  או בפלילים. זדון. פטור זה לא יחול בשל מעשה שנעשה בלפי העניין

 בצורה הרחבה ביותר ויחול ביחס לכל מעשה מכל מין וסוג שהוא. 

בה )כולל את נושאי המשרה  מראש או בדיעבד,החברה מתחייבת לשפות  - שיפויכתב  8.3.2

או נושאי משרה שהינם קרובים  דירקטורים(, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בה,

ם לתקנון החברה ולכתבי השיפוי שאימצה החברה ו/או שתאמץ מעת בהתא של בעלי שליטה

ו/או  (כמפורט בכתב השיפוי)בגין כל חבות או הוצאה  לעת ביחס לכלל נושאי המשרה בה,

, אכיפה ובכפוף להוראותיוייעול הליכי הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שיפוי לפי חוק 

מההון  25% -ה במצטבר, על סכום השווה לובלבד שהסכום המרבי של השיפוי הכולל לא יעל

העצמי של החברה, לפי דוחותיה הכספיים הסקורים או המבוקרים האחרונים, לפי העניין, 

אשר היו ידועים במועד תשלום השיפוי בפועל, בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, 

ש"ח, לפי הגבוה  מיליון 100 סכום של או ,החברהמחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה 

 מבניהם. 

' נספח בו א' נספחבחברה, ראו  יםהמקובלוהפטור שיפוי ה יאודות כתבנוספים לפרטים 

 זה.לפרק בהתאמה 

להלן פרטים אודות תנאי פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה,  - ביטוח 8.3.3

ינם קרובים של בעלי או נושאי משרה שה לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם

 : תשקיףה, שהינה בתוקף בתאריך שליטה

 פוליסהה"להלן: לכיסוי הפעילות השוטפת )פוליסה ההכיסוי הביטוחי בגין  .א

)חמישים(  50 יהא בגבול אחריות בסך שלא יעלה על"( כפי שתיערך מעת לעת, שוטפתה

בתוספת הוצאות הגנה משפטיות  ב, למקרה ולתקופת הפוליסה"מיליון דולר ארה

תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה ככל  , וזאת בגיןסבירות מעבר לגבול האחריות

 ומי מטעמה בתאגידים קשורים. בחברות הבנות ,בחברה שהן נובעות ממילוי תפקידם

לשפות את החברה בגין תביעות אשר תוגשנה  עשויה להיות מורחבתהשוטפת פוליסה ה .ב

בגין הפרת דיני ניירות ערך  (המוגשות נגד נושא המשרה ל מתביעותלהבדי)נגדה 

וייקבעו סדרי תשלום של , (Entity Coverage for Securities Claims) בישראל

נושא המשרה לקבלת שיפוי על פי הפוליסה קודמת לזכות  זכותתגמולי ביטוח לפיהם 

 החברה.

ביטוח אחריות בגין הנפקת ני"ע החברה תהיה רשאית לערוך פוליסה נפרדת וייעודית ל .ג

, POSI"( כאשר הכיסוי בגין כל פוליסת POSI פוליסת"להלן: לציבור על פי תשקיף )

)חמישים( מיליון דולר ארה"ב למקרה  50כפי שתיערכנה מעת לעת, לא יעלה על 

)שבע( שנים מיום השלמת גיוס על פי תשקיף ו/או דוח  7ולתקופת הפוליסה בת עד 

 וספת הוצאות הגנה משפטיות סבירות מעבר לגבול האחריות.הצעת מדף, בת

היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשפיע באופן מהותי על  בפוליסות לעיל ההתקשרות .ד

 .החברה, רכושה או התחייבויותיה רווחיות
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ונושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה או מי מטעמם או  דירקטוריםלבכל הנוגע  .ה

, הוחלט כי תוקף התחייבות לשיפוי וכתב נושאי משרה שהינם קרובים של בעלי שליטה

עד הפטור וכן הכללתם בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה של החברה, הינן 

ההנפקה  חלוף חמש שנים ממועד רישומן למסחר של מניות החברה בבורסה והשלמת

 על פי תשקיף זה והפיכתה של החברה לחברה ציבורית.

 מדיניות תגמול .8.4

את מדיניות התגמול. בהתאם לאמור אישרו דירקטוריון החברה  2021, אוגוסטב 26ביום 

, 2013 -לתקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, תשע"ג 1בתקנה 

החברות  א לחוק267תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף מדיניות התגמול שתוארה בתשקיף 

ברה שנים מהמועד בו תרשמנה לראשונה מניות הח 5והיא תהיה טעונה אישור רק בחלוף 

 לפרק זה.  נספח ג'למסחר בבורסה. נוסח מדיניות התגמול מצ"ב כ

 עניין ולקרוביהם  לבעלי תשלומים .8.5

שקדמו  בשנתייםשניתנו  החברה לא העבירה תשלומים לבעלי העניין בחברה או קרוביהם

לעיל והעסקאות  8.1למעט כמפורט בסעיף  ,2020-ו 2019 ,2018 התשקיף, דהיינו בשנים מועדל

 הבאות:

 ת בעליםוהלווא

  ש"חאלפי  100של  כולל הלוואה בסך גיא יוחנןמר לחברה  העמיד, 2015במרץ  1ביום .

. ש"חאלפי  24 ך כולל שלהעמיד גיא יוחנן הלוואה נוספת בס, 2015במאי,  26ביום 

 .נושאות ריביתאינן  האמורות ההלוואות

  4י.ג. רימון בע"מ, באמצעותאור,  מר יניב גיל העמיד , במספר מועדים,2015במהלך שנת  

 .ריביתת ונושא ןאינאשר   ש"ח,אלפי  183של  כולל בסך ותהלווא

 און פרוייקטים -שלום בר חן, באמצעות בית העמיד ,2020 לשנת דצמברו אוגוסטחודשים ב

אשר  בחלקים שווים בשני המועדים() ש"חאלפי  000,1של  כולל הלוואה בסך 5לבניה בע"מ,

 סולקה מלוא ההלוואה ,תשקיףהנכון למועד . 5%נשאה ריבית שנתית בשיעור של 

 .האמורה

 2021נפרעה במהלך  לבניה בע"מ חן באמצעות בית און פרויקטים-ההלוואה שהעמיד שלום בר

עם השלמת ההנפקה לפי תשקיף זה צפויה החברה לפרוע את ולפני מועד הגשת התשקיף. בנוסף, 

 הלוואות הבעלים המפורטים לעיל.  יתרת

 עסקאות עם בעלי שליטה .8.6

                                                 

חברה פרטית שהתאגדה בישראל אשר מלוא הון מניותיה המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה מחוזקים על ידי מר  4
 .יניב גיל אור

המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בה מחוזקים על ידי מר חברה פרטית שהתאגדה בישראל אשר מלוא הון מניותיה  5
 שלום בר חן.
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להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות בין בעלי השליטה בחברה, לבין החברה, 

או עסקה של החברה עם צד ג' שלבעלי השליטה היה עניין אישי באישורה, אשר בהן התקשרה 

 ן בתוקף במועד התשקיף:החברה במהלך השנתיים שקדמו למועד התשקיף או שהינ

 תגמול למנכ"ל החברה .8.6.1

לפרטים נוספים, אודות תנאי התגמול של מנכ"ל החברה )המכהן גם כדירקטור( 

 לעיל.  8.1.2ומבעלי השליטה בחברה, ראו סעיף 

 טכנולוגיות ראשי של החברה לסמנכ"לתגמול  .8.6.2

הטכנולוגיות הראשי בחברה  סמנכ"ללפרטים נוספים, אודות תנאי התגמול של 

 לעיל. 8.1.2ומבעלי השליטה בחברה, ראו סעיף 

 התחייבות לתיחום פעילות של בעלי השליטה בחברה .8.7

בעלי השליטה בחברה התחייבו בפני החברה כי כל זמן שהינם בעלי השליטה בחברה, הם לא יעסקו, 

במישרין או בעקיפין, בכל פעילות הנוגעת לתחום האשראי הצרכני בישראל ולא יתחרו בעסקי 

החברה בכל צורה שהיא. בעלי השליטה מסרו לחברה כי במועד התשקיף אין להם עסקים נוספים 

 לותה של החברה כמתואר בתשקיף זה. בתחום פעי

  החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות הערך של החברה .8.8

לפירוט אודות החזקות בעלי עניין בחברה, בניירות ערך של החברה או בכל חברה בת או בכל חברה 

שר קשורה, למיטב ידיעת החברה והדירקטורים בה, בתאריך התשקיף, בתאריך סמוך לו ככל האפ

 לתשקיף.  3.3חודשים לתאריך האמור, ראו סעיף  12 -ובתאריך אשר קדם ב
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 כתב שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה -נספח א' 

מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת 
קב פעולה או מחדל שעשית החברה לשפות אותך בגין כל חבות, תשלום או הוצאה שתוטל עליך ע

)לרבות פעולותיך או מחדליך לפני תאריך כתב זה( ו/או שתעשה בתוקף היותך נושא משרה בחברה 
או בחברה בת או בחברה שאינה בשליטה או בבעלות מלאה של החברה בה מונית ע"י החברה 

 "( ובכלל זה:חברה אחרתכנושא משרה )להלן: "

(i) אחר על פי פסק דין, לרבות  חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם
פסק דין שניתן בפשרה ו/או פסק בורר, שאושר ע"י בית משפט 
הקשורה לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בתוספת לכתב זה 

"(, במישרין או בעקיפין, בכפוף לסכום התוספת" :)להלן
שדירקטוריון החברה קבע כי הוא סביר בנסיבות אותו אירוע וצפוי 

חברה בפועל בעת מתן התייחסות לשיפוי ובלבד לאור פעילות ה
 שסכום השיפוי לא יעלה על סכום השיפוי המרבי. 

(ii)  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שתוציא
עקב חקירה או הליך שיתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל 
חקירה או הליך, ואשר יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדך ומבלי 

עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שיסתיים ללא  שתוטל
הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך 
פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בהתאם 

 א( לחוק החברות, או בקשר לעיצום כספי.1)א()260לסעיף 

בו חקירה "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה 
לחוק סדר הדין הפלילי  62פלילית" משמעו סגירת התיק לפי סעיף 

חוק סדר הדין  –)בסעיף קטן זה  1982 –]נוסח משולב[, התשמ"ב 
הפלילי(, או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 

 לחוק סדר הדין הפלילי. 231

ת שהוטלה "חבות כספית כחלופה להליך פלילי" משמעה חבות כספי
על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות קנס מינהלי לפי חוק 

, קנס על עבירה שנקבעה 1985-העבירות המינהליות, התשמ"ו
כעבירת קנס לפי הוראות, חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או 

 כופר.

(iii)  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת
בית משפט, בהליך שהוגש נגדך בידי החברה או שחוייבת בהן בידי 

או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכית או 
 שבו הורשעת בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

(iv)  הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת
ה או שחויבת בהן בידי בית המשפט, בהליך שיוגש נגדך בידי החבר

או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו זוכית, או 
באישום פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה 

 פלילית.

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגדך על דרך של תביעה  - ״אדם אחר״ בסעיף זה,

 נגזרת.

(v)  הוצאות שתוציא או שתחויב בהן בקשר עם הליך אכיפה מנהלי
הל בעניינך, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה שכר שהתנ

 טרחת עורך דין.

הליך אכיפה מנהלי בהתאם להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול  -" הליך מנהלי"
, כפי שיעודכן מעת 2011-הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

)הטלת עיצום כספי  3ליך לפי פרקים ח'ה"(, , חוק ייעול הליכי אכיפהלעת )להלן: "
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)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה  4בידי רשות ניירות ערך(, ח'
)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית  1המנהלית( או ט'

, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן עיצום כספי 1968-בתנאים( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח
ן ד' לפרק הרביעי לחלק התשיעי בחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת; עיצום לפי סימ

)לשעבר: חוק ההגבלים  1988-תשמ"חהלחוק התחרות הכלכלית,  1כספי לפי פרק ז'
הליך מנהלי נוסף שניתן על פי דין להעניק  כל העסקיים(, כפי שיתוקן מעת לעת; וכן

 בקשר אליו. שהוצאושיפוי בגין תשלומים הקשורים אליו או הוצאות 

(vi)  א( לחוק ניירות ערך, 1נד)א()52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף()
"(, כפי שתוקן בחוק ייעול חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-תשכ"חה

 הליכי אכיפה ו/או מכוח כל הליך מנהלי.

סכום השיפוי שתשלם החברה לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי שיוצאו להם 
 1ל ידי החברה על פי החלטת השיפוי, ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם כאמור בסעיף ע
(i לעיל, בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת, לא יעלה על )עשרים  25%(

וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של 
ש"ח, לפי הגבוה ביניהם ובתוספת  100,000,000מתן השיפוי בפועל, או החברה שפורסם לפני 

סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה )להלן: 
 "(. סכום השיפוי המקסימלי"

אם וככל שסך כל הסכומים שבהם יחויבו נושאי המשרה באחד מן העניינים נשוא השיפוי, ביחס 
( לעיל, יעלה על סכום השיפוי המקסימלי, i) 1פיות שיוטלו עליהם כאמור בסעיף לחבויות כס

או על יתרת סכום השיפוי המקסימלי שתהיה קיימת באותה עת, יחולק סכום השיפוי 
לפי העניין( בין נושאי המשרה הרלוונטיים באופן שסכום השיפוי  –המקסימלי )או יתרתו 

י היחס שבין הסכום שיגיע לכל אחד מנושאי המשרה שיקבל כל אחד מהם בפועל יחושב על פ
 לסך כל הסכומים המצטבר שיגיע לכל נושאי המשרה בגין אותו עניין.

סכום השיפוי שישולם בפועל על ידי החברה, יוגבל אך ורק לסכומים אשר לא כוסו על ידי הביטוח 
בר התקבל תשלום ולא שולמו בפועל. לא תהיה/י זכאי/ת לתשלום מהחברה בשל נזק שבגינו כ

 שיפוי מלא מאחר ו/או מהחברה.

השיפוי לא יחול במקרה של הגשת תביעה שכנגד על ידך כנגד החברה, בעקבות תביעה שהגישה 
ו/או תגיש נגדך החברה או בכל הליך של תביעה שכנגד של החברה כנגדך כתגובה לתביעה 

בדיני העבודה שמקורם שלך נגד החברה, למעט אם התביעה הינה לשמירה על זכויות מגן 
 בדין ו/או בהסכם עבודה אישי בינך ובין החברה. 

 בכל מקרה שיחולו אירועים בני שיפוי, כפוף השיפוי למפורט להלן:
 

כי תודיע/י לחברה על כל הליך משפטי שייפתח נגדך ועל כל איום שיימסר לך שהליך משפטי  .א
כאמור יפתח כנגדך, וזאת במהירות הראויה לאחר שייוודע לך לראשונה על כך, ותעביר/י אליה 

 או אל מי שהיא תודיע לך ללא דיחוי כל מסמך שיימסר לך בקשר לאותו הליך. 
 

ת על עצמה את הטיפול בהליך המשפטי האמור ו/או למסור את כי החברה תהיה זכאית לקח .ב
הטיפול לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה )פרט לעורך דין שלא יהא מקובל על נושא 
המשרה מסיבות סבירות ובמקרה כזה, ייקבע עורך הדין המטפל ותנאי שכרו, בהסכמת 

 החברה, ובלבד שניתנה מראש ובכתב(.
 

ן כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול האמור באופן בלעדי החברה ו/או עורך די
 ולהביא אותו הליך לידי סיום, הכל כפי שיראו לנכון.

 
לפי בקשת החברה תחתום/י על כל מסמך שיסמיך את החברה ו/או עורך דין כאמור, לטפל 

 בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור בכך, בהתאם לאמור לעיל.
 

הסר ספק, מובהר כי החברה ו/או עו"ד כאמור לא יהיו רשאים, במסגרת הליך פלילי,  למען
להודות באיזה מן האישומים בשמך או להסכים לעסקת טיעון, אלא בהסכמתך. כמו כן, 
החברה ו/או עורך הדין לא יהיו רשאים במסגרת הליך אזרחי, להודות, בשמך )בין בפני בית 

( בקיום איזה מהאירועים שאינם בני שיפוי עפ"י כתב משפט ובין במסגרת הסדר פשרה
שיפוי זה ו/או עפ"י הדין, אלא בהסכמתך. יחד עם זאת, אין באמור כדי למנוע מהחברה 
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ו/או מעו"ד כאמור באישורה של החברה, להגיע להסדר כספי עם תובע בהליך אזרחי ללא 
עים שאינם בני שיפוי על הסכמתך, ובלבד שלא יהיה בכך כדי להודות בקיום איזה מהאירו

 פי כתב שיפוי זה ו/או על פי הדין.
 

עליך לשתף פעולה עם החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור בכל דרך סבירה כפי שיידרש ממך  .ג
על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי, ובלבד שהחברה תדאג לכיסוי כל 

 רש/י לשלמן או לממנן בעצמך.ההוצאות שתהיינה כרוכות בכך באופן שלא תיד
 

כי החברה לא תהיה חייבת לשפות אותך כאמור בגין כל סכום שישולם על ידך על פי פסיקת  .ד
בורר בהליך בוררות או על פי תנאי הסדר פשרה שהושג בתביעה, דרישה או הליך אחר, אם לא 

 ובכתב. ניתנה הסכמתה של החברה להליך הבוררות או להסדר הפשרה, לפי העניין, מראש
)א( לעיל, החברה לא נטלה על עצמה את הטיפול  4ימים מקבלת הודעה כאמור בסעיף  14אם תוך 

 4בהגנה עליך או אם תתנגד ו/או פרקליט החברה יתנגד לייצוגך בנסיבות האמורות בסעיף 
)ב( לעיל )והכל, במקרה בו חברת הביטוח לא תיטול על עצמה את הטיפול בהגנתך(, תהיה 

ור את הטיפול בהגנה לעורך דין שתבחר לעצמך ושיהיה מקובל על החברה )להלן: רשאי למס
ידי ועדת הביקורת -"(, ובלבד שסכום שכר הטרחה שישולם לו יאושר עלהפרקליט האחר"

של החברה שתבחן את סבירותו )ובהעדר קיומה של וועדת ביקרות דירקטוריון החברה(, 
לום כאמור. מוסכם כי שכר הטרחה אשר סוכם והכול בתוך זמן סביר ממועד דרישתך לתש

עם פרקליט החברה יהווה בסיס סביר לבחינת שכר הטרחה של הפרקליט האחר. תינתן לך 
האפשרות לטעון בפני ועדת הביקורת לעניין שכר הטרחה של הפרקליט האחר. החלטת וועדת 

רשאי לערער הביקורת בעניין תהיה מנומקת. אם תחלוק על החלטת ועדת הביקורת, תהא 
 עליה בפני הדירקטוריון, ולצורך כך להופיע ולטעון בפני הדירקטוריון. 

לא אושר מלוא סכום שכר הטרחה המבוקש, תעמוד לך הזכות לקבל מהחברה את סכום 
 ידך ועל חשבונך.-שכר הטרחה הסביר שאושר לך, והיתרה תשולם על

למען הסר ספק, מובהר כי האמור בסעיף זה כפוף להוראות פוליסת ביטוח נושאי המשרה, 
לעניין זהות הפרקליט המייצג והוראות סעיף זה לא יחולו במקרה בו מינוי הפרקליט האחר 

 פי הפוליסה או להקטינה.-יאפשר לחברת הביטוח להשתחרר מחבותה על
ישולמו כמקדמה או בכל דרך אחרת, יחולו  על תשלומי החברה על פי כתב שיפוי זה, אשר

 ההוראות שלהלן:

היה ויתברר לאחר התשלום, כי עליך להחזירו, כולו או מקצתו, בשל כך 
לחוק החברות או בשל  263שלא היית זכאי לשיפוי בשל הוראות סעיף 

כל הוראת דין אחרת, יישא סכום ההחזר הפרשי הצמדה למדד וכן 
נות מס הכנסה )קביעת שיעור הריבית(, בתוספת הריבית הקבועה בתק

, כפי שתהיה מעת לעת, מן היום שבו שולם הסכום ועד 1985–התשמ"ה
 יום החזרתו.

היה ולאחר התשלום יבוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת 
מכל סיבה שהיא, תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה של הסכום 

וץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנח
תהיה פטור מהחזרת הסכום  –והחברה תוכל לממשה, ומשתעשה כן 

תהיה חייב להחזיר את  –שהזכות להשבתו הומחתה. לא תעשה כן 
הסכום האמור בצירוף הפרשי הצמדה וריבית בשיעורים ולתקופה 

 שלפיהם תהיה/י זכאי/ת להחזר הסכום מאת התובע.

ות החברה לשיפוי כאמור בכתב שיפוי זה תהיה בהתאם למפורט בסעיף מובהר בזאת כי התחייב
 לחוק החברות. 263

התחייבות החברה לשפותך לפי כתב זה יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה 
בחברה ובלבד שהפעולות בגינן ניתן התחייבות לשיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך 

 כנושא משרה בחברה. 

לצורך מתן תוקף לאיזה מן ההתחייבויות האמורות לעיל יידרשו מעשה, החלטה, אישור או היה ו
הליך נוסף או אחר כלשהו, מתחייבת החברה לגרום לעשייתם ו/או לקבלתם, לפי העניין, 

 באופן שיאפשר לה קיום מלוא התחייבויותיה כאמור לעיל.

על ידי החברה, אם ניתן. כמו כן, אין  אין באמור בכתב שיפוי זה בכדי לגרוע מהפטור שניתן לך
בהתחייבות לשיפוי זו כדי להגביל את החברה או למנוע ממנה מתן שיפוי נוסף או מיוחד או 
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להחליט על מתן שיפוי בדיעבד על פי הוראות כל דין, ובלבד שלא יהא בכך כדי לפגוע 
 בהתחייבויות החברה למתן שיפוי שיינתנו בהתאם להחלטה זו.

זה אינו מהווה חוזה לטובת צד ג ואינו ניתן להמחאה. במקרה של פטירה )חו"ח( כתב  כתב שיפוי
 שיפוי זה יחול עליך ועל עזבונך.

כתב שיפוי זה אינו ניתן לשינוי, אלא אם נחתם על ידך ועל ידי החברה. עם זאת, החברה תהא 
ל פי כתב שיפוי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לבטל התחייבויותיה לשיפוי ע

זה, או להפחית את סכום השיפוי המרבי על פיו, או לצמצם את סוגי האירועים עליהם הוא 
חל, בין בנוגע לכל נושאי המשרה ובין בנוגע לחלק מהם ככל שהוא מתייחס לאירועים שיחולו 

ובלבד שניתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה זו, בכתב,  –לאחר מועד השינוי 
יום לפני המועד בו תכנס ההחלטה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל  30ות לפח

החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את תנאי כתב התחייבות זה או לבטלו, לא תהא בעלת 
תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהוא וכתב שיפוי טרם שינוי או ביטולו לפי העניין, ימשיך 

ועניין בכל הנוגע לכל אירוע אשר אירע טרם השינוי או הביטול, לחול ולהיות תקף לכל דבר 
אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה, לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי, והכל 
בכפוף לאמור בכל דין. מובהר כי תיקון או שינוי בכתב השיפוי כאמור לא ייחשב להרעת תנאי 

מעביד בין נושא המשרה לחברה, וזאת מבלי שיהיה  –עבודה מקום בו מתקיימים יחסי עובד 
 מעביד כאמור. –בקביעה זו להוות אמירה או פרשנות ביחס לקיום יחסי עובד 

התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על 
שהי בכתב שיפוי זה לבין פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כל

הוראות דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תגבר הוראת הדין האמורה, 
 אך לא יהיה בכך לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה.

במקרה שתתעורר מחלוקת בדבר זכאותך לשיפוי, לאור הוראות כתב שיפוי זה או לאור כל הוראת 
ימים מיום  7אחרת, תועבר המחלוקת להכרעת בורר, אשר יתמנה בהסכמת הצדדים, תוך  דין

דרישת אחד מהם למינוי. ככל שלא תושג הסכמה בין הצדדים בקשר לזהות הבורר, תקבע 
זהותו על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל. מובהר, כי החברה תישא בהוצאות הבוררות, 

אלא אם הבורר יקבע בהחלטתו כי עשית שימוש שלא בתום  לרבות שכר טרחת עורכי הדין,
 לב בהליכי הבוררות או לחילופין שהכרעת הבורר הייתה לזכות החברה. 

על כתב שיפוי זה יחולו דיניה של מדינת ישראל. תובענות הכרוכות בכתב שיפוי זה או הנובעות 
 שבו בתל אביב.הימנו, תוגשנה אך ורק לבית המשפט בעל סמכות עניינית שמקום מו

כתב שיפוי זה מבטל כל כתב שיפוי או התחייבות לשיפוי קודמים שקיבלת מהחברה או מחברות 
 בנות של החברה. 

        

 בכבוד רב, 

 בע"מ טכנולוגיות פיננסיותפיינמט         

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

 

         תאריך: ___________

        _________________ 

 חתימת נושא המשרה  
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 התוספת

 תוספת זו הינה חלק בלתי נפרד מכתב פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי()

בכפוף להוראות כל דין, אלה סוגי האירועים הקובעים שלדעת דירקטוריון החברה ניתן לצפותם 

מראש לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי ולגביהם נותנת החברה מראש 

 ( לעיל ובכפוף להוראות כל דין: i) 1בה ביחס לסעיף התחייבות לשפות את נושאי המשרה 

לחוק החברות לרבות הפעולות ו/או  1כל פעולה בקשר לעסקה ועסקה חריגה כמשמעותה בסעיף  .1

חוק השקעות משותפות )" 1994-העסקאות המפורטות בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד

בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות "( ו/או בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בנאמנות

"( הבורסהאביב )"-"( תקנון הבורסה לניירות ערך בתלחוק הסדרת העיסוק" –)להלן  1995 –תשנ"ה 

או כל בורסה אחרת, לרבות משא ומתן, ובכלל זה קבלת אשראי, מכירה או רכישה של נכסים או 

חד מהם וכן פעולה הכרוכה במישרין התחייבויות, לרבות ניירות ערך או מתן או קבלת זכות בכל א

 או בעקיפין לעסקה כאמור, לרבות מסירה של מידע ומסמכים.

פעולות מכירה, קניה או החזקה, השאלה או שאילה של נכסים, לרבות ניירות ערך סחירים או שאינם  .2

סחירים, או התחייבות לביצוע פעולות כאמור, לרבות על דרך של הצעת רכש או מכר בשם החברה 

 ו חברה בת, לרבות פעולות כאמור בקשר לניירות הערך של החברה ו/או חברות קשורות.א

כל תביעה או דרישה בקשר עם הצעת רכש ו/או הצעת מכר וכל הליך, חוות דעת, מסמך ו/או דיווח  .3

 הקשור אליהם. 

תפות פעולה בקשר לזכויות הצבעה בחברות המוחזקות )עבור החברה ו/או עבור לקוחותיה( ו/או השת .4

 או אי השתתפות באסיפות כלליות ו/או אסיפות סוג )עבור החברה ו/או עבור לקוחותיה(. 

ידי החברה האחרת או חברות בשליטתה -ידי החברה או על-דיווח או הודעה או בקשה המוגשים על .5

של החברה או בקשר עם החברה ופעילותה על פי כל דין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חוק 

וחוקים ותקנות הדנים בנושאים דומים מחוץ לישראל,  החברות, חוק ניירות ערך והתקנות מכוחם

או על פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה או בזירת מסחר בישראל או מחוצה לה, לרבות אי גילוי 

 או כשל לספק סוג של מידע וכן הימנעות מהגשת דיווח או הודעה כאמור.

 גוף, ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש בו. כל פעולה שגרמה לנזק .6

 כל פעולה שהביאה להעדר עריכה של סידורי ביטוח נאותים.  .7

כל פעולה בקשר לשינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי  .8

מניותיה של החברה  לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, פירוק, הסדר בין החברה לבין בעלי

ו/או נושיה של החברה, שינוי בהון החברה, הקצאה של נייר ערך מכל סוג בחברה, ביצוע חלוקה 

 )כמשמעותה בחוק החברות( או הצעת רכש על ידי או בקשר עם החברה או של החברה האחרת.

לך התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה, שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במה .9

תפקידו ומכוח תפקידו, לרבות במסגרת ישיבות אסיפה כללית או דירקטוריון של החברה, וועדה 

 מועדותיו של דירקטוריון החברה.

ידי החברה ו/או חברה בת או -הקצאה, הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של ניירות ערך של החברה על .10

פי תשקיף, -ת ניירות ערך לציבור עלחברה קשורה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הצע

 הצעה פרטית, או הצעת ניירות ערך בדרך אחרת כלשהי וכן פעולות אחרות בקשר להון החברה.
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פעולות בקשר ל: התוכניות העסקיות של החברה, תוכניות עבודה, מדיניות החברה ונהליה, בדיקת  .11

חברה ופיקוח על פעילות מצבה הכספי של החברה, הסדרי המימון של החברה, מינוי מנכ"ל ל

 ההנהלה, מערך הפיקוח והבקרה בחברה והסדרי הביטוח בחברה.

התקשרויות עם סוכנים, משווקים ויועצים פיננסים ו/או יועצי השקעות ו/או משווקי השקעות,  .12

לרבות כל מעשה או מחדל הנובע מפעולותיהם. פעולות הנובעות מעריכת הסכמים עם צדדים 

שלישיים לצורך מתן שירותים שונים לחברה ו/או לצורך ניהול ההשקעות ו/או יעוץ השקעות ו/או 

עות, לרבות הסכמי מסחר ושירותי ברוקראז' והסכמים עם חברי הבורסה לניירות ערך שיווק ההשק

 אביב או כל בורסה אחרת.-בתל

בקשר עם אישורים, רישיונות והיתרים המאפשרים לחברה לפעול, על פי כל דין, בתחום  פעולות .13

י השקעות ו/או עיסוקה של החברה לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רישיון ניהול תיק

משווק השקעות כמשמעות מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק וכן אישורים ו/או פטורים הנוגעים 

 לממונה על הביטוח, להגבלים עסקיים, לפיקוח על מטבע חוץ או למדען הראשי.

דיווחים, הודעות ובקשות לאישור )וכן הפעולות ביסודן( מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות:  .14

על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות ההגבלים העסקיים, מס הכנסה, רשם מאגרי המידע,  הממונה

רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות  ,רשם החברות וסמני המסחר, רשם המשכונות, רשם המקרקעין

 .ערך, וכיוצ"ב, בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולם

 פעולות בחשבונות מפצלים.פעולות בקשר לפיצול השקעות בין תיקי הלקוחות, ו .15

אופן ניהול  -פעולות בקשר עם ניהול השקעות ו/או שיווק השקעות של קרנות נאמנות; בכלל זה  .16

ההשקעות ו/או החזקת ניירות ערך ו/או נכסים המוחזקים בחשבונות קרנות הנאמנות ו/או של 

ידי -המנוהלים על החברה וביצוע עסקות ו/או פעולות בהם והשגת או אי השגת תשואות על נכסים

החברה ו/או נכסים שלגביהם נתנה החברה שירותי שיווק השקעות, ולרבות פעולות בקשר לביצוע 

ידי -ידי החברה ו/או ביצוע פעולת שיווק על-פעולות לפי הוראות טלפוניות בנכסים המנוהלים על

 החברה בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.

ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ללקוחות החברה  פעולות בקשר עם ניהול תיקי השקעות .17

אופן ניהול ההשקעות  -"( כהגדרת מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק; בכלל זה הלקוחות" –)להלן 

ו/או החזקת ניירות ערך ו/או נכסים של הלקוחות ו/או של החברה וביצוע עסקות ו/או פעולות בהם 

ידי החברה ו/או הנכסים שלגביהם נתנה -תיקים המנוהלים עלוהשגת או אי השגת תשואות על נכסי ה

ידי -החברה יעוץ, ולרבות פעולות בקשר לביצוע פעולות לפי הוראות טלפוניות בתיקים המנוהלים על

 ידי החברה בטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר.-החברה ו/או מתן יעוץ על

 פיקדונות לרבות החברה בבנקים פועלת שבהם הפעילות בתחומי החברה של הבנק חשבונות ניהול .18

 אשראי, הסכמי מכתבי בנקאיות, אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות ומסגרות במט"ח, ני"ע, הלוואות

 . וכיו"ב עתידיים גידור, אופציות, חוזים תיקים, עסקות עם מנהלי לרבות בהשקעות ייעוץ

ות של החברה בתאגידים כלשהם, ידי החברה ו/או חברות בנ-אירועים הקשורים לביצוע השקעות על .19

לפני, במהלך ואחרי ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, פיתוח ומעקב, לרבות פעולות 

הנעשות בשם החברה כדירקטור, נושא משרה, עובד או משקיף בדירקטוריון בתאגיד בו מבוצעת 

 ההשקעה. 

החברה, אשר גרר את אובדן  אי קיום הליכי בדיקות נאותות מלאים ו/או נאותים בהשקעות של .20

ההשקעות באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבות כלפי צד 

 שלישי.
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 פעולה בתום לב בניגוד לתקנון של החברה.  .21

פעולה הקשורה במישרין או בעקיפין עם יחסי מסחר של החברה, ובכלל זה עם קבלנים חיצונים,  .22

יועצים, משכירים, שוכרים וספקים ונותני שירותים אחרים, ולרבות משא לקוחות, סוכני ביטוח, 

ידי -ומתן, כריתתם וביצועם ו/או אי ביצועם של חוזים עם כל אלה וכן תביעה או דרישה המוגשת על

 כל אלה במסגרת תחומי פעילות החברה.

 שהם. וסוג מין מכל, לרישיונות ו/או לזיכיונות ו/או למכרזים הצעות להגשת הקשורות פעולות .23

 פעולות בקשר עם שיווק ופרסום החברה. .24

 כל פעולה בקשר למהלך העסקים השוטף והרגיל של החברה וכן לעסקאות חריגות של החברה. .25

אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה או רכושה או זכויותיה  .26

 או התחייבויותיה. 

 הוגשו כנגד נושא משרה בקשר לפירוק או כינוס נכסים של החברה.כל פעולה בקשר לתובענות ש .27

 כל פעולה בקשר לתובענות נגזרות או תובענות ייצוגיות בקשר עם החברה. .28

 כל פעולה בקשר לתובענות בעניין הליכי מיזוג, פיצול, ארגון מחדש וכיו"ב. .29

תכניות עסקיות או תחזיות כל פעולה או החלטה בקשר עם עריכתם או אישורם של דוחות כספיים,  .30

( או IFRSבקשר לחברה, לרבות מעשים או מחדלים הנוגעים לאימוץ תקני דיווח כספי בינלאומיים )

 תקני דיווח כספי שיבואו במקומם, כפי שיהיו מעת לעת.

כל פעולה בקשר לתובענות בעניין מסמכים הקשורים לעניינים המנויים לעיל, או בקשר לפעולות או  .31

שורות לעניינים המנויים לעיל, או בקשר למצגים והתחייבות שניתנו בקשר לעניינים החלטות הק

המנויים לעיל, לרבות מצגים והתחייבות כאמור שניתנו כלפי צדדים שלישיים, כלפי החברה או כלפי 

 דין שלה וכיו"ב.-מי מטעמה, לרבות אך לא רק כלפי יועציה, רואי החשבון שלה, עורכי

ביעה או דרישה המתייחסות להחלטה או לפעילות של החברה או של נושא כל פעולה בקשר לת .32

המשרה במסגרת תפקידו בחברה, לרבות החלטות שהתקבלו באסיפה כללית, בדירקטוריון החברה 

 או בוועדה מועדותיו.

כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין, להגבלים  .33

 בכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין.עסקיים ו

 מעשה, מחדל או כשל בעריכת ו/או בהפעלת ו/או בטיפול בביטוח ו/או בניהול סיכונים. .34

פעולה או החלטה וכן כל תביעה או דרישה המוגשות בידי עובדים, יועצים, או יחידים אחרים או גוף  .35

מעביד או זכויות עובדים, לרבות לעניין המועסק או מספק שירותים לחברה בקשר ליחסי עובד 

ידי החברה או -פיצויים אותם חייבים להם או נזקים או חבויות אשר נגרמו להם עם העסקתם על

 -התקשרותם עם החברה ובכלל זה גם אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד

ובדים, תנאי עבודה והעסקה, מעביד לרבות התקשרות ויישום הסכמי עבודה אישיים, הטבות לע

קבלה לעבודה, העסקה ואי העסקה, גהות ובטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה קידום עובדים, ניהול 

מו"מ בקשר לתנאי העסקה או סיומם, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח, גמל או חיסכון, 

 הלוואות לעובדים, הענקת אופציות, ניירות ערך והטבות אחרות.

עולה, מעשה ו/או מחדל בקשר עם נטילת הלוואות, שינוי תנאיהם, שעבוד נכסים והתחייבויות כל פ .36

 ומתן ו/או קבלת בטחונות, וכל הקשור ביחסים עם נושים של החברה ו/או חובות החברה כלפיו.
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 מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה, כערובה להתחייבויות ו/או להצהרות החברה.  .37

שורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי אירועים הק .38

 רכוש.

כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן השימוש  .39

 בו.

ורו כל נזק לגוף ו/או לרכוש של צד ג' לרבות הפרעה עסקית הנובע מאירוע תאונתי או מנזק שמק .40

 בתהליך הדרגתי ומצטבר. 

כל תביעה או דרישה המוגשות בידי צד שלישי הסובל מחבלה גופנית או נזק לעסק או לנכס אישי  .41

לרבות אובדן השימוש בו במהלך כל פעולה או מחדל המיוחסים לחברה, או בהתאמה לעובדיה, 

 סוכניה או אנשים אחרים הפועלים או הטוענים לפעול מטעם החברה.

 טה בדבר חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.כל החל .42

פעולות ו/או החלטות הקשורות להליך אכיפה מנהלי המהווה הפרה של חוק ניירות ערך או חוק  .43

 השקעות משותפות בנאמנות או חוק הסדרת העיסוק כפי שתוקנו בחוק ייעול הליכי אכיפה. 

בות, אך לא מבלי לגרוע שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לר .44

מכלליות האמור לעיל, מיזוג , פיצול שינוי בהון החברה, הקמת חברות בנות, פירוקן או מכירתן, 

 הקצאה או חלוקה.

 פעולה בניגוד לתזכיר החברה או לתקנונה. .45

הקשורות לרשויות המס, רשויות תשלום, דיווח ו/או תיעוד מסמכים, פעולות לרבות )אך לא רק(  .46

 או כל רשות ממשלתית ו/או ממלכתית אחרת, שנעשו עקב תפקידו בחברה./מקומיות ו

, ו/או 1981-הליכים הנוגעים להחלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א .47
 צווים ו/או תקנות מכוחו. 

 החלטות ו/או פעולות הנוגעות לדינים הבאים להגן על הצרכן או בקשר לחוזים אחידים.  .48

 רישה ביחס לזכויות קניין רוחני של החברה, רישומן והגנה עליהן.תביעה או ד .49

 מערך רישום ודיווח ללקוחות. אירועים הקשורים במערכות מידע, לרבות ניהול .50

כל אחד מסוגי האירועים המפורטים בתוספת זו לעיל, בקשר לכהונתו של נושא המשרה, בתאגיד  .51

 מונחים אלה בחוק ניירות ערך. שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה, כהגדרת

בכתב תהיה משמעות כזו המוקנית להם תוספת זו לכל המונחים והביטויים המופיעים במובהר, כי 
 פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לעיל. 
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 כתב פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה -נספח ב' 

 כתב פטור מאחריות 
 שנערך ונחתם ביום ]_[ בחודש ]_[ בשנת ]_[

ותקנון החברה מתיר לחברה לפטור את נושאי המשרה של החברה מאחריותם כלפי החברה    הואיל
 בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה;

והחברה קיבלה את ההחלטות הנדרשות על פי דין לשם מתן פטור מראש מאחריות והואיל  
 לדירקטורים ונושאי משרה, בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה;

 והינך מכהן כנושא משרה בחברה;   והואיל

הננו להודיעך כי בכפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך בזה מראש ובדיעבד מכל  לפיכך,
אחריות כלפיה, כולה או חלקה, בשל כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, בין 

לפי חברות בת שלה ו/או כלפי במישרין ובין בעקיפין, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה ו/או כ
חברה אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין או בעקיפין, ו/או שלחברה עניין אישי כלשהו 

 בה, בפעולותיך בתום לב, שנעשו בתוקף היותך נושא משרה בחברה.

 על אף האמור לעיל, כתב פטור זה לא יחול באירוע או פעולה כדלקמן, ובכפוף להוראות כל דין:

הדירקטור הפר את חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעות מונח זה בחוק החברות,  .1
 ;)״חוק החברות״( 1999-תשנ״טה

נושא המשרה הפר את האמונים כלפי החברה שלא בתום לב וללא יסוד סביר להניח  .2
 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

נעשתה  נושא המשרה הפר את חובת הזהירות בכוונה או בפזיזות, למעט אם ההפרה .3
 ברשלנות בלבד;

 נושא המשרה פעל תוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; .4

 קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל על נושא המשרה. .5

נושא המשרה הפר את חובת הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה או לנושא  .6
יש בה עניין  משרה כלשהו בחברה )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור(

 אישי.

 
התחייבויות החברה לפי כתב פטור זה תעמודנה לזכותך ו/או לזכות עיזבונך, החל ממועד חתימתו 
של כתב פטור זה ללא הגבלה בזמן וזאת גם לאחר העסקתך ו/או כהונתך כשנושא משרה ובלבד 

העסקתך ו/או  שהפעולות בגינן יינתן הפטור נעשו החל ממועד חתימת כתב פטור זה ובזמן תקופת
 כהונתך כנושא משרה.

הפטור הנ״ל מהפרת חובת הזהירות, לא יחול בכל הליך של ״תביעה שכנגד״ של החברה כנגד נושא 
המשרה כתגובה לתובענה של נושא המשרה כנגד החברה, למעט מקום בו התובענה של נושא 

סכם עבודה אישי בינו המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או בה
 לבין החברה.

ידי החברה, ככל -אין באמור בכתב פטור זה כדי לגרוע מהאמור בכתב פטור אחר שניתן לך כדין על
ידי החברה ו/או בזכותך לקבל תגמולי ביטוח במסגרת כל -וניתן ו/או בכתב שיפוי, ככל וניתן לך על

 ה.פוליסת ביטוח של אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחבר
התחייבויות החברה לפי פטור זה תפורשנה בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על 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 יהא בכך 

 גוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.לפ

הדין החל על כתב פטור זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב מסורה 
 הסמכות הבלעדית לדון במחלוקות שתנבענה מיישום כתב פטור זה ו/או מפרשנותו.
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 לעניין כתב פטור זה:
 כמשמעותה בחוק החברות, לרבות החלטה ו/או מחדל.או כל נגזרת שלה  -״פעולה״ 

כמשמעותו בחוק החברות, לרבות נושא משרה המכהן ו/או מועסק, לפי החברה,  -״נושא משרה״ 
בתאגיד אחר, שהחברה מחזיקה בו מניות ו/או זכויות אחרות, במישרין או בעקיפין, או שלחברה 

 המשפטי ומזכיר החברה.עניין כלשהו בו ולרבות החשב, מבקר הפנים, היועץ 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

   
 החברה  נושא המשרה
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 מדיניות התגמול מטרת .1

מסמך זה מהווה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה, כמשמעות המונחים בחוק 
 ", בהתאמה(.נושא משרה"-" וחוק החברות)" 1999-החברות, התשנ"ט

 בחברה המשרה תגמול לנושאי מדיניות להגדיר ולפרט כנדרש היא מדיניות התגמול מטרת
החברות, שמחיל חובה על חברות ציבוריות לאמץ מדיניות תגמול  בהתאם לדרישות חוק

 כאמור. 
מדיניות התגמול הינה מדיניות תגמול רב שנתית, אשר תיכנס לתוקף בכפוף להפיכת החברה 

שנים ממועד רישום מניותיה של החברה למסחר בבורסה  5למשך  לציבורית ותהא בתוקף
לתקנות החברות  1"(, וזאת בהתאם להוראות סעיף הבורסהאביב בע"מ )"-לניירות ערך בתל

 .2013-)הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג
שיג את החברה שואפת לאמץ פתרונות תגמול ראויים על מנת לעודד את נושאי המשרה לה

יעדיה העסקיים, תוך מתן דגש לקשר בין תרומת נושאי המשרה לבין ביצועי החברה לאורך 
זמן, בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים של החברה, וזאת לצד פיתוח ושימור של ההון האנושי 

להערכת דירקטוריון החברה, מדיניות התגמול כוללת מנגנונים המעודדים את נושאי  שלה.
להתמודד עם האתגרים העומדים בפני החברה ולשמור על מוטיבציה להשיג רמה המשרה 

גבוהה של ביצועים עסקיים, מבלי ליטול סיכונים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם מדיניות 
 .ניהול הסיכונים של החברה

נועדה לסייע בהגשמת מטרות ותכניות העבודה של החברה, בין היתר, לטווח  התגמול מדיניות
 ך, באמצעות:ארו

יצירת מערך תמריצים סביר וראוי לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב, בין היתר,  .1.1
במאפייני החברה, בפעילותה העסקית, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה וביחסי 

 העבודה בחברה. 

מתן כלים נדרשים לצורך גיוס, תמרוץ ושימור מנהלים מוכשרים ומיומנים בחברה, אשר  .1.2
 לחברה ולהשיא את רווחיה בראייה ארוכת טווח.יוכלו לתרום 

מתן דגש לתגמול מבוסס ביצועים, וקשירת נושאי המשרה לחברה וביצועיה, תוך  .1.3
התאמת תגמול נושאי המשרה לתרומתם להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בראייה 

 ארוכת טווח ובהתאם לתפקידם.

רכיבים קבועים מול משתנים וכן קצרי יצירת איזון ראוי בין רכיבי התגמול השונים )כגון  .1.4
 טווח מול ארוכי טווח(.

אישור תגמול לנושא משרה בהתאם למדיניות התגמול, יהא על ידי האורגנים המוסמכים של 
דירקטוריון החברה מופקד על ניהול  החברה, ובכפוף להוראות כל דין כפי שתחולנה מעת לעת.

כל הפעולות הנדרשות לשם כך, ובכלל זה הסמכות  מדיניות התגמול, לרבות על יישומה, וכן ועל
ועדת התגמול  לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי יישומה.

ודירקטוריון החברה יבחנו, מעת לעת, את מדיניות התגמול וכן את הצורך בהתאמתה, בין 
ה לאישור בדרך היתר, בהתאם לשיקולים ולעקרונות המפורטים בה. התאמות כאמור, תובאנ

 .הקבועה על פי דין

יובהר, כי מדיניות התגמול אינה מקנה כל זכות למי מנושאי המשרה בחברה ואין לראות בה 
התחייבות של החברה להקנות זכות כאמור. מתן תנאי כהונה והעסקה לנושא משרה יהיה 

 בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה בהתאם להוראות הדין.

 לבחינת תנאי התגמולפרמטרים  .2

הפרמטרים הכלליים אשר יילקחו בחשבון בעת בחינת תנאי התגמול של נושאי המשרה בחברה, 
 הינם כמפורט להלן:

 השכלתו, כישוריו, מומחיותו, ניסיונו המקצועי והישגיו של נושא המשרה. .2.1

 תפקידו, מידת האחריות והסכמי שכר קודמים של החברה שנחתמו עם נושא המשרה. .2.2

 מה של נושא המשרה לביצועי החברה, רווחיה ויציבותה.התרו .2.3

 מידת האחריות המוטלת על נושא המשרה בגין תפקידו בחברה. .2.4

הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישורו, הידע שלו ו/או מומחיותו  .2.5
 הייחודית.

 מטרות החברה והאסטרטגיה שאימצה להשגת מטרותיה. .2.6

ועדת התגמול )לאחר מינויה( ודירקטוריון החברה  פרמטרים רלוונטיים נוספים, אשר .2.7
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יחליטו, כי הם רלוונטיים, לרבות תנאי תגמול המקובלים בשוק, גודל החברה ואופי 
 פעילותה.

 היחס בין תגמול נושא המשרה לבין תגמול יתר העובדים בחברה .3

 של וההעסקה הכהונה תנאי עלותבקביעת תנאי התגמול של נושא המשרה, ייקבע היחס שבין 
לבין עלות השכר  המשרה נושאי של ממוצע עלות תנאי הכהונה והעסקהו CTO/"להמנכ

הממוצע ועלות השכר החציוני של יתר עובדי החברה. למועד פרסום מדיניות התגמול, היחס 
ובין ממוצע עלות השכר של נושאי המשרה בחברה לבין עלות  CTO/מנכ"להבין עלות השכר של 

 -כו 160% -כוהינו  260% -כו 270% -כהשכר הממוצע והחציוני של יתר עובדי החברה הינו 
)בהתאמה(. להערכת דירקטוריון החברה, היחס כאמור סביר בנסיבות העניין. יובהר, כי  %150

האדם של החברה הינה מצומצמת, ובכלל זאת מצבת נושאי  ת כחבהתחשב בעובדה, כי מצב
דירקטוריון החברה שהיחס בין עלות שכרם של נושאי  המשרה הזכאים לתגמול בחברה, מצא

המשרה לבין עלות השכר הממוצעת ולעלות השכר החציונית של יתר עובדי החברה הינו סביר, 
 דה בחברה.לאור מבנה הנהלת החברה, ואין לו השפעה על יחסי העבו

עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק  - "עובדי קבלן המועסקים על ידי החברה"
קבלן בפועל שלהם, ועובדים של קבלן שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  -"מעסיק בפועל", "קבלן שירות", "כוח אדם
ההכנסה שבעדה משולמים דמי ביטוח לאומי לפי פרק ט"ו  -"שכר"-; ו1996-התשנ"ו כוח אדם,

 .1995-לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה

 כללי -תנאי התגמול .4

תנאי התגמול המוצעים לנושאי משרה בחברה נקבעו תוך התייחסות לתנאי התגמול  .4.1
בין היתר, לאור ניסיונו הקיימים של נושאי המשרה ולהערכת דירקטוריון החברה, 

ולמיטב ידיעתו את תנאי התגמול המקובלים בשוק ובענף בו פועלת החברה לנושאי 
 משרה בעלי תפקידים דומים.

החברה תהיה רשאית להעניק לנושאי המשרה )חלקם או כולם( תכנית תגמול, אשר  .4.2
 תכלול שכר, מענק ו/או תשלום מבוסס מניות.

נושאי המשרה יכול שתהא קצובה בזמן ויכול  תקופת הסכם העסקה של החברה עם .4.3
 לא קצובה עם אפשרות סיום לכל אחד מהצדדים. שתהא 

 רכיב קבוע -תנאי התגמול .5

 שכר בסיס ותנאים נלווים/ דמי ניהול .5.1

שכר הבסיס/ דמי ניהול מהווים תגמול קבוע, שמטרתו הינה בעיקר הענקת  .5.1.1
 ודאות ויציבות לחברה ולנושאי המשרה.

י הניהול של נושא המשרה ייקבעו במהלך המשא ומתן שכר הבסיס/ דמ .5.1.2
תוך לעיל ו 2להעסקתו בחברה, בין היתר, על פי הפרמטרים המפורטים בסעיף 

המשרה האחרים בחברה, לתנאי  התייחסות לתנאי השכר הקיימים של נושאי
השכר המקובלים בשוק וכן לתנאי השכר של המועמד לכהונת נושא המשרה 
עובר למינויו בחברה, תוך לקיחה בחשבון של כישוריו ניסיונו, השכלתו 

 ומומחיותו.

נושא המשרה המועסק בחברה יהיה זכאי להפרשות לקופת גמל בגין תגמולים  .5.1.3
לקרן  -האורגנים המוסמכים של החברה ופיצויים, ובהתאם לשיקול דעת

השתלמות. כמו כן, תגמול נושא משרה, יכול לכלול תנאים נוספים, כגון: אחזקת 
רכב )לרבות גילום המס בגינו ובכפוף לתקרות המפורטות להלן(, טלפון סלולרי, 
ימי חופשה שנתית מעבר למתחייב על פי הדין, דמי הסתגלות, ביטוח אובדן 

"(. יובהר, כי התנאים הנלוויםו החזר הוצאות אישיות )"כושר עבודה ו/א
התנאים הנלווים יהיו כמקובל בחברה במועד אישור מדיניות התגמול, ויכול 

 שיבחנו מעת לעת על ידי ועדת התגמול ויעודכנו בהתאם.

נושאי משרה שמעניקים שירותים לחברה שלא בדרך של הסכם העסקה אישי,  .5.1.4
אינם זכאים לתנאים נלווים, אולם עלות השכר באמצעות חברת ניהול,  -קרי

 )כמוגדר להלן( של נושאי משרה אלו תכלול את שווי התנאים הנלווים כאמור.

בכל מקרה, העלות החודשית של שכר הבסיס והתנאים הנלווים, או לחילופין,  .5.1.5
של דמי הניהול, לא תחרוג מהתקרות המפורטות להלן )צמוד למדד המחירים 

 (:2021 אפרילשפורסם בחודש "( המדדלצרכן )"
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 דרג*
 6במונחי עלות לחברה

 היקף המשרה מקסימום

 מלאה ש"ח  אלפי 50 יו"ר דירקטוריון

 מלאה ש"ח  אלפי CTO7 125/מנכ"ל

 מלאה ש"ח  אלפי 70 סמנכ"ל

ככל שיהיה שינוי בהיקפי המשרה, טווחי ההתקשרויות שלעיל יותאמו  *
בתגמול של נושא משרה כתוצאה משינוי באופן יחסי. יובהר, כי שינוי 

בהיקף המשרה יהיה טעון את כל האישורים הנדרשים על פי דין. עוד 
לאור אופי פעילותה של החברה אין  ,יובהר, כי לעמדת דירקטוריון החברה

לראות בהתקשרות בתנאי כהונה והעסקה עם נושא משרה שהיקף המשרה 
 שלו הינה חלקית כחריגה ממהלך עסקים רגיל או ממדיניות התגמול.

בסעיף זה לעיל, לא תיחשב  מהתקרות האמורות 5%יובהר, כי סטייה של עד 
 כחריגה ממדיניות התגמול.

 החברה תהיה רשאית להצמיד את שכר נושא המשרה לעלייה במדד.  .5.1.6

 תנאי סיום כהונה .5.2

 הודעה מוקדמת .5.2.1

תקופת ההודעה המוקדמת לסיום ההעסקה תיקבע עם כל נושא  .5.2.1.1
תוך ו לעיל 2משרה, תוך התייחסות לפרמטרים המפורטים בסעיף 

התייחסות לתקופות ההודעה המוקדמת הקיימות בהסכמי ההעסקה 
 של נושאי המשרה האחרים בחברה.

 חודשים. 3  -תקופת ההודעה המוקדמת של כל נושא משרה תוגבל ל .5.2.1.2

החברה תהיה רשאית לדרוש מנושא המשרה להמשיך בתפקידו  .5.2.1.3
המוקדמת או לסיימו קודם לתום תקופת במהלך תקופת ההודעה 

ההודעה המוקדמת. יובהר, כי נושא המשרה יהיה זכאי למלוא 
 התשלום המגיע לו בגין תקופת ההודעה המוקדמת.

 פיצויי פיטורין .5.2.2

נושא משרה שהינו עובד בחברה יהיה זכאים לפיצויי פיטורין, בסכום  .5.2.2.1
הרלוונטי שלא יעלה על מכפלת שכרו החודשי ברוטו של נושא המשרה 

בעת סיום העסקתו בחברה במספר שנות העסקתו בחברה או 
, הן 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14לפיצויים בהתאם לסעיף 

בסיום ההעסקה של נושא המשרה בחברה ביוזמת החברה והן בסיום 
 ההעסקה של נושא המשרה בחברה מיוזמתו.

תים, לא נושא משרה המועסק בחברה באמצעות הסכם למתן שירו .5.2.2.2
 יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

 מענק פרישה .5.2.3

תהא אפשרות לתת מענק  החברה דירקטוריוןלועדת התגמול ולו .5.2.3.1
בתנאי שעזיבתו , שנים 3 -בעל ותק של מעל ל פרישה לנושא משרה

אינה כרוכה בנסיבות המצדיקות שלילית פיצויי פיטורין על פי דין או 
 "(. פרישה מענקהסכם )"

להלן(  5.2.3.2ק הפרישה )כמתואר בסעיף בכפוף לתקרת מענ
החברה, מענק הפרישה יכול  ועדת התגמול ודירקטוריוןולהחלטת 

שישולם במזומן, בסך השווה למכפלת העלות החודשית של הרכיב 
קבוע בסך מספר שנות ההעסקה )מתן שירותים( המלאות של נושא 

( 1המשרה, וייקבע בהתחשב באמות המידה והשיקולים שלהלן: )
תנאי כהונתו  (2; )תקופת הכהונה או ההעסקה של נושא המשרה

                                                 

 לא כולל מע"מ, ככל שרלוונטי. 6
 ., למועד זה מר גיא יוחנן, מבעלי השליטה בחברה(CTO) סמנכ"ל הטכנולגויות בחברה  7
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 (4; )ביצועי החברה בתקופה האמורה (3; )ה זווהעסקתו בתקופ
-ו ;תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה

 .נסיבות הפרישה( 5)
כי מענק הפרישה  ,רשאים לקבוע החברה ועדת התגמול ודירקטוריון

להתחייבות של נושא המשרה לאי לתניית סודיות ויינתן בכפוף 
 .תתחרות בחברה ובפעילותה העסקי

"ר דירקטוריון, למנכ"ל ולסמנכ"ל יהא בסך שלא ליומענק הפרישה  .5.2.3.2
 .קבוע רכיבחודשי עלות  12 -לא יעלה על סך מזומן השווה ל

הוראות תכנית האופציות של  תחולנהבמקרה של סיום כהונה של נושא משרה  .5.2.4
החברה, כפי שתהא מעת לעת, ביחס למימוש אופציות ו/או הבשלה מוקדמת של 

 אופציות.

הודעה מוקדמת ומענק יובהר, כי סך התשלומים )במצטבר( לנושא משרה בגין  .5.2.5
חודשי  12 -, לא יעלה על סך השווה ללעיל( 5.2.3-ו 5.2.1פרישה )כאמור בסעיפים 

 תגמול הוני(.ב)ללא התחשבות במענקים ו קבוע רכיבעלות 

 המשרה  לנושאי וביטוח פטור, שיפוי .5.3

החברה תכלול את נושאי המשרה בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית שתרכוש  .5.3.1
 וזאת בכפוף לאישורים הנדרשים על פי דין.החברה, 

מיליוני דולר ארה"ב  50גבולות האחריות בפוליסה האמורה יהיו עד סך של 
למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בצירוף החזר הוצאות משפט סבירות, וזאת 

 מעבר לגבול האחריות האמור.
כון עלות ההשתתפות העצמית לחברה וכן הפרמיה השנתית יהיו בתנאי שוק נ

למועד ההתקשרות בפוליסה האמורה ובהיקף שאינו מהותי ביחס לרווחיות 
 החברה, רכושה או התחייבויותיה.

בכפוף להוראות הדין ולאישור האורגנים המסמכים, החברה תהיה רשאית  .5.3.2
להעניק לנושא משרה כתב התחייבות לשיפוי ו/או כתב פטור מאחריות, 

 לתשקיף. 8תאמה( בפרק )בה נספח ה'וכ נספח ד'בנוסחים המצ"ב כ

 רכיב משתנה - תנאי התגמול .6

 מענק במזומן .6.1

נושא משרה )למעט דירקטור( עשוי להיות זכאי למענק שישולם במזומן, כחלק מתנאי 
התגמול. הזכאות כאמור תקבע בהתאם לקריטריונים כמותיים הניתנים למדידה 

המענק שאינו למדידה )""( ו/או לקריטריונים איכותיים שאינם ניתנים המענק המדיד)"
 "(. מדיד

 המענק המדיד  .6.1.1

 יעדים מדידים .6.1.1.1

החברה תהא רשאית להלן,  6.1.1.2בכפוף לתנאי סף כמפורט בסעיף 
ולנושאי המשרה הכפופים לו,  CTO/לקבוע מנגנון מענק מדיד למנכ"ל

אשר יבוסס על יעדים מדידים ויחושב בהתבסס על קריטריונים 
הניתנים למדידה, אשר ייקבעו )ככל שייקבעו( על ידי האורגנים 

לאחר  -המוסמכים של החברה )וביחס לנושא משרה הכפוף למנכ"ל
מנכ"ל(, בהתאם לתפקידו של נושא המשרה הקבלת המלצת 

 )אך לא בהכרח רק(:הרלוונטי, כגון 
  כמות שנתית של הסכמים חדשים שנחתמו עם לקוחות ו/או

 שיתופי פעולה;

 EBITDA ;)רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות( 
 ;השלמת פיתוח של איזה ממוצרי החברה 

  ;רווח נקי 
 ;היקף תיק אשראי 

  השלמה של אחד מהאירועים הבאים: עסקת רכישה או מיזוג עם
מיליוני  ]_[ם פעילות החברה בהיקף שעולה על שחקן מוביל בתחו

מחוץ לישראל בשווי מינימאלי בישראל וש"ח, הנפקה בבורסה 
 שייקבע, גידול שנתי מצטבר של במחיר המניה בשיעור שייקבע.
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בידי האורגנים המוסמכים של החברה,  מראשהיעד/ים יכול שיוגדרו 
, ולכל יעד או כאמור לעיל בשנה יעדים מדידים 2כאשר יבחרו לפחות 

מספר יעדים בסך הכל, ייוחס משקל מתוך מרכיב התגמול מבוסס 
היעדים לו יהיה זכאי נושא המשרה באם יושג היעד או היעדים 

מתוך סך רכיב  70%-האמורים, ובלבד שאף יעד לא יהווה יותר מ
 התגמול מבוסס היעדים. 

ף השנתי יינתן כתלות בשיעור העמידה ביעד בין תנאי הס המענק
 .מלאה לעמידה להלן 6.1.1.2בסעיף המפורט 

ביחס למנכ"ל ולסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי המכהנים, יקבעו יעדיהם 
 לתשקיף זה.  8על בסיס נתונים מהדוחות הכספיים כמפורט בפרק 

 תנאי סף למענק מדיד .6.1.1.2

 לעיל 6.1.1.1לכל אחד מהיעדים המדידים המפורטים בסעיף  ביחס
סף לקבלת מענק מדיד הינו עמידה  תנאי"(, המדידים היעדים)"

 "(.סף תנאי)" 75%בשיעור מינימלי של 
ככל שרלוונטי, מענק שנתי בגין תקופה חלקית ישולם באופן יחסי  .6.1.1.3

 הרלוונטית. ביחס לתקופת כהונתו של נושא המשרה בתקופה

 מענק שאינו מדיד .6.1.2

בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה, החברה תהיה רשאית להעניק 
לנושא משרה בחברה מענק שאינו מדיד, ובלבד שהיקפו של המענק שאינו מדיד 

, לא CTO/יחד עם המענק המדיד לא יעלה על תקרת המענק, אולם, לגבי מנכ"ל
מובהר כי תת סעיף  משכורות חודשיות. 3 יעלה היקף המענק שאינו מדיד על

 זה לא יחול על נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם.  6.1.2
הקריטריונים אשר ישמשו לקביעת הזכאות למענק בגין רכיב המענק שאינו 

 :מדיד, ייכללו, בין היתר
הערכת הגורם הממונה את תרומתו האישית של נושא המשרה  .6.1.2.1

 השגת יעדיה, השאת רווחיה והצלחתה. לביצועי החברה,

 הערכת הגורם הממונה על נושא המשרה את איכות תפקודו. .6.1.2.2

 שינוי מהותי בתפקידו של נושא המשרה. .6.1.2.3

הצורך של החברה לשמר נושא משרה בעל כישורים, ידע או מומחיות  .6.1.2.4
 ייחודיים. 

 עמידה בנהלים פנימיים, יעדים משפטיים ו/או רגולטורים. .6.1.2.5

 טלת על נושא המשרה.מידת האחריות המו .6.1.2.6

 תרומה לאירוע מיוחד בחיי החברה. .6.1.2.7

 התמודדות עם שינויים אקסוגניים שפגעו במענק השנתי. .6.1.2.8

ההערכה האיכותית תבוצע על ידי הגורם הממונה על נושא המשרה, אשר יגיש 
 CTO-או ה המלצתו לוועדת התגמול. לעניין זה, ההערכה האיכותית של המנכ"ל

 ל ודירקטוריון החברה. תבוצע על ידי ועדת התגמו
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים להפחית את סכום המענק לנושא 

 המשרה בחברה על פי שיקול דעתם.
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה רשאים לאשר מענק יחסי בעת עזיבת נושא 
המשרה במהלך שנה קלנדרית מסוימת, כל עוד נושא המשרה לא פוטר בנסיבות 

 אשר שוללת פיצוי פיטורין.  מחמת סיבה
 .סף בתנאי מותנה אינו מדיד שאינו מענק כי, יובהר

 תקרת המענק .6.1.3

ולנושאי המשרה הכפופים  ,CTO-לו הסכום הכולל של המענק השנתי למנכ"ל
משכורות חודשיות,  4 וסך של ,משכורות חודשיות 6 לא יעלה על סך של הםל

 "(.תקרת המענקבהתאמה, לא כולל מענק נדחה )ככל שקיים( )"
 מענק נדחה .6.1.4

מהמענק המדיד במועד  80%בהתאם למנגנון המענק הנדחה, נושא המשרה יקבל 
"(, ואילו יתרת המענק המדיד מועד ההענקהשנקבע לבדיקת העמידה ביעדים )"

תדחה ותשולם בשנה השוטפת שלאחר מועד ההענקה, וזאת בכפוף לכך שנושא 
 .לחברההמשרה עדין מועסק/ נותן שירותים 
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 תשלום מבוסס מניות .6.2

תשלום מבוסס מניות מחזק, לצד השכר הקבוע והמענקים השוטפים, את הקורלציה בין 
היקף התגמול של נושא המשרה להשאת ערך לבעלי המניות של החברה. התגמול ההוני 
נועד גם לקשור את התגמול של נושא המשרה להשגת יעדי החברה בראייה ארוכת טווח, 

 ך הזמן הנדרש להשבחת השקעות קיימות ועתידיות של החברה.וזאת לאור מש
החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק לנושאי המשרה בה אופציות למניות רגילות 
או מניות רגילות חסומות, בהתאם לתוכניות התגמול ההוני שאומצו ותאומצנה מעת 

 בכפוף לכל חוק רלוונטי.לעת ו
 תקרת שווי במועד ההענקה .6.2.1

חברה תעניק תגמול מבוסס מניות לנושא משרה בחברה, ההטבה במידה שה
השנתית בגין תגמול זה תהיה כפופה לתקרות המתוארות להלן )במונחי משרה 

 מלאה(:
שיעור התקרה מעלות  דרג

 8השכר השנתית

שיעור התקרה מההון 

המונפק והנפרע של 

החברה )בדילול מלא 

 במועד ההקצאה(

 0.8% 85% יו"ר הדירקטוריון

 CTO 125% 1.5%/מנכ"ל

 1.2% 70% סמנכ"ל

יובהר, כי התקרה תיקבע על פי ההטבה השנתית המתקבלת מחלוקת השווי 
הכלכלי של התגמול מבוסס מניות במועד הענקתו שחושב לצורכי הדוחות 
הכספיים, במספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה. ההטבה השנתית לצרכי 

הפחתה המיוחסת לאחוזי נטישה, ככל  התקרה תתבסס על שווי כלכלי לפני
 שתבוצע הפחתה כזו.

 תקופת הבשלה .6.2.2

האופציות שתוענקנה לנושא משרה תבשלנה במספר מנות, אשר יקבע על ידי 
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, כאשר התקופה הנדרשת עד להבשלה מלאה 

 שנים ממועד ההענקה. 2תהיה לכל הפחות 
 מחיר המימוש )אופציות( .6.2.3

מימוש של אופציות שתוענקנה )ככל שתוענקנה( יהיה גבוה משער המניה מחיר ה
אביב בע"מ במועד הענקת האופציות כאמור, באופן -בבורסה לניירות ערך בתל

שיהווה תמריץ ראוי להשאת ערך החברה לטווח ארוך, ובכל מקרה לא יפחת 
 הימים שקדמו למועד אישור 30-מהשער הממוצע של מניות החברה בבורסה ב

דירקטוריון החברה את הקצאת האופציות. ועדת התגמול והדירקטוריון 
רשאים לקבוע תקרה לשווי המימוש של תגמול מבוסס מניות על פי שיקול 

 דעתם.
כמו כן, תנאי האופציות עשויים לכלול התאמות מקובלות למחיר המימוש ו/או 

 מוש נטו.לכמות האופציות. בנוסף תנאי האופציות יכול ויכללו מנגנון מי
 מועד פקיעה )אופציות( .6.2.4

שנים  10אופציות שהוקצו ולא מומשו, תפקענה בתוך תקופה שלא תעלה על 
ממועד הקצאתן )בכפוף להוראות לגבי פקיעת אופציות בסיום העסקה או 

 הפסקת מתן שירותיו של נושא המשרה לחברה.
 דירקטוריון החברה לא יקבע תקרה לשווי המימוש של הרכיב ההוני. .6.2.5

 (Clawbackבה של תגמול שניתן על יסוד מידע כספי מוטעה )הש .7

נושא משרה יידרש להשיב חזרה לחברה תשלומים עודפים ששולמו לו כחלק מתנאי  .7.1
העסקתו, במידה ושולמו על בסיס נתונים שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות 

 שנים לאחר תשלומם. 3הכספיים של החברה בתקופה של 

אותם ישיב נושא המשרה, ייקבע על פי ההפרש בין הסכום שקיבל לבין גובה הסכומים  .7.2
                                                 

 .תוארו בתשקיףלא כולל אופציות שאושרו על ידי האורגנים המוסמכים של החברה עובר לפרסום התשקיף ואשר  8
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הסכום שהיה מתקבל לפי הנתונים הכספיים המתוקנים אשר הוצגו מחדש בדוחות 
 "(.סכום ההשבההכספיים )"

החברה תהא רשאית לקזז את סכום ההשבה המגיע לה כאמור מכל סכום שעליה לשלם  .7.3
 העסקתו של נושא המשרה בחברה(. לנושא המשרה )גם במקרה בו נסתיימה 

 יחס בין רכיבי תגמול קבוע לתגמול משתנה .8

תמהיל מרכיבי התגמול השונים נועד ליצירת איזון ויחס ראוי בין התגמול הקבוע לתגמול  .8.1
המשתנה, וזאת במטרה ליצור מערכת תגמול מבוססת ביצועים, המקדמת את יעדי 

ה. לאור מאפייני פעילות החברה כאמור החברה ותואמת את מדיניות ניהול הסיכונים של
  מדיניות התגמול נסמכת במידה רבה על רכיבי תגמול מבוססי ביצועים. לעיל,

על כן, שיעור התגמול הקבוע של נושא משרה מסך התגמול לנושא משרה, במונחי עלות  .8.2
 25%-כאשר השכר הקבוע לא יפחת מלחברה ובהתייחס לתקרות התגמול הפוטנציאלי, 

ווי רכיב התשלום מבוסס מניות מחושב על ידי חלוקת השווי הכלכלי במועד )כאשר ש
 הענקתו חלקי מספר השנים הנדרשות עד להבשלה מלאה של התגמול מבוסס המניות(.

 גמול דירקטורים .9

, לרבות דירקטורים שהינם בעלי שליטה ואינם מועסקים בחברה הדירקטורים של גמולם
 החברות )כללים תקנות להוראות בהתאם ייקבעיכול ש, למעט יו"ר הדירקטוריון, בחברה

, בהתאם לדרגה בה תסווג החברה מעת 2000-ס"התש חיצוני(, לדירקטור והוצאות גמול בדבר
  .לעת על פי תקנות אלו

 שינויים לא מהותיים בתנאי העסקה של נושאי משרה הכפופים למנכ"ל .10

לתקנות החברות )הקלות  3ב1לתקנה על אף האמור במדיניות התגמול, יובהר, כי בהתאם 
של נושא משרה  , שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס

הכפוף למנכ"ל לא יהיה טעון את אישור ועדת התגמול, אם אושר בידי המנכ"ל והינו בגבולות 
 תגמול.ההקבועים במדיניות 

ביחס לכלל תנאי הכהונה  5%שינוי שאינו עולה על  - "שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה"
ביחס לכלל  10%-וההעסקה של נושא המשרה, בכל שנה קלנדארית, אך במצטבר, לא יותר מ

תנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה כפי שאושרו על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון 
שרלוונטי(, וכי התגמול  החברה )ועל ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, ככל

 יעמוד ביתר הוראות מדיניות התגמול.
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 דוחות כספיים – 9פרק  .9

 דוחות כספיים .9.1

 31ב לתקנות פרטי תשקיף, דוחותיה הכספיים של החברה ליום 56בהתאם להוראות סעיף 

 9מצורפים לפרק , 2021ביוני,  30וכן דוחותיה הכספיים של החברה ליום , 2020בדצמבר, 

 זה.

 מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר .9.2

עיל, מצורפים דוחות הביקורת של רואה החשבון ל 9.1בסעיף  כאמורלדוחות הכספיים 

כן מצורף מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר להכללת דוחות . המבקר של החברה

 הביקורת והסקירה האמורים בתשקיף זה.
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 4 אחר כוללאו הפסד ורווח  על רווחות דוח
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 6 המזומניםעל תזרימי ות דוח
  

 7 - 35 באורים לדוחות הכספיים
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 החשבון המבקר הדוח רוא
 

 קרדיט שופ בע"מ( –)לשעבר  בע"מטכנולוגיות פיננסיות  פיימנטלבעלי המניות של 
 

  
החברה(  -)להלן   בע"מפיימנט טכנולוגיות פיננסיות ורפים של על המצב הכספי המצ ביקרנו את הדוחות 
ואת הדוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים  2019 -ו 2020בדצמבר,  31 לימים

דוחות כספיים אלה הינם באחריות . 2020בדצמבר,  31ביום  בתקופה שהסתיימה משלוש השנים לכל אחת
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
 

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

ת. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותי
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 
האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות 

 תנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקור
 
 

 החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים"ל הנ הכספיים הדוחות, לדעתנו 
 משלוש, השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת הואת תוצאות פעולותי 2019-ו 2020בדצמבר,  31 לימים

והוראות תקנות  IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2020 ,בדצמבר 31בתקופה שהסתיימה ביום  השנים
 .2010-ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 
 מצטבריםהפסדים ' בדבר ו 1 בבאורלאמור  הלב אנו מפנים את תשומת הנ"ל, לסייג את חוות דעתנו מבלי 

 לחברה ,כן כמו .אלפי ש"ח אשר מומנו בעיקר באמצעות השקעות הוניות 9,018של  בסךהחברה מיום הקמתה  של
 משלוש אחת לכל"ח ש אלפי 2,667-ו"ח ש אלפי 1,450"ח, ש אלפי 168 בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים
 החברה גייסה הדיווח תאריך לאחר ,זאת עם יחד .בהתאמה ,2020, בדצמבר 31 ביום השהסתיימ בתקופה השנים
 להתאיםלהערכת הנהלת החברה והדירקטוריון, לחברה היכולת . "חש מיליון 5 בסך נחותות הלוואות עיםיממשק

וביכולתה של החברה להמשיך בפעילותה העסקית ולעמוד  בהכנסותאת היקף העלויות ללא פגיעה מהותית 
 .בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין

 
 
 
 
 
 
 

 קסירראת  קוסט פורר גבאי    אביב,-תל
 רואי חשבון    2021, באוגוסט 30
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 דוחות על המצב הכספי

 
 

 
 

 
 בדצמבר   31ליום 

    2020  2019 
 אלפי ש"ח  באור  

       שוטפים נכסים
       

 185  787  א'5  מזומנים ושווי מזומנים
 383  1,091  ב'5  קדונותיופ שימושל מיועדמזומן 

 -  98    אשראי לקוחות מיועד למימוש
 161  271  7  נטו לקוחות,לאשראי 

 400  142  6  חייבים ויתרות חובה
       
    3892,  1291, 

       
       שוטפים לא נכסים

       
 723  397  7  נטו, אשראי לקוחות לזמן ארוך

 286  530  9  נכס זכות שימוש
 79  66  8  נטו ,רכוש קבוע

       
    993  1,088 
       
    3823,  2172, 
       

       שוטפות התחייבויות
       

 1,101  1,090  10  של אשראי לזמן ארוך הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות
 369  224  11  שירותיםספקים ונותני התחייבויות ל

 129  475  12  זכאים ויתרות זכות
 125  241  9  התחייבות בגין חכירהחלות שוטפת של 

 -  184  21   הלוואות בעלים
       
    2,214  7241, 

       שוטפת לא התחייבויות
       

 2,229  1,731  16  אשראי לזמן ארוך מנותני אשראי 
 309  ,1251  21  הלוואת בעלים

 129  230  9  התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך
       
    3,086  2,667 
       
       

     17  החברה המניות לבעלי סהמיוח גרעון בהון
       

 2  2    הון מניות
 ,8926  ,8926    פרמיה על מניות 
 139  170    קרנות הון אחרות

 (,2439)  (018,9)    הפסדיתרת 
       

 (,1742)  (,9181)    גרעון בהון
       
    3823,  2172, 
 

 .המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים הבאורים
 

        2021, באוגוסט 30
תאריך אישור הדוחות 

 הכספיים
  אורי שוקר 

  יו"ר דירקטוריון
 יניב גילאור

   מנכ"ל

  יוסי חתן
 כספיםסמנכ"ל 
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 דוחות על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

 

 
 לשנה שהסתיימה ביום   

 בדצמבר 31
    2020  2019  2018 
 )למעט רווח )הפסד( למניה( אלפי ש"ח  באור  
         

 1,320  2,270  3,043  א'19  הכנסות
 (695)  (338)  (179)  20  הוצאות מימון

 (184)  187  5    שינוי בהפרשה להפסדי אשראי
         

 441  2,119  2,869    נטו ,הכנסות"כ סה
         

 394  892  633  ב'19  הוצאות מכירה ושיווק
 2,224  2,158  1,498  ג'19  הוצאות מחקר ופיתוח

 552  672  513  ד'19  הוצאות הנהלה וכלליות 
         

 3,170  3,722  2,644    תפעול הוצאות"כ סה
         
         

 (2,729)  (1,603)  225    רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה
         

 -  -  -  15  מסים על ההכנסה
         

 (2,729)  (1,603)  225     רווח נקי )הפסד(סה"כ 
         

 (2,729)  (1,603)  225     רווח )הפסד( כולל
         

, למניה רגילה המיוחס לבעלי מניות החברה (הפסדרווח )
 (12.0)  (0.07)  0.0  18  )*( בסיסי ומדולל )ש"ח(

         
 

 ה'.22, ראה ביאור 2021)*( הותאם למפרע בעקבות פיצול הון שבוצע בחודש אוגוסט 
 

 המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. הבאורים
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 הון
  תהמניו

פרמיה על 
  מניות

קרן הון 
בעל 
  שליטה

בגין  קרן
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות 

יתרת 
 סה"כ  הפסד

 אלפי ש"ח  
             

 641  (,9114)  489  77  4,984  2  2018בינואר,  1יתרה ליום 
             

 1,635  -  -  -  1,635  (*  מניות הון הנפקת
             

 (180)  -  (489)  -  309  -  תשלום מבוסס מניות 
             

 31  -  -  31  -  -  עניין בעלי עם מעסקאות הונית הטבה
             

 (2,729)  (2,729)  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל
             

 (602)  (7,640)  -  108  ,9286  2  8201בדצמבר,  31ליום יתרה 
             

 31  -  -  31  -  -  עניין בעלי עם מעסקאות הונית הטבה
             

 (1,603)  (1,603)  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל
             

 (2,174)  (9,243)  -  139  ,9286  2  2019בדצמבר,  31ם יתרה ליו
             

 31  -  -  31  -  -  עניין בעלי עם מעסקאות הונית הטבה
             

 225  225  -  -  -  -  כולל  רווחסה"כ 
             

 (1,918)  (9,018)  -  170  ,9286  2  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

             
             
 אלפי ש"ח. 1-נמוך מ( *

  
 .חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים יםמהוו פיםהמצור הבאורים
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 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר, 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  

       :שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 (2,729)  (1,603)  225  )הפסד( רווח נקי

       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
       הפסד:התאמות לסעיפי רווח או 

 27  92  180  כולל בגין נכסי זכות שימוש פחת והפחתות
 (434)  (11)  6  הוצאות מימון, נטו

 (180)  -  -  עסקאות תשלום מבוסס מניות
  186  81  (587) 

       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 (8,795)  1,545  118  באשראי לקוחותירידה )עלייה( 

 380  (158)  258  )עלייה( בחייבים ויתרות חובהירידה 
 8,692  (2,572)  (295)  בהלוואות לזמן קצר (ירידה )עלייה

 (57)  (20)  346  עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
 (45)  765  (908)  ירידה )עלייה( במזומנים מיועדים לשימוש

 -  183  (4)  עלייה )ירידה( בקו אשראי מנותן אשראי
 14  275  (145)  ספקים ונותני שירותיםעלייה )ירידה( ב

  (630)  18 ¤   189 
   ¤     מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:

 1,078  ¤ 249  104  ריבית שהתקבלה
 (618)  ¤ (195)  (53)  ריבית ששולמה

  51  54  460 
       

 (2,667)  (1,450)  (168)  ימשו לפעילות שוטפתשנטו ש מזומנים
       

       :השקעה מפעילות מזומנים מייתזר
 (45)  (34)  (16)  רכישת רכוש קבוע
 -  (200)  -  השקעה בפקדונות

 -  -  200  מימוש השקעה בפקדונות
       

 (45)  (234)  184  השקעה (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
       

       :מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 -  (92)  (204)  פרעון התחייבות בגין חכירה

 -  -  1,000  קבלת הלוואה מבעל עניין
 1,480  1,096  -  קבלת הלוואה מנותני אשראי לזמן ארוך
 -  (135)  (210)  פרעון הלוואה מנותני אשראי לזמן ארוך

 1,635  -  -  הנפקת הון מניות
       

 3,115  869  586  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון
       

 403  (815)  602  מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עליה
       

 597  1,000  185  שנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת
       

 1,000  185  787  שנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת
       

       על תזרימי המזומנים מפעילות שוטפתמידע נוסף 
       

 1,018  249  104  ריבית שהתקבלה
 618  195  53  ריבית ששולמה

       
       פעילות מהותית שאינה במזומן

       
 -  10,668  -  אשראי מנותני ארוך לזמן אשראימכירת תיק אשראי ללקוחות כנגד 

 -  347  395  התחייבות בגין חכירה כנגד כרה בנכס זכות שימושה
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 כללי - :1באור 

 
 2014בדצמבר,  9ביום נוסדה ונרשמה החברה(  –)להלן  בע"מ פיימנט טכנולוגיות פיננסיות  א.

שינתה החברה את שמה  2021 ,ביוני 2ביום לאחר תאריך המאזן,  והחלה לפעול מאותו מועד.
 מקרדיט שופ בע"מ לשמה הנוכחי.

 
 POS – POINT) המכירה בנקודות הצרכני האשראי דרך על התשלומים תחוםב החברה פועלת ב.

OF SALE .)מותג ה החברה פועלת תחת""PAYMENT  ובאמצעות מערכתPAYMENT המהווה ,
 ,איכותי דרך בתי עסק כאמצעי תשלוםצרכני למכירת אשראי תשלומים טכנולוגית  תפלטפורמ

 בבתי תשלום כאמצעי הלוואותדרך הפלטפורמה, מעניקה החברה אגב רכישת מוצר או שירות. 
פי ורה שיתלחבבמסגרת המודל העסקי הנוכחי של החברה,  .העסק בתי ללקוחות שונים עסק

מרבית מחזור החברה לגופים המממנים את ממחה גופים מממנים שבמסגרתם פעולה עם 
מכירה מלאה ומוחלטת המהווה  (TRUE SALE)" מכר אמיתי" בעסקתהלוואות לאחר כריתתן ה

ביום העסקים וסיכוני האשראי לגופים המממנים תקבולי הריבית את  תכוללהשל ההלוואה 
 .על בסיס יום יומי (T+1)העוקב 

 
החברה בעלת אישור המשך עיסוק למתן אשראי )מכוח בקשה כ"עוסק ותיק" כהגדרת מונח זה  ג.

 2016-, התשע"ו(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים 115בסעיף 
 ,אשראירישיון מורחב למתן בקשה להחברה הגישה  29.05.2017 ביום .חוק הפיקוח( - )להלן

   שיון האמור.יהדוחות הכספיים טרם התקבל הר אישור למועד .לחוק הפיקוחבהתאם 
 
הוכרה על ידי רשות החדשנות והמדען  ,של החברה פרי פיתוחההרחבה טכנולוגית התשתית ה ד.

  .הראשי כ"מחקר ופיתוח" )מו"פ(
 
ניירות ערך )דוחות  ג לתקנות5, החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעותו בתקנה הדוחותלמועד  .ה

ג לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף טיוטת 6, ובתקנה 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
ירקטוריון החברה החליט לאמץ את כל ההקלות . ד1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –תשקיף 

 .ד לתקנות הדוחות5בתקנה  לתאגיד קטןהרלוונטיות 
 
בעיקר אשר מומנו  אלפי ש"ח 9,018בסך של קמתה מיום ה מצטבריםלחברה נגרמו הפסדים  ו.

 168לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך  ,כמו כן .באמצעות השקעות הוניות
בתקופה שהסתיימה אלפי ש"ח לכל אחת משלוש השנים  2,667-אלפי ש"ח ו 1,450אלפי ש"ח, 

בדצמבר  31 ליוםשל החברה  םמזומני ושווי. יתרת המזומנים בהתאמה ,2020בדצמבר,  31ביום 
הלוואות עים יגייסה החברה ממשקהדיווח לאחר תאריך  ,זאת עם יחד. ח"שאלפי  787הינה  2020

אשר משמש את החברה כהלוואת  (א' 22מיליון ש"ח )ראה באור  5 בסךלכל חוב בכיר  נחותות
גישור בין מועד זיכוי בית עסק בעסקת הלוואה שאושרה ע"י החברה לבין מועד זיכוי החברה 
בסכום ההלוואה ע"י גופים פיננסים הפועלים בשיתוף עם החברה להם בחרה החברה להמחות 

 את ההלוואה.
 

, ות נוספות בחברהלהשקע על סמך ניסיון העבר ועל אף שאין התחייבות מצד משקיעים
 אשר צופות רווחיות משמעותית כניות העבודה העתידיות של החברהווהיה ותלהערכת החברה 

יהיה ביכולתה לגייס הון ממשקיעים קיימים ו/או ממשקיעים חדשים כפי שהוכיחה לא ימומשו, 
יות את היקף העלו להתאיםבמהלך שנות קיומה. אולם במידה ולא יגויס הון נוסף החברה תוכל 

בשיעור משמעותי וזאת באופן שיגרום להאטה )בעיקר צמצום פעילות מחקר ופיתוח( השנתיות 
, אך יאפשר לחברה ולאיזון תפעולי לא מהותית בקצב הגידול בהכנסות ההוצאות והאטהבקצב 

 .  הדוחות הכספייםאישור הידועות למועד  להמשיך לפעול ולעמוד בהתחייבויותיה
 

שאושרו על ידי  תהעתידיובהתאם לתוכניות העבודה ולהערכת הנהלת החברה והדירקטוריון,  
ביכולתה של החברה להמשיך בפעילותה העסקית ולעמוד בהתחייבויותיה הנהלת החברה, 

 .הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין
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 )המשך( כללי - :1באור 

 
 הגדרות .ז

 
 :בדוחות כספיים אלה

 
 בע"מ( שופ קרדיט)לשעבר:  מ"בעפיימנט טכנולוגיות פיננסיות  - החברה

   
 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים

   
בעלי עניין ובעלי 

 שליטה
 
 .2010-כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע -

 
 נגיף מגפתהעולם  ברחבי מתחוללת, הכספיים הדוחותאישור  למועד ועד 2020 שנת מתחילת .    ח

ומצב השווקים  המדינותכלכלת  על ורוחבי(, המשפיעה באופן דרמטי COVID-19) הקורונה
 . ישראל מדינתובכלל זה, 

 מתי להעריך ניתן ולאעולמי  בהיקף, המגפה עודנה מתחוללת אישור הדוחות הכספיים למועד
. משבר ישראל כלכלת ועל העולמית הכלכלה על המצטברות יההשלכות יהיו ומה תסתיים

ויכולת  םשפעילות לקוחותלחברה חשיפה בגין אשראי שניתן על ידה ל ליצור עלולהקורונה 
בכל החברות במשק,  למעשהכתוצאה מהמשבר. מדובר,  במיוחד להיפגע עשויות םההחזר שלה

בדגש על חברות אשר פעילותן תלויה בקבלת סחורות ממדינות אחרות כענף הבנייה, חברות 
 עוסקות במסחר קמעונאי וחברות מתחום הפיננסים. אשר 

פרוץ המשבר  עםבמספר חזיתות: ראשית,  החברהלצורך התמודדות עם משבר הקורונה, פעלה 
החברה הגיבה במהירות וצמצמה הוצאות, ובכלל זה עובדים הוצאו לחל"ת ופעילות השיווק 
צומצמה משמעותית. על אף הקשיים, החברה המשיכה לצמוח והכנסותיה אף גדלו בעקבות 
גידול בהלוואות שניתנו כשמנגד שוק האשראי הצרכני כולו חווה האטה במהלך המשבר. 

ה בהתמודדות עם המשבר באו לידי ביטוי גם בנתוני הכשל בהלוואות יכולותיה של החבר
 שהעמידה החברה אשר נותרו בשיעורם הנמוך. 

משמעותי בפתרונות צורך רבים  לבתי עסק , משבר הקורונה יצרלצד המגמות המתוארות לעיל
המוצעים על ידי החברה דבר אשר הביא להגדלה ניכרת של היקף בתי העסק שהתקשרו עם 

  החברה במהלך משבר הקורונה.

 המחישו אליהם שנלוו הציבוריות והמגבלות הסגר, הקורונה משבר, החברה הנהלת להערכת
 משבר. ואיכותם זמינותם, בנקאיים לשירותים ומהירה פשוטה דיגיטלית בנגישות התועלת את

 יטלייםדיג בנקים של ולפופולריות הבנקאית הדיגיטציה למהפכת כזרז לשמש עשוי הקורונה
 .סניפים ללא

 
נתוני הפעילות של החברה במהלך תקופת משבר הקורונה, הראו כי פעילות החברה הצטמצמה 
משמעותית בעת יישום סגרים וכן בהגבלות משמעותיות על התקהלות ותנועה. צמצום זה ניכר 

רה בזמן החזרה לשגרת העבודה גם לאחר שחרור הסגרים וגם בסמוך לכניסתם. על אף זאת, החב
. החברה סבורה כי משבר הקורונה היווה מבחן 2019מציגה נתוני צמיחה גבוהים ביחס לשנת 

 עמידה חשוב לאיכות החיתום של החברה וליכולת עמידתה במצבי קיצון.

 
 לרשותה העומדים והנזילות המימון מקורות את ומתמשך קבוע באופן בוחנת החברה הנהלת

 התפשטות בעקבות שנוצר המשבר תוצאות עם להתמודדות יכולת לחברה קיימת כי, ומעריכה
  .הנגיף
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 עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
התקופות המוצגות,  שמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכלהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יו

 למעט אם נאמר אחרת.
 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.
 
(. כמו כן, הדוחות IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן             

 .2010-הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 .הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

 
 תקופת המחזור התפעולי ב.

 
ר התפעולי הינו שנה. הנכסים וההתחייבויות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת המחזו

 הנכסים וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.
 

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ ג.
 
 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע .1

 
 מטבע ההצגה והפעילות של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.

 
 נכסים והתחייבויות במטבע חוץעסקאות,  .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 מאזן למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי 

 לרווח או הפסד.  שער נזקפים

 
 מדד צמודיכספיים  ריטיםפ .3

 
נכסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינויים במדד המחירים לצרכן 

המדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתנאי -בישראל )להלן
 ההסכם.

 
 שווי מזומנים ד.

 
  שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן 

שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד  ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד
או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס, ומהווים  ההשקעה

 .החברהשל חלק מניהול המזומנים 
 

 מיועד לשימושמזומן  ה.
 

לצורך מתן הלוואות ללקוחות בלבד למטרת מכירתם לתאגידים בשימוש  מיועדים מזומנים
 .הרוכשים

 
 בהכנסה הכרה .ו

 
 :הבאיםהחברה מפיקה את הכנסותיה מקורות 

 
 ;ממימוש הלוואות בשווי הוגן הכנסות .א
 ;הכנסות ריבית מהלוואות אשר בבעלות החברה .ב
 והקמת הלוואות. משימוש בפלטפורמהמעמלות  הכנסות .ג

 

מכשירים פיננסים  - IFRS 9הינן בתחולת  ממימוש הלוואות בשווי הוגןמריבית והכנסות החברה 
 . IFRS 15ולכן אינן בתחולת 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב

 
 )המשך( בהכנסה הכרה .ו

 
לקוחות מוכרות ברווח או הפסד כאשר השליטה , הכנסות מחוזים עם IFRS 15 בהתאם לתקן

. הכנסה נמדדת ומוכרת לפי סכום במלואן ללא זכות חזרה בנכס או בשירות מועברות ללקוח
התמורה שצפויה להתקבל בהתאם לתנאי החוזה, בניכוי הסכומים שנגבו לטובת צדדים 

 שלישיים )כגון מסים(.
 

 ותוהקמת הלווא בפלטפורמה משימוש מעמלות הכנסות
 

 ת בעת התהוותן.ומוכרוהקמת הלוואות הכנסות מעמלת שימוש בפלטפורמה 
   

 מסים על הכנסה .ז
 

הפסד, למעט אם הן מתייחסות או תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח 
 הון. רווח כולל אחר או ללפריטים הנזקפים ל

 
 מסים שוטפים .1

 
שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר  חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך

, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס דיווחחקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך ה
 .לתשלום בגין שנים קודמות

 
 מסים נדחים .2

 
לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 

יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס  הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס.
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו הנכס ימומש או ההתחייבות תסולקהצפוי לחול כאשר 

נכסי מסים  דיווחבכל תאריך  .דיווחאו אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך ה
ניתנים לניכוי  הפרשים זמנייםהפסדים מועברים ו .צפי ניצולםבהתאם לנדחים נבחנים 

נכס מס נדחה בגינם מוכר ו בכל תאריך דיווח בגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים
 אם צפוי שינוצלו. מתאים

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות .   ח
 

ות זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניהיו עובדים ונותני שירותים אחרים של החברה 
עלות העסקאות עם עובדים המסולקות במכשירים הוניים  המסולקות במכשירים הוניים.

נמדדת לפי השווי ההוגן של המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע באמצעות 
לגבי נותני שירותים אחרים, עלות העסקאות נמדדת  שימוש במודל תמחור אופציות מקובל.

 סחורות או השירותים המתקבלים בתמורה למכשירים ההוניים שהוענקו.לפי השווי ההוגן של ה
 

 חכירות .ט
 

חכירות  – 16תקן דיווח כספי בינלאומי מספר יישמה החברה לראשונה את  2019בינואר  1ביום 
החברה בחרה ליישם את הוראות התקן למפרע חלקי )ללא הצגה מחדש של  .)להלן "התקן"(

 מספרי השוואה(.
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2019בינואר  1החשבונאית שמיושמת החל מיום  המדיניות
 

החברה מטפלת בחוזה כחוזה חכירה כאשר בהתאם לתנאי החוזה מועברת זכות לשלוט בנכס 
 מזוהה לתקופת זמן בעבור תמורה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2אור ב

 
 )המשך( חכירות .ט

 
החברה מהווה חוכר היא מכירה במועד התחילה בחכירה בנכס זכות שימוש עבור העסקאות בהן 

חודשים ועסקאות  12כנגד התחייבות בגין חכירה וזאת למעט עסקאות חכירה לתקופה של עד 
חכירה בהן נכס הבסיס בעל ערך נמוך, בהן בחרה החברה להכיר בתשלומי החכירה כהוצאה 

 כירה.ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת הח
במסגרת מדידת ההתחייבות בגין חכירה בחרה החברה ליישם את ההקלה הניתנת בתקן ולא 
ביצעה הפרדה בין רכיבי חכירה לרכיבים שאינם חכירה כגון: שירותי ניהול, שירותי אחזקה 

 ועוד, הכלולים באותה עסקה.
 

בעסקאות בהן זכאי העובד לרכב מהחברה כחלק מתנאי העסקתו, מטפלת החברה בעסקאות 
 ולא כעסקת חכירת משנה. IAS 19אלה כהטבות עובד בהתאם להוראות 

 
במועד התחילה התחייבות בגין חכירה כוללת את כל תשלומי החכירה שטרם שולמו מהוונים 

קביעה בנקל או בשיעור הריבית התוספתי בשיעור הריבית הגלומה בחכירה כאשר היא ניתנת ל
של החברה. לאחר מועד התחילה מודדת החברה את ההתחייבות בגין חכירה בשיטת הריבית 

 האפקטיבית.
 

נכס זכות השימוש במועד התחילה מוכר בגובה ההתחייבות בגין חכירה בתוספת תשלומי 
 שהתהוו. חכירה ששולמו במועד התחילה או לפניו ובתוספת של עלויות עסקה

נכס זכות השימוש נמדד במודל העלות ומופחת לאורך החיים השימושיים שלו, או תקופת 
 החכירה לפי הקצר שבהם. 

 
כאשר מתקיימים סימנים לירידת ערך, בוחנת החברה ירידת ערך לנכס זכות השימוש בהתאם 

 .IAS 36להוראות 
 

  אופציות להארכה וביטול של תקופת חכירה
 

שאינה ניתנת לביטול כוללת גם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך את תקופת החכירה 
החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה להארכה תמומש וגם תקופות המכוסות על ידי 

 אופציה לבטל את החכירה כאשר ודאי באופן סביר שהאופציה לביטול לא תמומש.
או לאי מימוש אופציית ביטול, מודדת במקרה בו חל שינוי בצפי למימוש אופציית הארכה 

החברה מחדש את יתרת ההתחייבות בגין החכירה בהתאם לתקופת החכירה המעודכנת, לפי 
שיעור ההיוון המעודכן ביום השינוי בצפי, כאשר סך השינוי נזקף ליתרת נכס זכות השימוש עד 

 לאיפוסו ומעבר לכך לרווח או הפסד.
 

 בגין חכירות הינה כדלקמן: 2018בדצמבר,  31ליום המדיניות החשבונאית שיושמה עד 
 

 חכירה תפעולית
 

לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס נכסים אשר 
הפסד בקו ישר  ואהחכור, מסווגים כחכירה תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח 

 על פני תקופת החכירה.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 קבוע רכוש .י

 
 .פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,

, מופחתים בנפרד, רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט
שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך הפחת מחושב בשיעורים שנתיים לפי שיטת הרכיבים. 

 תקופת החיים השימושיים בנכס, כדלקמן:
 

  % 
   

 33  מחשבים וציוד היקפי
 7-15  ריהוט וציוד

 
אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה 

ולהבא. הפחתת נכסים מופסקת -מכאןוהשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של 
 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.

 
 ירידת ערך נכסים לא פיננסים .  אי

 
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה 

 השבה. -היתרה בדוחות הכספיים אינה בתמאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך ש
ההשבה -במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר

ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר -ההשבה שלהם. הסכום בר-שלהם, מופחתים הנכסים לסכום בר
נים הצפויים לפי המכירה, נטו ושווי שימוש. בהערכת שווי  השימוש מהוונים תזרימי המזומ

שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס. בגין נכס שאינו מייצר תזרימי 
 השבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס. -מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר

 הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
 
 פיתוחמחקר ועלויות  .יב

 
 נזקפות לדוח רווח והפסד עם התהוותן. מחקר ופיתוח עלויות 

 
 :אם ניתן להוכיח ות כנכס בלתי מוחשי רקפרוייקט פיתוח עצמי מוכרעלויות המתהוות בגין 

את ההיתכנות הטכנולוגית של השלמת הנכס הבלתי מוחשי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או 
ולהשתמש בו או למוכרו; את  למכירה; את כוונת החברה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי

היכולת להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו; את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי ייצור 
הטבות כלכליות עתידיות; את קיומם של המשאבים הנדרשים: טכניים, פיננסיים ואחרים, 

ו בגינ העלויותהיכולת למדוד באופן מהימן את את הזמינים להשלמת הנכס הבלתי מוחשי ו
 במהלך פיתוחו.

 
במהלך תקופת הפיתוח, לאור המורכבות והחדשנות הטכנולוגית הכרוכה בפיתוחי החברה, לא 

בנוסף, החברה לא הייתה . היה ניתן לקבוע כי קיימת היתכנות טכנית להשלמת פיתוחים כאמור
כמו כן, עלויות יכולה לקבוע כי יהיה ביכולתה להפיק הטבות כלכליות נוספות מפיתוחים אלה. 

בדצמבר  31עד ליום  ,כפועל יוצאמהוות בעיקר שמירה על הקיים.  2020המחקר ופיתוח בשנת 
 ., לא הוכרו נכסי פיתוח בגין עלויות הפיתוח בהן נשאה החברה2020

 
 , לא התקיימו כל התנאים להיוון עלויות פיתוח כנכס בלתי מוחשי.2020בדצמבר  31נכון ליום 
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 מכשירים פיננסיים .יג

 
 

 נכסים פיננסים .1
 

שניתן  סים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקהנכ
לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר נמדד בשווי 

 לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  הוגן דרך רווח או הפסד,
 

 החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים להלן:
 

 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן)א( 
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי.)ב( 

 
 בעלות מופחתת כאשר:החברה מודדת מכשירי חוב א(    1

 
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי 
 מזומנים חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים
 מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

מכשירים בקבוצה זו יוצגו על פי תנאיהם לפי עלות  לאחר ההכרה הראשונית,
 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך.

 
 :החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגןב(    1

 

בקביעת המודל העסקי, מודדת החברה הלוואות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במידה 
לו לצדדים שלישיים וכן בתנאי שהיא מעריכה כי קיים ובכוונתה למכור הלוואות א

סיכוי משמעותי למכירתם. הערכה זו מתבססת על מאפייני ההלוואה )מבחינת סכום, 
מח"מ ומאפיינים נוספים( ועל היכרותה של החברה עם השוק הרלוונטי לרכישת 

 הלוואות.
 

 פיננסים נכסים ערך ירידת .2
 

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;
 

אשר לא חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד חוב  מכשירי (א
בגין  שתוכרלהפסד הפרשה ה - הם סיכון האשראי נמוךאו מקרים ב ,ההכרה לראשונה

חודשים לאחר מועד  12בתקופה של  חזוייםתיקח בחשבון הפסדי אשראי  מכשיר חוב זה
לשם כך, החברה מביאה בחשבון מידע סביר וניתן לביסוס, שהינו רלוונטי וניתן הדיווח, 

תי והוא כולל מידע להשגה ללא עלות או מאמץ. מידע כאמור כולל מידע כמותי ואיכו
 (. או:מועד הדיווחלאחר  וצופה פני עתיד )לרבות השלכות קורונה שאירע

אשר חלה הידרדרות משמעותית באיכות האשראי שלהם מאז מועד ההכרה חוב  מכשירי (ב
שתוכר תביא  להפסד ההפרשה ,לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך

אם להערכת ההנהלה והיועצים המשפטיים של ספציפיים בהתבחשבון הפסדי אשראי 
 החברה.

 
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד 

 הפרשה.
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 30 -החברה מעריכה כי כאשר תשלומים חוזיים בגין מכשיר חוב נמצאים בפיגור של יותר מ

יום, חלה עלייה משמעותית בסיכון האשראי, אלא אם קיים מידע סביר וניתן לביסוס שמוכיח 
 כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי.

 
 ם מצטברים:מתקיימים שני תנאי החברה מחשיבה אירוע כשל בנכס פיננסי כאשר

 

  יום 90 -נמצאים בפיגור של יותר מתשלומים חוזיים בגין הנכס הפיננסי  .1
 

כאשר מתרחש אחד, או יותר, מהאירועים אשר משפיעים באופן שלילי על קבלת תזרימי  .2
החברה לוקחת בחשבון את האירועים הבאים המזומנים העתידים לנבוע מהנכס הפיננסי. 

 פגום:כראיות לכך שנכס פיננסי הינו 
 . קושי פיננסי משמעותי של הלווה.א
 . הפרה של חוזה, כגון אירוע כשל או אירוע פיגור בתשלומים.ב
 לולא כן. ןנית היה. ויתור שקיבל הלווה בעקבות קשיים פיננסים בהם הוא נמצא ושלא ג
 . צפוי כי הלווה יכנס להליכי פשיטת רגל או לשינוי מבני פיננסי.ד
 

 פרטני קיימים מצבים, בהם החברה מחשיבה אירוע כשל כאשר מתקבל מידע יחד עם זאת,
על אף האמור  חיצוני או פנימי כי החברה אינה צפויה לקבל את מלוא התשלומים החוזיים

 .לעיל
 
 יםיפיננס נכסים גריעת .3

      
 נכס פיננסי כאשר ורק כאשר:החברה גורעת 

 המזומנים מהנכס הפיננסי, או פקעו הזכויות החוזיות לתזרימי (א

החברה מעבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהזכויות  (ב
החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר חלק מהסיכונים 
וההטבות בעת העברת הנכס הפיננסי נותרים בידי החברה אך ניתן לומר כי העבירה 

 , אואת השליטה על הנכס

רה מותירה בידיה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים הנובעים החב (ג
מהנכס הפיננסי, אך נוטלת על עצמה מחויבות חוזית לשלם תזרימי מזומנים אלה 

 במלואם לצד שלישי, ללא עיכוב מהותי.
 

העסקאות אותן מבצעת החברה אינן עומדות בכללי גריעת הנכסים הפיננסיים ולפיכך 
 האמורים אינם נגרעים ותמורת עסקת הניכיון מוכרת כהתחייבות פיננסית.הנכסים 

 
החברה מבצעת מחיקה בגין נכסים פיננסים אשר נמצאים בפיגור של יותר משנה אחת 
ולא מתבצעות בגינן פעולות גבייה נוספות. בנוסף, החברה מבצעת מחיקה של נכסים 

הנכס, כגון במצבים בהם הלווה פיננסים כאשר לדעת החברה אפסו הסיכויים לגביית 
 נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים .יג

 
 התחייבויות פיננסיות .4

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת                              

 
בניכוי  בשווי הוגן במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות                              

 .עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית
פי העלות החברה מודדת את כל התחייבויות פיננסיות ללאחר ההכרה הראשונית,                             

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
 

 פיננסיות התחייבויות גריעת .5

  
, כאשר דהיינו - היא מסולקתורק כאשר,  כאשרהחברה גורעת התחייבות פיננסית 

 המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.
על ידי תשלום במזומן, כאשר החייב פורע את ההתחייבות  התחייבות פיננסית מסולקת

 .בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר משפטית מההתחייבות
 

 םיפיננסי מכשירים קיזוז .6
 

 המצב הכספי על בדוח מוצג נטו והסכום מקוזזים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים

 כוונה שהוכרו, וכן קיימת הסכומים את לקזז משפטית לאכיפה שניתנת זכות קיימת אם

 ההתחייבות את הנכס ולסלק את לממש או נטו בסיס על ההתחייבות ואת הנכס את לסלק

 הרגיל העסקים במהלך רק לא משפטית לאכיפה ניתנת להיות חייבת לקזז הזכות .במקביל

הצדדים. על  אחד של פירעון חדלות או רגל פשיטת של במקרה גם אלא לחוזה של הצדדים
 עתידי או באירוע תלויה תהיה שהיא מידי, אסור באופן קיימת תהיה לקזז שהזכות מנת

 לפקיעתה. שיגרמו אירועים שיהיו תחול או לא היא שבהם זמן פרקי שיהיו
 

 מדידת שווי הוגן .יד
 

 

 התחייבות להעברת משולם שהיה המחיר או נכס במכירת מתקבל שהיה המחיר הוא הוגן שווי
 .המדידה במועד בשוק משתתפים בין רגילה בעסקה

 

 או הנכס של העיקרי בשוק מתרחשת העסקה כי ההנחה על מבוססת הוגן שווי מדידת
 .ביותר( advantageous) הכדאי בשוק, עיקרי שוק בהיעדר או, ההתחייבות

 

 בעת ישתמשו בשוק שמשתתפים בהנחות שימוש תוך נמדד התחייבות או נכס של ההוגן השווי
 הכלכליים האינטרסים לטובת פועלים בשוק שמשתתפים בהנחה, ההתחייבות או הנכס תמחור
 .שלהם

 

שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  מדידת
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק 

 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
 

 נתונים מספיק עבורן ושקיימים לנסיבות מתאימות שהן הערכה בטכניקות משתמשת החברה
 שניתנים רלוונטיים בנתונים השימוש מיקסום תוך, הוגן שווי למדוד כדי להשגה שניתנים
 .לצפייה ניתנים שאינם בנתונים השימוש ומיזעור לצפייה
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 )המשך( מדידת שווי הוגן .יד

 
 

 מחולקים שלהם ההוגן לשווי גילוי שניתן או הוגן בשווי הנמדדים וההתחייבויות הנכסים כל
 המשמעותית, ביותר הנמוכה הנתונים רמת על בהתבסס, ההוגן השווי מידרג בתוך לקטגוריות

 :בכללותה ההוגן השווי למדידת
 

 זהים. והתחייבויות נכסים של פעיל בשוק( התאמות)ללא  מצוטטים מחירים :1 רמה
 במישרין לצפייה ניתנים אשר 1 ברמה שנכללו מצוטטים מחירים שאינם נתונים : 2רמה  

 .בעקיפין או
                  שימוש ללא הערכה)טכניקות  לצפייה ניתן שוק מידע על מבוססים שאינם נתונים : 3 רמה 

 .(לצפייה ניתנים שוק בנתוני
 

 הפרשות .טו
 

קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת(  לחברהמוכרת כאשר  IAS 37-הפרשה בהתאם ל 
כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את 

צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר  החברההמחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר 
לחברה, כגון בחוזה ביטוח, ההחזר יוכר כנכס נפרד, רק במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת 

 הנכס. ההוצאה תוכר בדוח רווח או הפסד בניכוי החזר ההוצאה.
 
 

 התחייבויות בשל הטבות לעובדים .טז
 

 קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:  בחברה
 

 ובד לזמן קצרהטבות ע .1
 

  12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני לזמן קצר הטבות לעובדים 
 חודש לאחר תום תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים 

משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק המתייחסים. הטבות אלו כוללות 
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או 

קיימת מחוייבות משפטית או  לחברהתוכנית להשתתפות ברווחים, מוכרת כאשר 
לאמוד משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן 

 באופן מהימן את הסכום.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה .2
 

הפקדה להתוכניות ממומנות על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות 
 הטבה מוגדרת.למוגדרת וכן כתוכניות 

 
לחוק פיצויי פיטורין שלפיהן  14הפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף לתוכניות  לחברה
משלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחוייבות משפטית או  החברה

משתמעת לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם 
את כל ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות 

 קודמות. 
 

תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין להפקדות לתוכנית 
 .ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 

 
 רווח )הפסד( למניה  .יז

 
רווח למניה מחושב על ידי חלוקה של הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות 

 במהלך התקופה. בפועלהקיים הרגילות המשוקלל 
השפעתן מדללת את אם מניות רגילות פוטנציאליות נכללות בחישוב הרווח המדולל למניה 

מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות  מפעילויות נמשכות.הרווח למניה 
חלקה ברווח המדולל למניה רק עד למועד ההמרה, ומאותו מועד נכללות ברווח הבסיסי למניה. 

של החברה ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות 
ההפסד המדולל למניה לשנים המדווחות זהה  החברה. המוחזקות על ידימוכפל במספר המניות 

 להפסד הבסיסי למניה מאחר וההשפעה הינה אנטי מדללת.
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני  -: 3באור 
 

 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.  –
 

 ההבהרות הבאות:התיקונים כוללים את 

  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.

 העברה של  הבהרה לאמצעים אשר ישמשו לסילוק של התחייבות מעבר לסילוק באמצעות
 מזומנים )למשל סילוק באמצעות העברה של מכשירים הוניים(.

 
או לאחר  2023בינואר  1התיקונים ייושמו באופן רטרוספקטיבי החל מתקופה השנתית המתחילה ביום 

 מכן. יישום מוקדם אפשרי.
 

 להערכת החברה, לתיקונים לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 

 עיקר השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 4ר באו
 

שיקול דעת ושקלה  החברהבתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה 
את השיקולים לגבי הנושאים הבאים, שלהם ההשפעה המהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות 

 הכספיים:
 
 השיקולים א.

 
 היוון של התחייבות בגין חכירהשיעור  -

 
 החברה אינה יכולה לקבוע בנקל את שיעור הריבית הגלומה בחכירות ולכן לצורך חישוב 

ההתחייבויות בגין חכירה היא משתמשת בשיעור הריבית התוספתי של החברה. שיעור   
הריבית התוספתי שקובעת החברה מהווה את שיעור הריבית שהחברה הייתה צריכה 

על הלוואה לתקופה הדומה לתקופת החכירה ועם בטוחה דומה וזאת לשם השגת לשלם 
נכס בערך דומה לנכס זכות השימוש הנובע מהחכירה והכל בסביבה כלכלית דומה. 
במצבים בהם אין עסקאות מימון עליהן החברה יכולה להתבסס היא קובעת את שיעור 

, תקופת החכירה וכן משתנים הריבית התוספתי בהתאם לסיכון המימוני המיוחס לחברה
 כלכליים נוספים הנובעים מתנאים ומגבלות הקיימות בחוזה החכירה. 
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 )המשך( עיקר השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים -: 4באור 

 
 אומדנים והנחות ב.

 
בעת הכנת הדוחות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, והנחות המשפיעים על 
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות 

 אומדן.הוהוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
 

ואומדנים  דיווחחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדו  
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם  החברהקריטיים שחושבו על ידי 

 :בשנה העוקבתשל נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 
 נדחים מסים נכסי -

 

מסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמניים  נכסי
ניתנים לניכוי, שטרם נוצלו, אם צפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה 
לנצלם. נדרש אומדן של ההנהלה על מנת לקבוע את סכום נכס המסים הנדחים שניתן 

החייבת במס הצפויה, מקורה ואסטרטגיית  להכיר בו בהתבסס על העיתוי, סכום ההכנסה
 תכנון המס.  

 
 עסקאות חכירה הכוללות אופציות הארכה וביטול          -

 
לצורך הערכה האם ודאי באופן סביר שהחברה תממש אופציה להארכת תקופת חכירה 
 או לביטול תקופת חכירה, מביאה בחשבון החברה את כל העובדות והנסיבות

וצרות עבור החברה תמריץ כלכלי לממש או לא לממש את האופציה, הרלוונטיות אשר י
כגון: סכומים משמעותיים שהושקעו בגין שיפורים במושכר, חשיבות נכס הבסיס 

העבר של החברה בעסקאות  ןוהייחודיות הטמונה בו לצורך פעילותה של החברה, ניסיו
 חכירה דומות ועוד.

 
ם ודאי באופן סביר שהיא תממש או לא לאחר מועד התחילה החברה מעריכה מחדש הא

תממש אופציה כאשר מתרחש אירוע משמעותי או שינוי משמעותי בנסיבות אשר יש 
 םבהן כדי להשפיע על החלטות החברה בדבר מימוש האופציה, כגון: שיפורים משמעותיי

שבוצעו במושכר ולא היו חזויים במועד התחילה, התקשרות בחכירת משנה של נכס 
 .ועוד לכן קודם שנקבעה החכירה תקופת סוף על העולה קופהלת הבסיס

 
 הפסדי אשראי חזויים -

 
בדבר השיקולים, אומדנים והנחות המופעלים בדבר חישוב הפסדי אשראי חזויים ראה 

 ניסיון(. לצורך חישוב ההפרשה להפסדי אשראי חזויים התבססה החברה על 2'ב)י2באור 
 .העבר
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 ופקדונות מזומנים מיועדים לשימוש ,שווי מזומניםם ומזומני -: 5באור 

 

 שווי מזומנים ומזומנים  .א
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 185  787  ושווי מזומניםמזומנים 
 

 ופקדונות שמזומנים מיועדים לשימו .ב
 

 באורא' כמפורט ברוכש מזומנים מיועדים לשימוש הינם מזומנים אשר קיבלה החברה מתאגיד 
( כהלוואות גישור לטובת העמדת אשראי ללקוחות 2ב)21 באור( ומצד קשור כמפורט ב1א)16

 . רוכשיםהמיועד למכירה לתאגידים 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 183  180  א'רוכש מיועדים מתאגיד מזומנים 
 -  911  מזומנים מיועדים מצד קשור

 200  -  פקדונות
     
  091,1  383 

 
 

 חייבים ויתרות חובה -: 6 באור
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 ח"שאלפי   
     

 314  3  שקים לגביה
 41  -  מוסדות

 40  134  כנסות לקבלה
 5  5  חייבים ויתרות חובה אחרים 

     
  142  400 

 
 אשראי ללקוחות, נטו -: 7באור 

 בדצמבר   31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 902  681  אשראי ללקוחות ברוטו
     

 (18)  (13)  הפסדי אשראיהפרשה ל
     

 884  668  סך הכל אשראי ללקוחות, נטו
     

 (723)  (397)  בניכוי, אשראי לקוחות לזמן ארוך
     

 161  271  אשראי ללקוחות לזמן קצר, נטו 
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 )המשך( אשראי ללקוחות, נטו -: 7באור 
 
 

 .כל ההלוואות שניתנו ע"י החברה נמדדות בעלות מופחתת .א

 .העבר ניסיון בסיס על וזאת הפתוחים החובות מיתרת 1.5%כ מהווההפסדי אשראי ל ההפרשה .ב

 הפסדי אשראילמועד הדוחות הכספיים אין לחברה אשראי פגום המצריך הפרשה ספציפית ל .ג
 .)בדומה לשנה קודמת(

 
 רכוש קבוע -: 8באור 

 
 ההרכב: א. 

 

 2020שנת  

   
 מחשבים
  ותוכנות

ציוד 
וריהוט 
 סה"כ  משרדי

 "חש אלפי  
        

        עלות
 165  48  117   2020בינואר,  1יתרה ליום 

        :תוספות במשך השנה
 16  16  -   רכישות

        
 181  64  117   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

        
        נצברשפחת 

 86  13  73   2020 בינואר, 1יתרה ליום 
        :תוספות במשך השנה

 29  5  24   פחת
        

 115  18  97   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

 66  46  20   2020בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
        

 
 2019שנת  

   
 מחשבים
  ותוכנות

ציוד 
וריהוט 
 סה"כ  משרדי

 "חש אלפי  
        

        עלות
 131  35  96   2019בינואר,  1יתרה ליום 

        :תוספות במשך השנה
 34  13  21   רכישות

        
 165  48  117   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

        
        נצברשפחת 

 55  9  46   2019 בינואר, 1יתרה ליום 
        :תוספות במשך השנה

 31  4  27   פחת
        

 86  13  73   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

 79  35  44   2019בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
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 חכירות    -: 9אור ב
 

לצורך קיום הפעילות השוטפת של  םחכירות של מבנה, אשר משמשי יםחכירה הכולל מיהסכ לחברה
 .שנים 3 של לתקופה הינם המבנה של החכירות הסכמי החברה.

 

 חכירה תקאוסעפירוטים בדבר . 1

 

 לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2020 

לשנה  
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2019 

 אלפי ש"ח 
    

 11  26 חכירה התחייבויות בגין ריביתהוצאות 
    

 104  204 חכירות עבור שלילי מזומנים תזרים סך
 
 גילויים בדבר נכסי זכות שימוש. 2
 

 2020שנת 
 סה"כ  רכבים  מבנה   
 "חש אלפי  
        

        עלות
 347  127  220   2020בינואר,  1יתרה ליום 

        :תוספות במשך השנה
 395  395  -   בתקופה חדשות חכירות בגין שימוש זכות לנכסי תוספות

        
 742  522  220   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

        
        נצברשפחת 

 61  49  12   2020 בינואר, 1יתרה ליום 
        :תוספות במשך השנה

 151  76  75   פחת
        

 212  125  87   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

 530  397  133   2020בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
 
 

 2019שנת 
 סה"כ  רכבים  מבנה   
 "חש אלפי  
        

        עלות
 -  -  -   2019בינואר,  1יתרה ליום 

        :תוספות במשך השנה
 16IFRS   -  70  70תוספות לנכסי זכות שימוש בגין יישום תקן 

 277  57  220   בתקופה חדשות חכירות בגין שימוש זכות לנכסי תוספות
        

 347  127  220   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

        נצברשפחת 
 -  -  -   2019 בינואר, 1יתרה ליום 

        :תוספות במשך השנה
 61  49  12   פחת

        
 61  49  12   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

        
 286  78  208   2019בדצמבר,  31יתרת עלות מופחתת ליום 
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 חכירות )המשך(:    -: 9אור ב

 
 חכירות בגין התחייביות

 
 2020שנת 

 סה"כ  רכבים  מבנה   
 "חש אלפי  
        

 254  45  209   2020בינואר,  1יתרה ליום 
        :במשך השנה תוספות

 395  395  -   תוספת להתחייבות בגין חכירות חדשות בתקופה
 26  9  17   הוצאות ריבית

 (204)  (120)  (84)   תשלומים בגין חכירה
        

 471  329  142   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
        

 241  161  80   חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
 230  168  62   התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך

        
 471  329  142   2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

 
 

 2019שנת 
 סה"כ  רכבים  מבנה   
 "חש אלפי  
        

 -  -  -   2019בינואר,  1יתרה ליום 
        :תוספות במשך השנה

 58  58  -   יישום התקןתוספת להתחייבות בגין 
 277  57  220   תוספת להתחייבות בגין חכירות חדשות בתקופה

 11  8  3   הוצאות ריבית
 (92)  (78)  (14)   תשלומים בגין חכירה

        
 254  45  209   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 

        
 125  45  80   חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות

 129  -  129   התחייבויות בגין חכירות לזמן ארוך
        

 254  45  209   2019בדצמבר,  31יתרה ליום 
 

 אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי  -: 10באור 
 

 בדצמבר   31ליום   
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 183  180  ((ב) 1א'  16מחברת אשראי )באור אשראי מסגרת 
 706  410  ((ב) 1א' 16לוט )באור ייתרת און קול במסגרת הסכם פי

 2,441  2,231  (16הלוואה לזמן ארוך )באור 
     

 3,330  ,8212  סך הכל 
     

 (2,229)  (1,731)  בניכוי אשראי לזמן ארוך 

 
 

1,090  1,101 
 ב'.  13*( באשר לשעורי הריבית של ההלוואות ראה באור    
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 )המשך( אשראי והלוואות לזמן קצר מנותני אשראי -: 10באור 

 
א'( שעבדה החברה שעבוד מדרגה  16באור ראה א' ) רוכששקיבלה החברה מתאגיד  האשראילטובת 

ראשונה ללא הגבלה בסכום את כל זכויות החברה לפי חוזי הלוואות )על פי רשימה מוגדרת( שהחברה 
 נתנה. 

 
פיננסיות, אשר כוללות  התניותהחברה לעמוד במספר נדרשת א', רוכש במסגרת ההסכם עם תאגיד 

הרוכש  בין היתר: עמידה בשיעור דיפולט כנקוב בהסכם, עמידה בתנאי חיתום כנדרש על ידי התאגיד 
 שימוש במסגרת האשראי בהיקף כפי שנקבע בהסכם.ו
 

  .למועד הדוחות הכספיים החברה עומדת בכל ההתניות הנדרשות
 

 יות לספקים ונותני שירותיםוהתחייב -: 11באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 103  150  חובות פתוחים
 266  74  שטרות לפרעון

     
  224  369 

 
 
 

 זכאים ויתרות זכות -: 12באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  
     

 36  187  עובדים ומוסדות בגין שכר
 -  157  מוסדות

 93  131  הוצאות לשלם
     
  475  129 

 

 
 מכשירים פיננסיים  -: 13באור 

 
 נכסים פיננסיים א.

 בדצמבר  31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח  

     
     נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:

 -  98  אשראי לקוחות מיועד לשימוש
     

     פיננסיים בעלות מופחתת:נכסים 
 200  -  פקדונו

 884  668  אשראי ללקוחות, נטו
 400  142  חייבים ויתרות חובה

     
 844,1  810  סה"כ נכסים פיננסיים בעלות מופחתת
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 

 
 התחייבויות פיננסיות, הלוואות נושאות ריבית ואשראים ב.

 

  
שיעור 
 בדצמבר  הריבית

 2019  2020   האפקטיבית  
 אלפי ש"ח    

       הלוואות נושאות ריבית ואשראים שוטפים:
אשראי וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן קצר 

 1,101  1,090  2.56% - 1.75%   ארוךלזמן 
 309  ,3091    5%  )כולל חלות שוטפת( בעלי ענייןצדדים קשורים ו

       
 1,410  2,399    סה"כ הלוואות נושאות ריבית ואשראים שוטפים

       
       שוטפים:לא הלוואות נושאות ריבית ואשראים 

       
 2,229  1,731  2.62%  ראי לזמן ארוך מנותני אשראי אש

 
 פיננסיים סיכונים ניהול בדבר ההנהלה ומדיניות יעדי .ג

 
סיכון תזרימי בעיקר אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני שוק )פעילויות החברה חושפות 

כניתה הכוללת של החברה לניהול ומזומנים בגין שיעור ריבית(, סיכוני אשראי וסיכון נזילות. ת
סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את התנהגות השווקים הפיננסיים ושואפת למזער 

 יה הכספיים של החברה.השפעות שליליות אפשריות על ביצוע
 

בהתאם  מחלקת חיתום וניהול סיכוני אשראי בחברהניהול הסיכונים הפיננסיים מתבצע על ידי 
מזהה,  מחלקת חיתום וניהול סיכוני אשראיידי הנהלת החברה. -על למדיניות המאושרת

ת שיתוף פעולה צמוד עם יחידותיה התפעוליו את הסיכונים הפיננסיים תוך תומגדר כהמערי
לניהולם הכולל של הסיכונים, כמו גם מדיניות  עקרונות הנהלת החברה מספקת .של החברה

סיכונים בגין סיכוני שיעור ריבית, סיכוני אשראי והשקעת  המטפלת בתחומים ספציפיים, כגון
 עודפי כספים.

 
 ריבית -סיכון שוק  .1

 
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד 

 אחזקותיההמחירים לצרכן ושעורי הריבית, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך 
במכשירים פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני 

 שוק במסגרת פרמטרים מקובלים. 
  

האשראי הינו לטווח קצר והריבית על פי רוב מותאמת מרבית ערכת החברה, מאחר ולה
של שינויים בריבית בנק ישראל ללקוח כתוצאה משינוי הריבית במשק, חשיפתה למצבים 

 אינה מהותית.  
 

 המחירים לצרכן אינה מהותית. במדד ולשינויכמו כן, חשיפת החברה לסיכון מטבע חוץ 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 

 
 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול בדבר ההנהלה ומדיניות יעדי .ג

 

 סיכון אשראי .2
 

סיכון האשראי הינו הסיכון המהותי ביותר של החברה. סיכון אשראי הוא הסיכון שצד 
אחד למכשיר פיננסי יגרום להפסד פיננסי אצל הצד האחר על ידי אי עמידה במחויבות. 
סיכון האשראי של החברה נובע בעיקר מהסיכון שבאי עמידת לקוחותיה 

סכום המייצג באופן הטוב ביותר בהתחייבויותיהם לפרעון חובותיהם כלפי החברה. ה
את החשיפה המרבית לסיכון אשראי של החברה, מבלי להתחשב בבטוחה כלשהי 

 המוחזקת, הינה הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים.  
 

אשר מופקדים בתאגידים ופיקדונות  סיכון אשראי נובע גם ממזומנים ושווי מזומנים
 בנקאיים גדולים ומוכרים בישראל.  

 

סיכון האשראי מטופל ברמת החברה. החברה אחראית לניהול וניתוח סיכון האשראי 
בגין כל לקוח חדש בטרם היא מציעה לו תנאי תשלום מקובלים וכן תנאי תשלום. 

המתבססת על מערכת החיתום שפיתחה  במסגרת ההחלטה באם להתקשר עם לקוחות
 ,Credit-Scoring-יתום ולח סט של אלגוריתמיםטכנולוגיית החברה כוללת  החברה.

, ומערכת מתקדמת לניהול אשראי ,payment-כ POS-טכנולוגיה ייחודית למתן אשראי ב
 על ידי רשות החדשנות כטכנולוגיית "מחקר ופיתוח" )מו"פ(. אשר  הוכרה

 
בבסיס הפלטפורמה שפיתחה החברה, עומד אלגוריתם החיתום הייחודי שפיתחה כאמור. 

ם של אלגוריתם זה, על פני מערכות חיתום אונליין, הוא גישתו אחד מהיתרונות הבולטי
הישירה למאגר נתוני האשראי ושילוב הנתונים המתקבלים בו עם מאפיינים רבים 

ת ייטכנולוגנוספים המעידים ומגדירים את סיכון האשראי של הלקוח באופן מיידי. 
 ,מדויקדירוג אשראי ומאפשרת  סיכון באשראי קמעונאיהניתוח  מאפשרתהחברה 

  .בודדות שניותשנעשה באופן דיגיטלי, ללקוחות ארעיים בטווח של 
 

של נתונים מרובים  ניתוח ואימות, טכנולוגיית חיתום האשראי של החברה מבצעת כרייה
הכולל נתונים ממאגר נתוני אשראי של בנק ישראל, ומייצרת פרופיל אשראי מדויק לפיו 

מודל החיתום של החברה מתבצעת החלטה בזמן אמת בדבר אישור או דחיית העסקה. 
יכולת ב ומתמקדמתבסס על מתודולוגיה בנקאית מסורתית לבחינת בקשת אשראי 

יה פיננסית ועמידה בהתחייבויות, איתנות פיננסית של הלווה, היסטורהפירעון 
 אקונומיים נוספים. -ומאפיינים סוציו

 
ית התשלומים ידירוג הלווה משקלל את הדוח על הלווה ממערכת בנק ישראל, היסטור

משלל הגופים המדווחים, רמת האובליגו, גיל, סטטוס משפחתי, וותק תעסוקתי, מקור 
קלולם מביא ליכולת דירוג מדויקת ברמת הסתברות ועוד מאפיינים רבים ששתעסוקה 

 . גבוהה מאוד
 

מאפשר  ,איכותיהשילוב של הטכנולוגיה המתקדמת של החברה ביחד עם מודל החיתום 
 הטכנולוגיה של לבצע הערכת סיכון טובה יותר של הלווה ולהציג נתוני כשל נמוכים.

 יטלי.מדויק יותר בעידן הדיגמהיר וחיתום לבצע  מאפשרת החברה
 
 

 ללקוחות שמועד הפירעוןצרכני הינם אשראי  החברהמאחר ורוב הנכסים הפיננסיים של 
את הפסדי האשראי הצפויים  החברההחודשים הקרובים העריכה  36הינו במהלך 

החודשים הקרובים בהתבסס הן על ניסיון העבר  36-שיתרחשו במשוקללים בהסתברות 
 הניתן הינו  האשראי כמו כן והן על צפי לגבי ההסתברות להתרחשות אירועים עתידיים.

עם זאת, יצויין כי החברה מבצעת  .טחונותיבב מגובה אינומרביתו  ולפיכך צרכניאשראי 
 .16 באורכמפורט ב רוכשיםאות אלו לתאגידים המחאה של הלוו
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 

 
 )המשך( פיננסיים סיכונים ניהול בדבר ההנהלה ומדיניות יעדי .ג

 

בוחנת בשלב ראשון האם ישנם  החברהבעת חישוב ההפרשה בגין הפסדי אשראי חזויים, 
לקוחות אשר בגינם יש לחשב הפרשה ספציפית, וזאת בשל אירוע כשל המחייב בחינה 
ספציפית של הלקוח. אירועי הכשל הינם, בין היתר, פיגור של הלווה בהחזר החוב מעל 

וכן כל אינדיקציה להידרדרות בסיכון האשראי של  פשיטת רגליום, כניסה להליך של  90
 ה שנתגלתה.  הלוו

 

יתרת הלקוחות שלגביהם לא בוצעה הפרשה ספציפית, ביצעה החברה בשלב השני, לגבי 
 ניסיון העבר.חושבה בהסתמך על הפרשה כללית אשר 

 

 סיכון נזילות ד.
 

סיכון נזילות הינו סיכון שהחברה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות 
 ן או נכס פיננסי אחר. תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי שסילוקן יהיה על ידי מזומ

כדי לוודא שקיימים די  , בתחזיות שוטפות של דרישות נזילות בחברהשבוחנת הנהלת החברה
כניות ומזומנים לצרכים התפעוליים. תחזיות אלה מביאות בחשבון מספר גורמים כגון: ת

עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה לותה, החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעי
במטרות של יחסי נזילות מסוימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כמו חוקים או תקנות 

   רגולציה היכן שרלוונטי )לדוגמא הגבלות מטבע(.
 

עודפי מזומנים המוחזקים על ידי החברה, שאינם נדרשים למימון הפעילות כחלק מההון החוזר, 
ופיקדונות לזמן קצוב. אפיקי השקעה אלה נבחרים בהתאם לתקופת  חשבונות עו"שב מופקדים

הפירעון הרצויה או בהתאם למידת הנזילות שלהם כך שלחברה יהיו די יתרות מזומנים, בהתאם 
 לתחזיות האמורות לעיל.  

   
י על פ החברההטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות שאינן נגזרות של 

התחייבויות פיננסיות נגזרות  .למועד הדוחות הכספייםהתקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי 
נכללות בניתוח אם מועדי הפירעון החוזיים שלהם חיוניים להבנת עיתוי תזרימי המזומנים. 

 נם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים.יהסכומים המוצגים בטבלה ה
 

על פי  החברההפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הטבלה שלהלן מציגה את זמני 
 התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים:

 2020בדצמבר,  31ליום 
 

  
 עד

  שנה

משנה 
 עד

  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים עד 

  שנים 4

 4-מ
שנים עד 

  שנים 5
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 ש"חאלפי   
               

הלוואות מתאגידים 
 2,231  -  -  -  -  1,731  500  בנקאיים

התחייבויות לספקים 
 224  -  -  -  -  -  224  ולנותני שירותים
 475  -  -  -  -  -  475  זכאים ויתרות זכות

 554  -  -  -  101  199  254  התחייבויות בגין חכירה
 590  -  -  -  -  -  590  הלוואות לזמן קצר

 1,309  -  -  -  -  1,125  184  הלוואות מבעלי עניין

               
  ,2272  3,055  101  -  -  -  3835, 
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 )המשך( מכשירים פיננסיים -: 31באור 

 
 )המשך( סיכון נזילות ד.

 
 2019בדצמבר,  31ליום 

 

  
 עד

  שנה

משנה 
 עד

  שנתיים

 משנתיים
 3עד 

  שנים

 3-מ
שנים עד 

  שנים 4

 4-מ
שנים עד 

  שנים 5
 5מעל 
 סה"כ  שנים

 ש"חאלפי   
               

הלוואות מתאגידים 
 2,441  -  -  -  1,729  500  212   בנקאיים

התחייבויות לספקים 
 369  -  -  -  -  -  369  ולנותני שירותים
 129  -  -  -  -  -  129  זכאים ויתרות זכות

 300  -  -  -  70  84  146  התחייבויות בגין חכירה
 889  -  -  -  -  -  889  הלוואות לזמן קצר

 309  -  -  -  125  184  -  הלוואות מבעלי עניין
               

  7451,  768  1,924  -  -  -  4374, 
 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסים   .ה

 
חייבים ויתרות חובה,  נטו, ,לקוחות אשראימזומנים ושווי מזומנים, ההנהלה העריכה שיתרת ה

אחרות מהוות  זכאים ויתרות זכותו לתאגידים בנקאיים , התחייבותהתחייבויות לספקים
בקירוב את שווים ההוגן וזאת בשל מועדי הפירעון הקצרים של מכשירים אלו. השווי ההוגן של 
הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה 

 משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
 

  והתחייבויות בשל הטבות לעובדיםנכסים  -: 14באור 
 

 הטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר והטבות לאחר סיום העסקה.
 

 הטבות לאחר סיום העסקה
 

דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או 
לחוק פיצויי פיטורין כמתואר  14לפי סעיף פרישה או לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות הפקדה מוגדרת 

להלן. התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה. חישוב התחייבות החברה בשל 
הטבות לעובדים מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו 

 אשר יוצרים את הזכות לקבלת הפיצויים.
 

הטבה מוגדרת לעל ידי הפקדות המסווגות כתוכנית  חר סיום העסקה ממומנותההטבות לעובדים לא
 הפקדה מוגדרת כמפורט הלן.לאו כתוכנית 

 
 מוגדרת להפקדה תוכניות        

 
פיו -, על1963-ג"לחוק פיצויי פיטורין, התשכ 14לגבי חלק מתשלומי הפיצויים, חלים תנאי סעיף 

בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה  החברההפקדותיה השוטפות של 
מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. הפקדות אלו וכן הפקדות 

 הפקדה מוגדרת.לבגין תגמולים מהוות תוכניות 
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 מסים על הכנסה -: 15באור 

 
  שיעורי המס החלים על החברה א.

 
 .23%הינו  2020 -ו 2019החברות בישראל בשנים שיעור מס 

 
 שומות מס ב.

 
מס סופיות, לרבות שומות מס הנחשבות כסופיות מכוח התיישנות, עד וכולל  שומותלחברה 

 .2015 המסשנת 
 
 הפסדים מועברים לצורכי מס ג.
 

 7,298 מועברים לשנים הבאות בסך שלהפסדים עסקיים לצרכי מס לחברה לתאריך הדיווח 
 .אלו.הפסדים עסקיים בגין  מסים נדחים ינכס הוכרולא  אלפי ש"ח.

 
 מס תיאורטי .ד
 

וההוצאות, הרווחים  בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות התאמה תמובא להלן
מסים , לבין סכום שיעור המס הסטטוטוריבמס לפי  יםהיו מתחייבברווח או הפסד  וההפסדים

 :הפסדאו שנזקף ברווח על ההכנסה 
 

              
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
  2020  2019  2018 
 ש"חאלפי   
       

 (2,729)  (1,603)  225  לפני מסים על ההכנסה)הפסד(  רווח
       

 %23  %23  %23  שיעור המס הסטטוטורי
       

 (628)  (369)  51  מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי מס
       

       מס( בגין: הטבתמס )
       

 18  5  26  הוצאות לא מוכרות והתאמות אחרות
       

 610  364  -  צרו בגינם מסים נדחיםוהפסדים שלא נ
       

ניצול הפסדים להעברה שלא נוצרו בגינם מסים 
 נדחים בעבר

 
(77)  -  - 

       
 -  -  -   מסים על ההכנסה
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  , התקשרויות ושעבודיםערבויותהתחייבויות תלויות,  -: 16באור 

 
 התקשרויות .א

 
 א'רוכש תאגיד עם  התקשרות .1

 

במסגרתו יבצעו החברה א' רוכש תאגיד התקשרה החברה בהסכם עם  2017באפריל  30ביום  .א
קו  התקבל ההסכם במסגרת פיילוט(. - )להלן יניסיונשיתוף פעולה  א'הרוכש והתאגיד 

 .ללקוחות עסקיים לצורך מתן הלוואות את החברהשימש אשר א' הרוכש מהתאגיד  אשראי
 

 
א' ) להלן הסכם שיתוף הפעולה(. רוכש נחתם הסכם נוסף עם תאגיד  2018בחודש יולי 

התאמות במערכת שפותחה על מנת שזו  ערכההחברה  שיתוף הפעולה בהתאם להסכם
את כל אליו רכוש מהחברה והחברה תמחה אשר י, א'הרוכש התאגיד תתאים לצרכי 

של החברה בהלוואות שניתנו ללוים באמצעות הפלטפורמה  הזכויותיה והתחייבויותי
ההלוואות הנמכרות( וזאת לרבות סיכוני  –)להלן א' הרוכש התאגיד ושעברו את אישור 

 האשראי בהלוואות אלו.
 

עם תאגיד ההסכם החדש(   -התקשרה החברה בהסכם חדש )להלן  2019באפריל  16ביום  .ב
א' ירכוש הלוואות הנמצאות או שתהיינה בבעלות הרוכש א' אשר על פיו התאגיד רוכש 

שעם כניסתו לתוקף הסכם הפיילוט והסכם שיתוף התיק החדש הנרכש( ו –החברה )להלן 
 הפעולה כאמור לעיל הגיעו לסיומם.

 
א' הלוואות שונות שנבעו הרוכש ל פי ההסכם החדש, העבירה החברה לבעלות התאגיד ע

 לפירעון יתרת התיק הקיים( בתמורה  -)להלן ב' -לעיל בס"ק א' ו כאמורמשיתופי הפעולה 
. כמו כן, אלפי ש"ח 10,668א' במסגרת הלוואות לזמן קצר בסך של הרוכש החברה לתאגיד 
 . בגין העברת התיק הקיים אלפי ש"ח 600של  סךנוספת ב תמורהקיבלה החברה 

 
 1,976-בסך של כא' רוכש לתאגיד נכון למועד חתימת ההסכם החדש לחברה קיים חוב 

אלפי ש"ח התקבלו עד לתום שנת  1,480-)מתוכם כ אלפי ש"ח מכוח הסכם שיתוף הפעולה
זה נושא ריבית  (, כאשר סכוםאלפי ש"ח 1,976יתרתו הינה  2020בדצמבר,  31וליום  2018

בנוסף, עד להעברת החוב הקיים(.  –בשיעור הריבית הקבוע בתקנות מס הכנסה )להלן 
להעמיד  א'הרוכש התאגיד , התחייב 2019במאי,  31הבעלות בתיק הקיים שהתבצעה ביום 

ריבית  נושא(. החוב הנוסף החוב הנוסף –)להלן אלפי ש"ח  600הלוואת ביניים בסך של 
 2020בדצמבר,  31)יתרת החוב הנוסף ליום  ייפרע באופן שנקבע בהסכםבשיעור פריים ו

 .אלפי ש"ח( 254הינה 
 

אלפי ש"ח לטובת ניהול  700א' מסגרת אשראי בגובה של הרוכש העמיד התאגיד כמו כן, 
. אלפי ש"ח( 180נוצלה מסגרת אשראי בסך  2020בדצמבר,  31, ליום התיק החדש הנרכש

בגין כל ההלוואות אשר תימכרנה כחלק מהתיק החדש הנרכש, תהיה החברה זכאית 
 כפי שנקבע בהסכם. לתמורה 

 
 ב' רוכש תאגיד עם התקשרות .2

 
למימון והמחאת  ב'רוכש  תאגיד עם, התקשרה החברה בהסכם 2019בנובמבר,  13 ביום

 על בהתבסס הלוואות ללויםלהסכם, החברה תעמיד  בהתאםהלוואות ללקוחות קצה. 
, הלוואות אלו ב'הרוכש  התאגיד לאישור בהתאםותמחה,  שונים במסלולים שלה הפלטפורמה

 יבוצע הקרן בגין התשלום. בהסכםלקרן ההלוואה בתוספת מרווח מימון כמפורט  בתמורה
 .ההלוואה המחאת ממועד עסקים ימי 2 בתוך
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 הון -: 17באור 

 
 הרכב הון מניות א.
 

 בדצמבר 31ליום    
  2020  2019 
 מונפק ונפרע  רשום   מונפק ונפרע  רשום   
 מספר המניות  
         

 226,516  1,000,000  226,516  1,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 0.01מניות רגילות בנות 
 

 זכויות הנלוות למניות ב.
 

כל מניה רגילה מזכה בקול הצבעה אחד. בעלי המניות הרגילות זכאים גם לקבל דיבידנד כאשר 
 ,כאשר החלוקה מוכרזת על ידי הדירקטוריון. מאז הקמתהוסכומים לחלוקה קיימים כחוק, 

 .החברה לא הכריזה על דיבידנד
 

  הנפקת מניות   .ג
 

 11,402 החברה תנפיקלפיו  פרטי למשקיענחתם הסכם השקעה בין החברה  2017במהלך נובמבר 
 ש"ח.אלפי  1,635 -של כ סךלתמורה מניות רגילות של החברה ב

ובוצעה הקצאה של העמיד המשקיע את התמורה לחברה ובאותו מועד  2018 ,ינוארחודש ב
  ש"ח ע.נ. כ"א. 0.01מניות רגילות בנות  11,402

 
  תשלום מבוסס מניות   .ד  

 
 -אופציות, הניתנות למימוש ל 6,010 לשעבר וןהעניקה ליו"ר הדירקטוריהחברה  2017בשנת 
ש"ח למניה. האופציות  0.01כ"א כנגד תוספת מימוש בסך  .ש"ח ע.נ 0.01מניות בנות  6,010

 ןיו"ר הדירקטוריו 2018בשנת  .2017בינואר,  1יבשילו בארבע מנות שנתיות שוות החל מיום 
 פרש מתפקידו והאופציות במסגרת התוכנית חולטו.

כתוצאה מפקיעת  2018בדוח רווח והפסד של החברה בשנת  השהוכרההוצאה  ביטול סכום
 אלפי ש"ח. 180 -כהאופציות הסתכם לסך של 

 
 .22, ראה באור הדיווחלאחר תאריך  באשר להענקת אופציות למניות החברה למשקעים ה.

 
 למניה (הפסד) רווח  -: 18באור 

 
 ומדולל בסיסי א.
 

המיוחס לבעלים  (ההפסדהרווח )למניה מחושב על ידי חלוקת והמדולל הבסיסי  (ההפסדהרווח )
הרווח )ההפסד( המדולל  .של החברה בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות

ולא היו ניירות  למניה הינו זהה לרווח )הפסד( הבסיסי למניה בכל התקופות המדווחות מאחר
 ערך המירים. 

 
  2020  2019 2018 

 ח"שאלפי  
      י

 (2,729) (1,603)  225  המיוחס לבעלים של החברה (הפסדרווח )

 041,226 226,516  226,516  הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות המונפקות 
 (.0812) (7.08)  001.  (ש"ח) למניה ומדולל בסיסי (הפסדרווח )
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  הפסד ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  -: 19באור 

 
  הכנסות .א
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 ח"שאלפי   
       

משימוש בפלטפורמה מעמלות  הכנסות
 242  1,023  1,818  והקמת הלוואות

 -  998  1,121  ממימוש הלוואות בשווי הוגן הכנסות
הכנסות ריבית מהלוואות אשר בבעלות 

 249  104  החברה
 

1,078 
       
  3,043  2,270  1,320 

 
 

  הוצאות מכירה ושיווק .ב

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 ח"שאלפי   
       

 382  735  527  ונלוות, משכורות שכר עבודה
 12  157  106  אחרות

       
  633  892  394 

 
 פיתוחו מחקר הוצאות.  ג 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
       

 ,6601  ,5371  ,1061  ואחזקת רכב נלוות ,עבודה שכר
 354  331  165  קבלני משנה

 -  57  128  פחת
 210  233  99  , שכירות ואחזקת מבנים משרדיות

       
  1,498  2,158  2,224 
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 )המשך( הפסד ואפירוטים נוספים לסעיפי רווח  -: 19באור 

 
 הוצאות הנהלה וכלליות.  ד 

 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
       

 424  343  304  עבודה משכורות ונלוות שכר
 152  123  51  מקצועייםשירותים 

 (180)  -  -  *( תשלום מבוסס מניותביטול  
 27  35  52  פחת

 -  99  41  שכירות ואחזקת מבנים, משרדיות
 129  72  65  אחרות

       
  513  672  552 

 
 ד' לעיל. 17*( ראה באור  

 
 מימוןהוצאות   -: 20באור 

  
 לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח  
       

 618  254  111  הלוואות לפעילות הקשורותריבית  הוצאות
 31  31  31  מהלוואות של בעלי ענייןהוצאות ריבית 
 46  42  11  ואחרות עמלות לבנקים

 -  11  26  הוצאות מימון בגין חכירה
       
  179  338  695 

 
 ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות  -: 21באור 

 
 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים א.

 בדצמבר, 31  
  2020  2019 
 ח"שאלפי   
     

 125  125  (1ל עניין )הלוואה מבע
 184  184  (1שטר הון ממנכ"ל החברה )

 -  1,000  (2אה מבעל מניות )והלו
 

 קשוריםעסקאות עם בעלי עניין וצדדים  ב.

 
  לשנה שהסתיימה ביום

 בדצמבר, 31
  2020  2019 2018 
 ח"שאלפי   
      

 שירותים נתוני או החברה לעובדי תגמולים
 1,350  1,217  לחברה

 
1,581 

 (180) -  -  ביטול תשלום מבוסס מניות
 31 31  64  ריבית על הלוואות מבעלי עניין וצדדים קשורים
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 )המשך( ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשוריםיתרות  -: 21באור 

 
 עם צדדים קשורים הסכמים פירוט

 

-כ של בסך הון שטר החברה"ל כהנפיקה החברה לבעל מניות, שהינו גם מנ 2015 במהלך .1
. שטר ההון אלפי ש"ח 125-וכן קיבלה הלוואה מבעל מניות אחר בסך של כ "חש אלפי 184

טרם נפרע שטר ההון.  2020בדצמבר  31תו, נכון ליום שנים ממועד הנפק 5-עומד לפרעון כ
ת גובה ברה אמדה אהח. 2021 ינואר לפני לאועומדת לפירעון  ריבית תנושא האינההלוואה 

שווי הריבית כאמור, נזקף בכל תקופת דיווח לרווח והפסד הריבית אותה הייתה נדרשת ו
 .הון קרןלסעיף הוצאות מימון כנגד רישום 

 

בעל המניות החברה בהסכם הלוואה עם אחד מבעלי מניותיה.  ההתקשר 2020בדצמבר  .2
בשנה  5%, ההלוואה תישא ריבית של 2020במלך ספטמבר ש"ח אלפי  1,000העביר לחברה 

בתשלום אחד או במספר תשלומים, וזאת על פי דרישתו של בעל המניות  לפרעוןותעמוד 
 .2022 בפברואר 1אך לא לפני 

 
מטרת ההלוואה על פי ההסכם הינה לשמש גישור בין מועד זיכוי בית עסק בעסקת הלוואה 
שאושרה ע"י החברה לבין מועד זיכוי החברה בסכום ההלוואה ע"י גופים פיננסים הפועלים 

 בשיתוף עם החברה להם בחרה החברה להמחות את ההלוואה.
 ה החברה את הלוואה.לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי פרע 2021במהלך אפריל 

 

 ' להלן.ג 22באשר לעדכון תנאי העסקת בעלי שליטה ראה באור  .3
 

 מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה אירועים -: 22באור 
 

 שניהחברה התקשרה בהסכם הלוואה עם יום חתימת ההסכם(  –)להלן , 2021באפריל,  20 ביום .א
בהיקף נחותה לחובות בכירים  (, לפיו יעמידו המלווים הלוואה המלווים -להלן ) שלישיים צדדים

החודשים הראשונים מיום חתימת  12מיליון ש"ח ללא ריבית וללא הצמדה למשך  5כולל של 
החברה הנפקה ואז תישא תבצע לא ההסכם וקבלת כספי ההלוואה, אלא אם במהלך תקופה זו 

 השניהרעונה בהתאם לתקופת ההלוואה ממועד השלמת ההנפקה ועד לפי החלריבית לוואה הה
לחברה תעמוד הזכות לפרוע את ההלוואה במלואה או בחלקה בכל שלב בהודעה  )כהגדרתה להלן(.

 יום מראש.  30של 
 

 בשיעור ריבית ההלוואה תישא, (השנייה ההלוואה תקופת -להלן ) זה ממועד חודשים 12 בחלוף
חודשים )ובהנחה כי ההלוואה לא נפרעה עד למועד זה(  24"מ. בחלוף מע בתוספת 7% של שנתי

בתוספת מע"מ. המועד הסופי לפירעון ההלוואה  12%תישא ההלוואה ריבית שנתית בשיעור של 
חודשים מיום חתימת  36( תוך 2( במועד השלמת ההנפקה לציבור; )1הוא המוקדם מבין אלה: )

  .2024באפריל,  28( עד ליום 3ההסכם; )
 

על אף האמור לעיל, ככל והחברה תשלים הנפקה לציבור, אזי כל אחד מהמלווים יהיה רשאי 
מחלקו בהלוואה שהעמיד להון במחיר האפקטיבי למניית החברה בהנפקה. ההמרה  50%להמיר עד 

 ימים לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה.  30תתאפשר עד 
 

למניות רגילות של החברה)  המיריםאופציה  כתביהחברה למלווים  תעניקלקבלת ההלוואה  בנוסף
באפריל,  20ש"ח ע.נ.  כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל ממועדה הקצאתם, קרי  0.01בנות 
 כפי שנקבע בהסכם.במחיר מימוש  2025באפריל,  30, ועד יום 2021

 

פעילותה העסקית למתן אשראי מסגרות אשראי לצורך שלוש לאחר תאריך המאזן אושרו לחברה  .ב
 P+1.8%בתנאי אשראי של  מיליון ש"ח 65תאגידים בנקאיים בסך כולל של משלושה ללקוחותיה 

. נכון למועד אישור הדוחות הכספיים המסגרות נמצאות בתהליכי P +2.2% (3.5% - 3.9%) -ל
 הקמה. המסגרות כפופות לשעבוד חשבון ייעודי בכל תאגיד בנקאי. 

  



 פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ
 באורים לדוחות הכספיים 

-  34  - 

 
 )המשך( מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה אירועים -: 22באור 

 

הנפקה החברה לבעלי מניות שטרי הון צמיתים כנגד הזרמת מזומן בסך  2021באוגוסט,  19ביום  .ג
 םואינם נושאים ריבית וניתני אמיליון ש"ח. שטרי הון הצמיתים אינם צמודים למדד כל שהו 2.6

 לפרעון בהחלטת דירקטוריון החברה בלבד.

 

הגישה החברה טיוטת תשקיף להנפקה לראשונה של מניות החברה לציבור.  2021ביוני,  21יום ב .ד
 נקבע הדלהלן:טיוטת התשקיף וכתנאי להשלמת ההליך והפיכתה לחברה ציבורית לבהתאם 

 
אופציות )שאינן סחירות או תגמול הונית להקצאת תכנית  לאשר דירקטוריון החברהבכוונת   .1

על ידי החברה האינטרסים של , לצורך קידום ו/או מניות רגילות של החברה רשומות למסחר(
, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים של החברה או של נושאי משרה ,לעובדיםמתן תמריץ 

חברות קשורות ע"י רכישת זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות על ידי הענקה של אופציות 
תו ניצע תמריץ נוסף, לרבות על דרך של עידוד תחושת או מניות לטובתם ובכך להעניק לאו

שהוסמכה על  ועדה. תכנית האופציות תנוהל על ידי דירקטוריון החברה, או על ידי השותפות
 .ידי הדירקטוריון לנהל תכנית זו

 
 החברה מנכל שכר עדכון  .2

 
להשלמת  בכפוף. היווסדה"ל החברה מיום כמנכמכהן ה הינו מייסד משותף מר יניב גילאור
עם מר גילאור. בהתאם להסכם העסקה  חדשהסכם העסקה  לתוקפו יכנס, הנפקה לציבור

ח )במונחי עלות מעביד( עבור אלפי ש" 80גיל אור לשכר חודשי בסך של  מרהחדש, יהיה זכאי 
, יהיה בנוסףהיקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה השכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. 

רווח הובלבד ש של החברה הרווח הנקימ 2.5%למענק שנתי שיעמוד על זכאי מר גיל אור 
מר יניב  .מבניהם הגבוה, בשנה חודשיות משכורות 3 או, ש"חמיליון  1-יהיה מעל ל הנקי

זכאי למקדמות רבעוניות על חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו של כל רבעון  גילאור
בגין אותו רווח הנקי או בסמוך לכך, תתבצע בדיקת זכאותו לבונוס הרווחיות תוך בחינת ה

רבעון חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה נכון לאותו מועד. ההתחשבנות עם 
קדמות תיעשה על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים של ביחס למ גילאוריניב  מר

. מר גיל אור התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות האמורות ההחבר
לעיל, ככל שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך לצורך מילוי תפקידו. תקופת ההתקשרות 

שאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים ר
 חודשים ) 6תקופת אי תחרות של  נקבעה כן כמו  ימים מראש 90מוקדמת בכתב שתשלח 

 .בפועל ההסכם סיום ממועד שיחל( הנלווים התנאים כל כולל מלא בתשלום
 

להסכם ההעסקה, החברה העמידה לרשות מר גילאור טלפון נייד לצורכי עבודתו,  בהתאם
החזר הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין עבודתו. כמו כן, ו בחירתו לפי רישוי בקבוצת רכב

 משכורות. 3נקבע כי בכפוף להשלמת ההנפקה, מר גיל אור יהיה זכאי למענק הנפקה של 
 

החברה, בהתאם לסעיף  שלגילאור כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות  למר יוענקוכמו כן 
 , כפי שתקבעענקו בהתאם לתוכנית האופציות של החברה. האופציות הוה)ב( לפקוד 102

 לעיל. 1כאמור בסעיף 
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 )המשך( מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה אירועים -: 22באור 

 
 סמנכ"ל טכנולוגיות הראשיעדכון שכר   .3

 
החל מיום  החברההינו מייסד משותף המכהן כסמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של  יוחנן גיא מר

 עם חדשהסכם העסקה  לתוקפו יכנס, הנפקה לציבורשל החברה. בכפוף להשלמת  היווסדה
אלפי  80לשכר חודשי בסך של  יוחנן מרזכאי  מר יוחנן. בהתאם להסכם העסקה החדש, יהיה

 צמוד יהיה השכרש"ח )במונחי עלות מעביד( עבור היקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה. 
ווח רמה 2.5%, יהיה זכאי מר יוחנן למענק שנתי שיעמוד על בנוסף. לצרכן המחירים למדד

משכורות חודשיות  3, או ש"חמיליון  1-יהיה מעל ל ווח הנקירובלבד שה הנקי של החברה
זכאי למקדמות רבעוניות על חשבון בונוס הרווחיות  יוחנן גיא מרבשנה, הגבוה מבניהם. 

כאותו לבונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו של כל רבעון או בסמוך לכך, תתבצע בדיקת ז
בגין אותו רבעון חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה  רווח הנקי תוך בחינת ה

ביחס למקדמות תיעשה על בסיס הדוחות  יוחנן גיא מרנכון לאותו מועד. ההתחשבנות עם 
התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר  יוחנן. מר ההכספיים המבוקרים השנתיים של החבר

העבודה הרגילות האמורות לעיל, ככל שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך לצורך  לשעות
מילוי תפקידו. תקופת ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי 

 נקבעה כן כמו ימים מראש. 90להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 
 ממועד שיחל( הנלווים התנאים כל כולל מלא שלוםבת חודשים ) 6תקופת אי תחרות של 

 .בפועל ההסכם סיום
 

 רכבטלפון נייד לצורכי עבודתו,  יוחנןלהסכם ההעסקה, החברה העמידה לרשות מר  בהתאם
, כן כמוהחזר הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין עבודתו. ו בחירתו לפי רישוי בקבוצת

 .משכורות 3 של הנפקה למענק זכאי יהיה יוחנן מר, ההנפקה להשלמת בכפוף כי נקבע
 

החברה, בהתאם לסעיף  שליוחנן כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות  למר כמו כן יוענקו
כפי שתקבע . האופציות הוענקו בהתאם לתוכנית האופציות של החברה ה)ב( לפקוד 102

 לעיל. 1כאמור בסעיף 
 

, באופן שלאחר 100-ל 1המניות של החברה ביחס של , בוצע פיצול בהון 2021באוגוסט,  26ביום  .ה
מניות  100,000,000-ש"ח המחולקים ל 10,000השינוי, הון המניות הרשום של החברה מד על סך של 

ש"ח ערך נקוב כל אחת. נתוני המניות בדוח כספי זה לא הותאמו  0.0001רגילות של החברה בנות 
 פרע בנתון רווח למניה.באופן שמשקף את פיצול ההון, למעט התאמה למ
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 פרופורמה    - :23באור 

 
לעיל, בדבר עדכון הצפוי בהסכם בעסקת מנכ"ל החברה וסמנכ"ל  2-ו (1)'ג 22 יםבהמשך לאמור בבאור

טכנולוגיות ראשי, להלן השפעת ההסכמים כאמור על הנתונים בתקופות הדיווח בהנחה שההסכמים 
 הנ"ל היו בתוקף בכל תקופות הדיווח:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
- - - - - - - 

 

  
 31לשנה שהסתיימה ביום 

  2020בדצמבר, 

 
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2019בדצמבר, 

  
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2018בדצמבר, 

 

 

כמוצג בדוחות 
  כספיים אלה

נתוני 
פרופורמה 
כולל הסכם 

הניהול 
  כאמור

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

  אלה

נתוני 
פרופורמה  
כולל הסכם 

הניהול 
  כאמור

כמוצג 
בדוחות 

  כספיים אלה

נתוני 
פרופורמה  
כולל הסכם 

הניהול 
 כאמור

 מבוקר  

 אלפי ש"ח  

             

 2,656  2,224  2,586  2,158  2,024  1,498  הוצאות מחקר ופיתוח

             

 658  552  814  672  689  513  הוצאות הנהלה וכלליות

             

 (3,267)  (2,729)  (2,173)  (1,603)  (477)  225  רווח נקי )הפסד(

             



 

2 

 
 
 
 

 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
 

 בע"מפיימנט טכנולוגיות פיננסיות לבעלי המניות של 
 

 
 מבוא 

 
החברה(, הכולל את הדוח  –)להלן  בע"מטכנולוגיות פיננסיות  פיימנטסקרנו את המידע הכספי המצורף של 
, השינויים בהון הכולל הפסדה עלואת הדוחות התמציתיים  2021ביוני  30התמציתי המאוחד על המצב הכספי ליום 

ותזרימי המזומנים לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה באותו תאריך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה 
"דיווח כספי לתקופות  - IAS 34 של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי ולהצגה

דוחות תקופתיים )ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 
 בהתבסס על סקירתנו.  . אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו1970-התש"ל (ומיידיים

 
 היקף הסקירה 

 
"סקירה של מידע כספי  -של לשכת רואי חשבון בישראל  2410 (ישראל)ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה 

סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". 
מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נוהלי סקירה אנליטיים ואחרים. 
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל 

 השיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. ולפיכך אינה מאפשרת לנו ל
 בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת. 

 
 מסקנה 

 
בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות 

 . IAS 34שבונאות בינלאומי המהותיות, בהתאם לתקן ח
בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי 

דוחות תקופתיים )הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך 
 .1970-, התש"ל(ומיידיים

 
 הלב תשומת הפניית

 
 של מצטבריםהפסדים ' בדבר ו 1 בבאורלאמור  הלב אנו מפנים את תשומת הנ"ל, לסייג את חוות דעתנו מבלי

 לחברה ,כן כמו .אלפי ש"ח אשר מומנו בעיקר באמצעות השקעות הוניות 8,905של  בסךהחברה מיום הקמתה 
יחד עם זאת, . 2021ביוני,  30בתקופה שהסתיימה ביום "ח, ש אלפי 518 בסך שוטפת מפעילות שלילי מזומנים תזרים

מיליון ש"ח. להערכת הנהלת החברה  5גייסה החברה ממשקיעים הלוואות נחותות בסך בתקופת הדיווח 
והדירקטוריון, לחברה היכולת להתאים את היקף העלויות ללא פגיעה מהותית בהכנסות וביכולתה של החברה 

 וד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין.להמשיך בפעילותה העסקית ולעמ
 
 
 
 

 אביב,-תל
 2021באוגוסט,  30

 וסט פורר גבאי את קסיררק
 רואי חשבון
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 דוחות  על המצב הכספי

 

 הסעיף

 ביוני 30ליום 
2021 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

 ביוני 30ליום 
2020 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

 31ליום 
 בדצמבר

2020 
 מבוקר

 ש"חאלפי 
    נכסים שוטפים

 787 240 3,858 מזומנים ושווי מזומנים
 1,091 461 - מזומן מיועד לשימוש ופיקדונות
 98 92 391 אשראי לקוחות מיועד למימוש

 271 338 557 אשראי ללקוחות, נטו
 142 306 534 חייבים ויתרות חובה

 5,340 1,437 2,389 

    נכסים לא שוטפים
 397 439 795 נטו, אשראי לקוחות לזמן ארוך

 530 217 510 נכס זכות שימוש
 - - 325 הוצאות הנפקה מראש

 66 75 80 , נטורכוש קבוע
 1,710 731 993 

 7,050 2,168 3,382 

    התחייבויות שוטפות
של אשראי  הלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות

 1,521 715 לזמן ארוך
 

1,090 
 224 192 163 התחייבויות לספקים ונותני שירותים

 475 403 559 זכאים ויתרות זכות
 241 90 244 התחייבות בגין חכירהחלות שוטפת של 

 - - 76 (4)באור  הלוואה ממשקיעים רכיב המרה
 184 184 184  הלוואות בעלים

 1,941 2,390 2,214 
    התחייבויות לא שוטפות

 1,731 1,878 1,500 אשראי לזמן ארוך מנותני אשראי 
 1,125 125 125 הלוואת בעלים

 - - 4,272 (4)באור  הלוואה ממשקיעים רכיב חוב
 - - 798 (4)באור  כתבי אופציה שניתנו למשקיעים
 230 96 204 התחייבות בגין חכירה לזמן ארוך

 6,899 2,099 3,086 
    הון המיוחס לבעלי מניות החברהגרעון ב

 2 2 2 הון מניות
 6,928 6,928 6,928 פרמיה על מניות 
 170 155 185 קרנות הון אחרות

 (9,018) (9,406) (8,905) הפסדיתרת 

 (1,918) (2,321) (1,790)  גרעון בהון

 7,050 2,168 3,382 

 
 

          2021באוגוסט,  30
תימת יו"ר ח

 חתימת סמנכ"ל כספים חתימת מנכ"ל דירקטוריון

 תאריך אישור הדוחות הכספיים
  אורי שוקר

 יו"ר דירקטוריון
 יניב גילאור

 מנכ"ל
 חיחינאשוילי מיכאל

 סמנכ"ל כספים
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 הכולל  הפסדהדוחות  על 
 
 

 הסעיף

החודשים  6-ל
שהסתיימו ביום 

 ביוני 30
2021 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

)למעט נתוני 
 למניה(הפסד 

החודשים  6-ל
שהסתיימו ביום 

 ביוני 30
2020 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

)למעט נתוני 
 הפסד למניה(

לשנה 
 שהסתיימה ביום

 בדצמבר 31
2020 

 מבוקר
 ש"חאלפי 

)למעט נתוני 
 הפסד למניה(

 3,043 809 2,856 הכנסות
 (179) (60) (277) הוצאות מימון

 5 6 (6) שינוי בהפרשה להפסדי אשראי

 2,869 755 2,573 נטו ,הכנסות"כ סה

    
 633 105 866 הוצאות מכירה ושיווק
 1,498 628 1,189 הוצאות מחקר ופיתוח

 513 185 405 הוצאות הנהלה וכלליות 

 2,644 918 2,460 תפעול הוצאות"כ סה

 225 (163) 113 לפני מסים על ההכנסה (הפסדרווח )

 - - - מסים על ההכנסה 

 225 (163) 113  )הפסד(רווח נקי 

 225 (163) 113 כולל (הפסדרווח )

    (:ש"חלמניה רגילה המיוחס לבעלי מניות החברה )ב (הפסדרווח )
 0.01 (0.007) 0.005  )*( בסיסי ומדולל

 
 

 .ד'5, ראה ביאור 2021שבוצע בחודש אוגוסט  )*( הותאם למפרע בעקבות פיצול הון
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 דוחות  על השינויים בהון 

 

  
 הון
  תהמניו

פרמיה על 
  מניות

קרן הון 
בעל 
  שליטה

בגין  קרן
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
  מניות 

יתרת 
 סה"כ  הפסד

 אלפי ש"ח  
 

             
 (1,918)  (9,018)  -  170  6,928  2  )לא מבוקר( 2021בינואר,  1יתרה ליום 

             
 15  -  -  15  -  -  עניין בעלי עם מעסקאות הונית הטבה

             
 113  113  -  -  -  -  כוללרווח סה"כ 

             
 (1,790)  (905,8)  -  185  6,928  2  )לא מבוקר( 2021, ביוני 30יתרה ליום 

 

  
 הון

  תהמניו
פרמיה על 

  מניות

קרן הון 
בעל 

  שליטה

בגין  קרן
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

 

יתרת 
 סה"כ  הפסד

 אלפי ש"ח  
 

 (2,174)  (9,243)  -  139  6,928  2  )מבוקר( 2020בינואר,  1יתרה ליום 
             

 16  -  -  16  -  -  עניין בעלי עם מעסקאות הונית הטבה
             

 (163)  (163)  -  -  -  -  סה"כ הפסד כולל
             

 (2,321)  (69,40)  -  155  6,928  2  )לא מבוקר( 2020, ביוני 30ם יתרה ליו
 

  
 הון

  תהמניו
פרמיה על 

 מניות

קרן הון  
בעל 

 שליטה

 

בגין  קרן
עסקאות 
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

 

יתרת 
 סה"כ  הפסד

 ש"חאלפי   
 (2,174)  (9,243)  -  139  6,928  2  )מבוקר( 2020, בינואר 1יתרה ליום 

             
 31  -  -  31  -  -  עניין בעלי עם מעסקאות הונית הטבה

             
 225  225  -  -  -  -  כולל  רווחסה"כ 

             
 (1,918)  (9,018)  -  170  6,928  2  )מבוקר( 2020בדצמבר,  31יתרה ליום 
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 דוחות  על תזרימי המזומנים

 
 

 הסעיף

החודשים  6-ל
שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 
2021 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

החודשים  6-ל
שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 
2020 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר
2020 

 מבוקר
 ש"חאלפי 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 225 (163) 113 (הפסדרווח נקי )

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

    התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
 180 83 140 כולל בגין נכסי זכות שימוש פחת והפחתות

 6 28 184 מימון, נטוהוצאות 

 324 111 186 
    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:

 118 15 (977) באשראי לקוחותירידה )עלייה( 
 258 94 (717) ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה

 (295) (145) (195) בהלוואות לזמן קצר (ירידה )עלייה
 346 274 84 עלייה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות

 (908) (278) 1,091 ירידה )עלייה( במזומנים מיועדים לשימוש
 (4) 277 (180) עלייה )ירידה( בקו אשראי מנותן אשראי

 (145) (178) (61) ספקים ונותני שירותיםירידה ב 
 (955) 59 (630) 

    מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
 104   מיסים ששולמו

 (53)   ריבית שהתקבלה
   51 

 (168) 7 (518) שוטפת (ששימשו לפעילותנבעו מפעילות )מזומנים נטו 
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 דוחות  על תזרימי המזומנים

 
 

  הסעיף

החודשים  6-ל
שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 
2021 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

החודשים  6-ל
שהסתיימו 

 ביוני 30ביום 
2020 

 לא מבוקר
 ש"חאלפי 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר
2020 

 מבוקר
 ש"חאלפי 

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (16) (10) (32)  רכישת רכוש קבוע

 200 200 -  מימוש השקעה בפקדונות

 184 190 (32)  מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( השקעה

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 (204) (79) (148)  התחייבות בגין חכירה פרעון
 1,000 - -  קבלת הלוואה מבעל עניין
 - - (1,000)  פרעון הלוואה מבעל עניין

 - - 4,234  רכיב חוב-ממשקיעיםהלוואות נחותות קבלת 
   76  רכיב המרה -ממשקיעים ות נחותותקבלת הלווא

 - - 690  תקבולים בגין כתבי אופציה ממשקיעים
 (210) (63) (231)  פרעון הלוואה מנותני אשראי לזמן ארוך

 586 (142) 3,621  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

 602 55 3,071  עלייה במזומנים ושווי מזומנים

 185 185 787  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 787 240 3,858  יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

     פעילויות מהותיות שלא במזומן

 395 - 102  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה
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 כללי -: 1באור 
 
 2014בדצמבר,  9החברה( נוסדה ונרשמה ביום  –)להלן  פיימנט טכנולוגיות פיננסיות  בע"מ א.

שינתה החברה את שמה  2021ביוני,  2והחלה לפעול מאותו מועד. לאחר תאריך המאזן, ביום 
 מקרדיט שופ בע"מ לשמה הנוכחי.

 
 POS – Point Of) המכירה בנקודות הצרכני האשראי דרך על התשלומים תחוםב החברה פועלת ב.

Sale .)מותג ה החברה פועלת תחת""PaymenT  ובאמצעות מערכתPaymenT תפלטפורמ, המהווה 
אגב רכישת  ,איכותי דרך בתי עסק כאמצעי תשלוםצרכני למכירת אשראי תשלומים טכנולוגית 

 שונים עסק בבתי תשלום כאמצעי הלוואותדרך הפלטפורמה, מעניקה החברה מוצר או שירות. 
חי של החברה, לחברה שיתופי פעולה עם במסגרת המודל העסקי הנוכ .העסק בתי ללקוחות

הלוואות לאחר החברה לגופים המממנים את מרבית מחזור הממחה גופים מממנים שבמסגרתם 
מכירה מלאה ומוחלטת של ההלוואה המהווה  (True SALE)" מכר אמיתי" בעסקתכריתתן 

( T+1העוקב )וסיכוני האשראי לגופים המממנים ביום העסקים תקבולי הריבית את  תכוללה
 על בסיס יום יומי.

 
החברה בעלת אישור המשך עיסוק למתן אשראי )מכוח בקשה כ"עוסק ותיק" כהגדרת מונח זה  ג.

 2016-, התשע"ו(לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )שירותים פיננסיים מוסדרים 115בסעיף 
 ,מורחב למתן אשראיהגישה החברה בקשה לרישיון  29.05.2017 ביום .חוק הפיקוח( - )להלן

   שיון האמור.יהדוחות הכספיים טרם התקבל הר אישור . למועדלחוק הפיקוחבהתאם 
 
של החברה, הוכרה על ידי רשות החדשנות והמדען  פרי פיתוחההרחבה טכנולוגית התשתית ה ד.

 . הראשי כ"מחקר ופיתוח" )מו"פ(
 
ג לתקנות ניירות ערך )דוחות 5בתקנה , החברה הינה תאגיד קטן, כמשמעותו הדוחותלמועד  .ה

ג לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף טיוטת 6, ובתקנה 1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
ירקטוריון החברה החליט לאמץ את כל ההקלות . ד1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט –תשקיף 

 .ד לתקנות הדוחות5בתקנה  לתאגיד קטןהרלוונטיות 
 
בעיקר אשר מומנו  אלפי ש"ח 8,905בסך של מיום הקמתה  מצטברים לחברה נגרמו הפסדים ו.

 518. כמו כן, לחברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך באמצעות השקעות הוניות
 מזומנים ושווי. יתרת המזומנים , בהתאמה2021, ביוני 30אלפי ש"ח, בתקופה שהסתיימה ביום 

 . ח"שאלפי  3,858הינה  2021 ביוני 30 ליוםשל החברה 
 

, להשקעות נוספות בחברה על סמך ניסיון העבר ועל אף שאין התחייבות מצד משקיעים
והיה ותוכניות העבודה העתידיות של החברה אשר צופות רווחיות משמעותית להערכת החברה 

יהיה ביכולתה לגייס הון ממשקיעים קיימים ו/או ממשקיעים חדשים כפי שהוכיחה לא ימומשו, 
את היקף העלויות  להתאיםשנות קיומה. אולם במידה ולא יגויס הון נוסף החברה תוכל  במהלך

בשיעור משמעותי וזאת באופן שיגרום להאטה )בעיקר צמצום פעילות מחקר ופיתוח( השנתיות 
, אך יאפשר לחברה ולאיזון תפעולי לא מהותית בקצב הגידול בהכנסות ההוצאות והאטהבקצב 

 .  הידועות למועד אישור הדוחות הכספיים בהתחייבויותיה להמשיך לפעול ולעמוד
 

שאושרו על ידי  תובהתאם לתוכניות העבודה העתידיולהערכת הנהלת החברה והדירקטוריון,  
ביכולתה של החברה להמשיך בפעילותה העסקית ולעמוד בהתחייבויותיה הנהלת החברה, 

 .הקיימות והצפויות בעתיד הנראה לעין
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  -: 2באור 
 

המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 למעט אם נאמר אחרת. 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים

 
דיווח כספי לתקופות ביניים,  34הדוחות הכספיים ביניים  ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

-להוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"לוכן בהתאם 
1970. 

 
המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת הדוחות הכספיים ביניים עקבית לזו שיושמה בעריכת 

 .'3בבאור האמור למעט הדוחות הכספיים השנתיים 
 

 חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSגילוי לתקני   -: 3באור 
 

 על ההכנסה מסים IAS 12 -ל תיקון 

 IAS :)להלן , מסים על ההכנסה12תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  - IASB פרסם ה 2021במאי 
אשר מצמצם את תחולת 'חריג ההכרה לראשונה' במסים נדחים המובא בסעיפים  " או התקן( "12

 "התיקון"(.)להלן:  – IAS 12 ל 24 -ו 15

הכרה בנכסי והתחייבויות  IAS 12 במסגרת הנחיות ההכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים, מחריג
מסים נדחים בגין הפרשים זמניים מסוימים הנובעים מההכרה לראשונה בנכסים והתחייבויות 

ג בעסקאות מסוימות. חריג זה מכונה 'חריג ההכרה לראשונה'. התיקון מצמצם את תחולת 'חרי
ההכרה לראשונה' ומבהיר כי הוא אינו חל על הכרה בנכסי והתחייבויות מסים נדחים הנובעים 
מעסקה אשר אינה צירוף עסקים ואשר בגינה נוצרים הפרשים זמניים שווים בחובה ובזכות גם אם 

 .הם עומדים ביתר תנאי החריג

 חריו. יישום מוקדם אפשרי.או לא 2023בינואר  1התיקון ייושם בתקופות שנתיות המתחילות ביום 
התיקון ייושם החל מתחילת תקופת  -בנוגע לעסקאות חכירה והכרה בהתחייבות בגין פירוק ושיקום 

הדיווח המוקדמת ביותר המוצגת בדוחות הכספיים בהם התיקון יושם לראשונה, תוך זקיפת 
אחר בהון, ככל ההשפעה המצטברת של היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים )או רכיב 

 שרלוונטי( למועד זה.
 

להערכת החברה, לתיקון לעיל לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים של החברה.
  

 
 הלוואות -: 4באור 

 
 צדדים שניהחברה התקשרה בהסכם הלוואה עם יום חתימת ההסכם(  –)להלן , 2021באפריל,  20 ביום

 5בהיקף כולל של נחותה לחובות בכירים  עמידו המלווים הלוואה (, לפיו יהמלווים -להלן ) שלישיים
החודשים הראשונים מיום חתימת ההסכם וקבלת כספי  12מיליון ש"ח ללא ריבית וללא הצמדה למשך 

ממועד  החלריבית לוואה הההחברה הנפקה ואז תישא לא תבצע ההלוואה, אלא אם במהלך תקופה זו 
לחברה תעמוד  )כהגדרתה להלן(. השניהאם לתקופת ההלוואה השלמת ההנפקה ועד לפירעונה בהת

 יום מראש.  30הזכות לפרוע את ההלוואה במלואה או בחלקה בכל שלב בהודעה של 
 

 שנתי בשיעור ריבית ההלוואה תישא(, השנייה ההלוואה תקופת -להלן ) זה ממועד חודשים 12 בחלוף
חודשים )ובהנחה כי ההלוואה לא נפרעה עד למועד זה( תישא  12"מ. בחלוף מע בתוספת 7% של

בתוספת מע"מ. המועד הסופי לפירעון ההלוואה הוא המוקדם  12%ההלוואה ריבית שנתית בשיעור של 
( עד ליום 3חודשים מיום חתימת ההסכם; ) 36( תוך 2( במועד השלמת ההנפקה לציבור; )1מבין אלה: )

 . 2024באפריל,  28
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 )המשך( הלוואות -: 4באור 
 

על אף האמור לעיל, ככל והחברה תשלים הנפקה לציבור, אזי כל אחד מהמלווים יהיה רשאי להמיר 
מחלקו בהלוואה שהעמיד להון במחיר האפקטיבי למניית החברה בהנפקה. ההמרה תתאפשר  50%עד 
 ימים לאחר רישום מניות החברה למסחר בבורסה.  30עד 

 
מרה כהתחייבות פיננסית, כאשר לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי החברה מודדת את רכיב הה

, אשר הינו מועד 2021באפריל,  20ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. השווי ההוגן של רכיב ההמרה ליום 
 30אלפי ש"ח. לא חל שינוי מהותי בשווי ההוגן רכיב ההמרה ליום  76-ההכרה הראשוני, הסתכם ל

 בפרמטרים הבאים:  על ידי תוך שימוש  בלאק אנד שולסמודל  בסיסחושב על ההוגן  השווי. 2021ביוני, 
 

 26.39   תנודתיות צפויה במחירי המניה )%(
 0.3   ריבית חסרת סיכון )%(

 0.08   אורך חיים )שנים(
 

 
 למניות רגילות של החברה המיריםאופציה  כתביהחברה למלווים  תעניקלקבלת ההלוואה  בנוסף
קרי לאחר בכפוף  ש"ח ע.נ.  כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש החל ממועדה הקצאתם, 0.01בנות 

 חודשים ממועד השלמתה המוצלחת של ההנפקה הציבורית ואילך, 48השלמת ההנפקה, לתקופה של 
 כפי שנקבע בהסכם.במחיר מימוש 

 
החברה מודדת את כתבי האופציה כהתחייבות פיננסית, כאשר לאחר ההכרה הראשונית, שינויים  

אשר  ,2021באפריל,  20ליום של כתבי האופציה השווי ההוגן בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. 
אלפי  798—, הסתכם ל2021ביוני,  30, וליום ש"חאלפי  690 -הסתכם להינו מועד ההכרה הראשוני, 

 בפרמטרים הבאים:  על ידי תוך שימוש  בלאק אנד שולסמודל  בסיסחושב על השווי ההוגן . ש"ח
 

 2021ביוני  30  2021באפריל  20  
 26.39  26.39  תנודתיות צפויה במחירי המניה )%(

 0.3  0.3  ריבית חסרת סיכון )%(
 4.17  4.36  אורך חיים )שנים(

 
 בתקופת הדיווח ולאחריהאירועים מהותיים  -: 5באור 

 

מסגרות אשראי לצורך פעילותה העסקית למתן אשראי  שתיאושר  לחברה , 2021בחודש מרץ  .א
מכל תאגיד בנקאי. לאחר תאריך מיליון ש"ח  25של תאגידים בנקאיים בסך  משתיללקוחותיה 

מיליון ש"ח. תנאי  15המאזן אושר לחברה מסגרת אשראי נוספת מתאגיד בנקאי אחר בסך של 
 P +2.2% (3.5% - 3.9%.) -ל P+1.8%האשראי של מסגרות אלו הינם 

 
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים המסגרות נמצאות בתהליכי הקמה. המסגרות כפופות 

 ייעודי בכל תאגיד בנקאי.לשעבוד חשבון 
 

, הנפיקה החברה לבעלי מניות שטרי הון צמיתים כנגד הזרמת מזומן בסך 2021באוגוסט,  19ביום  .ב
מיליון ש"ח. שטרי הון הצמיתים אינם צמודים למדד כל שהוא ואינם נושאים ריבית וניתנים  2.6

 לפרעון בהחלטת דירקטוריון החברה בלבד. 

 

ישה החברה טיוטת תשקיף להנפקה לראשונה של מניות החברה לציבור. הג 2021ביוני,  21ביום  .ג
 :כדלהלןבהתאם לטיוטת התשקיף וכתנאי להשלמת ההליך והפיכתה לחברה ציבורית נקבע 
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 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 5באור 

 
)שאינן סחירות או אופציות תגמול הונית להקצאת תכנית  לאשר דירקטוריון החברהבכוונת   .1

על ידי החברה האינטרסים של , לצורך קידום ו/או מניות רגילות של החברה רשומות למסחר(
, דירקטורים, יועצים ונותני שירותים של החברה או של נושאי משרה ,לעובדיםמתן תמריץ 

חברות קשורות ע"י רכישת זכות בעלות בחברה או להגדיל בעלות על ידי הענקה של אופציות 
או מניות לטובתם ובכך להעניק לאותו ניצע תמריץ נוסף, לרבות על דרך של עידוד תחושת 

שהוסמכה על  ועדה. תכנית האופציות תנוהל על ידי דירקטוריון החברה, או על ידי השותפות
 .ידי הדירקטוריון לנהל תכנית זו

 
 החברה מנכל שכר עדכון  .2

 
להשלמת  בכפוף. היווסדה"ל החברה מיום מנככמכהן ה הינו מייסד משותף מר יניב גילאור  

עם מר גילאור. בהתאם להסכם העסקה  חדשהסכם העסקה  לתוקפו יכנס, הנפקה לציבור
ח )במונחי עלות מעביד( עבור אלפי ש" 80גיל אור לשכר חודשי בסך של  מרהחדש, יהיה זכאי 

, יהיה בנוסףהיקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה השכר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן. 
יהיה מעל רווח הנקי ובלבד שהרווח הנקי מה 2.5%זכאי מר גיל אור למענק שנתי שיעמוד על 

זכאי  גילאורמר יניב  .מבניהם הגבוה, בשנה חודשיות משכורות 3 או, ש"חמיליון  1-ל
למקדמות רבעוניות על חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך שבסיומו של כל רבעון או בסמוך 

בגין אותו רבעון חולף רווח הנקי לכך, תתבצע בדיקת זכאותו לבונוס הרווחיות תוך בחינת ה
יניב  מרעל בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה נכון לאותו מועד. ההתחשבנות עם 

. הלמקדמות תיעשה על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים השנתיים של החברביחס  גילאור
מר גיל אור התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות האמורות לעיל, ככל 
שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך לצורך מילוי תפקידו. תקופת ההתקשרות הינה לתקופה 

רשאי להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת  בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים
 בתשלוםחודשים ) 6תקופת אי תחרות של  נקבעה כן כמו  ימים מראש 90בכתב שתשלח 

 .בפועל ההסכם סיום ממועד שיחל( הנלווים התנאים כל כולל מלא
 

להסכם ההעסקה, החברה העמידה לרשות מר גילאור טלפון נייד לצורכי עבודתו,  בהתאם  
החזר הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין עבודתו. כמו כן, ו בחירתו לפי רישוי בקבוצת רכב

 משכורות. 3נקבע כי בכפוף להשלמת ההנפקה, מר גיל אור יהיה זכאי למענק הנפקה של 
 

החברה, בהתאם לסעיף  שלגילאור כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות  למר כמו כן יוענקו  
, כפי שתקבע פציות הוענקו בהתאם לתוכנית האופציות של החברה. האוה)ב( לפקוד 102

 לעיל. 1כאמור בסעיף 
 

 סמנכ"ל טכנולוגיות הראשיעדכון שכר   .3
 

החל מיום  החברההינו מייסד משותף המכהן כסמנכ"ל הטכנולוגיות הראשי של  יוחנן גיא מר  
 עם חדשהסכם העסקה  לתוקפו יכנס, הנפקה לציבורשל החברה. בכפוף להשלמת  היווסדה

אלפי  80לשכר חודשי בסך של  יוחנן מרזכאי  מר יוחנן. בהתאם להסכם העסקה החדש, יהיה
 צמוד יהיה השכרש"ח )במונחי עלות מעביד( עבור היקף משרה שלא יפחת ממשרה מלאה. 

רווח מה 2.5%, יהיה זכאי מר יוחנן למענק שנתי שיעמוד על בנוסף. לצרכן המחירים למדד
משכורות חודשיות בשנה, הגבוה  3, או ש"חמיליון  1-יהיה מעל לרווח הנקי ובלבד שה הנקי

זכאי למקדמות רבעוניות על חשבון בונוס הרווחיות השנתי, כך  יוחנן גיא מרמבניהם. 
שבסיומו של כל רבעון או בסמוך לכך, תתבצע בדיקת זכאותו לבונוס הרווחיות תוך בחינת 

עון חולף על בסיס נתוני הנהלת החשבונות של החברה נכון לאותו בגין אותו רברווח הנקי ה
ביחס למקדמות תיעשה על בסיס הדוחות הכספיים  יוחנן גיא מרמועד. ההתחשבנות עם 

התחייב לעבוד שעות נוספות מעבר לשעות  יוחנן. מר ההמבוקרים השנתיים של החבר
העבודה הרגילות האמורות לעיל, ככל שידרוש העניין וככל שיהיה צורך בכך לצורך מילוי 
תפקידו. תקופת ההתקשרות הינה לתקופה בלתי קצובה, כאשר כל אחד מהצדדים רשאי 

 קבעהנ כן כמו ימים מראש. 90להביא את ההסכם לסיום בהודעה מוקדמת בכתב שתשלח 
 ממועד שיחל( הנלווים התנאים כל כולל מלא בתשלום חודשים ) 6תקופת אי תחרות של 

 .בפועל ההסכם סיום



 פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ
  ביניים הכספיים לדוחות באורים

 

13 

 
 אירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה -: 5באור 

 
 רכבטלפון נייד לצורכי עבודתו,  יוחנןלהסכם ההעסקה, החברה העמידה לרשות מר  בהתאם  

 נקבע, כן כמוהחזר הוצאות ישירות סבירות שהוציא בגין עבודתו. ו בחירתו לפי רישוי בקבוצת
 .משכורות 3 של הנפקה למענק זכאי יהיה יוחנן מר, ההנפקה להשלמת בכפוף כי

 
 102החברה, בהתאם לסעיף  שליוחנן כתבי אופציה לרכישת מניות רגילות  למר כמו כן יוענקו  

כפי שתקבע כאמור אופציות של החברה . האופציות הוענקו בהתאם לתוכנית הה)ב( לפקוד
 לעיל. 1בסעיף 

 

, באופן שלאחר 100-ל 1, בוצע פיצול בהון המניות של החברה ביחס של 2021באוגוסט,  26ביום  .ד
מניות  100,000,000-ש"ח המחולקים ל 10,000השינוי, הון המניות הרשום של החברה מד על סך של 

וב כל אחת. נתוני המניות בדוח כספי זה לא הותאמו ש"ח ערך נק 0.0001רגילות של החברה בנות 
 באופן שמשקף את פיצול ההון, למעט התאמה למפרע בנתון רווח למניה.

 
 פרופורמה    - :6באור 

 
לעיל, בדבר עדכון הצפוי בהסכם בעסקת מנכ"ל החברה וסמנכ"ל טכנולוגיות  4 בבאורבהמשך לאמור 

ראשי, להלן השפעת ההסכמים כאמור על הנתונים בתקופות הדיווח בהנחה שההסכמים הנ"ל היו 
 בתוקף בכל תקופות הדיווח:

 

 
- - - - - - - 

 

 

 
 
 ושהסתיימ לשישה חודשים

  2021, ביוני 30ביום 

 
 לשישה חודשים

, ביוני 30ביום  ושהסתיימ
2020 

 
 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2020בדצמבר, 

 

 

כמוצג בדוחות 
  כספיים אלה

נתוני 
פרופורמה 
כולל הסכם 

הניהול 
  כאמור

כמוצג 
בדוחות 
כספיים 

  אלה

נתוני 
פרופורמה  
כולל הסכם 

הניהול 
  כאמור

כמוצג 
בדוחות 

  כספיים אלה

נתוני 
פרופורמה  
כולל הסכם 

הניהול 
 כאמור

 מבוקר  

 אלפי ש"ח  

             

 2,024  1,498  928  628  1,306  1,189  הוצאות מחקר ופיתוח

             

 689  513  285  185  444  405  הוצאות הנהלה וכלליות

             

 (477)  225  (563)  (163)  (303)  (147)  רווח נקי )הפסד(



 

 

 2 -ט

 

 

 דוח אירועים .9.3

, בגין התקופה (א לתקנות פרטי תשקיף56תקנה להלן מובא "דוח אירועים" )כהגדרתו ב

 באוגוסט 30)קרי,  2020, דצמברב 31שבין מועד חתימת דוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 ועד למועד התשקיף.( 2021
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 דוח אירועים

מבנה וצורה(,  –א' לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 56כמשמעו בתקנה 

בדבר אירועים )כמשמעם בתקנה האמורה( מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר  ,1969-התשכ"ט

 ,אוגוסטב 30ביום )קרי,  2020 ,בדצמבר 31מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 ( ועד למועד פרסום התשקיף2021

 

( 2021באוגוסט  30)קרי, ביום  2020 ,בדצמבר 31מאז מועד הדוחות הכספיים של החברה ליום 

א לתקנות 56כהגדרת מונח זה בתקנה )עד למועד פרסום התשקיף, לא אירעו אירועים מהותיים ו

, המחייבים גילוי לפי (1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת התשקיף 

המתכונת הקבועה בכללי החשבונאות המקובלים לגבי אירועים שאינם מחייבים תיאום לאחר 

 . (כהגדרתם בכללי החשבונאות המקובלים) תקופת הדיווח

 

 

 אורי שוקר,

 יו"ר הדירקטוריון

 יניב גיל אור, 

 מנכ"ל

 יוסי חתן, 

 סמנכ"ל כספים

 

 2021, באוגוסט 30 תאריך חתימה:

 

 

 

 

 

 



 

 1-י

 פרטים נוספים -01פרק 

 חוות דעת עורך דין .10.1

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

  



 

 2-י

 

 

 

 , תשפ"אד' בתמוז

 2021, באוגוסט 30

 לכבוד

 פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ 

 2הגת 

 פארק תעשייה עומר

 

 .נ,א/ג

פיימנט טכנולוגיות פיננסיות ותשקיף מדף של  ניירות ערךתשקיף הנפקה להשלמה של  הנדון:

 1220, אוגוסטב 31מיום  ,"החברה", בהתאמה(-" וניירות הערך)"התשקיף", " בע"מ

 

 כי:  ,לאשר בזאת ילבקשתכם, הרינ

ולמניות הקיימות בהון החברה, תוארו  התשקיףלניירות הערך המוצעים לפי  הזכויות הנלוות .1

 נכונה בתשקיף.

 תשקיף. באופן המתואר ב להציע את ניירות הערך על פי התשקיףלחברה הסמכות  .2

 הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף. .3

 

 תשקיף. זו תיכלל ב יכי חוות דעת ,י מסכיםהרינ

 

_______________ 
 , סופןאשר 

 עו"ד

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 03-7540000, טל': 6109302, 9445, ת.ד. 6706054אביב -, תל2, השלושה 360מגדל אדגר *  דין עורכי', ושות פירון. מ

 שבע באר*  נצרת*  חיפה*  אביב תל
 אתונה *סרביה * בולגריה*  רומניה*  ישראל

www.Firon.co.il 

  

http://www.firon.co.il/


 

 3-י

 הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם .10.2

תשקיף, החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף הלאחר פרסומו של 

ההוצאות הקשורות  תפורטנה( לחוק ניירות ערך. במסגרת ההודעה המשלימה 2()1)א16

 תשקיף.הבפרסום 

לא שילמה ולא התחייבה לשלם כל  למעט ההוצאות כאמור לעיל, למועד התשקיף, החברה

 עמלה בקשר עם ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף.

 בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, שלא בתמורה מלאה במזומנים הקצאת ניירות ערך .10.3

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף לא התבצעה כל הקצאה של ניירות ערך שלא בתמורה 

למסחר לעובדים ולנושאי משרה בחברה , למעט אופציות לא רשומות מלאה במזומנים

 .לתשקיף 3בפרק  3.3.4כאמור בסעיף 

 עיון במסמכים .10.4

)מגנ"א(,  של רשות ניירות ערך ההפצהניתן לעיין בתשקיף, ובתקנון החברה באתר 

ובמשרדי החברה בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום  ,magna.isa.gov.il שכתובתו:

 .מראש

http://magna.isa.gov.il/


 

 1-אי

 חתימות -11פרק 

 

 החברה:

 __________________________   בע"מ פיימנט טכנולוגיות פיננסיות

 

 הדירקטורים:

  

 _______________________ אורי שוקר, יו"ר

 _______________________ יניב גיל אור

 _______________________ יוחנןגיא 
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