
בהתאם לכללים הקבועים   החברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מהרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה והתעשייה
באמצעות חברות בנות, בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים  העוסקת    ,"(הבורסה"מ )"בעאביב  -בתל  ערך  לניירותבתקנון הבורסה  

ובמתן שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח )"תחום פעילות לבנט"(  בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים לניהול חברות  
 .)"תחום השירותים"( והמדיה ללקוחות בישראל ומחוץ לישראל

 

  
 בע"מ  107גרופ 

 )"החברה"(

 להשלמה  תשקיף

  של

   לציבור ראשונה הנפקה

 של

  .תשקיףה פי-על, אשר יוצעו לציבור 1"( המוצעות המניותשל החברה )"  כ"א נקוב ערךללא  שם,רגילות, רשומות על   מניות 4,557,000
 

)סדרה  ( של החברה, רשומים על שם )"1כתבי אופציה )סדרה    4,557,000 " (1כתבי אופציה  "(, הניתנים  כתבי האופציה המוצעים" או 
תמורת תשלום במזומן לחברה במחיר מימוש בסך של    ,ללא ערך נקובלמימוש, כל אחד, למניה רגילה אחת של החברה, רשומה על שם  

( יהיה 1כל כתב אופציה )סדרה   .(תשקיףל 2.3.2)בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף אג'( לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו  514)ש"ח   5.14
שלא ימומש    (1סדרה  )כתב אופציה    .2024באוגוסט,    31בכל יום מסחר, החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ועד )וכולל( יום  ניתן למימוש  

  בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או תביעה שהיא. יהויה)כולל( יפקע  2024באוגוסט,   31 עד ליום
 

 ".ניירות הערך המוצעים תבי אופציה המוצעים, ייקראו לעיל ולהלן "המניות המוצעות וכ
 

 לציבור  הצעה
 

 
לציבור(,  הגדרתם  כ,  מוסדייםלמשקיעים    ניירות הערך המוצעים ערך  ניירות  ערך )אופן הצעת  ניירות  תקנות  )"  2007- תשס"זהבתקנות 

במחיר אחיד ליחידה בהתאם וזאת  ,  יחידות  455,700  אמצעותב,  כאמור בתקנות ההצעה  ,אחידהלא  בדרך של הצעה  יוצעו  "(,  ההצעה
 כדלקמן:    ,ההצעה, כשהרכב ומחיר של כל יחידה הינו נותלתק (1)א()11לתקנה 

 

 
 
 

למניה   האפקטיבי  המחיר  אודות  )סדרה    מוצעת  רגילהלפרטים  אופציה  כל כתב  הכלכלי של  ולשווי  סעיף  1אחת  ראו    2בפרק    2.2.2(, 
 לתשקיף.

)אשר תשמש   בע"מאוריון חיתום והנפקות  ידי  -בחיתום על  ,במלואה או בחלקה  , תשקיף תובטחהפי  - על  המוצעיםשל ניירות הערך    ההצעה
תקנות ל()א(  1)א()11תקנה  ל  בהתאם  הכל  ,ראו על ידי קונסורציום חתמים בניהול החתם המתמח ,"(המתמחר  החתם)"גם כרכז ההנפקה(  

על  ההצעה.   כחתימה  כאמור  בחתימתו  ויראו  לציבור  ערך  ניירות  יוצעו  המשלימה, אשר מכוחה  ההודעה  על  יחתום  המתמחר  החתם 
  .לתשקיף  2.11סעיף   ראו, נוספים לפרטים .המשלימה ההודעה במסגרת יובאו החיתום הסכם פרטיהתשקיף. 

למי שאינו  -על   ניירות הערך המוצעיםמ  30%החברה תהיה רשאית להציע עד   ובלבד שהמכירה  למי שאינו משקיע מוסדי,  פי התשקיף 
משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, באותו מחיר ליחידה שיוקצו בו היחידות למשקיעים המוסדיים ובאותו היום, והכמות שתוקצה 

שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע    לכל משקיע שאינו משקיע מוסדי, תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו מתוך סך כל ההזמנות של מי
 .ףלתשקי 2.5.5יוכל להגיש הזמנה אחת בלבד. לפרטים נוספים, ראו סעיף 

 
 (. IPO) החברה שלהצעה זו הינה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך  

 

 
פי התשקיף ועובר  -על  ניירות הערך המוצעים, אשר יתבצע במועד השלמת הנפקת  וביטול ערכן הנקוב  הרגילות הרשומות בהונה הרשום של החברה  פיצול כל המניות  לאחר  1

 . לתשקיף 3.2 סעיף ראו , נוספים  לפרטים למסחר.  םלרישומ

 למניה "ח ש  3.95 במחיר רגילות מניות 10
 ללא תמורה  ( 1סדרה )כתבי אופציה  10

 "ח ש 39.5 ליחידה   מחיר"כ סה



 . לתשקיף 2.7רישום ניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה, ראו סעיף  ל  התנאים אודות נוספים לפרטים
 
 

*** 
פרסומו של   לסעיף  תשקיףהלאחר  ניירות ערך, התשכ"ח2)א()16, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם  לחוק  ניירות    חוק)"  1968- ( 

במסגרת ההודעה המשלימה, .  "(תקנות הודעה משלימה)"  2007-ולתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(, התשס"ז  "(ערך 
פי  - על  יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים

להגשת הזמנות תחל לא לפני מועד פרסום    התקופה.  פי התשקיף-לרכישת ניירות הערך המוצעים על   הזמנותהתשקיף, וכן התקופה להגשת  
ואשר התשקיף    2021באוגוסט,    24פרסומה של טיוטת התשקיף מיום    מועד חמישה ימי עסקים מ  עבור  לפני לא    וכןההודעה המשלימה  

 . המשלימה ההודעהיים שניתן לכלול במסגרת ויכלול שינויים זניחים בלבד לעומת האמור בה, או שינ 

( לתקנות הודעה משלימה, תתחיל 3( עד )1א)1פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה    ישונומשלימה  הבהודעה  ש   ככל 
. עה המשלימהתשקיף לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההוד הפי - התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על

ימים מיום    75-, תסתיים לא יאוחר מההצעה  לתקנות(  1)א()11  תקנה  לפי  אחידה  לא  ובהצעה  אחידה  בהצעה  הזמנות  להגשת  התקופה
, ובהצעה אחידה, במסגרת המכרז הציבורי, ככל  המוקדם  לפי ,  הזמנות  להגשת  התקופה  מתחילת  ימים  45-מ  או,  להשלמה  התשקיף  פרסום

 .ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה  -תסתיים התקופה להגשת הזמנות לא לפני תום שבע שעות  שיתקיים,  

 .תשקיףהתהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מ מהפרסוממועד 

החתימות במכרז לציבור ואת מועד שיתקיים מכרז לציבור, החברה תפרסם במסגרת ההודעה המשלימה, את מועד פתיחת רשימת  ככל  
 . סגירת רשימת החתימות במכרז

*** 

 רישום למסחר של  וכן

ערב הרישום    החברה  של  והנפרע  המונפק  נהבהו  הקיימות  ,("רגילות  מניות )"  "אכ ערך נקוב    ללא  רשומות על שם,  רגילות  מניות  11,715,204
ניירות ערך המירים שהוקצו ו/או יוקצו לעובדים, נושאי משרה )לרבות בעלי השליטה  מניות רגילות שתנבענה מ  1,838,857  ,למסחר בבורסה

נכון לתאריך התשקיףובחברה(   יוקצו לחתם המתמחר   (1כתבי אופציה )סדרה    517,126  ,יועצים של החברה, אשר טרם מומשו  אשר 
אם וככל שייחתם ההסכם  ועובר לרישום למסחר פי התשקיף- במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים עלפי התשקיף, -בהנפקה על 

 517,126וכן  פי התשקיף-בו מתכוונת החברה להתקשר עם החתם המתמחר בהנפקה עללקבלת שירותי החיתום ו/או הפצת ניירות הערך 
 . פי התשקיף-אשר יוקצו כאמור לחתם המתמחר בהנפקה על (1 סדרה) אופציה כתבי ממימוש שתנבענה רגילות מניות

 
*** 

 מדף  תשקיף וכן

גם תשקיף מדף,    תשקיףה שונים שלמכוחו    אשרמהווה  להציע סוגים  להוראות הדין,    ,החברה  של  ערך  ניירות  תוכל החברה  בהתאם 
להמרה, אגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה, כתבי  , מניות בכורה, אגרות חוב שאינן ניתנות  של החברה  מניות רגילותובכללם:  

, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב ולאגרות חוב הניתנות להמרה למניות  של החברה  אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות
)והכל לרבות בדרך    מועד הרלוונטימכח תשקיף מדף ב  וניתן יהיה להנפיקעל פי הדין וכל נייר ערך אחר ש  ,ערך מסחריים  החברה, ניירות

  (."ניירות הערךלהלן: "לעיל ו )של הרחבת סדרות של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת( 

ניירות ערך, באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם   לחוק )ו(א23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה מדףה תשקיףפי -על הערך ניירות הצעת
תקנות  )"  ,1969- טתשכ"המבנה וצורה(,    -)פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך    נדרשיםה יושלמו כל הפרטים  

להוראו  ביחס  "(,פרטי תשקיף  והרכב היחידות המוצעות, בהתאם  ניירות הערך  ותנאי  פרטי  לרבות  ולאותה הצעה,  דין  כל  זה   בכללת 
  , כפי שיהיו באותה עת.ערך ניירות רשות סגל ולעמדותבהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה 

*** 

תחום פעילות לבנט, הינו אי הצלחה בשיתופי פעולה  בעל השפעה גדולה על  ו שהינ הסיכון  ם גור  ,החברה  הנהלת להערכתהתשקיף,  לתאריך 
על תחו  לפרטיםעם גורמים אסטרטגיים.   גורמי הסיכון העיקריים  לבנטאודות    6.7.22סעיף    ראו , להערכת הנהלת החברה,  ם פעילות 

רמי הסיכון העיקריים על  אודות גו לפרטיםתחום השירותים, הינו סיכונים משפטיים.  בעל השפעה גדולה על    ו הסיכון שהינ   ם גור   . לתשקיף 
  , גורמי הסיכון שהינם בעלי השפעה גדולה על כלל פעילות הקבוצה  . לתשקיף  6.8.15סעיף  ראו , להערכת הנהלת החברה,  ם השירותים תחו
סייבר ואבטחת  אות בשוק העולמי; תלות במצב הכלכלי, הביטחוני, והפוליטי בישראל, אוקראינה ובשאר העולם;  ד האטה כלכלית ואי וו   : ם הינ 

, להערכת  הקבוצה פעילות  כללאודות גורמי הסיכון העיקריים על  לפרטים.  מידע; תלות בעובדי מפתח; שינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם 
   . לתשקיף   6.9.9סעיף    ראו הנהלת החברה, 

*** 

   .החברה לבין  בחברההשליטה  תיחום פעילות בין בעלהסדר לא נקבע 

    .דיבידנד חלוקת עם בקשר החברה עצמה  על  שנטלה  מגבלות התשקיף לא קיימות לתאריךנכון  

ניירות  השליטה  בעל  התשקיף  לתאריך הנפקת  להשלמת  בכפוף  בחברה  השליטה  לבעלי  שיהיו  מי  על  וכן  המוצעים  התשקיף  - הערך  פי 
לחברות  ערבויות אישיות   והעמיד  ,לתשקיף(  3.7סעיף )לפרטים נוספים, ראו    לתשקיף 6.1.2והשלמת הליך שינוי המבנה המתואר בסעיף  

  5.2ראו סעיף   ,השליטה מערבויות אישיות  יש"ח. לפרטים בדבר כוונת החברה לשחרר את בעל   400,000-בהיקף כספי כולל של כ בקבוצה 
 לתשקיף.

  תאריך ל  שקדמה  בשנהשנעשו    ,, לרבות עם בעלי עניין בחברה וקרוביהםוחברות הקבוצה  החברהשל  עסקאות במניות    אודותלפרטים  
לתשקיף    3.3  סעיףראו  מהמחיר האפקטיבי למניה רגילה מוצעת אחת במסגרת ההנפקה,    ומעלה  10%- ב  הנמוכים  מחיריםב  ,התשקיף

הנחה של    המהווה, במחיר למניה  ועובר לרישום למסחר  התשקיףפי  -על  המוצעים  הערך  ניירות  הנפקת  השלמת  במועד  יוקצו  אלומניות  )
  .(במסגרת ההנפקה רגילה מוצעת אחת מניהל אפקטיביה מחירהמ 11.45%-כ



  1970-"להתש(,  ומיידים  תקופתיים)דוחות    ערך  ניירות  לתקנות  ג5  בתקנה  זהמונח    כהגדרתהחברה הינה "תאגיד קטן",    התשקיף  לתאריך
 ותהקל כלל האת  לאמץהחברה   דירקטוריוןהחליט   התשקיף לתאריך  נכון, בהתאם. ג לתקנות פרטי תשקיף6ובתקנה  "(הדוחות  תקנות)"

, אשר אומצו כאמור  אודות ההקלות  לפרטים נוספים  ., למעט ההקלה בדבר מתכונת דיווח חציוניתהדוחותד לתקנות  5  בתקנה  יותוהמנ
   .לתשקיף 1.4  סעיף ראו

 
*** 

והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמורת ההנפקה הצפויה תשקיף  ה  פי-על  יםניירות הערך המוצע  תהנפקבסך כל הוצאות הכרוכות  
 .משלימהההודעה היפורטו במסגרת פי התשקיף, -עבור ניירות הערך המוצעים על

  .לתשקיף 5.2  ףסעילפרטים נוספים אודות ייעוד תמורת ההנפקה על פי התשקיף )בניכוי הוצאות הנפקה(, ראו 

*** 

לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות  המעותק   עומד  ערך שכתובתו:  תשקיף  של  ,  www.magna.isa.gov.ilניירות  ובאתר האינטרנט 
 . http://maya.tase.co.ilהבורסה שכתובתו: 

 לפרסומו ימסרו לרשם החברות לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר תאריך התשקיף. תשקיף והעתק מההיתר העותק מ
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 מבוא  - 1פרק  

 הגדרות   .1.1

 ולשמות בתשקיף תהיה המשמעות המופיעה לצידן להלן: למונחים

הפרופורמה    ות "דוח

 " האחרונים

פרופורמה   החברהדוח  של    ךערו  ,31.3.2021ליום    מאוחד 

תקנה   להוראות  לתקנות  38בהתאם  )כהגדרתם   דוחותהב' 

 ; להלן(

הפרופורמה  דו חות 

 השנתיים"

פרופורמה  החברה   דוח  של    ךערו  ,31.12.2020ליום    מאוחד 

 ; )כהגדרתם להלן(  דוחותהלתקנות    א'9בהתאם להוראות תקנה  

 דולר ארה"ב; "דולר" 

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

"הדוחות הכספיים לשנת  

2020" 

ליום   החברה  של  הכספיים  המצורפים   31.12.2020הדוחות 

 ; לתשקיף

  31ליום    הכספי"הדוח  

 " 2021 במרץ

ליום   החברה  של  הכספיים  המצורפים   31.3.2021הדוחות 

 ; לתשקיף

 (; 516199445 -רה חב)מס'  "מבע 107גרופ    "החברה"

חברה  "החברה המרכזית"  )מס'  בע"מ  הייטק  ועידוד  לחדשנות  המרכזית    -החברה 

516039328 ;) 

 והחברות המצויות בשליטתה, במישרין ובעקיפין; החברה  "הקבוצה" 

 רשות ניירות ערך; "הרשות" 

"התאגידים 

 האוקראינים" 

SANKARA TECH LLC  ו -  GA LLC,    שהתאגדו תאגידים 

 ; מרכזיתחברה הבאוקראינה ונמצאים בבעלותה המלאה של ה

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

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

 (; 515175859 -אר. די לבנט בע"מ )מס' חברה  "לבנט" 

מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות בניירות ערך   לבנט"  פלטפורמת"

   ;שפותחה על ידי לבנט

 תשקיף; ל 6.1.2כהגדרתה בסעיף  "עסקת המיזוג" 

 ; 1961-התשכ"א(, נוסח חדש) פקודת מס הכנסה " פקודת מס הכנסה"

 הרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה והתעשייה; " רשות החדשנות"

 שקל חדש;  "ש"ח" 

ההצעה"     או "תקנות 

 "תקנות אופן ההצעה" 

-תשס"זהתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות הערך לציבור(,  

2007 ; 

 ;2010-תש"עהתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  "תקנות דוחות כספיים" 
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 ; 1970-תש"להתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,   "תקנות הדוחות" 

"תקנות הודעה 

 משלימה" 

-תשס"זהתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,  

2007 ; 

 ; 2005-תשס"והתקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(,   "תקנות הצעת מדף" 

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

 ; 1969-תשכ"טהוצורה(, 

 כללי  .1.2

 כחברה פרטית בהתאם לדיני מדינת ישראל, , 2020 , מאיב 31 ביוםהתאגדה והוקמה  חברהה

 . שמה הנוכחי תחת, פי חוק החברות-על מוגבלת במניות

ופיתוח  החברה   מחקר  חברת  מ  בעלתהינה  מחקר השות  ראישור  חברת  להיותה  חדשנות 

פיו, אשר עוסקת בפיתוח  -וההנחיות על  ופיתוח בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה

לניהול חברות ובמתן ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים 

 שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ללקוחות בישראל ומחוץ לישראל.  

 הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים: פעילות 

מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות    -פיתוח, שיווק והפצה של מערכת לבנט   ( א)

 הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט.בניירות ערך בשם "לבנט". 

גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה. הפעילות מבוצעת באמצעות  (ב) מתן שירותי 

 החברה המרכזית וחברות הבת שלה. 

עוסקת הקבוצה  כן,  באמצעות  כמו  ולבנט,  ,  המרכזית  האוקראיניים החברה    התאגידים 

  מתן לתאריך התשקיף, הינה מצומצבפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים. פעילות זו, נכו

 יחסית ואינה מהווה תחום פעילות עצמאי.   

יובהר, כי בכוונת החברה להמשיך ולעסוק בתחומי הפעילות כאמור, לרבות באמצעות לבנט 

בבורסה   למסחר  הרישום  לאחר  גם  המרכזית,  הערך  והחברה  ניירות  עלשל  פי  -המוצעים 

 התשקיף.

    לתשקיף. 6.2, ראו סעיף הקבוצהעילות של הפ מיאודות תחונוספים  לפרטים

כל בעלי המניות של לבנט ך שינוי המבנה בקבוצה אשר בכפוף לכניסתו לתוקף  ילתיאור הל

את כל מניותיהם בלבנט ובחברה המרכזית, כך שהחברה תחזיק יעבירו  החברה המרכזית  של  ו

וזאת   מיזוג,ה  השלמתעם    מידשל לבנט ושל החברה המרכזית  במלוא ההון המונפק והנפרע  

במועד    בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית ושל לבנט

, ראו סעיף  למסחר  לרישומם  רועוב  התשקיףפי  -על  צעיםהמו  הערך  ניירות  הנפקת  השלמת

לכל יוקצו  ,  ך שינוי המבנה בקבוצהיכמו כן, בכפוף לכניסתו לתוקף של הל  לתשקיף.  6.1.2

החברה  של  המירים  ערך  ניירות  המרכזית  ובחברה  בלבנט  הערך ההמירים  ניירות    מחזיקי 

ל  , והכפי התשקיף ועובר לרישומם למסחר-במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על

 .  לתשקיף 3.4בהתאם למפורט בסעיף 
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בפרק    תשקיףהפי  -על  החברה  של  ניירות הערך  הנפקת   הערך   ניירות)"לתשקיף    2כמפורט 

ניירות  לציבור. לאחר הנפקתן של    החברהנה הצעה ראשונה של ניירות ערך של  י, ה"(המוצעים

לחברה ציבורית,   החברהתהפוך  למסחר בבורסה,    ם ורישומ, ככל שתושלם,  יםהמוצעהערך  

   בחוק ניירות ערך.זה מונח  הגדרתמדווח, כ תאגידלכהגדרת מונח זה בחוק החברות, וכן 

מדף   תשקיף וכן ניירות הערך של החברה שללהצעה ראשונה להשלמה תשקיף  הינו תשקיףה

 . , לפי העניין "(המדף תשקיף"  וכן" התשקיף)"א לחוק ניירות ערך 23כהגדרתו בסעיף 

 היתרים ואישורים  .1.3

 ניירות הערך של  ראשונההיתרים ואישורים הנוגעים להצעה  .1.3.1

על  חברהה .א הדרושים  והרישיונות  האישורים  ההיתרים,  כל  את  דין -קיבלה  כל  פי 

  בבורסה למסחר  , לרישומם  םלהנפקת  ,תשקיףהפי  ־עלניירות הערך המוצעים  להצעת  

   .תשקיףהולפרסום 

משום אימות הפרטים   תשקיףאת הניירות ערך לפרסם  לאין בהיתרה של רשות   .ב

  ן טיבעל  מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה    המובאים בו או אישור

 . בתשקיף ניירות הערך המוצעיםשל 

  עומדים   ,הכלולים בתשקיף  הערך  ניירות  פיולהעקרוני   אישורה את הבורסה נתנה .ג

  .פיו-על ובהנחיות הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים

לרישום  העקרוני  האישור    מתן .ד אישור  מהווה  אינו  הערך  כאמור  למסחר,  ניירות 

 הודעהלמסחר על־פי    ם לרישומהבורסה  למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור    םורישומ

 . משלימה הודעה תקנות להוראות בהתאם שתפורסם משלימה

ל .ה של  אישור  בבורסה  למסחר  הערך  רישום  יינתן  ניירות  הודעה פי  -עלכאמור 

  ותקנות   ערך  ניירות   חוק  להוראות   בהתאםו  התשקיף  פי -על  שתפורסם   המשלימה

לעניין ,  משלימההודעה   לרבות  הבורסה,  והנחיות  תקנון  דרישות  של  לקיומן  כפוף 

 שוויעצמי מינימאלי והון  ,החברה במניות הציבור החזקות מזערי" של פיזור"קיום 

 כמפורט   ,פיתוח חדשהמחקר ומחברת  ים  הנדרשמינימאלי   ציבור החזקות ושיעור

 .  לתשקיף 2.7.3בסעיף 

הערך    של  למסחר  לרישום  הבורסה  אישור . ו   טרם   יינתן,  תשקיףבהכלולים  ניירות 

 . לתשקיף 2.13 בסעיף כמפורט, המשלימה ההודעה של פרסומה

ניירות הערך הכלולים בתשקיף,  מלבד קבלת אישור הבורסה   .ז לרישום למסחר של 

על הערך  -ההנפקה  ניירות  של  למסחר  לרישומם  שעובר  לכך  כפופה  התשקיף  פי 

( יושלם פיצול כל המניות  2( תפרסם החברה הודעה משלימה; )1הכלולים בתשקיף: )

דוח  ( החברה תודיע ב 3)  -לתשקיף; ו  3הרגילות וביטול ערכן הנקוב, כמפורט בפרק  

פרסום  מי עם  בבד  בד  המיידי  הידי  לרישום  בדבר  דו"ח  ועובר  ההנפקה  תוצאות 

המיזוג עסקת  השלמת  על  כאמור,  הערך  ניירות  של  ההלוואות למסחר  המרת   ,
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 . 1וקבלת אישור הרולינג  ההמירות

פרטים המובאים בתשקיף  ל  שוראיהבורסה משום  העקרוני של  אין לראות באישור   .ח

  ן ואין בו משום הבעת דעה על החברה, על טיב ,לשלמותםאו אישור למהימנותם או 

 . התנאים לפיהם יוצעואו על  ניירות הערך המוצעים בתשקיףשל 

  למתן   התחייבות  משום  לתשקיף  הבורסה  שלהעקרוני    האישור  במתן  לראות  אין .ט

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

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

  הגשת   בעת  בתוקף  שיהיו  כפי,  פיו-על  וההנחיות  הבורסה  תקנון  הוראות  יחולו

 .המשלימה ההודעה פי על המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבקשה

 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף  .1.3.2

ההיתרים,   .א כל  את  קיבלה  עלהחברה  הדרושים  והרישיונות  דין -האישורים  כל  פי 

 מדף.הפרסום תשקיף ל

א לחוק ניירות  23כהגדרתו בסעיף    ,מדףהתשקיף    הצעת ניירות ערך לציבור על פי .ב

א)ו( לחוק ניירות ערך )אם  23ערך, והצעת ניירות הערך לציבור על פיו, כאמור בסעיף  

דוח הצעת    באמצעותהתשקיף, תיעשה  בתאריך  וככל שיוצעו(, אשר אינם מוצעים  

יושלמו הפרטים   שבו  ,מדף  הצעת  ותקנותערך  מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות  

 אותה הצעה. המיוחדים ל

רשות   .ג של  בהיתרה  לפרסם  לאין  ערך  אימות    זה  מדף  תשקיף  אתניירות  משום 

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

 . המדףבתשקיף  הכלוליםעל טיבם של ניירות הערך 

הכלולים   .ד הערך  לניירות  המתייחס  העקרוני  אישורה  את  נתנה  בתשקיף  הבורסה 

 אגרות חוב שאינן ניתנות להמרהמניות בכורה,    ,החברהרגילות של    המדף: מניות

, כתבי אופציה הניתנים  למניות החברה , אגרות חוב הניתנות להמרהלמניות החברה

למניות   חוב של    רגילותלמימוש  לאגרות  למימוש  הניתנים  אופציה  כתבי  החברה, 

 ,ים למימוש לאגרות חוב הניתנות להמרהשאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנ

וכל נייר ערך אחר שעל פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף ניירות ערך מסחריים  

של   סדרות  הרחבת  של  בדרך  לרבות  )והכל  הרלוונטי  במועד  כפי החברהמדף   ,

  .", בהתאמה(הכלולים הערך  ניירות" -" והעקרוני האישור)" שתהיינה מעת לעת(

  ת באישור העקרוני של הבורסה כאמור אישור לפרטים המובאים בתשקיף אין לראו .ה

על  או  ואין בו משום הבעת דעה על החברה,  או למהימנותם או לשלמותם,    המדף

יוצעו באמצעות דוח הצעת    ואשר תשקיף מדף זהב כלוליםהטיבם של ניירות הערך 

 .המדף

האישור העקרוני של הבורסה כאמור, אינו מהווה אישור לרישום למסחר בבורסה   . ו

 
לא יתקיימו ככל שכי    ,ובהרילתשקיף.    6.1.2אודות הרולינג והתנאים המתלים בהם הוא מותנה, ראו סעיף   לפרטים  1

   . תבוטלנה המיזוג עסקתו ההנפקה  אזימלוא התנאים האמורים, 
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לקבלת   כפוף  יהיה  למסחר  ורישומם  המדף,  בתשקיף  הכלולים  הערך  ניירות  של 

פי דוחות הצעת המדף שתפרסם החברה על־פי -אישור הבורסה לרישומם למסחר על

 תשקיף המדף. 

מ  .ז כאמור  הבורסה  של  העקרוני  האישור  במתן  אישור  אין  למתן  התחייבות  שום 

דוחות הצעת המדף. על אישור  הכלולים באמצעות  לרישום למסחר של ניירות הערך  

דוחות הצעת המדף, תחולנה  באמצעות    הכלוליםלרישום למסחר של ניירות הערך  

פיו, כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה    הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על־

 לרישום למסחר. 

 תאגיד קטן" " .1.4

 ג לתקנות הדוחות5לתאריך התשקיף החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  

ג לתקנות פרטי תשקיף. בהתאם, נכון לתאריך התשקיף החליט דירקטוריון החברה  6ובתקנה  

 , כמפורט להלן:ד לתקנות הדוחות5לאמץ את מלוא ההקלות המניות בתקנה 

  ( 10%)חלף שיעור של    20%  -להעלאת הרף הנדרש לצירוף הערכות שווי מהותיות   .א

 )אם וככל שקיימות הערכות שווי(; 

 ;(ISOX)פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון לעניין אפקטיביות הבקרה  .ב

העלאת סף הצירוף לדוחות ביניים של    -דוחות חברות כלולות  הקלה בחובת צירוף   .ג

חברות   לדוחות  מהותיות  כספיים    40%-כלולות  לדוחות  הצירוף  סף  הותרת  )תוך 

 )אם וככל שרלוונטי(;   (20%שנתיים על 

גלאי"   .ד מ"דוח  בתקנות  - פטור  השנייה  התוספת  הוראות  מיישום    הדוחות   פטור 

קטנים   לתאגידים  גלאי"(  "דוח  ניהולם,  ודרכי  שוק  לסיכוני  בדבר חשיפה  )פרטים 

שוק   לסיכוני  שלהם  החשיפה  מהותית,  אשר  אינה  פיננסיים  ממכשירים  הנובעים 

 ;בתקנות הדוחות בהתאם לספי מהותיות שנקבעו

 החברה  הון .1.5

  עצמי הון הרכב .1.5.1

 (: "חשכדלקמן )ב הוא  ,של דוחות הפרופורמה האחרוניםההון העצמי  הרכב .א

 - מניות  הון

 817 המניות  על פרמיה

 5 חוץ  מטבע תרגום הפרשי הון קרן

 2,318 מבוסס מניות קרן הון תשלום 

 ( 6,048) שנצברו  הפסדים

 ( 2,908) הון גרעון ב"כ סה
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  ההמירות   ההלוואות  הסכמי  כלל  המרת  שלבהנחה    החברה  של  העצמי  ההון  הרכב .ב

   :2לתשקיף  6.1.2  בסעיף  כמפורט  הקבוצה  מבנה  שינויו  לתשקיף  3.3.1  בסעיף   כמפורט

 - מניות  הון

 4,543 המניות  על פרמיה

 5 חוץ  מטבע תרגום הפרשי הון קרן

 2,318 קרן הון תשלום מבוסס מניות 

 ( 6,048) שנצברו  הפסדים

 818 הוןה"כ סה

 

 התשקיף תאריךלהון מניות רשום, מונפק ונפרע  .1.5.2

  תאריך לבדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של החברה    לפרטים .א

  הניתנים  ערך  ניירות  אין,  התשקיף  לתאריךנכון    לתשקיף.  3.1  ףהתשקיף, ראו סעי

כמפורט בפרק    המירותהלוואות    הסכמי, למעט  החברה  למניות  להמרה  או   למימוש

למניות    .לתשקיף  3 הנלוות  הזכויות  עיקרי    4  בפרק  מפורטות  החברהתמצית 

 . לתשקיף

 מחזיקי  לכל  יוקצו,  בקבוצה  המבנה  שינוי  ךילהלכניסתו לתוקף של    בכפוף  כאמור .ב

לעובדים  לא רשומות    ותאופציוכן    המרכזית  ובחברה  בלבנט  ההמירים  הערך  ניירות

בכירה   משרה  הקבוצה,ונושאי    במועד   החברה   של  המירים  ערך  ניירות  בחברות 

. למסחר  לרישומם  ועובר  התשקיף פי  -על  המוצעים  הערך  ניירות  הנפקת  השלמת

 . לתשקיף 3.4 סעיף ראו, נוספים לפרטים

 

 
 . התשקיףפי -על  ההנפקה תמורת כולל לא   2
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 פרק 2 - פרטי הצעת ניירות הערך 

תשקיף והודעה משלימה, ה  פי-עלהחברה לציבור תתבצע    ידי-על  ניירות הערך המוצעיםהצעת  

הודעה משלימה. הודעה משלימה  ,תשקיףהלאחר פרסום    וזאת מכוח תקנות    תפרסם החברה 

סעיף   להוראות  משלימה2א()1)16בהתאם  הודעה  ולתקנות  ערך  ניירות  לחוק  יושלמו  (  שבה   ,

הצורך ובמידת  בתשקיף  חסרים  לעדכון.    עודכנוי פרטים  הניתנים  בתשקיף  ההודעה פרטים 

מ יאוחר  לא  ייערך  שייערך(,  וככל  )אם  הציבורי  והמכרז  תפורסם  מיום    75-המשלימה  ימים 

 ההודעה  אם   .ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות, לפי המוקדם  45-מפרסום התשקיף, או  

הציבורי ייערך, במועדים מאוחרים מן המועד הנ"ל, תידרש    שהמכרז  או,  תפורסם  המשלימה

- החברה להגיש לרשות ניירות ערך בקשה להתיר תיקון תשקיף, וזאת טרם ביצוע ההצעה על

   פי התשקיף.

 

(  1)א()11בדרך של הצעה לא אחידה כאמור בתקנה  יוצעותשקיף, ה פי-על ניירות הערך המוצעים

ההצעה המוסדיים   לתקנות  ההצעה  ,למשקיעים  בתקנות  זה  מונח  ההצעה  כהגדרת    פי -על. 

)אשר תשמש    בע"מ  אוריון חיתום והנפקות  ידי-עלתשקיף תובטח, במלואה או בחלקה, בחיתום  ה

 , או על ידי קונסורציום חתמים בניהול החתם המתמחר ״(החתם המתמחר״)גם כרכז ההנפקה( 

החתם המתמחר יחתום על ההודעה המשלימה ( לתקנות ההצעה.  1)א()11הכל בהתאם לתקנה  

במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו  ויראו בחתימתו כאמור כחתימתו על התשקיף.  

הפצה   עמלת  חיתום,  עמלת  רק,  לא  אך  לרבות  בתשקיף,  החסרים  נוספות  הפרטים  והוצאות 

- ו  112.  פים ראו סעי  ,. לפרטים נוספים פי התשקיף-על  ניירות הערך המוצעיםהכרוכות במכירת  

 הלן. ל 2.13

 

על הוראות חוקי העזר של מסלקת הבורסה,  ,בין היתר ,ההוראות הנכללות בפרק זה מתבססות

"( הבורסה  והנחיות  הבורסהתקנון  בהוראות  כנוסחן  שינוי  תאריך  "(,  יחול  אם  התשקיף. 

ההודעה המשלימה,   פי-עלעל הצעת ניירות הערך אזי בהוראות הבורסה לאחר פרסום התשקיף, 

שיחולו   כפי  הבורסה  המשלימהיהוראות  ההודעה  במועד  הבורסה  .  היו  בהוראות  השינוי 

)לגבי   ההצעה  לפרק  המוצעיםהרלוונטיות  הערך  שנכללו ניירות  הבורסה  הוראות  לעומת   )

 .יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה יףבתשק
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 ניירות הערך המוצעים  2.1

״המניות  )  ללא ערך נקוב כל אחת, של החברהמניות רגילות, רשומות על שם,    4,557,000 2.1.1

 ״(.המוצעות

" (1כתבי אופציה )סדרה  ( של החברה, רשומים על שם )"1כתבי אופציה )סדרה    4,557,000 2.1.2

"(, הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה אחת של החברה,  המוצעיםכתבי האופציה  או "

  5.14תמורת תשלום במזומן לחברה במחיר מימוש בסך של  ,  ללא ערך נקוברשומה על שם  

  2.3.2.2ף להתאמות המפורטות בסעיף  )בכפולא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו    אג'(  514)ש"ח  

בכל יום מסחר, החל  ( יהיה ניתן למימוש 1כל כתב אופציה )סדרה  ."(מחיר מימוש)" (להלן

(  1כתב אופציה )סדרה  .  2024באוגוסט,    31למסחר בבורסה ועד )וכולל( יום    ישומם ד רממוע

)כולל( יפקע ויהיה בטל ולא יקנה למחזיק בו כל   2024באוגוסט,    31שלא ימומש עד ליום  

 "(. תקופת המימושזכות או תביעה שהיא )"

)סדרה    ,בהריו אופציה  כתבי  לא1כי  מניות    (  לחלוקת  הקובע  ביום  למימוש  ניתנים  יהיו 

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

"(, ואולם חל יום האקס של אירוע חברה  אירוע חברהלעיל ייקרא "  )כל אחד מהאירועים

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

 ".ניירות הערך המוצעיםלעיל ולהלן "יחדיו  המניות המוצעות וכתבי אופציה המוצעים, ייקראו 

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

יראו    ,מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור   ,ההנפקה מאת המשקיעים

   את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.

 

 הצעה לא אחידה  -יםהמוצעניירות הערך אופן הצעת  2.2

החברה בדרך של הצעה לא אחידה   ידי-על  ים מוצעתשקיף,  ה  פי -על  ניירות הערך המוצעים 2.2.1

 : ( לתקנות ההצעה, כפי שיפורט כדלקמן1)א()11כאמור בסעיף 

, בהצעה לא אחידה (״היחידות״)  יחידות  455,700אמצעות  ביוצעו    ניירות הערך המוצעים

 כדלקמן:  ,ובמחיר אחיד ליחידה, כשהרכב כל יחידה ומחיר היחידה הינם

 מחיר       הרכב היחידה 

 ש״ח 39.5    ש״ח למניה 3.95 מניות רגילות במחיר של 10

 ללא תמורה    (1 סדרה( אופציה כתבי 10

 ש״ח*  39.5     סה״כ המחיר ליחידה 

  ש״ח, ללא כל הנחה או הטבה 39.5במחיר ליחידה של  לניצעים  * כל היחידות תימכרנה  

 )בכפוף לשינויים בהודעה המשלימה, ככל שיהיו(. 
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תה עד    יההחברה  למכור  ובלבד    30%רשאית  מוסדי,  משקיע  שאינו  למי  ההנפקה  מן 

. לפרטים נוספים, ראו סעיף  שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה

 להלן. 2.5.5

בכל עת לפני קבלת  )כולה או חלקה(  ניירות הערך המוצעיםהחברה רשאית לבטל את הצעת  

כספי ההנפקה מאת המשקיעים, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה  

 יראו את כל ההזמנות שניתנו לחברה כבטלות.  ,כאמור 

פי  -ה היחידות עלהמחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת, בהתבסס על מחיר היחידה בו תוצענ 2.2.2

כ הינו  כתב אופציה )סדרה    3.58  -התשקיף,  כ1ש"ח. השווי הכלכלי של  הינו  ש"ח.   0.37  -( 

( והמחיר האפקטיבי למניה רגילה אחת מבוסס  1השווי האמור של כל כתבי האופציה )סדרה 

על נוסחת החישוב שנקבעה בהנחיות הבורסה, כאשר מניות מונפקות ביחד עם כתבי אופציה  

 . %02ומקדם ההיוון השנתי הינו   %4.481(, כשסטיית התקן השבועית הענפית הינה 1ה )סדר

 לציבור  הערך המוצעים תנאי ניירות 2.3

 תנאי המניות המוצעות  2.3.1

על המוצעות  של  ,  תשקיףהפי  -המניות  והנפרע  המונפק  בהונה  הקיימות  הרגילות  המניות 

)סדרה  החברה,   אופציה  כתבי  ממימוש  שתנבענה  ממימוש  (,  1המניות  שתנבענה  המניות 

שהוקצו רשומות  לא  מומשו    אופציות  יוקצו  וטרם  ")ו/או  יחד:  הנרשמות  להלן  המניות 

  בע"מ אביב-בתלהבורסה לניירות ערך  החברה לרישומים של  על שם    נהירשמת  "(למסחר

 ."(החברה לרישומים)"

המוצעות   למסחר  המניות  הנרשמות  זכויותכולן  תהיינה    תשקיףהפי  -עלוהמניות   שוות 

את בעליהן בזכויות    ינהזכתו  מניות הרגילות הקיימות בהונה המונפק והנפרע של החברהל

- עלשוות לקבלת דיבידנדים, מניות הטבה ובכל חלוקה אחרת אשר יוכרז עליה או שתחולק  

 החברה לאחר תאריך התשקיף. ידי

אודות   ללפרטים  הנלוות  החברה  הזכויות  אשר  מניות  החברה  תקנון  להוראות  בהתאם 

הערך המוצעים    של ניירות  כפוף להשלמת ההנפקהלתוקף באימוצו תיכנס    בדברההחלטה  

     לתשקיף.  4פרק  , ראועל פי התשקיף ורישומם למסחר

             

             

             

             

             

              

 

 

 . תוכנה ואינטרנטף , תת ענטכנולוגיה, ענף 2021יולי מדריך נתוני סחירות לחודש    1
 . 2021, באוגוסט 1מקדם ההיוון שפרסמה הבורסה, נכון ליום    2
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 (1תנאי כתבי האופציה )סדרה  2.3.2

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

אג'(   514)ש"ח    5.14, תמורת תשלום במזומן לחברה במחיר מימוש בסך של  ללא ערך נקוב

. כל כתב להלן(  2.3.2.2בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף  )  לא צמוד לבסיס הצמדה כלשהו

רישומם למסחר בבורסה   , החל ממועדבכל יום מסחר ( יהיה ניתן למימוש1אופציה )סדרה 

אופציה    ,יובהר.  2024באוגוסט,    31יום    ( וכולל)ועד   כתבי  ניתנים    לא  (1סדרה  )כי  יהיו 

ביום הקובע   חל  לשלמימוש  ואולם  לפני היום   אירוע חברה,  יום האקס של אירוע חברה 

שלא    (1ה  סדר)כאמור. כתב אופציה    לא יבוצע מימוש ביום האקס   -הקובע של אירוע חברה  

בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות או  יפקע ויהא (כולל ) 2024באוגוסט,  31ימומש עד ליום 

 .תביעה שהיא

המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה המוצעים, תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין,  

תשקיף, ובכלל זה  ה  בתאריךהרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה    למניות

בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינו   יזכו את בעליהן

מאוחר או  הקצאתן  של    מועד  הרגילות  למניות  הנלוות  הזכויות  אודות  לפרטים  יותר. 

 לתשקיף. 4פרק , ראו החברה

ענה ממימוש כתבי האופציה תרשמנה במרשם בעלי המניות של החברה על כל המניות שתנב

 החברה לרישומים.  שם

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

 הוראות הבאות:הבגין כתבי האופציה המוצעים שטרם מומשו  תחולנה

 התאמות 2.3.2.1

 

 הטבה התאמה עקב חלוקת מניות  )א( 

זכויות   תשמרנה  הטבה,  מניות  תחלק  החברה  אם  להלן,  לאמור  בכפוף 

)סדרה   אופציה  בכתבי  הנובעות 1המחזיקים  המניות  שמספר  כך   ,)

מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן,  

במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות 

מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר שלפני יום האקס.  הטבה, אילו  

מניות  מהוספת  כתוצאה  ישתנה  לא  אופציה  כתב  כל  של  המימוש  מחיר 

חלק  המבקש  יהיה  לא  זה,  קטן  סעיף  לפי  התאמות  של  במקרה  כאמור. 

(. מספר מניות המימוש להלן  2.6ממניה שלמה אחת )ויחולו הוראות סעיף  

פציה יותאם רק במקרה של חלוקת מניות  להן יהיה זכאי מחזיק כתב או

הטבה כאמור או במקרה של הנפקה בדרך של זכויות, כאמור להלן, אך לא  

 במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות לבעלי עניין(.  

שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס  

בו תסחרנה המניות "אקס  ביום  לפני פתיחת המסחר,  המימוש המותאם 

 הטבה". 
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 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות  )ב(

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

המניות הנובעות ממימוש כתבי אופציה )סדרה ניירות ערך כלשהם, מספר  

שער  1 שבין  ביחס  מתבטא  שהוא  כפי  בזכויות,  ההטבה  למרכיב  יותאם   )

הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין  

 שער הבסיס של המניה "אקס זכויות".  

יחס    שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על

"אקס   המניות  תסחרנה  בו  ביום  המסחר  פתיחת  לפני  המתואם  המימוש 

 זכויות".  

 התאמה בגין חלוקת דיבידנד  )ג(

לבעלי מניות  ככל שהחברה תבצע חלוקת דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות

היום הקובע רגילות של החברה, אשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתו )"

(, אזי 1ימוש של כתבי אופציה )סדרה  "( יקדם למועד המלקבלת דיבידנד

שער   לבין  דיבידנד"  "אקס  הבסיס  שבין שער  ביחס  יוכפל  המימוש  מחיר 

ה"אקס   יום  לפני  האחרון  המסחר  ביום  בבורסה  המניה  של  הנעילה 

לפני   המותאם  המימוש  מחיר  על  מיידי  בדיווח  תודיע  החברה  דיבידנד". 

דיבידנד" "אקס  תיסחרנה המניות  בו  המסחר  זו פתיחת  התאמה  . שיטת 

 אינה ניתנת לשינוי.  

 הודעת מימוש של כתבי האופציה המוצעים  2.3.2.2

( יהיו זכאים בתקופת המימוש  1הבעלים הרשומים של כתבי האופציה )סדרה 

ולקבלן   המימוש  מניות  את  לרכוש  האופציה  כתבי  פי  על  זכותם  את  לממש 

 באים:  בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש, וזאת בתנאים ה

 

( אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את  1כל מחזיק בכתב אופציה )סדרה  ( א)

זאת,   יעשה  שבבעלותו,  המוצעים  האופציה  כתבי  מכוח  המימוש  מניות 

במהלך תקופת המימוש, באמצעות הבנקים או חברי הבורסה האחרים, 

 "(, באופן המתואר להלן.  הודעת המימושעל ידי מתן הודעת מימוש )"

 

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

הבנק או חבר הבורסה האחר, עד תום תקופת המימוש על גבי טופס, כפי  

שייקבע על ידי החברה, בצירוף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה )סדרה  

שווה למחיר   ( אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה1

המימוש לכל כתב אופציה שמימושו מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק  

תותאם   המימוש  מחיר  תמורת  לרכוש  זכאי  יהיה  אופציה  כתב  בכל 

 במקרים המפורטים לעיל.  
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ם בו נמסרה הודעת מימוש לחברה במקרה של  ותאריך המימוש ייחשב הי (ג)

הודעה   מסירת  של  ובמקרה  במישרין  הבורסה,  מחזיק  חברי  באמצעות 

היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעות על מימוש כתב 

)להלן:  זה  בתשקיף  המפורטים  התנאים  כל  אחר  הממלאת  האופציה, 

"(. על מבקש המימוש יהיה לחתום, בעל עת שיידרש לכך תאריך המימוש"

תקנון  על ידי החברה, על כל מסמך שיהיה דרוש בהתאם להוראות כל דין ו

 החברה, לשם הקצאת מניות המימוש.  

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

על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות  ועבורו  לחתום בשם המבקש 

 המימוש. לא תינתן זכות לממש חלקי כתב אופציה.  

 
המוצעים  ( ה) האופציה  כתבי  למימוש  התנאים  כל  אחר  המבקש  מילא    לא 

ע"י הדירקטורים  ידי מי שיתמנה  על  לתיקון  ניתן  והדבר אינו  במלואם, 

כאמור לעיל, אזי תיחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי  

למבקש,  יוחזרו  המימוש  להודעת  שצורפו  והכספים  המוצעים  האופציה 

 תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה. 

 
ת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות למימוש חלקי  הודעת מימוש אינה ניתנ ( ו)

כתבי האופציה  בגין  כתבי האופציה המוצעים, אך מכתבי ההקצאה  של 

בכפוף  אחרים,  לטובת  ולוויתור  לפיצול  להעברה,  ניתנים  יהיו  המוצעים 

ל או  פיצול  או  העברה  כתב  מכתבי  ולמילוי  בצירוף  ומסירתו,  ויתור 

בורסה וההנחיות על פיו ולתשלום כל ההקצאה לחברה, ובכפוף לתקנון ה

 ההוצאות, המיסים וההיטלים הכרוכים בכך על ידי המבקש.  

 
חל מועד תום תקופת מימוש של כתבי האופציה המוצעים ביום שאינו יום   ( ז)

 מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו. 

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

 המוצעים נקבע כדלקמן: 

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

"( ייתן הודעת מימוש באמצעותם. חוקי העזר המורשיםאחרים )להלן: "

 בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן: 

 

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

מו חבר באמצעותו  ידי  על  תועבר  המוצעים,  האופציה  כתבי  חזקים 

ביום המסחר הבא    12:00למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה  הבורסה  

 אחריו. 

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

ותזכה   הכספית  בתמורה  הבורסה  חבר  את  הבורסה  מסלקת  תחייב 
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משעה   יאוחר  לא  זאת  לרישומים,  החברה  את  ביום    12:00בהתאם 

 המסחר שנמסרה לה ההודעה כאמור. 

( לעיל עד שעה 3קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק ) (4)

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

 ביום המסחר הבא אחריו.  12:00החברה המנפיקה לא יאוחר משעה 

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

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

 המסחר הבא אחריו. 

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

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

השעה   עד  הסופיות  המימוש  בקשות  את  למסלקה  .  12:00להעביר 

המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה  

מי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האמורה, תראה אותו המסלקה כ

 האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.  

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

 יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.  

 הקצאת ותעודות 2.3.2.3

 

) )א(  משני  יאוחר  ה2לא  המימוש,  תאריך  לאחר  מסחר  ימי  תקצה  (  חברה 

למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על  

שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש  

המימוש   מניות  כי  לגרום  בבקשה  לבורסה  החברה  תפנה  בבורסה, 

 תירשמנה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.  

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

החברה   שם  על  המניות  בעלי  במרשם  תירשמנה  המוצעים,  האופציה 

לרישומים, וכתבי האופציה אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מתאריך 

 ההקצאה של מניות המימוש.  

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

תהוו, או יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך  מניות המימוש שי

( שלושים  של  על  30תקופה  מתקבלת  כמות  שהתהוותה  מהמועד  ימים   )

התמורה  שתתהווה(.  )ככל  כאמור  בבורסה  למכירה  מניות  של  הדעת 

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

רים, אם יהיו. התמורה כאמור  ניכוי הוצאות המכירה, עמלות והיטלים אח

( ימים מתאריך המכירה. לא יישלח לזכאי  7תשולם לזכאים תוך שבעה )

מ הנמוך  בסכום  שיק  אלה  ש"ח   50-רשום  סכומים  לקבל  ניתן  ויהיה   ,

במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה הרגילים, לאחר תיאום מראש. זכאי  
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זה כאמור יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום  -בתוך שנים  כאמור שלא 

 ( חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה.12) רעש

 העברה ופיצול של כתבי האופציה המוצעים  2.3.2.4

 

ולוויתור   ( א) להעברה  ניתנים  המוצעים  האופציה  כתבי  של  ההקצאה  מכתבי 

יהא   ההעברה  מתאים. שטר  ויתור  או  העברה  לחברה שטר  שיוגש  ובלבד 

)בשינ דומה לשטר העברת מניות  ויים המחויבים(. שטר העברה  במתכונת 

כאמור, יימסר לרישום במשרד הרשום של החברה יחד עם מכתב ההקצאה  

וכן בצירוף כל ההוצאות הכרוכות בהעברה, כולל סכום הדרוש לשם תשלום  

 כל מס והיטל אחר, באם יהיו כאלה. 

כתבי  מחזיקי  של  רשימה  ובו  פנקס  הרשום  במשרדה  תחזיק  החברה 

ולא  הפנקס  את  לסגור  רשאית  תהיה  החברה  אצלה.  הרשומים  האופציה 

 ( ימים בכל שנה.  30להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על שלושים )

הוראות תקנון החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן והסבתן, 

 יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה. 

בעלות  בדבר  לו  שתראה  הוכחה  כל  לדרוש  רשאי  החברה  דירקטוריון 

כאמור,   הוכחה  ובהעדר  האופציה,  כתב  את  להעביר  זכותו  ועל  המעביר 

 ריון לסרב לרשום העברה כאמור.  רשאי הדירקטו

 

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

סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה 

לכתבי  יתייחס  מכתב  שכל  וכן  מבוקש  שפיצולו  הקצאה  במכתב  שנכללו 

 אופציה שלמים בלבד.

יצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו  הפיצול יעשה על פי בקשת פ

 מכתב הקצאה, בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש.  

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, 

 אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.  

 פקיעת כתבי האופציה המוצעים 2.3.2.5

 

)סדרה    ( א) אופציה  ההקצא1כתב  מתאריך  יפקע  שמומש  מניות  (  של  ה 

 המימוש ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי. 

 

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

יתקבלו   לא  בגינו  הקצאה  ומכתב  המימוש  מחיר  המימוש,  שהודעת 

במסלקת הבורסה, עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך  

 האמור. 
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 הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה המוצעים בתקופת המימוש  2.3.2.6

( על פי תנאי תשקיף  1לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה )סדרה  כל עוד

זה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת מחזיקי  

 כתבי האופציה, ההוראות הבאות: 

 

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

ובמקרה הצורך תגרום להגדלת  זכות השימוש של בעלי האופציה המוצעים,  

 ההון הרשום שלה.  

 

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

כתבי  מימוש  עקב  שיוקצו  המימוש  מניות  מספר  המקרה,  לפי  יוגדל,  או 

האופציה המוצעים, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי  

בל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות  האופציה המוצעים לא יוכל לק

של  במקרה  למתאים.  ימצא  החברה  שדירקטוריון  כפי  יטופלו  שיתהוו 

 איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות תשקיף זה בשינויים המחויבים.  

 
מניות   להקצאת  להביא  שעלולה  הטבה  מניות  מחלוקת  תימנע  החברה 

 . םקוב, לפי הגבוה מביניהאג' למניה או ערכה הנ  30-מימוש במחיר הנמוך מ

 
לעיל    2.3.2.1( לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף  1תוך יום עסקים אחד ) (ג)

האופציה   כתבי  מחזיקי  של  זכותם  בדבר  מיידי  דיווח  החברה  תפרסם 

ציון "מחיר המימוש" ו כתבי האופציה שלהם תוך  -המוצעים לממש את 

 ( אחד באותה עת. 1"תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה )סדרה 

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

שבועות לפני תוך תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום 

 תקופת מימוש כתבי האופציה המוצעים.  

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

כתבי   יהיו  זה  מועד  לאחר  וכי  המוצעים  האופציה  כתבי  של  המימוש 

 האופציה המוצעים בטלים ומבוטלים.  

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

בתחיל מיידי  דיווח  החברה  תפרסם  המימוש  שבו תקופת  החודש  ת 

זכויות   שינוי  לתנאי  בהתאם  הכל  הנוספת.  המימוש  תקופת  מסתיימת 

 להלן.   2.3.2.7בכתבי האופציה כמפורט בסעיף  

 

קת דיבידנד או מניות הטבה החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלו

הזכות   של  הקובע  התאריך  כאשר  ערך  ניירות  לרכישת  זכויות  הצעת  או 

לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה  

 ( ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.  6)
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פירוק מרצון, תפרסם החברה דיווח מיידי  ( ו) על  במקרה של קבלת החלטה 

בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן. כל בעל 

( חודשים מתאריך ההודעה, להודיע  3כתב אופציה יהיה רשאי, תוך שלושה )

בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד 

קבלת זכאי   לפני  כאמור  האופציה  כתב  בעל  יהיה  זה  במקרה  ההחלטה. 

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

וזאת  לפירוק,  ההחלטה  לקבלת  עובר  שברשותו,  האופציה  כתב  מימוש 

 בניכוי מחיר המימוש. 

 שינוי זכויות כתבי האופציה המוצעים ואסיפות מחזיקי האופציה המוצעים  2.3.2.7

 

קי י(, באישור מוקדם של אסיפת מחז1על פי תנאי כתבי האופציה )סדרה   ( א)

של   ברוב  שתתקבל  מיוחדת  בהחלטה  אופציה  מהמצביעים    75%כתבי 

)סדרה   האופציה  מחזיקי  של  נפרדת  כללית  החברה  1באסיפה  יכולה   ,)

( בקשר לכל זכות או תביעה 1להתפשר עם מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  

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

 (.  1כתבי האופציה )סדרה 

 

על (ב) לעיל,  האמור  את  -למרות  לשנות  ניתן  לא  הבורסה,  והנחיות  תקנון  פי 

תנאי   המימוש,  מחיר  המימוש,  לתקופת  הנוגעים  האופציה  כתבי  תנאי 

ש,  ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימו

מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה המוצעים במסגרת 

 לחוק החברות.   350הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 

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

המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד  

האמור  כאמור.  מההליך  המתחייבות  ההתאמות  את  רק  יכלול  שהשינוי 

המימוש   שמחיר  לכך  מכפוף  יפחת  ובכפוף    ש"ח  1-לא  בהתאם  הכל   ,

 , כפי שתהיינה בתוקף באותה העת. להנחיות הבורסה

" הבורסה,  ולהנחיות  לתקנון  הפיצולבהתאם  זה  הליך  לעניין  משמעו   " - 

הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה  

חדשה  לחברה  והתחייבויות  נכסים  תעביר  החברה  שבו  הליך  או  אחרת, 

שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות  

בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות, והכל בתנאי שהליך הפיצול 

 אים שווים לבעלי המניות של החברה.  נעשה בתנ

הליך  -" משמעו לעניין זה הליך מיזוגבהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "

יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה   כל המניות של החברה  שבו 

רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות 

והכל בתנאי שניירות הערך   שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת,



 11 -ב 

של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר 

 בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.  

 
רוב הוראות תקנון החברה, כפי שיאושר מעת לעת, בנוגע לאסיפות הכלליות   (ד)

ת הצבעה, תחולנה של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויו

בשינויים המחויבים לפי העניין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה  

 המוצעים.  

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

מחזיק בכתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה  

 תהייה במניין קולות.   (1סדרה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי האופציה )

 פנקס בעלי כתבי האופציה המוצעים 2.3.2.8

כתבי  בעלי  של  מעודכנת  רשימה  ובו  פנקס  הרשום  במשרדה  תנהל  החברה 

האופציה המוצעים. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו  

 יום בכל שנה.   30העברות בתקופות שלא תעלינה על 

 רישום  2.3.2.9

לותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס,  החברה תכיר אך ורק בבע

והחברה לא תהיה חייבת לרושם בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת  

ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר  

לכתב אופציה, החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב  

חופשי מ בין האופציה  זכויות שביושר אשר  נגדית או  זכות קיזוז, תביעה  כל 

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

 יורשים  2.3.2.10

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

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

האופציה  כתב  של  היחידה  המחזיק  של  היורשים  בתור  המוצעים  האופציה 

בכתב   זכות  כל  מחזיקי  בתור  תכיר  החברה  שבהם  היחידים  יהיו  שנפטר, 

כתב  של  משותפים  ממחזיקים  יותר  או  אחד  של  פטירתו  במקרה  האופציה. 

בחי  בנותרים  בנותר או  ורק  זכות האופציה, החברה תכיר אך  בעלי  בתור  ים 

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

אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב אופציה, תהיה לו  

הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מידי פעם 

לתנאים אלה ולתנאי כתבי  בפעם, להירשם כמחזיק כתב אופציה או בכפיפות  

 האופציה, להעביר את כתב האופציה. 

 הודעות 2.3.2.11

כתבי   למחזיקי  החברה  מעת  הודעה  כל  אחרת,  נקבע  בהם  למקרים  פרט 

האופציה המוצעים תינתן על ידי הודעה שתפורסם באמצעות דיווח מיידי של  

 החברה. 
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 תשקיף ה פי-עלההצעה  מתלים להשלמת תנאים 2.4

ההצעה   בכך ה  פי-עלהשלמת  מותנים  בבורסה,  למסחר  המוצעים  הערך  ניירות  ורישום  תשקיף 

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

  2.7.3  ףראו סעינוספים,  לפרטים    .בהתקיימות דרישות הבורסה  שיצוין בה מספר מזערי כאמור( וכן

 . להלן

 הצעה לא אחידה  -לציבור  אור ההצעהתי 2.5

 כללי 2.5.1

  455,700-לציבור כאמור במסגרת מכרז בהצעה לא אחידה, ב  ווצעי  ניירות הערך המוצעים

( לתקנות ההצעה, כל יחידה מכילה מספר שווה של  1)א()11יחידות, באופן המפורט בתקנה 

 . וכתבי אופציה  מניות מוצעות

  25%( לתקנות ההצעה, הצעה לא אחידה זו תובטח בחיתום של לפחות  1)א()11לפי תקנה  

המוצעיםמ הערך  יהיו  -לע  ניירות  אחידה  לא  בהצעה  והניצעים  התשקיף  משקיעים פי 

  30%כהגדרת מונח זה בתקנות ההצעה, ואולם החברה תהא רשאית למכור עד    ,מוסדיים

מן ההנפקה למי שאינו משקיע מוסדי, ובלבד שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה 

בהצעה אחידה, באותו מחיר שיוקצו בו ניירות הערך לניצעים בהצעה לא אחידה ובאותו  

תהיה לפי חלקה היחסי של הזמנתו    , שקיע שאינו משקיע מוסדייום, והכמות שתוקצה לכל מ

מתוך סך כל ההזמנות של מי שאינו משקיע מוסדי, כאשר כל משקיע יוכל להגיש הזמנה  

מתוך   30%יימנו אותם  -אחת בלבד; נעשתה ההצעה חלקה בישראל וחלקה מחוץ לישראל 

 כלל ההנפקה.

 הזמנותהתקופה להגשת  2.5.2

תפורטנה במסגרת ההודעה    ,תשקיףה  פי-על בהצעה הלא אחידה  הזמנות  התקופות להגשת  

 המשלימה. 

 התחייבויות מוקדמות במסגרת הצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים ורכישה התחייבות  2.5.3

לקבלת    -  חיתום  העמדת/רכישה  התחייבות לפעול  החברה  בכוונת  התשקיף  פרסום  עם 

מוסדיים,   משקיעים  ממספר  חלקם,  או  כולם  חוזרת,  בלתי  זה  התחייבות  מונח  כהגדרת 

ניירות ערך של החברה בהצעה לציבור, בהתאם לתנאי ההצעה   בתקנות ההצעה, לרכישת

מוסדיים  .  ("המוסדיים  התחייבויות")תשקיף  הפי  -על משקיעים  של  קיומם  דבר 

במסגרת שה יפורט  המשלימה,  ההודעה  פרסום  לפני  שתיעננה,  ככל  תיעננה,  צעותיהם 

כמו כן,   .המוסדיים כאמור החברה טרם נענתה להזמנות מהמשקיעיםההודעה המשלימה. 

ח בהסכם  להתקשר  החברה  המתמחר  יבכוונת  החתם  עם  להנפקהתום  חיתום  , להעמדת 

ההודעה   על  המתמחר  החתם  יחתום  לכך,  כאמור  ובהתאם  בחתימתו  ויראו  המשלימה 

יובהר, כי    כחתימה על התשקיף וחתימה כאמור תהווה תנאי לפרסום ההודעה המשלימה.

לתוקף, החברה אינה מחוייבת    התשקיף ההתחייבות החיתומית טרם נכנסהתאריך  נכון ל

ההתחייבות החיתומית תכנס לתוקף עם   וכיהחתם המתמחר להתקשר בהסכם חיתום עם 

   .( ככל שיחתםאם ו)תימת הסכם חיתום ובכפוף לח
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ככל )החיתום   החיתומית על פי הסכם וידרש לממש את התחייבותיהחתם המתמחר ככל ש

  הפוך יכתוצאה ממימוש כאמור    ניירות הערך המוצעיםבאופן כזה שלאחר רכישת    (,שייחתם

ווי הבורסה לש  לבעל עניין בחברה, כך שהחברה לא תעמוד בדרישות תקנוןהחתם המתמחר  

מניותיה   הנדרשים מחברה חדשה מסוגה לצורך רישום מינימאליים ושיעור אחזקות ציבור 

 .למסחר בבורסה, תתבטל ההנפקה וניירות הערך של החברה לא ירשמו למסחר

 (book building)תאריך התשקיף מנוהל הליך קבלת הזמנות  ל  עובר  - מוקדמתהתחייבות  

מוסדיים המתמחר  ממשקיעים  החתם  להזמנות  .  באמצעות  נענתה  טרם  החברה 

הקצאת היחידות בין המשקיעים המוסדיים תיקבע  מהמשקיעים המוסדיים כאמור כאשר 

. כל הזמנות  פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה לאחר היוועצות עם החתם המתמחר-על

י טפסי ולחברה על גבהמתמחר  המשקיעים המוסדיים בהצעה הלא אחידה תוגשנה לחתם  

ותנקובנה במחיר ליחידה שיפורסם בהודעה   ,החתמים  ידי-עלהזמנה בנוסח שיישלח אליהם  

המשלימה ובמספר היחידות המבוקש לרכישה. ניתן יהיה להגיש בקשות לרכישת יחידות  

שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי  

קוב בה בלבד, וחלק היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו  מספר היחידות השלמות הנ

לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.  

בקשה    הזמנות כל  חוזרות.  בלתי  תהיינה  כאמור  יחידות  לרכישת  המוסדיים  המשקיעים 

ך שיוקצו לו כתוצאה  תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הער

  אוריון חיתום והנפקות מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה,  

תנאי התשקיף וההודעה המשלימה, של    פי -עלאת המחיר המלא,    ,״(רכז ההנפקה)״  בע"מ

המוצעים  ה הערך  היענות    נהוקצתשניירות  עקב  וההודעה   פי-עללו  התשקיף  תנאי 

   המשלימה, לבקשתו.

 למשקיעים מוסדיים במסגרת הצעה לא אחידה הקצאת היחידות  2.5.4

היחידות  לאחר הזמנות,  להגשת  התקופה  לא   תום  בהצעה  למזמינים  תוקצינה  המוצעות 

 . בחברה לאחר היוועצות החתם המתמחר,של  דעתואחידה לפי שיקול 

הכמות   תעלה  לא  ההקצאה  המנויים  במסגרת  המוסדיים  המשקיעים  לכלל  שתוקצה 

- ידי החתם המנוי בקבוצתו ובין שנמכרו לו על-בקבוצתו של חתם להצעה )בין שנמכרו לו על

ידי קבוצתו, על  -או שהשקעותיהם מנוהלות על  , או בקבוצת מפיץ  ,ידי חתם או מפיץ אחר(

ידי -הציבור על  מכמות היחידות שנמכרה בהצעה. היה שווי הנכסים המנוהלים עבור  5%

בקבוצת החתם כאמור מ  ,כלל המשקיעים המוסדיים  מיליארד ש״ח, לא תעלה   10-גבוה 

על   להם  שתוקצה  ״  10%הכמות  המוצעות.  היחידות  חתםמכמות  ״קבוצת  או  קבוצת  ״ 

משמעה  מפיץ העניין,  לפי  בתקנות  כ״,  המונח  תימכרנה  ההצעההגדרת  היחידות  כל   .

)להלן   שיפורסם בהודעה המשלימההינו המחיר ליחידה  ש  ,למשקיעים במחיר אחיד ליחידה

ללא כל הנחה או הטבה מעבר לעמלות הפצה למפיצים כפי   ,״(מחיר האחידהבסעיף זה: ״

 .ו/או כפי שתפורסמנה בהודעה המשלימה שמפורטות בפרק זה
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 הזמנת והקצאת יחידות שיוצעו במסגרת הצעה אחידה לכלל הציבור  2.5.5

תה עד    יההחברה  למכור  ובלבד    30%רשאית  מוסדי,  משקיע  שאינו  למי  ההנפקה  מן 

שהמכירה למי שאינו משקיע מוסדי תיעשה בהצעה אחידה, כל מזמין יוכל להגיש הזמנה  

שתפורסם בהודעה המשלימה.   הזמנותובמהלך התקופה להגשת    האחידאחת בלבד, במחיר  

הזמנתו מתוך סך ההזמנות בחלק  הכמות שתוקצה לכל משקיע, תהא לפי חלקה היחסי של 

ההנפקה הפתוח לכל. סך כל ניירות הערך המוזמנים בידי מזמין אחד לא יעלה על השיעורים  

- ( כאשר שווי ניירות הערך המוצעים למשקיעים שאינם מוסדיים נמוך מ1הקבועים להלן: )

המוצעים  ( כאשר שווי ניירות הערך  2מהכמות המוצעת; )  15%  -מיליון שקלים חדשים    100

מוסדיים שאינם  ומעלה    100  הינו   למשקיעים  חדשים  שקלים  מהכמות    25%  -מיליון 

 המוצעת.

 הקצאה ותעודות  מכתבי 2.6

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

ות הערך ניירתשקיף, תקצה החברה למבקשים, את  הפי  -לעהתמלאו כל התנאים לביצוע ההצעה  

מניות המוצעות ומכתבי הידי משלוח תעודות בגין  -ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על  יםהכלול

העברת    ,המוצעים (1)סדרה    ההאופציכתבי  בגין  הקצאה   כנגד  החברה,  של  לרישומים  לחברה 

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

לרישום  לחברה, ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה  

כל ניירות הערך המוצעים ירשמו    להלן.  2.7.3במלואן, כאמור בסעיף  למסחר    ניירות הערך המוצעים

 במרשם ניירות הערך של החברה על שם החברה לרישומים. 

הקצאת   ככל שבמועד  כי  המוצעים  יצוין,  לרישומיםניירות הערך  החברה  הועברה    ,על שם  טרם 

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

ני כי  יצוין  בו  ההנפקה  אך,  םבמלוא  ונפרעהמוצעים  הערך    ותירהמונפק,  התקבלה    תמורת  לא 

. עם קבלת תמורת ההנפקה במלואה בידי רכז ההנפקה בעבור החברה או בידי החברה, במלואה

  ם במלוא   ונפרעהמוצעים  הערך    ותניירכי  צוין  יבו    , על שינויים בהון  משליםחברה דוח  תפרסם ה

בגין התקבלה במלואה  ותמורת ההנפקה עוד לא התקבלה מלוא תמורת ההנפקה  כל  כי  יובהר,   .

 לא ניתן לרושמם למסחר בבורסה. ,ניירות הערך המוצעים

 למסחר בבורסה רישום 2.7

תשקיף,  הכלולים בהעקרוני לתשקיף, המאשר, כי ניירות הערך  אישורה הבורסה נתנה את   2.7.1

ובהנחיות   בתקנון הבורסה  בתנאים הקבועים  טרם פרסומה של ההודעה    ו.פי-על עומדים 

 המשלימה, החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים

 .  לעיל 2.3.1והמניות הנרשמות למסחר כהגדרתן בסעיף 

,  והמניות הנרשמות למסחר ורסה לרישום למסחר בה של ניירות הערך המוצעיםאישור הב 2.7.2

המשלימה ההודעה  של  פרסומה  טרם  בסעיף    יינתן  )  הלן. ל  2.13כמפורט  שני  ימי  2תוך   )

את ניירות הערך   לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחרעסקים  

  פים בסעיפי אישור הבורסה כאמור, בכפוף לאמור  -, עלוהמניות הנרשמות למסחר  המוצעים

 להלן.   2.7.3
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הינה חברת מ 2.7.3 ופיתוחהחברה  פי החלק השני    חקר  על  ו' להנחיות  בהתאם להוראות פרק 

השקיעה לפיו  לחדשנות  הרשות  אישור  לבורסה  והציגה  הבורסה,  השנים    לתקנון  בשלוש 

למסחר לרישום  לפחות    שקדמו  של  מחקר  ש"ח  מיליון    3סכום  בפעילות  הושקעו  אשר 

   .ופיתוח

והמניות ניירות הערך המוצעים  למסחר בבורסה של  פי הנחיות הבורסה, רישום  -עלמשכך  

  כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן:למסחר הנרשמות 

לאחר  וכן ההון העצמי של החברה  החזקות הציבור במניות החברה  ושיעור  שווי   2.7.3.1

של מסוגה    לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה לחברה חדשההרישום למסחר  

  .הנרשמת בבורסה לפי חלופה ד'החברה 

( מחזיקים ששווי האחזקה של  35במניות המוצעות יהיה )הנדרש מזערי הפיזור ה 2.7.3.2

 . אלפי ש״ח לפחות 16מהם אחד  כל

עולה על שווי החזקה מזערי למחזיק   מחזיק אחד ששווי החזקותיו  -״מחזיק״  בסעיף זה  

הנדרש כאמור לעיל, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי  

 ההחזקה המזערי למחזיק כאמור. 

ניירות הערך  לעיל, תבוטל ההצעה,    2.7.3 ףלא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעי 2.7.4

כל    יהלא יה  ,גבו כספים מהמזמינים ילא י  ,ירשמו למסחר בבורסהיולא    יוקצו לא    המוצעים

ולא תעמודנה למזמינים כל טענה ו/או    התשקיףפי  -עלניירות הערך המוצעים  תוקף להצעת  

 . דרישה בקשר עם האמור

התבטלה ההצעה כאמור לעיל, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ולבורסה )בהתאם   2.7.5

 .דיןעל ביטול ההנפקה, כנדרש לפי ההודעה החברה למועדים הקבועים בדין( ותפרסם 

 הסכם עשיית שוק  2.8

פי -, עלבהסכם עשיית שוק למניות החברהית להתקשר בכפוף להוראות כל דין, תהיה החברה רשא

שהחברה   ככלאם ו .פיו-וההנחיות על פרק ט' לחלק השלישי של תקנון הבורסההכללים הקבועים ב

 בהודעה המשלימה.תנאי ההסכם , יפורטו תתקשר בהסכם עשיית שוק 

 מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף  הימנעות 2.9

, אם וככל המתמחר  םת)והח  בה, מתחייבים בחתימתם על התשקיף  והדירקטורים  החברה 2.9.1

להימנע    על דוח ההודעה המשלימה(,  וההודעה המשלימה, יתחייב בחתימת  פי -על,  השיהי

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

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

על הערך  המשלימהפי  -ניירות  למפורט  ההודעה  מעבר  שרכשו  הערך  ניירות  את  למכור   ,

 .ובהודעה המשלימה בתשקיף

על  מתחייבים    בה  והדירקטורים  החברה 2.9.2 אם  המתמחר  םת)והחתשקיף  הבחתימותיהם   ,

שיהי בחתימת-על,  הוככל  יתחייב  המשלימה,  ההודעה  המשלימה(   ופי  ההודעה  דוח    על 

להימנע מלהתקשר עם צד ג׳ כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  

 לעיל.   2.9.1
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, אם  המתמחר  םת)והח  תשקיףהעל    בחתימותיהםמתחייבים    והדירקטורים בחברה  החברה 2.9.3

כי לא    על דוח ההודעה המשלימה(  ופי ההודעה המשלימה, יתחייב בחתימת-, עלהוככל שיהי

יקבלו הזמנות לניירות ערך מהצעה לציבור זו, ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג בהתאם  

 להוראות סעיף זה.

 מדילול הון  הימנעות 2.10

תשקיף, לא תעשה  ה  פי-על  יםהמוצע  ניירות הערך  הקצאתבתקופה שתחל מתאריך התשקיף ועד  

ההודעה המשלימה, אשר יש בה   פי-עלפי התשקיף ו-לעהחברה כל פעולה, להוציא המכירה לציבור  

 כמשמעותו בתקנות פרטי תשקיף.  "משום ״דילול הון

 ריכוז, חיתום והפצה  2.11

תשקיף, תהיה החברה  הפי  -עלניירות הערך המוצעים  בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת   2.11.1

כרכז   שישמש  למי  ריכוז  עמלת  לשלם  ריכוז,  בהסכם  הנפקה  רכז  עם  להתקשר  רשאית 

 ההנפקה, והכל בהתאם לתנאים שיפורטו בהודעה המשלימה.

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

עלאחרים ההצעה  הבטחת  לצורך  ו/או  הפי  -,  חיתום  עמלות  ולשלם  בחיתום  תשקיף 

תשלומים אחרים. עיקרי הסכם החיתום, לרבות שמות החתמים, המתמחרים והחתמים  

העמלות   ההצעה,  בהבטחת  השתתפותם  שיעור  התחייבות האחרים,  של  וקיומה  השונות 

יפורטו בהודעה המשלימה. יובהר, כי הצעת   ניירות הערך  הלשיפוי החתמים, ככל שיהיו, 

של  הפי  -עלהמוצעים   לרכישתן  בחיתום  חייבת  היחידות   25%תשקיף  מתוך  מהיחידות 

התשקיף, אין כל וודאות, כי הסכם חיתום כאמור תאריך  תשקיף. נכון להפי  -המוצעות על

 וניירות הערך של החברה יובטחו בחיתום מלא או חלקי.  ייחתם

אשר עיקריו יפורטו במסגרת  ,  החתם המתמחרהתקשר בהסכם חיתום עם  ל החברה  בכוונת   2.11.2

חיתום ועוד. הסכם החיתום   ,ההודעה המשלימה, לרבות אך לא רק,  ריכוז  עמלת הפצה, 

המשלימה ההודעה  פרסום  עם  לתוקף  לא   .יכנס  אופציות  אודות  אשר   לפרטים  רשומות 

תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ. אשר יוקצו לחתם המתמחר אם  

 לתשקיף.  3.8.5, ראו סעיף בהסכם חיתום  המתמחרוככל שתתקשר החברה עם החתם 

תשקיף, תהיה הפי  -על  ניירות הערך המוצעיםכמו כן, בכפוף להוראות כל דין, בגין הצעת   2.11.3

- עם מפיצים, לשלם עמלות הפצה למי שישמש כמפיץ, בשיעור ועל  החברה רשאית להתקשר

המשלימה בהודעה  שיפורטו  כפי  התנאים,  יתר  קיימות   .פי  תהיינה  בו  מקרה  בכל 

המפורטים בתשקיף זה יינתן גילוי במסגרת ההודעה   התקשרויות עם מפיצים נוספים לאלו

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

המפיצים לחברה ו/או לבעלי העניין    פרוט בדבר הקשר בין מפיצים למשקיעים מסווגים ובין

 בה, ככל שקיים. 

 שירותים נוספים   נותני 2.12

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

הש ו/או  והעמלה  תפקידם  עניינים  ההנפקה,  ניגודי  לגבי  גילוי  וכן  לקבל,  זכאים  הם  אותו  כר 

 ים, אם וככל שיהיו. יפוטנציאל
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 משלימה  הודעה 2.13

( לחוק ניירות  2()1)א16לאחר פרסומו של התשקיף, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף  

  ערך ותקנות הודעה משלימה. במסגרת ההודעה המשלימה יושלמו כל הפרטים החסרים בתשקיף 

בכמות    ,, לרבות, אך לא רק, שינויים, ככל שיהיויעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיףאו  ו/

כללו הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל  יותנאי ההצעה. בהודעה המשלימה  

 זאת, הנתונים כדלקמן:

והמניות    התשקיףפי  -לציבור על  אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים 2.13.1

 .הנרשמות למסחר

 לרכישת היחידות מטעם הציבור.   זמנותה, המועד להגשת  )ככל שייערך(  מועד המכרז לציבור 2.13.2

 והנפקתם ועמלות ריכוז והפצה. ניירות הערך המוצעים פירוט הוצאות בשל הצעת  2.13.3

א  )ככל שיהיו( בשיעור של  פי התשקיף-על  ניירות הערך המוצעיםשינוי בכמות ו/או במחיר   2.13.4

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

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

בהודעה  יפורטו  העדכניים  והמחיר  הכמות  בתשקיף.  שצוינו  והכמות  המחיר  מן  הנגזרת 

 המשלימה. 

בסעיף   2.13.5 העולה על השינוי האמור  י  2.13.4שינוי  ישונה אף אחד    ,תאפשרלעיל  ובלבד שלא 

ביותר מ ניירות הערך המוצעים  ומן המחיר    50%-מבין המחיר או הכמות של  מן הכמות 

מן    50%-המחיר בכמות לא תשונה ביותר מלעיל, לפי העניין, ומכפלת    2.2שצוינו בסעיף  

בתשקיף שצוינו  והמחיר  הכמות  מן  הנגזרת  האמורה  להגשת   המכפלה  שהתקופה  וכן 

ל3)ב()2הזמנות תחל לפי תקנה   תקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך ( 

 .. הכמות והמחיר העדכניים יפורטו בהודעה המשלימה2005-תשס"וההמוצעים בתשקיף(, 

, כאמור בסעיף המוצעים  כל פרט אשר תיקונו מתחייב כתוצאה מהשינוי בתנאי ניירות הערך 2.13.6

תמורת    2.3 הוצאות,  לרבות  המוצעיםלעיל,  הערך  בנוסף  ניירות  פ  ,וייעודה.  ירוט  יינתן 

ההתחייבויות המוקדמות שניתנו, לרבות שמות המשקיעים המסווגים כהגדרתם בתקנות 

-לרכישת ניירות הערך על  הזמנותההצעה, הכמות והמחיר להם התחייבו והתקופה להגשת 

 ידי הציבור.  
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פי -על  ניירות הערך המוצעיםלרכישת    הזמנותפורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת   2.13.7

לפני  לא    וכןההודעה המשלימה  תחל לא לפני מועד פרסום  ,  התשקיף וההודעה המשלימה

מעבור   עסקים  ימי  מיום  מועד  חמישה  התשקיף  טיוטת  של    , 2021באוגוסט,    24פרסומה 

שניתן לכלול   בה, או שינויים  בלבד לעומת האמור  זניחים  יכלול שינויים  ואשר התשקיף 

פרטים בשיעורים העולים על    ישונו  משלימההבהודעה  ש  לככ.  במסגרת ההודעה המשלימה

, תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות לעיל   2.13.4סעיף  השיעורים הקבועים ב

על המוצעים  ההודעה  הפי  -הערך  פרסום  ממועד  מסחר  ימי  שני  חלוף  לפני  לא  תשקיף 

(  1)א()11. התקופה להגשת הזמנות בהצעה אחידה ובהצעה לא אחידה לפי תקנה המשלימה

 45-מ או , ,להשלמה התשקיף פרסוםימים מיום  75-תסתיים לא יאוחר מ, לתקנות ההצעה

ובהצעה אחידה, במסגרת המכרז  המוקדם  לפי   ,הזמנות   להגשת  התקופה  מתחילת   ימים  ,

ידי הציבור, תסתיים לא לפני  -על  הציבורי, ככל שיתקיים, תסתיים התקופה להגשת הזמנות 

( שבע  שעות  7תום  חמש   -(  לפחות  5)  ומתוכן  מסחר  שעות  ההודעה   -(  פרסום  ממועד 

   המשלימה.

ותופץ באופן ובמקומות שבהם   הודעה המשלימה תוגש לרשות באמצעות מערכת המגנ״אה 2.13.8

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

 ותצורף לכל עותק מהתשקיף אשר תפיץ החברה לאחר פרסום ההודעה המשלימה.

 .בהודעה המשלימה יפורטו עיקריו של הסכם החיתום עם החתם המתמחר 2.13.9

 תשקיף המדף  פי-עלניירות הערך  הצעת 2.14

 שקיף זה מהווה גם תשקיף מדף. ת 2.14.1

או  התשקיף    פי-על 2.14.2 החברה  )מטעם  החברה  של  רגילות  מניות  לציבור  שיוצעו  יכול  מדף, 

אגרות חוב הניתנות להמרה, כתבי   ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרהמניות בכורה,  מציע(,  

למניות   למימוש  הניתנים  של  אופציה  למימוש  רגילות  הניתנים  אופציה  כתבי  החברה, 

אגרות חוב הניתנות מימוש ללשאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים  לאגרות חוב  

פי הדין ניתן יהיה להנפיקו מכוח תשקיף  -כל נייר אחר שעלניירות ערך מסחריים ו ,להמרה

מדף במועד הרלוונטי )והכל לרבות בדרך של הרחבת סדרות של החברה, כפי שתהיינה מעת  

  ״(.ניירות הערךזה: ״ בסעיף) לעת(

א לחוק ניירות 23מדף, תיעשה בהתאם להוראות סעיף  התשקיף    פי-על הצעת ניירות הערך   2.14.3

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

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

 חיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.ובהתאם לתקנון והנ
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   ותשקיף המדףפי התשקיף -הערך המוצעים על ניירותמיסוי  2.15

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

,  המוצעים  בהשקעה בניירות הערך המוצעים. ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי ניירות הערך

מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה ו/או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות אינן  

לניירות הערך הכלולים בתשקיף, ואינן באות כמקום ייעוץ משפטי ומקצועי בנדון, שאותו יש לקבל  

נן יבהתאם לנתונים ולנסיבות המיוחדים לכל משקיע. בנוסף, הוראות הדין המתוארות בתשקיף, ה

-תשקיף ואלה עשויות להשתנות עד למועד הצעתם בפועל של ניירות הערך האמורים עלה  תאריךל

 תשקיף. הפי 

 פי דיני מדינת ישראל-מיסוי הכנסות על 2.15.1

פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני   2012באוגוסט,  13ביום 

כלל את תיקון מס׳  2012-חקיקה(, התשע״ב )נוסח חדש(,   195, אשר  לפקודת מס הכנסה 

ו195תיקון  )״  1961-התשכ"א בהתאמה(.הפקודה"-״  תיקון    ",  סעיף  195במסגרת  נוסף   ,

המס  לפקודה  ב121 בשנת  עולה  החייבת  שהכנסתו  יחיד  זה,  לסעיף  בהתאם  על    2021. 

ש"ח )סכום שמתואם מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(, יהא חייב    647,640

סעיף זה   .3%חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של  במס על  

בסעיף    חלות על כהגדרתה  חייבת"  בסעיף    1"הכנסה  וכמשמעותה  על  ,  89לפקודה  למעט 

בסעיף  אינפלציוני    סכוםמרכיב   ובסעיף    88כהגדרתו  מקרקעין    47לפקודה  מיסוי  לחוק 

אולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת  ולרבות שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין ו

על   עולה  מכירתה  שווי  אם  רק  מקרקעין,  מיסוי  בחוק  כהגדרתו   ש"ח   4,754,280מגורים 

 .( והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין2021)בשנת 

כי ביחס  ,יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין 

י כהגדרתם בפקודה, עשויות ליחיד שהיה ל״תושב  ותיק״  חוזר  ו״תושב  שראל לראשונה״ 

לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת יעוץ 

פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן, יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר 

כ״בעלי שליטה כ״בעליא  3״ ייחשבו  בפקודה, עשויות לחול    ו  כהגדרתם  מניות מהותיים״, 

כמו כן, ההתייחסות כפי שהיא מובאת להלן   השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב  

ם של תושב החוץ, במישרין  או יותר מההכנסות או הרווחי  25%-בו, או הנהנים או הזכאים ל

חלות על ניירות    ,לפי הדין הקיים כיום   .א לפקודה68או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף  

 פי תשקיף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן.-הערך המוצעים על

 

״מי שמחזיק או זכאי לרכוש, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו,   -)ט( לפקודה  3כהגדרת מונח זה בסעיף    3
לפחות    5%ות לקבל  כז  (3);  רהוח ההצבעה בחבכלפחות מ  5%(  2)  מניות שהוצאו;הלפחות מהון    5%(  1)  מאלה: אחד

 ל.״ הות למנות מנכ( ז4) או מנכסיה בעת פירוק; החברהמרווחי 
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 רווח הון ממכירת ניירות ערד המוצעים  2.15.2

ידי יחיד תושב ישראל, -על  ממכירות ניירות ערך   4לפקודה, רווח הון ריאלי  91בהתאם לסעיף  

יד"   ניירות ערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח  אשר ההכנסה ממכירת 

ואשר לא תבע בניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה, חייב במס בשיעור המס השולי 

, ויראו את רווח ההון  25%לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על    121של היחיד בהתאם לסעיף  

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

קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד   - יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה 

במועד   -בחברה  6לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה  10%-, ב5עם אחר

על מניות  החודשים שקדמו למכירה כאמור )"ב 12-ו במועד כלשהו במכירת ניירות הערך א

 . 30%"(, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו, יהיה בשיעור שלא יעלה על מהותי

הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך,   בניכוי  כמו כן, לגבי יחיד שתבע

עד לקביעת  זאת  ,  30%יב רווח ההון הריאלי ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של  ייחו

ריאלית   ריבית  הוצאות  לניכוי  ותנאים  הצמדה  הוראות  סעיף  והפרשי  ו9א)א()101לפי   ) -

חיד שההכנסה בידיו ממכירת  א)ב( לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי י101

מ הכנסה  בגדר  היא  הערך  יד"  ״״עסק-ניירות  "משלח  סעיף    ,או  להוראות  (  1)2בהתאם 

לפקודה )עד   121לפקודה. יחיד כאמור יחויב במס בהתאם לשיעור המס השולי לפי סעיף  

 . 2021)בשנת  47%

של   בשיעור  יסף  מס  יחול  האמורים,  המס  לשיעורי  חלק    3%בנוסף  על  הכנסתו נוספים 

סכום זה מתעדכן    -  2021ש"ח )נכון לשנת    647,640החייבת של היחיד העולה על סכום של  

 מדי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(.

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

 (. 23% - 2021בשנת )א( לפקודה )126הקבוע בסעיף 

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

חודשים שקדמו למכירה, יוקטן    12-מניות מהותי בחברה בעת המכירה א ביום כלשהו ב

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

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

הרכישה, המאוחר מבניהם, ועד תום שנת המס שקדמה לשנת המכירה, באופן יחסי לחלקו  

 של המוכר בזכות לרווחים בחברה.

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

 ת ערך כאמור, בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירו

 

 לפקודה.  88כהגדרת מונח זה בסעיף    4
 לפקודה.  88כהגדרת מונח זה בסעיף    5
 לפקודה.  88כהגדרת מונח זה בסעיף    6
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על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך, יחול שיעור המס החל על הכנסתו 

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

ב במס  ההכנסה  תחויב  מיוחד,  שיעור  להכנסה  נקבע  לא  אחרת.  המרבי מפורשות  שיעור 

  לפקודה. 121הקבוע בסעיף 

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

בקרן נאמנות(, התשס יחידה  במכירת מניות שמקורן 2002-ג-בבורסה, מלווה מדינה או   ,

ההון ממכירתן( בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי )לצורך חישוב רווח  

של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום  

ששולם )אם שולם( בעד מימושן למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות  

כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה. ככלל, תושב חוץ )יחיד ו/או חברה( פטור ממס על  

ון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע  רווחי ה

( לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני  2)ב97שלו בישראל ובכפוף להוראות סעיף  

או    25%-אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל

חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור  יותר מההכנסות או מהרווחים של  

 א לפקודה. 68לפי סעיף 

 

חול הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל  עשויות לבמקרה שפטור כאמור אינו חל,  

מרשות   מתאים  אישור  של  מראש  להמצאה  בכפוף  החוץ,  תושב  של  התושבות  למדינת 

   סים.יהמ

בהתאם  המוצעים,  הערך  ניירות  במכירת  הריאלי  ההון  מרווח  במקור  המס  ניכוי  לעניין 

במכירת    לתקנות ערך,  נייר  במכירת  הון  מרווח  או  מתשלום  מתמורה,  )ניכוי  הכנסה  מס 

חייב תקנות הניכוי מרווח הון״(,  )"  2002-יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס״ג

( המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת  יכוי מרווח הוןהנ)כהגדרת מונח זה בתקנות  

 מרווח ההון הריאלי.   25%ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

חייב המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם תמורה במכירת ניירות הערך ינכה מס בשיעור של  

תשלום,  או מה  ( מרווח ההון הריאלי23%  -  2021)א( לפקודה )בשנת  126מס חברות לפי סעיף  

ידי  -. זאת, בכפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור שהופק עללפי העניין 

 רשות המיסים ובכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע )כמפורט להלן(.  

על במקור  מס  ינוכה  לא  חוץ  בהתקיים -לתושב  וזאת  בורסה,  חבר  או  בנקאי  תאגיד  ידי 

הקבועים מסוימים  קרנות   תנאים  גמל,  לקופות  במקור  מס  ינוכה  לא  כן,  כמו  בתקנות. 

המצאת  לאחר  וזאת  הדין,  לפי  במקור  מס  מניכוי  הפטורים  נוספים  וגופים  נאמנות, 

 ידיהם. -האישורים המתאימים על

תקנות ניכוי מרווח הון לא יחולו על חייב שהוא תאגיד בנקאי או חבר בורסה המשלם למוכר 

ו תשלום אחר בשל רווח הון פטור אם הגיש מוכר שהוא תושב שהוא תושב חוץ, תמורה א

שנים, אם היה בישראל,   3-ימים מיום פתיחת החשבון ואחת ל 14חוץ למוסד הכספי, בתוך 

 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.  2402הוא או בא כוחו, הצרה בטופס 
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יחולו הוראות סעיף    במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי,  אם

ידי המוכר בגין מכירה  -)ד( לפקודה וההוראות מכוחו, בדבר דיווח ותשלום מקדמה על91

וביום    31ביום    כאמור בששת   31בינואר  ערך  ניירות  מכירת  בשל  מס,  שנת  כל  של  ביולי 

 .  החודשים שקדמו לחודש שבו חל יום הדיווח

פי תשקיף מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור -ככלל, ככל שניירות הערך המוצעים על

יהיה   המחיקה(  )לאחר  מכירתם  בעת  במקור  שינוכה  לא    30%המס  עוד  כל  מהתמורה, 

)לרבות פטור מניכוי   הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר

 מס במקור(.

 ניירות הערך המוצעיםנסות מדיבידנד בגין שיעור המס שיחול על הכ 2.15.3

, יהיה ניירות הערך המוצעיםדיבידנד שמקורו ב ב לפקודה,125בהתאם לסעיף  2.15.3.1

ישראל   תושבי  יחידים  בידי  במס  ככלל  וחמישה    -חייב  עשרים  של  בשיעור 

בחברה במועד  כאמור  למעט לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי  (,  25%)אחוזים  

החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס   12-מועד כלשהו בקבלת הדיבידנד או ב

 . (30%)לגביו יהיה שלושים אחוזים 

נוספים על חלק    3%בנוסף לשיעורי המס האמורים, יחול מס יסף בשיעור של  

  2021  ש"ח )נכון לשנת   647,640הכנסתו החייבת של היחיד העולה על סכום של  

 לעליית מדד המחירים לצרכן(. סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם  -

  , )ב( לפקודה126ככלל, בהתאם לסעיף  דיבידנד בידי חברות תושבות ישראל,   2.15.3.2

בהכנסות שהופקו או  דיבידנד  ובלבד שמקור ההחייבת    תןהכנסלא יבוא במניין  

שנצמחו בישראל שנתקבלו במישרין או בעקיפין מחבר בני אדם אחר החייב 

, והכל  ה שנקבע לגביה שיעור מס מיוחדכן לא תיכלל הכנס. כמו  במס חברות

אולם, כאשר הדיבידנד מקורו מחוץ לישראל  בהתאם ובכפוף להוראות הסעיף.  

 בשנת  23%)  או שמקורו בהכנסה מחוץ לישראל, שיעור המס הינו מס חברות

2021 .) 

יהיה  ,)יחיד או חבר בני אדם( שאינו בעל מניות מהותי  דיבידנד בידי תושב חוץ 2.15.3.3

דיבידנד בידי יחיד או חבר בני אדם תושב חוץ שהינו    .25%של  חייב בשיעור  

בנוסף לאמור לעיל, יחול מס יסף  . 30%בעל מניות מהותי, ימוסה בשיעור של  

נוספים על חלק הכנסתו החייבת של היחיד העולה על סכום של   3%בשיעור של  

  סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית   -  2021ש"ח )נכון לשנת    647,640

לצרכן( המחירים  המס  ,מדד  לאמנת  כפוף  חתומה    והכל  עליה  קיימת(  )אם 

 מדינת ישראל וכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים. 

יחויב במס בהתאם לשיעורי המס    ,דיבידנד המתקבל בידי קרן נאמנות חייבת 2.15.3.4

היחיד על  בידיו   החלים  יד"  שההכנסה אינה הכנסה מ"מעסק" או מ"משלח 

אם מיוחד,   אלא  מס  שיעור  להכנסה  נקבעה  ולא  ככל  אחרת.  במפורש  נקבע 

 לפקודה  121תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 
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בהתאם  2.15.3.5 ממס  הפטורים  אחרים  וגופים  גמל  קופות  וכן  פטורה  נאמנות  קרן 

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

 .הסעיף

המס במקור בחלוקת דיבידנד בהתאם לתקנות מס הכנסה   תהחברה תנכה א 2.15.3.6

תקנות )להלן: " 2005-)ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו

מדיבידנד מדיבידנד,  ניכוי  ניכי  לתקנות  בהתאם  לנכות "(.  שיש  המס  שיעור 

)יחיד וחבר בני אדם( בגין    ושב חוץבמקור על דיבידנד ליחיד, תושב ישראל ולת

 . 25%, יהיה בשיעור של שמניותיה רשומות למסחר בבורסה מניות חברה

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים   2.15.3.7

 הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 

על 2.15.3.8 מוגבל  מס  שיעור  נקבע  הדיבידנד  שלגבי  ככל  כן,  דין,  -כמו  מס פי  ינוכה 

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

 ישראל. 

כי שיעור ניכוי המס במקור לתושב הזר יהיה כפוף להוראות האמנה    ,מובהר

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

 ובכפוף לאישור מתאים מראש מרשות המיסים. 

שמניותיו   2.15.3.9 ישראל  תושב  אדם  בני  חבר  ששילם  מדיבידנד  במקור  המס  ניכוי 

יהיה  לרישומים,  בחברה  המוחזקות  מניות  בשל  בבורסה  למסחר  רשומות 

 באמצעות מוסד כספי.

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים 2.15.4

ככלל, הפסדים בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים ושאילו   2.15.4.1

ה רווחי  יהיו  היו  אדם(,  בני  חבר  או  )יחיד  מקבלם  בידי  במס  חייבים  היו  ון 

הנובעים ממכירת  ריאלי  ניתנים לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין  

לפקודה, בין אם הרווח    92פי העקרונות הקבועים בסעיף  -כל נכס שהוא, על

  נוצר מנכס בישראל או מחוצה לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז 

 (. 3.5-ל 1ביחס של 

הפסד כאמור שנוצר בשנת המס, ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד   2.15.4.2

או כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות  \ששולמו בגין אותו נייר ערך ו

ערך אחרים באותה שנת מס )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד  

(  23%  -2021בשנת  )א( לפקודה )126עיף  כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בס

לגבי חבר בני אדם, ולגבי יחיד ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיפים 

 .  ( 25%)שהינו  ג)ב( לפקודה125( או 1ב)125

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזז בשנת המס כאמור, יהיה ניתן לקיזוז  2.15.4.3

לאחר השנה  ריאלי  ושבח מקרקעין  ריאלי  בשנות המס הבאות רק כנגד רווח הון  

היה   בה  המס  לשנת  דוח  השומה  לפקיד  שהוגש  ובלבד  ההפסד  נוצר  שבה 

 ההפסד. 
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רך ניכוי המס  בהתאם לתקנות הניכוי מרווח הון, בעת חישוב רווח ההון לצו 2.15.4.4

ועסקאות   נאמנות  קרנות  של  יחידות  נסחרים,  ערך  ניירות  ממכירת  במקור 

יחד:   )להלן  בניכוי במקור את    ״(,ניירות ערך סחירים״עתידיות  יקזז החייב 

לכך   ובכפוף  בניהולו  שהיו  סחירים  ערך  ניירות  ממכירת  שנוצר  ההון  הפסד 

ם מועד יצירת ההפסד שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טר

 ובין לאחר המועד האמור. 

סעיף   2.15.4.5 להוראות  על 94בהתאם  מניה  במכירת  לפקודה,  אדם, -ג  בני  חבר  ידי 

יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל  

החודשים שקדמו למכירה, למעט דיבידנד ששולם עליו    24בשל המניה במשך  

או יותר אך לא יותר    15%לישראל( בשיעור של    מס )למעט מס ששולם מחוץ

 מסכום ההפסד.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות, טרם התגבשה הפרקטיקה 

 הנאותה ליישום ההוראות לעיל, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. 

ה בהוראות. מטבע הדברים, לא כעו עד  יתרה מזאת, ייתכנו שינויים נוספים מעבר לשינויים שבוצ

 ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים. 

ואינו   בלבד  כללי  הינו  המוצעים  הערך  בניירות  הכרוכים  המיסוי  להיבטי  בקשר  לעיל  התיאור 

.  בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע,  ידי מומחים-מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

מנת  -לפנות לייעוץ מקצועי על,  התשקיףפי  -ל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות עלמומלץ לכ

להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות  

 . הערך המוצעים



 1 -ג 
 

 פרק 3 -  הון המניות של החברה 

   לתאריך התשקיףשל החברה  הון המניות  3.1

 : של החברהוהנפרע המונפק  הון המניות  והרשום  המניות הון להלן   3.1.1

 

 

 

 

 

 

 להלן.  3.3.1* לא כולל המניות שתנבענה מהמרת ההלוואות ההמירות כמפורט בסעיף 

מניותלאחר   3.1.2 למסחר  רישום  המונפק  ,  החברה  שבהונה  המניות  של  והנפרע  כל 

   תשקיף.ל 2פרק  לרישומים, כמפורט בהחברה, ירשמו על שם החברה 

 2שקדמו לתאריך התשקיף בשלוש השנים   החברההשינויים שחלו בהון  3.2

במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל כל שינוי ו/או התפתחות בהון   3.2.1

   , למעט כמפורט להלן:הרשום של החברה

 

  מניות כמות  מהות השינוי תאריך 
 הרשום  בהון

.נ. ע
 "ח בש

  הוןסה"כ  
 רשום 

 1,000 0.1 10,000 פתיחה  יתרת  31.5.2020

 
השלמת    במועד

ניירות  הנפקת 
  ים המוצע הערך

  התשקיף פי -על
  ם לרישומ ועובר

 למסחר 

  הרגילות פיצול כל המניות  
הרשום   נה בהו הרשומות

וביטול ערכן    של החברה
 הנקוב 

ללא   800,000,000
 800,000,000 ע.נ.

 

 

 
 .להלן  3.2כמפורט בסעיף    ,וביטול ערכן הנקוב  הרגילות הרשומות בהונה הרשום של החברה  פיצול כל המניות  לאחר      1

 זה הינם החל ממועד זה. 3, ולכן התיאורים המובאים בפרק 2020במאי,   31 ביום הוקמה החברה כי, יצוין    2

סוג נייר  
 הערך 

כמות מניות  
 בהון הרשום

כמות מניות  
בהון המונפק  
והנפרע )ללא  

 דילול

כמות מניות  
בהון המונפק  

והנפרע  
 )בדילול מלא( 

 התשקיף   לתאריך נכון

מניות  
רגילות  

  0.1בנות 
ש"ח ע.נ. 

 אחת כל 

10,000 100 010* 

במועד השלמת ההנפקה  
פי התשקיף ועובר  -על

לרישום למסחר וכן  
בכפוף להשלמת הליך  

 1שינוי המבנה 

מניות  
רגילות  

ללא ע.נ.  
 כל אחת 

800,000,000 11,715,204 13,554,062 

  מניותרישום    במועד
 למסחר החברה 

מניות  
רגילות  

ללא ע.נ.  
 כל אחת 

 23,185,186 16,272,204 ללא שינוי 
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בהון  במהלך שלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא חל כל שינוי ו/או התפתחות   3.2.2

   , למעט כמפורט להלן:החברהשל המונפק והנפרע 

 מהות השינוי תאריך 
התמורה  

בגין 
 המניות 

מחיר  
 למניה

  השווי
)לפני  
 3( הכסף

  כמות 
 מניות
 השינוי

סה"כ  
מניות  

 )מצטבר( 

 100 ל.ר. ל.ר. .ר.ל .ר.ל פתיחה  יתרת  31.5.2020

  במועד
השלמת  
הנפקת  
ניירות  
  הערך
  יםהמוצע 

פי -על
התשקיף  

עובר  ו
  םרישומל

  למסחר
 בבורסה 

 
 

פיצול כל המניות  
הרגילות  

הרשומות בהונה  
הרשום של  

החברה וביטול  
 ערכן הנקוב 

 8,000,000 7,999,900 .ר.ל .ר.ל .ר.ל

מניות    הקצאת
הליך   במסגרת 

  ההמבנ שינוי 
. לפרטים  בקבוצה

נוספים, ראו  
 .להלן 3.4סעיף 

 11,478,797 3,478,797 ל.ר. ל.ר. ל.ר.

מניות    הקצאת
בתמורה להמרת  

  ות הלווא  6
. לפרטים  ותהמיר
ספים, ראו  נו

 להלן.  3.3.1 סעיף

750,000 
 "חש

3.17  
 11,715,204 236,407  .ר.ל  "חש

  

 השקעות בהון החברה  3.3

חודשים   3.3.1 ומרץ  במהלך  ב  ,2021פברואר  החברה  הלוואות    מיהסכ  6-התקשרה 

החברה הלוואות    נטלהבמסגרתם  (  2021)כפי שתוקנו בחודש יולי  למניות    ות המיר

)בסעיף זה    5%ש"ח, נושאות ריבית שנתית בשיעור של    750,000המירות בסך של  

" יחד:  להלן  ההמירותבלבד,  ההלוואות  ובסכומים  "( הסכמי  מהמלווים   ,

)א(המפורטים  להלן בסעיף זה בלבד,  ה"ה רפי דורסט )ש"ח מ  200,000סך של    : 

הגב'  ש"ח מ  100,000סך של  )ב(    ;דירקטורית בחברה  , דורסט  ומיבר"(  דורסטמר  "

  , אולגה פורמןהגב'  ש"ח מ  125,000סך של  )ג(    ;אחותו של מר דורסט  ,ניבה דורסט

סך   )ה( - ו; 4אמו של מר יורי קשדן)ד( הגב' פאינה קזדן,  ;4אמו של מר סרגיי פורמן 

מ  100,000של   מש"ח  אחד  עניין    2  -כל  בעלי  יהיו  ולא  שאינם  שלישיים  צדדים 

יחד  ),  בחברה; זה בלבד, "להלן  הפירעון של קרן  ,  "(המלוויםבסעיף  כאשר מועד 

והריבית   שתצטבר בגינה, ככל שלא יומרו למניות של החברה כמתואר  ההלוואה 

בתום   יהיה  )"  18להלן,  ההלוואה  קרן  העמדת  ממועד  הפירעון חודשים  מועד 

בנוגע למקרים בהם  ו הוראות  במסגרת הסכמי ההלוואות ההמירות נקבע  ."(הסופי

  שעד מועד   ככל  כיהיתר,    ביןנקבע,    םבמסגרת,  החברה של  למניות ההלוואותיומרו  

תשלים החברה הנפקה    ההמירותהפירעון הסופי של כל אחד מהסכמי ההלוואות  

 
 לפני הכסף, בהתאם לשווי חברה שנקבע בהסכם ההשקעה/המרה.    3

פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף  -אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על     4

 . להלן( 3.7לתשקיף, יהיו מבעלי השליטה בחברה )לפרטים נוספים, ראו סעיף  6.1.2
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או בדרך של מסמך רישום אחר    (IPO)פי תשקיף  -ראשונה של מניותיה לציבור על

לפני    מידו  ריבית  אנהשתי  לא   ההלוואותבהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אזי,  

יתרת   הראשונה,  ההנפקה  תומר  עת  באותה  שתהיה   כפי  ההלוואה   קרן השלמת   ,

למניות   אוטומטי  (,  מניות  שברי   יוקצו  לא;  בלבד  שלמות)מניות    רגילותבאופן 

המשקיעים  למ האפקטיבי    למחיר  זהה  שיהיה  למניה  במחיר ידי  על  שישולם  ניה 

 .  11.45%בהנפקה הראשונה בתוספת הנחה של 

פי התשקיף  - לאמור לעיל, במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים עלבהתאם  

החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות    תועובר לרישומם למסחר, בכוונ

ת רגילות של החברה, במחיר  ניו מ   236,407  ויםלמלו  ולהקצות"ח  ש  750,000ל  בסך ש

מניות רגילות של החברה לה"ה רפי   63,042וכן יוקצו: )א(  מת   ,חש"  3.17למניה של  

מניות רגילות של החברה לגב' ניבה דורסט; )ג(    31,521דורסט; )ב(    ומיבר דורסט  

מניות רגילות של    39,401מניות רגילות של החברה לגב' אולגה פורמן; )ד(      39,401

  2  -כל אחד ממניות רגילות של החברה ל  31,521)ה(    - והחברה לגב' פאינה קזדן;  

 .  שלישיים שאינם ולא יהיו בעלי עניין בחברההם צדדיה

בד בבד עם פרסום הדו"ח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה    מיידי תודיע בדוח    החברה 

פי התשקיף, על המרת הסכמי  -ועובר לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על

 כאמור לעיל.  ההמירותההלוואות 

 השקעות בהון והקצאת ניירות ערך המירים בחברה המרכזית ובלבנט  3.4

בעלי המניות  המרכזית וכל    חברההתקשרה החברה בהסכם עם לבנט, ה  ,2021ביוני,    22ביום  

", המיזוגעסקת  , ""הסכם המיזוגהחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג )" של  של לבנט ו

החברה המרכזית  של  של לבנט ו  מחזיקי ניירות הערךפי הסכם המיזוג, כל  -(. עללפי העניין

בלבנט ובחברה המרכזית, כך שהחברה תחזיק    ניירות הערך שלהם יעבירו לחברה, את כל  

מיזוג,  ה עסקת  מיד עם השלמת  במלוא ההון המונפק והנפרע של לבנט ושל החברה המרכזית  

של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית  רגילות  וזאת בתמורה למניות  

ישת מניות  קצינה לבעלי אופציות לרכוולאופציות לרכישת מניות של החברה שת   ושל לבנט

-במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים עלהכל    ,של החברה המרכזית ו/או של לבנט

מיד עם השלמת עסקת .  להלן  זה  3.4  בסעיףוכמפורט    רישומם למסחרעובר לפי התשקיף ו

מהונה    60%  -ביחזיקו  ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט,  בלבנט  המניות    יבעל ,  המיזוג

ובעלי אופציות  בחברה המרכזית  המניות    יוהנפרע של החברה )בדילול מלא( ובעלהמונפק  

מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול    40%  -חברה המרכזית, יחזיקו במניות בלרכישת  

כי  מלא(.   המתלים  יובהר,  התנאים  של  בהתקיימותם  הותנתה  המיזוג  עסקת  השלמת 

הנפקת   השלמת  ובהם  המיזוג,  בהסכם  כל שנקבעו  וקבלת  לציבור  החברה  של  מניותיה 

, ראו  אודות עסקת המיזוג  לפרטים נוספים  האישורים הנדרשים להשלמת עסקת המיזוג.

   לתשקיף. 6.1.2סעיף 
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 להלן יפורטו השקעות בהון החברה המרכזית ולבנט:

 המרכזית  החברה 3.4.1

התחייבות  נחתם    ,2021,  באפריל  19  יוםב   כתב )"המרכזית  החברה    כלפיכתב 

)אדיבי  מר)"  אדיבי   אמירה"ה  ידי  - על  "(,ההתחייבות   מר ""( וישראל מורגנשטרן 

בסעיף    "(מורגנשטרן כמפורט  להם  שיוקצו  אופציה  כתבי  למימוש  בכפוף  )אשר 

   פיו:-על  (לבעלי עניין בחברהיהפכו  להלן,זה   3.4.1

  שותפות אחים טובים אנחנו )בהסכם השקעה עם   ההתקשר  תהחברה המרכזי (א)

  הכללי   בשותף "(, אשר בעלי השליטה  השותפות)בסעיף זה בלבד: "  ( מוגבלת

  ,ההשקעה  הסכם  תנאיל  בהתאם  .מורגנשטרן  ומר   אדיבי  מרהינם    שלה

החברה    ,2021  ,מאיב  5  ביום,  "חש  3,350,650  של  לסך  בתמורה הקצתה 

רגילות    29,202  לשותפותהמרכזית   ע.נ.  ש   0.01  בנותמניות    החברה  של"ח 

בסך    , במועד הקצאתן,שווי של החברה המרכזית  על בסיס  במחיר  המרכזית

נכון למועד ההקצאה של כתבי    בדילול מלאו  הכסף  אחרי )  דולר   מיליון   10  של

בחברה המרכזית  . מאחר ובעלי המניות  (להלן  םאופציה יועצים ח.מ., כהגדרת

השלמת   עם  מיד  יחזיקו,  המרכזית,  בחברה  מניות  לרכישת  אופציות  ובעלי 

המיזוג בעסקת  מלא(  40%  -,  )בדילול  החברה  של  והנפרע  המונפק    - מהונה 

למועד   נכון  שיקף,  כאמור  בהשקעה  שנקבע  המרכזית  החברה  של  השווי 

   .לחברהמיליון דולר  25שווי של ביצועה, 

 
עד    מורגנשטרן  ומר  אדיבי  רמ  כינקבע,   (ב) למנות  זכאים  דירקטורים    2יהיו 

המרכזית   כתב    חודשים  12  של  קופה לת   בלבדבחברה  חתימת  ממועד  החל 

  מימשו   טרם  מורגנשטרן  ומר  אדיבי  מר  התשקיף  לתאריך  נכון  .ההתחייבות

   .כאמור זכותם את

 

  ידי  על   שניתנו   לשותפות  עיםגיוס הון, לרבות גיוס המשקי  לשירותי   בתמורה  ( ג)

  כל ל  המרכזית  החברה  העניקה,  המרכזית  לחברה  מורגנשטרן  ומר  אדיבי  מר

  מר  של (  100%)  המלאה  בשליטתו  חברה"מ,  בע  אחזקות   אדיבי  אמיר מאחד  

  מר  של(  100%)  המלאה  בשליטתו  חברה"מ,  בע  החזקות  ומלישמור,  אדיבי

  מניות   28,757  עד  לרכישת(  Warrants)כתבי אופציה לא רשומים    ,מורגנשטרן

  890  עד   וכן,  אחד  כל,  המרכזית  החברה   של  אחת   כל.נ.  ע"ח  ש   0.01רגילות בנות  

  שלום   מני  מרל  המרכזיתע.נ. כל אחת של החברה    "ח ש  0.01מניות רגילות בנות  

  אחת  כל .נ.  ע"ח  ש  0.01  בנות  רגילות   מניות   58,404  עד   הכל ובסך    ,5"( שלום  מר)"

מימוש    המרכזית   החברה  של   של  הנקוב   לערכן  בהתאם  אחת  למניהבמחיר 

 
  אופציה   כתבי  מהצדדים השלישיים   אחדלכל    המרכזית  החברה  הקצתה   תחילה ,  ההתחייבות  לכתב   בהתאם   כי,  יצוין         5

  של   רגילות   מניות  58,404"כ  ובסה  המרכזית  החברה  של  אחת   כל .נ.  ע  ש"ח   0.01  בנות  רגילות   מניות   29,202  לרכישת

רגילות של    890את זכותם לרכישת  הצדדים השלישיים  , המחו  2021,  באפריל  19,  ביום.  המרכזית  החברה מניות 

 .  הצד השלישי הנוסףהחברה המרכזית לטובת 
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  כתבי )בסעיף זה יחד ובלבד: "  "חש  0.01  של  למניה  במחיר  קרי,  המימוש  מניות

להשלמת  "(.ח.מ  יועצים  אופציה בכפוף  כי  ההתחייבויות,  בכתב  נקבע  עוד   .

  הליך פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת  -הנפקת ניירות הערך המוצעים על

  יועצים  אופציה  כתבי,  לתשקיף  6.1.2  בסעיף  כמתואר  בקבוצה  המבנה  שינוי

( רשומים  לא  אופציה  בכתבי  יוחלפו    זה )בסעיף    החברה  של(  Warrantsח.מ. 

 . ח.מ. יועצים כתבי אופציה חלף"( 1 גרופ יועצים אופציה כתבי" :בלבד

 

  אדיבי  ממר  אחד  כלל   החברה  תעניק,  1  גרופ  יועצים  אופציה  לכתבי  בהתאם

  מר לוכן    החברה  של  רגילות  מניות  513,037  עד  לרכישת  זכות  ומר מורגנשטרן

לרכישת  שלום של    15,878  עד  זכות  רגילות  עד    ובסך,  החברהמניות  הכל 

זהה    יהיהש  אחת  למניהבמחיר מימוש  ,  המניות רגילות של החבר    1,041,952

אופציות יועצים    של  המימוש  תקופת  . התשקיף  פי-על למחיר המניה בהנפקה  

  , .ח.מ  יועצים  האופציה  כתבי  הקצאת  ממועד  חודשים  36  בתום  תסתיים  1  גרופ

יהיו ניתנים למימוש    1  גרופ  יועציםהאופציה    כתבי  .2024,  באפריל  18  ביום  קרי

כתבי   של  חלקי  מימוש  של  במקרה  בחלקם.  או  במלואם  בלבד,  אחת  פעם 

האופציה, יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר. בנוסף,  

המימוש    פים כפו  יהיו  1  גרופ  יועציםאופציה  ה  יכתב על  נוספות  למגבלות 

המימוש ו/או מספר    מחיר להלן וכן להתאמות ביחס ל  3.8.6.4.4כאמור בסעיף  

האופציות במקרים הבאים )בשינויים המחויבים(: )א( במקרה של שינוי בהון  

בסעיף   כאמור  החברה  של  והנפרע  המונפק  )ב( 2)  3.8.6.4.7המניות  להלן;   )

( להלן; )ג( במקרה  3)  3.8.6.4.7במקרה של חלוקת מניות הטבה כאמור בסעיף  

קרה של  )ד( במ-( להלן; ו4)  3.8.6.4.7של חלוקת דיבידנד במזומן כאמור בסעיף  

( להלן.  5)  3.8.6.4.7הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה כאמור בסעיף  

מניות  ה או להעברה.  / ו  למכירה  יםלא יהיו ניתנ  1  גרופ  יועציםכתבי האופציה  

תירשמנה על שם   1  גרופ   יועצים כתבי האופציה    ימושמ מכתוצאה    שתנבענה 

 לתשקיף.  2החברה לרישומים, כמפורט בפרק 

 
שולס"   אנד  "בלאק  מודל  על  תלויה המבוססת  בלתי  שווי  בהתאם להערכת 

(B&S  )  החברה צפויה לרשום בדוחותיה הכספיים  ,  1לאופציות יועצים גרופ

קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות בסך של  ,  2021ביוני,    30פרופורמה ליום  

 . מניות ש"ח כנגד פרמיה על אלפי 907

 לבנט  3.4.2

עם    , 2021כפי שתוקן בחודש אפריל,    ,התקשרה לבנט בהסכם,  2021בינואר,    4ביום  

)"  3פיטכ בע"מ  טכנולוגיים  בה  3פיטכפתרונות  המניות  מבעלי  שאחד  חברה   ,)"

  ייעוץ   לשירותי  תמורהפיו ב-( הינו מר דני כהן, יו"ר דירקטוריון החברה, על33.33%)

 ,טלבנל(  advisory board)ובכלל זה העמדת שירותי דירקטוריון מייעץ   אסטרטגיים

לבנט  לרכישת  Warrant)  רשום   לא   אופציה   כתב   3לפיטכ  העניקה  מניות    745עד  ( 

  ש"ח  1, במחיר מימוש למניה אחת של  לבנטע.נ. כל אחת של    ש"ח  1רגילות בנות  
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" בלבד,  זה  פיטכ)בסעיף  אופציה  הסכם    "(.לבנט  3כתב  אודות  נוספים  לפרטים 

 לתשקיף.  6.7.18.3, ראו סעיף 3שירותי הייעוץ עם פיטכ 

עם  ,  2021במאי,    6כפי שתוקן ביום    ,, התקשרה לבנט בהסכם2021בינואר,    24ביום  

שאינו ולא יהיה לבעל עניין, לקבלת שירותי  לשעבר של לבנט יועץ מר ג'ורג' פאנוס, 

למר    לבנט  , העניקה מר פאנוסעוץ שהועמדו על ידי  פיו בתמורה לשירותי יי-ייעוץ, על

  ש"ח  1מניות רגילות בנות    245עד  רכישת    ((Warrantכתב אופציה לא רשום  פאנוס  

 . "(לבנטפאנוס כתב אופציה )בסעיף זה בלבד, "  לבנטע.נ. כל אחת של 

  זה בסעיף  להלן  יחד  לבנט, ייקראו  פאנוס  לבנט וכתב אופציה    3כתב אופציה פיטכ

 .  "לבנט יועציםאופציה  כתבי: "בלבד

פי התשקיף ורישומם למסחר  -הערך המוצעים על   ניירותבכפוף להשלמת הנפקת  

לתשקיף, כתבי אופציה    6.1.2בסעיף    תוארכמבקבוצה    השינו המבנך  ילהוהשלמת  

  זה)בסעיף    החברה  של(  Warrantsיוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים )  לבנט  יועצים

  שכתבי כך, לבנט יועציםכתבי אופציה  חלף"( 2 גרופ יועציםאופציה  כתבי: "בלבד

   .יועצים לבנטיהיו בשווי כלכלי זהה לכתבי אופציה   2 רופג יועצים אופציה 

  עד ות לרכישת  זכ   3פיטכל, תעניק החברה  2  גרופ  יועצים  בהתאם לכתבי אופציה

פאנוסל ו  החברה  של  רגילות  מניות  230,852 מניות    75,918  עד  לרכישת  זכות  מר 

במחיר מימוש  ,  מניות רגילות של החברה  306,770ובסך הכל עד    רגילות של החברה, 

חודשים ממועד    24כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום    ,ש"ח  1אחת של    למניה

עבור  )כולל(    2023בינואר,    3, קרי ביום  יועצים לבנטכתבי אופציה  כל אחד מהקצאת  

עבור כתב אופציה   )כולל(  2023בינואר,    23 -ו  3של פיטכ 2כתב אופציה יועצים גרופ 

ניתנים למימוש פעם    יויה  2  גרופ  יועצים  כתבי אופציה.  מר פאנוסשל    2יועצים גרופ  

אחת בלבד, במלואם או בחלקם. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, יתרת  

  יועצים   אופציה   יבנוסף, כתב האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר.  

להלן וכן   3.8.6.4.4למגבלות נוספות על המימוש כאמור בסעיף  פים כפו יהיו   2גרופ 

מחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים )בשינויים  להתאמות ביחס ל

המחויבים(: )א( במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה כאמור  

בסעיף  2)  3.8.6.4.7בסעיף   כאמור  הטבה  מניות  חלוקת  של  במקרה  )ב(  להלן;   )

  3.8.6.4.7( להלן; )ג( במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן כאמור בסעיף 3) 3.8.6.4.7

כאמור בסעיף    ויות של החברה לבעלי מניותיה במקרה של הנפקת זכ )ד(    -( להלן; ו4)

אופציה  5)   3.8.6.4.7 כתבי  להלן.  יהיו    2  גרופיועצים  (  ו/או ניתנלא  למכירה    ים 

כתוצאה  מניות  הלהעברה.   גרופ משתנבענה  יועצים  האופציה  כתבי    2  ימוש 

 לתשקיף. 2, כמפורט בפרק  לרישומיםתירשמנה על שם החברה 

  המרכזית, לבנט והחברה יירות הערך של החברהבנ החזקות 3.5
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ניירות  החזקות ב בדבר  הדירקטורים בה ומנהליה,    ,לפי מיטב ידיעת החברהלהלן פירוט  

ולמועד לאחר   במועד הסמוך לתאריך התשקיף  ,המרכזית, לבנט והחברה חברה ה  ל רך שהע

  :השלמת ההנפקה

 

 החזקות בחברה המרכזית במועד הסמוך לתאריך התשקיף 3.5.1

 
 בלבנט במועד הסמוך לתאריך התשקיף    החזקות 3.5.2

 

 
 בחברה. מנכ"ל ודירקטור בחברות הקבוצה. למיטב ידיעת החברה מר כץ הינו מבעלי השליטה הינו  אדי כץמר      6
מר עמר הינו תושב אוקראינה. למיטב ידיעת    .ודירקטור בחברה  סמנכ"ל טכנולוגיה של חברות הקבוצה הינו    עמר   מר       7

 החברה מר עמר הינו מבעלי השליטה בחברה.
פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה  -בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על  ,החברה  ידיעת  למיטב      8

 .להלן  3.7 סעיףלפרטים נוספים, ראו  מבעלי השליטה בחברה.  קשדןמר לתשקיף, יהיה  6.1.2כמתואר בסעיף 
פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה  -בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על  ,למיטב ידיעת החברה      9

   להלן. 3.7 ףלפרטים נוספים, ראו סעי השליטה בחברה.מבעלי  פורמן מר יהיה  לתשקיף, 6.1.2כמתואר בסעיף 
 . אדיביר ( של מ100%אחזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה )  אדיבי  אמיר באמצעות   10
 . מורגנשטרן  מרשל ( 100%החזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה ) ישמור באמצעות   11
ומר    אדיבי  מרהינה "החזקה ביחד" עם    החברהלמיטב ידיעת החברה, החזקתו של מר שלום בניירות הערך של     12

  .ערך ניירות בחוק זה מונח   כהגדרתמורגנשטרן, 
  ומר מורגנשטרן.  אדיבי  מרשל השותפות המוגבלת הינם   הכללי בשותף השליטה בעלי , החברה ידיעת למיטב   13

בכחברי  מכהנים  ואשר   3בפיטכ(  33.33%)  שווים   בחלקים   המניות   בעלי החברה    ידיעת   למיטב   14   ת צהמייע   ועדהם 

(advisory board)    ,יסעור.  שינדלר   חנה ,  של החברה  דירקטוריון   ר "יו,  כהן  דני "ה  ה  הינםשל לבנט לפרטים    ותמר 

 לתשקיף.  6.7.18.3, ראו סעיף 3נוספים אודות הסכם שירותי הייעוץ עם פיטכ 

   שהינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בה נכון לתאריך התשקיף.  לבנטבבעלי מניות  3  15

 .לבנטבניכוי המניות הרדומות המחוזקות על ידי   16

מניות  שם המחזיק 
 רגילות

 לא אופציות
 רשומות 

שעור 
 החזקה

 )ללא דילול( 

 שיעור החזקה
 )בדילול מלא( 

 17.38% 21.81% -  50,000 6כץ אדי
 17.38% 21.81% -  50,000 7עמר גיא
 17.38% 21.81% -  50,000 8קשדן יורי
 17.38% 21.81% -  50,000 9פורמן סרגי
 10.00% -  28,757 -  10אדיבי  אמיר

 10.00% -  28,757 -  11מורגנשטרן ישראל
 0.31% -  890 -  12שלום  מני

)שותפות  אנחנו טובים אחים
 10.15% 12.74% -  29,202 13( מוגבלת

 100% 100% 58,404 229,202 סה''כ 

מניות  שם המחזיק 
 רגילות

אופציות לא 
 רשומות 

שעור 
 החזקה

 )ללא דילול( 

 שיעור החזקה
 )בדילול מלא( 

 40.38% 42.06% -  10,300 6אדי כץ
 40.38% 42.06% -  10,300 7גיא עמר

פתרונות טכנולוגיים   3פיטכ
 14"מבע

 - 745  - 3.00% 

 9.50% 9.90% - 2,360 הרוש  יושיעמאי -לי
 0.99% -  245 -  ג'ורג' פאנוס

 5.75% 5.99% 245 1,428 15מחזיקים אחרים
 16100% 16100% 990 23,84816 סה''כ 
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   מועד הסמוך לתאריך התשקיףבהחזקות בחברה  3.5.3

 

 

של השלמת שינוי    בהנחהו  הנקוב   הערך   וביטול   ההון   פיצול  לאחרבחברה    החזקות  3.5.4

 המבנה בקבוצה   

 

- לעלמסחר    ניירות הערך המוצעיםורישום  לאחר השלמת ההנפקה  החזקות בחברה   3.5.5

מלוא  של  )בהנחה    התשקיףי  פ המוצעיםרכישת  הערך  על  ניירות  פי  - לציבור 

ההמירות,  ,התשקיף( ההלוואות  הסכמי  כלל  האופציות    המרת  לא  הוהקצאת 

 רשומות  

 
 . חברה שהינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בהבעלי מניות ב 3  17

  אמו' פאינה קזדן,  הגבמניות מתוך סך המניות המוצגות תחת החזקות מר קשדן מוחזקות על ידי    39,401  יצוין, כי     18

.  ערך  ניירות  בחוק   זה  מונח   כהגדרת ,  קשדן  מרהינה "החזקה ביחד" עם    החברה  במניות   והחזקתה  קשדן   מר   של

 .לעיל 8לפרטים נוספים אודות מר קשדן, ראו הערת שוליים מס' 
וך סך המניות המוצגות תחת החזקות של מר פורמן מוחזקות על ידי גב' אולגה פורמן,  מת  מניות   39,401  כי,  ןיצוי    19

  ניירות  בחוק  זה  מונח  כהגדרת,  פורמן  מרהינה "החזקה ביחד" עם    אמו של מר פורמן והחזקתה במניות החברה

 .לעיל 9לפרטים נוספים אודות מר פורמן, ראו הערת שוליים מס'  .ערך

 החזקהשעור  מניות רגילות שם המחזיק 

 50% 50 6אדי כץ

 50% 50 7גיא עמר

 100% 100 סה''כ 

 שעור החזקה אופציות לא רשומות  מניות רגילות שם המחזיק 
 )ללא דילול( 

 שיעור החזקה
 )בדילול מלא( 

 31.18% 34.85% -  4,000,000 6אדי כץ
 31.18% 34.85% -  4,000,000 7גיא עמר

 6.95% 7.77% -  892,020 8יורי קשדן
 6.95% 7.77% -  892,020 9סרגי פורמן

 4.00% -  513,037 -  10אדיבי אמיר
 4.00% -  513,037 -  11מורגנשטרן ישראל

 0.12% -  15,878 -  12שלום מני
)שותפות  אנחנו טובים אחים

 4.06% 4.54% -  520,976 13(מוגבלת

 1.80% -  230,852 -  14"מבע  טכנולוגיים פתרונות 3פיטכ
 5.70% 6.37% -  731,289 הרוש  יושיעמאי -לי

 0.59% -  75,918 -  ג'ורג' פאנוס
 3.45% 3.85% - 442,492 17מחזיקים אחרים

 100% 100% 1,348,722 11,478,797 סה''כ 

אופציות לא  מניות רגילות שם המחזיק 
 רשומות 

כתבי 
 אופציה 

 (1)סדרה 

שעור 
 החזקה
)ללא  
 דילול( 

 שיעור החזקה
 )בדילול מלא( 

 17.26% 24.59% -  -  4,000,000 )א(6אדי כץ

 17.26% 24.59% -  -  4,000,000 )א( 7גיא עמר

 4.02% 5.73% -  -  931,421 )א( 18יורי קשדן
 4.02% 5.73% -  -  931,421 )א( 19סרגי פורמן
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חזקים על  וניירות הערך המ  ,לפיכך  .להלן  3.9.1.1בסעיף    מונח זה  בעל עניין בחברה, כהגדרת  (א)

 להלן.  3.9.3 -ו 3.9.1.2 פיםבסעימפורט  ל בהתאםידו יהיו חסומים 

מניות    1,041,952  זכותם לרכישת    יממשו את   ומר שלום  מר מורגנשטרן  , אדיבישמר    בהנחה  (ב)

לעיל, אזי יהפכו    3.4.1, כמתואר בסעיף  1  גרופ   יועצים פי כתבי האופציה  -של החברה על  רגילות 

  וכן מר שלום  ((מוגבלת)שותפות    אנחנו  טובים  אחים  )ובהתאם גם  מר מורגנשטרן  ,אדיבי  רמ

בחברה,   עניין  זה  כהגדרת לבעלי  הערך    ,לפיכך  .להלן  3.9.1.1בסעיף    מונח  לניירות  ביחס 

  החסימה   הוראות  יחולו   אחים טובים אנחנו )שותפות מוגבלת(וכן על ידי    המחוזקים על ידם 

 להלן.  3.9.3 -ו 3.9.1.2 פיםבסעיכמפורט 

ולא יהיה    ו אינ שאינו מקיים יחסי עובד מעביד עם החברה ו  אשר נושא משרה בכירה בחברה   ( ג)

בחברה ענין  זה  כהגדרת,  בעל  שימלהלן,    3.9.1.1בסעיף    מונח  בהנחה   141,427את    משגם 

פי  -ת ניירות הערך המוצעים עלההנפק  השלמת  במועד  לו  יוקצו אשר לא רשומות האופציות ה

  3.8.6.2כמפורט בסעיף    התשקיף פי  -על  המוצעים  הערך  ניירות  של  לרישומם  ועובר  התשקיף 

  פים בסעי, יחולו הוראות החסימה כמפורט  . לפיכך ביחס לאופציות הלא רשומות הנ"ללהלן

 . להלן 3.9.3 -ו 3.9.1.3

ע  אשר  מחזיק  (ד) עובד מעביד  ואינו מקיים יחסי  ענין בחברה  ולא   ו אינשם החברה  בעל  ,  יהיה 

לא רשומות  האופציות  ה  117,856בהנחה שיממש את    גםלהלן,    3.9.1.1בסעיף    מונח זה   כהגדרת 

  לרישומם  ועובר   התשקיף פי  -על  המוצעים   הערך   ניירות   ההנפקת   השלמת   במועד   לו   יוקצו   אשר

 
 מר כהן הינו יו"ר דירקטוריון החברה.    20
 .סמנכ"ל הכספים של חברות הקבוצההינו  כץ רועי   מר    21

  מקייםאינו  מר פריד    .ההנפקההליך שינוי המבנה ותהליך    לש  כפרויקטור  משמש  וכן  בלבנט  כדירקטור  מכהן  פריד  מר   22

 , כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. בעל ענין בחברהולא יהיה   ו אינכן  יחסי עובד מעביד עם החברה ו
ללבנט.    יצוין, כי מר דורסט  הגב' דורסט הינה דירקטורית בחברה.   23 ואיתור לקוחות  גיוס    לפרטיםמעניק שירותי 

כי  .לתשקיף  6.7.18.5  סעיף  ראו ,  נוספים מניות מתוך סך המניות המוצגות תחת החזקות בני הזוג    31,521  יצוין, 

הינה "החזקה ביחד" עם    דורסט מוחזקות על ידי הגב' ניבה דורסט, אחותו של מר דורסט והחזקתה במניות החברה 

   .ערך ניירות בחוק   זה מונח  כהגדרת , בני הזוג דורסט
 . חברה שהינם צדדים שלישיים שאינם בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בהבעלי מניות ב 5  24

 2.21% -  -  513,037 -  )ב( 10אדיבי אמיר

 2.21% -  -  513,037 -  )ב( 11מורגנשטרן ישראל

 15,878 -  )ב( 12שלום מני
 

 -  - 0.07% 

)שותפות  אנחנו טובים אחים
 )ב(  13(מוגבלת

520,976  -  - 3.20% 2.25% 

  טכנולוגיים פתרונות 3פיטכ
 )א(  14"מבע

 - 230,852  -  - 1.00% 

 3.16% 4.50% -  -  731,289 ( ההרוש )  יושיעמאי -לי

 0.33% -   75,918 -  ( ה) ג'ורג' פאנוס

 230,852 -  )א( 20דני כהן
 

 -  - 1.00% 

 0.61% -  -  141,427 -  )ג( 21רועי כץ 

 0.51% -  -  117,856 -  )ד(22פריד נתי

 0.41% 0.58%  -  94,563 )א(23רפי ומיבר דורסט 

 2.18% 3.11% -  - 505,534 )ה( 24מחזיקים אחרים

החתם המתמחר בהנפקה 
 )ו( פי התשקיף - על

 -  - 517,126  - 2.23% 

 39.31% 28.00% 4,557,000 -  4,557,000 ציבור

 100% 100% 5,074,126 1,838,857 16,272,204 סה''כ 
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בסעיף    התשקיףפי  -על  המוצעים  הערך  ניירות  של ביחס    3.8.6.2כמפורט  לפיכך  להלן. 

כמפורט   החסימה  הוראות  יחולו  הנ"ל,  רשומות  הלא   3.9.3  - ו  3.9.1.3  פיםבסעילאופציות 

 .להלן

  שאינם ולא יהיו לבעלי עניין,המחזיקים הנ"ל  מ  7-ל  יוקצו  רגילות של החברה  מניות   1,236,823 (ה)

פי  -על  יםהמוצע  ניירות הערך  הנפקת   השלמת  מועדב  ,להלן  3.9.1.1בסעיף    מונח זה   כהגדרת

מירות כמפורט  ה לוואה הההסכמי ה  מהמרת  כחלק,  בבורסה  למסחר  םלרישומ  ועובר  התשקיף

  , לפיכך  .לתשקיף  6.1.2וכן כחלק משינוי מבנה הקבוצה כמתואר בסעיף    לעיל  3.3.1  ףבסעי

  -לביחס    להלן.  3.9.3  -ו  -ו   3.9.1.3  פיםבסעייחולו על מניות אלה הוראות החסימה כמפורט  

  שאינו   לבנטשל  לשעבר  יועץ  מר ג'ורג' פאנוס,  ל  ושיוקצ   2  יועצים גרופ   אופציה  יכתב  75,918

השלמת ההנפקה ועובר    במועד   להלן,  3.9.1.1בסעיף    מונח זה  כהגדרת  ,עניין  לבעל  יהיה   ולא

יחולו  ,  לעיל  3.4.2  בסעיף  כמפורט  הכל   ,פי התשקיף-לרישומם של ניירות הערך המוצעים על

 להלן.  3.9.3  -ו 3.9.1.3בסעיף הוראות החסימה כמפורט 

יהיה בעל ענין    ולא  ואינששיוקצו לחתם המתמחר    (1כתבי אופציה )סדרה    517,126  -ביחס ל (ו)

  ( 1כתבי אופציה )סדרה    בהנחה שיממש את  גםלהלן,    3.9.1.1בסעיף    מונח זה   כהגדרת,  בחברה

פי  -על  המוצעים  הערך  ניירות  של  לרישומם  ועובר  ההנפקה  ת השלמ  במועד   לו  יוקצו  אשר

 להלן.  3.9.1.3להלן, יחולו הוראות החסימה כמפורט בסעיף  3.8.5התשקיף כמתואר בסעיף 

   השליטה בחברה יבעל 3.6

ה"ה אדי כץ וגיא עמר הינם בעלי השליטה  מיטב ידיעת החברה, נכון לתאריך התשקיף  ל

בלבנט  בחברה קשדן  ה"הבנוסף,    .וכן  יורי  עמר,  גיא  כץ,  בעלי    אדי  הינם  פורמן  וסרגי 

המרכזית.   בחברה  עלהשליטה  המוצעים  ניירות  הנפקת  להשלמת  התשקיף  -בכפוף  פי 

בחברה  השליטה    , בעלילתשקיף  6.1.2כמתואר בסעיף   שינוי המבנה בקבוצה  הליךוהשלמת 

  דבוקת לפרטים נוספים אודות הסכם  .אדי כץ, גיא עמר, יורי קשדן וסרגי פורמן"ה ה :יהיו

 . להלן 3.7יניהם, ראו סעיף שליטה ב 

 שליטה הסכם דבוקת  3.7

פורמןה"ה  ין  ב יורי קשדן וסרגי  גיא עמר,  כץ,  שליטה    הסכם להקמת דבוקת  נחתם  אדי 

על  המוצעים  הערך  ניירות  הנפקת  להשלמת  בכפוף  לתוקפו  ורישומם -שיכנס  התשקיף  פי 

 "(. להלן עיקרי הסכם דבוקת השליטה:  הסכם דבוקת השליטהלמסחר בבורסה )"

שיכלול   3.7.1 שליטה  גרעין  ה   60.61%יוקם  של  והנפרע  המונפק  המניות  ה  חברמהון 

השליטה) גרעין  כץ  ""מניות  אדי  מר  ידי  על  יוחזקו  אשר  ממניות  שיורכב   ,)

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר השלמת    24.58% -שתהווינה כ

מהון המניות    24.58%  -ההנפקה, מניות אשר יוחזקו על ידי מר גיא עמר שתהווינה כ

ורי  ידי מר י על המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההנפקה, מניות אשר יוחזקו 

כקשדן   לאחר    5.72%-שתהווינה  מיד  החברה  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 

  %25.7-שתהווינה כומניות אשר יוחזקו על ידי מר סרגי פורמן    25השלמת ההנפקה 

 .26מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר השלמת ההנפקה 

 
 לעיל.  8מיד לאחר השלמת ההנפקה כמפורט בהערת שוליים מס'   המניות שיחוזקו על ידי אמו של מר קשדן  למעט   25
 לעיל.  9המניות שיחוזקו על ידי אמו של מר פורמן מיד לאחר השלמת ההנפקה כמפורט בהערת שוליים מס'   למעט   26
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ו/או ימכרו ו/או יתקשרו  לא יעבירו  כי    דבוקת השליטה התחייבוהצדדים להסכם   3.7.2

 27בהסכם להעברת ו/או למכירת מניות גרעין השליטה לצד שלישי או לנעבר מורשה 

להסכם   צד  השליטהשאינו  עד  דבוקת  לתוקף    24תום  ,  כניסתו  ממועד  חודשים 

 "(. החסימה המוסכמת תקופתזה בלבד, " 3.7בסעיף )

השליטה   3.7.3 דבוקת  להסכם  מהצדדים  ומי  היה  המוסמכת,  החסימה  תקופת  לאחר 

יבקש למכור ו/או להעביר את מניות גרעין השליטה שבבעלותו, כולן או חלקן, לצד  

מחוץ לבורסה, תהיה המכירה כפופה למתן זכות הצעה  שלישי, בין בבורסה ובין  

 .28ראשונה ליתר הצדדים להסכם דבוקת השליטה 

המוס 3.7.4 החסימה  תקופת  השליטה  מת,  כלאחר  דבוקת  להסכם  מהצדדים  ומי  היה 

יבקש למכור ו/או להעביר את מניות גרעין השליטה  "(,  המציע "  בלבד, )בסעיף זה  

המניות המונפק והנפרע של החברה )בעסקה    מהון   5%שבבעלותו בשיעור העולה על  

גרעין   של  מניות  המציע  העביר  בו  קודמות  עסקאות  עם  ביחד  במצטבר  או  אחת 

השליטה שבבעלותו(, לצד שלישי, לרבות במקרה של מכר כפוי עקב כינוס נכסים,  

של מימוש שעבוד שנוצר על המניות לטובת    הוצל"פ וכו', אך למעט במקרה   הליכי 

להבטחת אשראי שהתקבל ממנו, אזי במקרה כזה תוקנה ליתר הצדדים    גוף פיננסי

 .29להסכם דבוקת השליטה זכות הצטרפות 

הודעה  3.7.5 למסירת  כפופה  תהיה  השליטה  גרעין  ממניות  חלק  שאינן  מניות    מכירת 

 .30למכור אותן ליתר הצדדים להסכם דבוקת השליטה מוקדמת בכתב על כוונה 

לשם קבלת  אסיפה מקדימה    הצדדיםקיום אסיפות כלליות של החברה, יקיימו    לפני 3.7.6

כיצד יצביעו באסיפה הכללית של החברה בעניינים המפורטים שעל    ברובהחלטה  

 
כל גוף בשליטתו של אותו צד, בעל השליטה באותו צד, או גוף בשליטת בעל השליטה באותו    -" משמעונעבר מורשה"    27

 צד.
אותו צד, בעל השליטה באותו צד, או גוף  הוראות אלה לא יחולו על העברת מניות החברה לכל גוף בשליטתו של      28

, ואולם העברה או מכירה כאמור תהיה כפופה לכך שאותו נעבר  "(נעבר מורשה)"  בשליטת בעל השליטה באותו צד

את כל התחייבויותיו וזכויותיו של    מורשה יוסיף את חתימתו על הסכם דבוקת השליטה ובדרך זו ייטול על עצמו

 השליטה שרכש, גרעין  , על כל תיקוניו ככל שיהיו, ביחס למניות  דבוקת השליטה  המעביר בהתאם להוראות הסכם 

וכן שאם אותו נעבר פסק להיות נעבר מורשה אזי הוא יחזיר את המניות שרכש לבעל המניות המעביר אשר יהיה  

 . דבוקת השליטהכפוף להוראות הסכם 

ואולם העברה  לעיל,    28כמשמעו בהערת שוליים מס'    לא יחולו על העברת מניות החברה לנעבר מורשה,אלה  הוראות      29

זו    דבוקת השליטהאו מכירה כאמור תהיה כפופה לכך שאותו נעבר מורשה יוסיף את חתימתו על הסכם   ובדרך 

, על כל תיקוניו  יטהדבוקת השלייטול על עצמו את כל התחייבויותיו וזכויותיו של המעביר בהתאם להוראות הסכם  

השליטה שרכש ,וכן שאם אותו נעבר פסק להיות נעבר מורשה אזי הוא יחזיר את  גרעין  ככל שיהיו, ביחס למניות  

 . דבוקת השליטההמניות שרכש לבעל המניות המעביר אשר יהיה כפוף להוראות הסכם 

לשהו, של מניות חופשיות בשיעור של עד  האמור בסעיף זה לא יחול על מכירה במהלך המסחר בבורסה, על ידי צד כ    30

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה המוחזק על ידי אותו צד, במצטבר, במהלך שנה קלנדרית על ידי מי    2%

 מהצדדים להסכם זה. 
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"( הכללית  האסיפה  של  יומה  המקדימה סדר  הגיעו  "(  האסיפה  לא  בו  ובמקרה 

    .מכריע קול  יהיה  כץ למר  אזי, ה"ל להסכמהנ הצדדים 

הצדדים מתחייבים להצביע בכל אסיפה כללית, והם יצביעו מכוח כל מניות החברה   3.7.7

שבבעלותם, כפי שיהיו מעת לעת )הן החופשיות והן מניות גרעין השליטה( באותו  

 . אופן בו הוחלט באסיפה המקדימה שקיימו הצדדים

כץ  למ 3.7.8 על  ר  להמליץ  דירקטורים  לדירקטוריון  יםדירקטורזהות  זכות  לרבות   ,

יעשו  להסכם דבוקת השליטה  כל הצדדים  וחברה  ב   חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי

מלץ של צד כאמור  דירקטור מושימוש בכל זכויות ההצבעה שלהם בחברה על מנת ש

ביקש להפסיק את כהונתו  מר כץ ימונה וכן להפסקת כהונתו של כל דירקטור אשר  

 .בדירקטוריון החברה

על מנת    יעשו שימוש בכל זכויות ההצבעה שלהםהצדדים להסכם דבוקת השליטה   3.7.9

  סמנכ"ל יתמנה ויכהן כ  עמרמר  ויתמנה ויכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה  כץ  שמר  

"ודירקטכנולוגיה   בלבד,  זה  )בסעיף  בחברה  המשרהטור  של  נושאי  לתקופה   ,)"

הנפקת    5לפחות   השלמת  ממועד  המוצעיםשנים  הערך  התשקיף  -על  ניירות  פי 

כי    םורישומ עוד קובע הסכם דבוקת השליטה,  להסכם דבוקת  הצדדים  למסחר. 

בכל זכויות ההצבעה שלהם באסיפה הכללית של החברה על  השליטה יעשו שימוש  

בסמוך למועד  כל אחד מנושאי המשרה  הסכם עם  היך את תוקפו של  מנת להאר

התקיימה  שנים נוספות, וזאת בכפוף לכך כי לא    3סיום תוקפו, לתקופה אחת של  

 . עם מי מנושאי המשרה במהלך תקופת ההסכם המקוריתהסכם הלסיום  31עילה 

למתחרה  החברה  של  מניות    ולא ימכר להסכם דבוקת השליטה יתחייבו כי  הצדדים   3.7.10

להסכם הצדדים  יתר  בהסכמת  אלא  החברה,  השליטה  של  למעט  דבוקת  וזאת   ,

 . ביחס למכירת מניות החברה במהלך המסחר בבורסה

 .שנים החל ממועד כניסתו לתוקף 3לתקופה של נקבע הסכם דבוקת השליטה  3.7.11

 

 ניירות ערך המירים של החברה 3.8

נכון לתאריך התשקיף, אין ניירות ערך הניתנים למימוש או להמרה למניות החברה, למעט  

 : להלןכמפורט 

)סדרה   3.8.1 זה, ראו  -( המוצעים לציבור על1לפרטים אודות כתבי אופציה  פי תשקיף 

 לתשקיף.  2פרק 

 
)  -משמעה  "עילה"    31 )1כל אחד מאלה:  פי ההסכם;  על  יסודית  פעולה שיש עמה חוסר 2( הפרת התחייבות    ( ביצוע 

( ( כתוצאה מכך שנושא המשרה הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שאינה  3נאמנות או חוסר יושר כלפי החברה; 

( לתפקידו;  נושא  4הולמת את תפקידו או הקשורה  כלפי  פירעון מכל סוג שהוא  בו החלו הליכי חדלות  ( במקרה 

   המשרה. 
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להמרה    המירות  הלוואות  הסכמי  אודות  לפרטים 3.8.2 ראו  החברה  למניותהניתנים   ,

 . לעיל 3.3.1 ףסעי

 .  לעיל  3.4.1סעיף  , ראו1  גרופ יועציםרשומים  לאאופציה  יכתבאודות  לפרטים 3.8.3

 לעיל.  3.4.2 סעיף , ראו 2  גרופ לא רשומים יועצים אופציה יכתבאודות  לפרטים 3.8.4

   המתמחר ם לחת (1כתבי אופציה )סדרה  תהקצא 3.8.5

לקב להסכם  שירותי  בהתאם  מתכוונת  חיתום  ה לת  בו  ערך,  ניירות  הפצת  ו/או 

, ככל  ו, אשר פרטיפי התשקיף-ם המתמחר בהנפקה עלהחת  עםלהתקשר    החברה

 ( המשלימה  ההודעה  במסגרת  ידווחו  סעיף    לפרטיםשייחתם,  ראו    2.11נוספים, 

ה   במועד(,  לתשקיף המוצעיםהשלמת  הערך  ניירות  ועובר  תשקיף  ה פי  -על  נפקת 

כאמור(,)  חר סלמ  םמלרישו בהסכם  להתקשרות  המתמחר יוקצו   ובכפוף    לחתם 

)סדרה    517,126 אופציה  ל  ניתנים  יהיואשר    (1כתבי    מניות  517,126  -למימוש 

"בלבד  זה  3.8.5בסעיף  )  החברה  של  רגילות  לתנאי  "(האופציות :  זהים  בתנאים   ,

)סדרה   אופציה  על1כתבי  לציבור  המוצעים  התשקי-(  בסעיף  פי  כמפורט    2.3.2ף 

   .לתשקיף, לרבות לעניין מחיר מימוש, תקופת מימוש והתאמות

 
 32תכנית אופציות  3.8.6

 

,  תכנית אופציותאימוץ  החברה    שר דירקטוריוןאי  ,2021באפריל,    18ביום   3.8.6.1

להלן,    3.8.6.4אשר מפורטת בסעיף    "(,התכנית)"  כפי שתוקנה מעת לעת

אופציות לא    2,318,519  מעת לעת,  מכוחה תהיה רשאית החברה להקצות

מניות רגילות של החברה ללא ע.נ.    2,318,519 -רשומות הניתנות למימוש ל

יועצים  ,  "(האופציות)"  כל אחת נושאי משרה,  ונותני שירותים  לעובדים, 

החברה  מימוש  ,"(ניצעים )"  של  כפי  במחיר  דירקטוריון  -על קבע  יש,  ידי 

ניתן    .להלן  3.8.6.4.7בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף  ומעת לעת    החברה

תקופה   במהלך  לתכנית  בהתאם  אופציות  ממועד    10של  להקצות  שנים 

עד   ידי החלטת הדירקטוריון, דהיינו  על  נכון    .2031באפריל,    17אימוצה 

 לתאריך התשקיף, החברה לא הקצתה אופציות מכוח התכנית.  

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של  ,  2021באוגוסט,    25ביום   3.8.6.2

פי התשקיף  - על  ניירות הערך המוצעיםהשלמת הנפקת    עד מובהחברה, כי  

לו יוקצו    םרישומעובר  בבורסה,  להלןללמסחר  המופרטים    ,ניצעים 

ל  רשומות  לאאופציות    490,135 למימוש  ניתנות  מניות    490,135  - אשר 

האופציות המפורטת    בהתאם לתכנית ע.נ. כל אחת,  ללא  רגילות של החברה  

  להלן: כמפורטולהלן   3.8.6.4בסעיף 

 
בסעיף  כאמור  וביטול ערכן הנקוב  לפיצול הון המניות הרגילות של החברה    זה, הינם בהתאם  3.8.6בסעיף  הנתונים     32

 לעיל. 3.2
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  רשומותלא    אופציות  1,828,384  -כי ביחס ל  יובהר, ל,  בהתאם לאמור לעי 3.8.6.3

  ו על ידי החברהקצוטרם ה  אשר ושל החברה תכנית האופציות ב ות הנמצא

לרישום  פנתה לבורסה לקבלת אישורה    לא, החברה  "(יתרת האופציות)"

יתרת האופציות של    למסחר של    ההקצאכל  .  המניות שתנבענה ממימוש 

או  האופציותיתרת   כולה  האישורים    חלקה,,  כל  לקבלת  כפופה  תהיה 

על  לרבות -הנדרשים  דין,  אישור  פי  של    הבורסה  קבלת  למסחר  לרישום 

ממימוש   שתנבענה  בו   ,הנ"ל  האופציותיתרת  המניות  הוראות  לעמידה 

כפי    לרבות לעניין מחיר מימוש מינימלי,  פיו,-תקנון הבורסה וההנחיות על 

   שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר.

 

  אופציותהתכנית תנאי  תיאור  3.8.6.4

 
 פי התכנית: -להלן עיקרי תנאי האופציות על

 
 מחיר מימוש  3.8.6.4.1

על-על ייקבע  אופציה,  כל  של  המימוש  מחיר  התכנית,  ידי  -פי 

הקצאתה במועד  מינימלי    הדירקטוריון  מימוש  למחיר  ובכפוף 

.  ת, לפי הענייןעפי תקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו מעת ל-על

עבור   התמורה  את  לשלם  הניצע  חייב  האופציה  מימוש  עם 

בכפוף לאישור דירקטוריון החברה, במניות    המימוש, במזומן, או

   .net exerciseבהתאם למנגנון   של החברה

 

 תקופת האופציה  3.8.6.4.2

שייקבעו   לתנאים  בהתאם  למימוש  ניתנות  תהיינה  האופציות 

לאמור   ובכפוף  ההבשלה  תקופת  לרבות  ניצע,  כל  עם  בהסכם 

 "(. תקופת המימוש המקסימאלית)"להלן   זה 3.8.6 בסעיף

כמות   הניצע 
 האופציות

 מחיר
 ההקצאה תנאי מימוש

 דני
  3.95 230,852 כהן

 ש"ח 

 .הבשלה תקופת אין
היא  האופציות  של  המימוש  תקופת 

 ממועדהחל    חודשים  24  עדשל    לתקופה
 ההענקה 

 רועי
 "ח ש 1 141,427 כץ

 .הבשלה תקופת אין
ה היא תקופת  האופציות  של  מימוש 

 ממועדהחל    חודשים  36עד    של  לתקופה
 ההענקה. 

 נתי
 117,856 פריד

3.95  
 ש"ח 

 .הבשלה תקופת אין
היא  האופציות  של  המימוש  תקופת 

חודשים החל ממועד   48לתקופה של עד  
 ההענקה 

 - - 490,135 "כסה
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שנים החל    10לתקופה של  תקופת המימוש של האופציות היא  

ולמעט    מיום ההענקה, למעט אם נקבע אחרת בהסכם האופציה

ה  אם פקעו קודם לכן במקרים של סיום ההתקשרות עם ניצע )רא

בסעיף    3.8.6.4.3סעיף   כאמור  "אירוע"  בעת  או  להלן( 

 .  להלן  (1)3.8.6.4.7

לניצעים    לפקודה   102להוראות סעיף  בהתאם  אופציות שיוענקו  

לכך יחזיק  שזכאים  אשר  נאמן,  בידי  הקצאתן  במועד  יופקדו   ,

לפחות  בהם ובמניות שינבעו ממימוש האופציות עבור הניצעים  

 לפקודה.   102פי סעיף -עד תום התקופה שנקבעה על 

 

 מימוש אופציות לאחר סיום התקשרות עם ניצע  3.8.6.4.3

באפ הניצע,  עם  ההתקשרות  הפסקת  לממש  עם  הניצע  שרות 

( עד מועד הפסקת ההתקשרות, vestedאופציות אשר הבשילו )

אופציות   להלן.  זה  סעיף  בהמשך  הנקובה  התקופה  תוך  וזאת 

אשר טרם הבשילו במועד הפסקת ההתקשרות או שהבשילו ולא  

לגביהן תקופת   )וטרם חלפה  מומשו בפרק הזמן כמפורט להלן 

המקסימאלית( להקצאהותהיינה    תפקענה   המימוש    ניתנות 

, מחדש על פי התוכנית בכפוף לקבלת אישור הבורסה להקצאתן

 . לעיל 3.8.6.3 כמפורט בסעיף

יחולו   הניצע,  עם  האופציה  בהסכם  אחרת  נקבע  לא  עוד  כל 

סיום   לאחר  אופציות  מימוש  עם  בקשר  הבאות  ההוראות 

 ההתקשרות עם ניצע:

הסתיימה ההתקשרות עם ניצע, מכל סיבה שהיא, למעט  ככל ש

עילה )  ,33( cause)   עקב  שהבשילו  תהיינה  vestedהאופציות   )

שלושה   של  תקופה  )א(  מבין:  למוקדם  עד  למימוש  ניתנות 

תקופת   פקיעת  )ב(  או  ההתקשרות;  סיום  ממועד  חודשים 

המימוש המקסימאלית. בכל מקרה, התקופה לא תהיה ארוכה  

האופציה.   בהסכם  שנקבע  כפי  האופציה  פקיעת  ממועד  יותר 

קב מוות או נכות של הניצע,  במקרים של הפסקת ההתקשרות ע

 
או חובת    או חובות נאמנות  אמונים)ב( כל מעשה המהווה הפרה של חובת ( משמעה כל אחד מאלה: cause) "עילה"   33

או הפרת חובת סודיות, הפרת התחייבות    גניבה, מעילה, פעולה ללא הרשאה  , לרבות, אך לא רק,ניצעשל ה   זהירות 

או ההתקשרות    העסקה הפרה מהותית של הסכם הלאי תחרות, או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה; )ב(  

צע  ימים ממועד ההודעה בדבר ההפרה כאמור; )ג( בכל מקרה בו הני   10שלא תוקנה בתוך    ,לבין הניצעבין החברה  

, למעט פגיעה שדירקטוריון החברה קבע כי נעשתה  החברה או במוניטין החברה או צד קשור  יפגע בכוונה בעסקי

)ד(  בתום לב של הניצע   )ה(  כל הרשעה בעבירה כלשהי  ;  ו/או    שלילתהמצדיקות  אחרות  נסיבות  שיש עמה קלון; 

 פי כל דין. -עללפיצויי פיטורים  הניצעצמצום זכאותו של 
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של   לתקופה  למימוש  ניתנות  תהיינה  שהבשילו    12האופציות 

נכותו, אך בכל מקרה לא יאוחר מתום  מותו או  ממועד  חודשים  

 .תקופת המימוש המקסימלית

ש עלככל  נעשה  הניצע  עם  ההתקשרות  עקב  - סיום  החברה  ידי 

למועד    ולא מומשו עדכל האופציות שהוענקו לניצע    (cause)  עילה 

תפקענה לאלתר עם סיום ההתקשרות, סיום ההתקשרות כאמור  

לאו,  אם  ובין  שהבשילו  בין  האופציות,  אותן  כל  שבו  באופן 

 תפקענה ולא תהיינה ניתנות למימוש.  

 מגבלות נוספות על מימוש  3.8.6.4.4

ביום   לסליקה  המעבר  בשל  הבורסה  להנחיות   T+1בהתאם 

לא רשומים, לא יבוצע מימוש של   במניות ובניירות ערך המירים

האופציות ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של  

לפיצול הון או להפחתת    זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון,

 " להלן:  יקרא  מהנ"ל  אחד  )כל  חברה הון  בנוסף,  אירוע  לא  "(. 

יום  רה שבו חל "מקיבוצע מימוש של האופציות "ביום האקס" ב

   .אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה של "האקס

 

 איסור העברה  3.8.6.4.5

או   צוואה  פי  על  ליורשים  ניתנות להעברה, אלא  האופציות לא 

 פי דין.  -על

 

 מניות המימוש  3.8.6.4.6

כמפורט   לרישומים,  החברה  שם  על  תירשמנה  המימוש  מניות 

 לתשקיף.  2בפרק 

תקנינה   המימוש  בהן  מניות  הזמנות,  למחזיק  לקבל  זכות 

להשתתף ולהצביע באסיפות החברה. לכל מניות החברה, לרבות  

הקשור לדיבידנד וכל    ן בכלמניות המימוש, זכויות שוות ביניה

ו אחרת  החברה  כן  חלוקה  נכסי  עודף  בחלוקת  להשתתפות 

 בפירוק. 

 

   ביחס לאופציות התאמות 3.8.6.4.7

ו  מחיר המימוש ו/או מספר האופציות אשר טרם מומשו, יותאמ

 במקרים ובתנאים המפורטים להלן:  

של   (1) של  במקרה  )כהגדרתו   change in controlאירוע 
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ו/או מכירת כל נכסי החברהבתכנית(, לרבות   כל    ,מיזוג 

אופציה שטרם מומשה, החברה תהיה רשאית להחליף או 

, באופציה לרכישת מניה או נייר ערך אחר אותהלהמיר  

חברה  לרבות  הרוכשת,  החברה  או  החדשה  החברה  של 

המניות,  לכמות  בהתאם  הרוכשת,  החברה  של  קשורה 

מניותיהם   כנגד  החברה  של  המניות  לבעלי  חולקו  אשר 

החברה  נכסי  כל  מכירת  ו/או  המיזוג  עסקת  במסגרת 

מוש  כאמור, ותבוצענה ההתאמות המתאימות במחיר המי

העסקה  תנאי  את  תשקפנה  אשר  המניות  ובכמות 

האמורה, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה. במידה  

חברה  לרבות  הרוכשת,  החברה  או  החדשה  והחברה 

הסכמתה  את  תיתן  לא  הרוכשת,  החברה  של  קשורה 

החברה רשאית   תהיה  או המרה כאמור,  לבטל להחלפה 

או   הבשילו  שטרם  האופציות  מאת  את  ועדי  להאיץ 

ההבשלה של האופציות שטרם הגיע מועד הבשלתם ו/או  

לשנות את תנאי מימושן ו/או לבטל את האופציות כנגד 

 תשלום שווין ההוגן. 

של  והנפרע  בכל מקרה שיחול שינוי בהון המניות המונפק   (2)

החברה בדרך של חלוקה מחדש של הון החברה, לרבות 

מחדש,    פיצול מניות, איחוד או החלפה של מניות, סיווג

אזי   החברה,  של  או  ידי  על  דומה  אירוע  כל  מספר או 

המניות הנובעות מימוש האופציות יגדל או יקטן, במספר 

בהתאם  לקבל  זכאי  היה  שהניצע  סוג  מאותו  המניות 

   .לשינויים בהון החברה

במקרה של חלוקת מניות הטבה, תישמרנה זכויותיו של  (3)

האופציות   כל ניצע באופן שמספר המניות הנובעות מימוש 

היה   שהניצע  סוג  מאותו  המניות  במספר  יקטן,  או  יגדל 

   .זכאי לקבל כמניות הטבה

הקובע   מועדבמקרה של חלוקת דיבידנד במזומן, אשר ה (4)

מחיר  תקופת המימוש,    במהלךיחול    לקבלו את הזכאות  

ותאם, החל מהמועד הקובע י   ותבאופציהמימוש שנקבע  

הדיבידנד האמור, ל   ומימוש שהינ  מחירלזכאות לקבלת 

הכפלת   של  המימושתוצאה  המועד   מחיר  ערב  שבתוקף 

הקובע ביחס שבין שער הפתיחה של המניה בבורסה ביום  

בבורסה   המניה  של  הנעילה  שער  לבין  דיבידנד"  "אקס 

   ביום המסחר האחרון לפני יום "האקס דיבידנד".

מניותיה  (5) לבעלי  החברה  של  זכויות  הנפקת  של    במקרה 
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תקופת   זכויות  במהלך  או  זכויות  של  בדרך  המימוש, 

הנובעות   המניות  מספר  כלשהם,  ערך  ניירות  לרכישת 

ממימוש האופציות יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי  

המניה   של  הנעילה  שער  שבין  ביחס  מתבטא  שהוא 

בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום האקס להנפקת 

הנפקת  הזכויות לבין שער הבסיס של המניה ביום האקס ל

 . הזכויות

 חסימת ניירות ערך  3.9

 34הנחיות הבורסה תקנון ו בהתאם ל ת ניירות ערך חסימ 3.9.1

 סעיף זה: לעניין הגדרות 3.9.1.1

 או בזכות כלשהי  המירים ערך בניירות שמחזיק  מי לרבות " בעל ענין"

המחזיק  שימומשו  בהנחה אשר  מניות לקבלת  יהיה 

 . ענין בעל  כאמור

מניות  "

שהוקצו 

לפני  

הרישום 

 " למסחר

 :מאלה אחד כל

בתקופה    ,ענין מבעל שנרכשו או שהוקצו מניות  .א

עשר שנים  הבקשה   לפני חודשים שתחילתה  הגשת 

 .הרישום למסחר במועד למסחר, וסופה לרישום

ערך   ניירות של המרה במסגרת שהוקצו מניות .ב

 חודשים לפני  שנים עשר שתחילתה המירים, בתקופה

לרישום הגשת במועד, למסחר הבקשה   וסופה 

 .למסחר הרישום

מועד  ,נרכשו או שהוקצו המירים ערך ניירות . ג  בכל 

 הרישום  מומשו לפני ולא  ,למסחר הרישום לפני שהוא

 .למסחר

   :למעט

 .תשקיף פי  על לציבור שהוצעו מניות  .א

חודשים   12מניות הטבה שהוקצו בתקופה שתחילתה  .ב

במועד   וסופה  למסחר,  לרישום  הבקשה  הגשת  לפני 

 
עובד שהינו בעל  "זה לעניין חסימת ניירות ערך, לא יחול על עובד שאינו עובד שהינו בעל עניין.    3.9בסעיף    האמור    34

  החזקת מניות לאחר   עובד שהינו בעל ענין בחברה מכח החזקת מניות או שיהיה לבעל ענין בחברה מכח   -  "עניין

רשומים למסחר בבורסה, המוחזקים    ההנפקה לעובדים לרבות בהנחה שיממש את כל ניירות הערך ההמירים שאינם 

 על ידו, לרבות אלה שיוקצו לו בהנפקה לעובדים.
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התקופה   לפני  שהוקצו  מניות  בגין  למסחר  הרישום 

 האמורה. 

או  " עסקה 

 "פעולה

או   חסומות מניות על אופציה מתן  השאלה,  לרבות

אם קבלתה תקופת   תום  לאחר  חל  מימושה מועד אף 

 חסומות או מניות בשל החסימה, העברת זכויות הצבעה

שנכרת הסכם בכתב אחר,  בעל בין  בתקופת  פה ובין 

ושיש  הערך ניירות של  החסימה ההסכם,  בו   נשוא 

את אמצעי   חסומות להפעיל במניות מחזיק של התחייבות

הקבועה  אותן בשל בתאגיד שלו השליטה בדרך   מניות 

 .בהסכם

 לרבות נייר ערך המיר.  " מניה"

, למעט מי שנהיה בעל  חדשה במועד הרישום למסחר  בעל ענין בחברה  על 3.9.1.2

כאמור   במועד  ההצעה    כתוצאהענין  במסגרת  שהוצעו  מניות  מרכישת 

 :35לציבור שבתשקיף, יחולו תנאי החסימה הבאים 

 לא  ,למסחר המניות רישום במועדש שתחילתם החודשים בשלושה .א

 בידו  המוחזקות במניות  פעולה או  עסקה הענין האמור כל  בעל יעשה

 "(. "המניות החסומות:זה )בסעיף למסחר הרישום במועד

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

 ענין בעל רשאי, הרישום מועד החודש השמונה עשר שלאחר תום

 פעולה במניות  עסקה או כל  לבצע   ,במניות החסומות מחזיק אשר

 החסומות המניות  מכמות  2.5% על עולה שאינו  בשיעור, החסומות

 חודש. מידי 

 בסיס על יעשה  זו  פיסקה  לצורך החסומות המניות  כמות  חישוב 

 .מצטבר

 תהיה לא למסחר הרישום מועד שלאחר חודשים עשר  שמונה בתום .ג

 החסומות.   במניות פעולה או כל עסקה מניעה לביצוע עוד

תנאי   יחולו  רדומות  מניות  למסחר  הרישום  במועד  המחזיקה  חברה  על 

בעלי   על  בס  עניןהחסימה החלים  כמפורט  לעיל,    3.9.1.2עיף  בחברה,  זה 

במועד  ידה  על  המוחזקות  הרדומות  למניות  בהתייחס  הרישום    וזאת, 

 למסחר. 

 
 להלן. 3.9.3 פי חסימה זו, ראו סעיף-לפירוט בדבר ניירות הערך החסומים על 35
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 ועל למסחר הרישום במועד ענין בעל שאינו  ,החברה במניות מחזיק על 3.9.1.3

 לציבור שהוצעו מניות  מרכישת כתוצאה בעל עניין במניות שנהיה מחזיק

 :36הבאים תנאי החסימה יחולו ,זה תשקיף פי על

 לא  ,למסחר המניות רישום במועד שתחילתם החודשים בשלושה .א

במניות יעשה עסקה מחזיק   לפני שהוקצו במניות  פעולה  או  כל 

 (.  "החסומות המניות"  :)בסעיף זה למסחר הרישום

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

 במניות מחזיק רשאי  ,הרישום מועד החודש התשיעי שלאחר תום

פעולה עסקה כל לבצע החסומות החסומות או   בשיעור במניות 

 .חודש מידי ,החסומות המניות מכמות 12.5% על  עולה שאינו

 בסיס על יעשה  זו  פיסקה  לצורך החסומות המניות  כמות  חישוב 

 .מצטבר

 עוד תהיה לא ,למסחר הרישום מועד שלאחר חודשים תשעה בתום .ג

 .החסומות במניות פעולה לביצוע עסקה או מניעה

 

ניתן לעיל  3.9.1.3  -ו  3.9.1.2  בסעיפים האמור למרות 3.9.1.4  או עסקה לבצע , 

 : להלן במקרים ובתנאים המפורטים החסומות במניות פעולה

 .חסומות מניות מכר בהצעת  לציבור להציע ניתן .א

 להעביר ניתן למסחר  הרישום ממועד חודשים שישה מתום החל .ב

מחוץ  ,חסומות מניות  המניות שמקבל ובלבד  ,לבורסה בעסקה 

 החסימה  ימשיכו לחול תנאי  המניות שקיבל על  כי  יתחייב  החסומות

 .לעיל בסעיף זה כאמור למסחר הרישום במועד שחלו

 מחסימה  לשחרר רשאי, ידו על שהוסמך מי או, הבורסה מנכ"ל .ג

 שוק עשיית לצורך שוק לעושה לשם העברתן חסומות וזאת מניות 

 .פיו על הבורסה ובהנחיות השלישי לתקנון בחלק  לאמור בהתאם

 שמימוש ובלבד  כמשכון החסומות המניות  את להעמיד ניתן .ד

 פעולה  או עסקה כל  של המניעה  תום תקופת רק לאחר יהיה המשכון 

 .הבורסה ובהנחיות זה 3.9.1 בסעיף כאמור

 לתאגיד חסומות במניות ממחזיק חסומות מניות להעביר ניתן .ה

לתאגיד בבעלותו או   בתנאי  ,בו הבעלות במלוא המחזיק המלאה 

 תנאי לחול שקיבל ימשיכו על המניות כי יתחייב המניות שמקבל

 
 להלן. 3.9.3 פי חסימה זו, ראו סעיף-לפירוט בדבר ניירות הערך החסומים על 36
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 .זה כאמור בסעיף למסחר הרישום במועד שחלו החסימה

 התנאים בהתקיים  חסומות במניות פעולה  או עסקה לבצע ניתן .ו

 הבאים: 

 מניות  יחסמו הפעולה או העסקה מושא המניות במקום (1)

 המחזיק של המלאה בבעלותו ידי תאגיד המוחזקות על אחרות

 במחזיק במלוא הבעלות ידי המחזיק על או החסומות במניות

 .החסומות המניות

 החסומות למניות הזהים ובכמות מסוג יהיו שיחסמו המניות (2)

העסקה הפעולה,  מושא   יחולו  כי יתחייב בהן והמחזיק או 

שחלו תנאי עליהן החסומות על  החסימה   מושא המניות 

לעיל בסעיף כאמור   ,הפעולה או העסקה  תקופת למשך  ,זה 

 .החסימה שנותרה

 המלאה  בבעלותו תאגיד ידי על לעיל   ו'-ו ה' "קבס כאמור מניות נחסמו 

  ,כאמור בתאגיד בבעלות שינוי יחול לא ,במניות החסומות המחזיק של

 .החסימה תקופת תום עד

 :זה סעיף לעניין

 בין אם המחזיק הוא בעל ענין או לאו.   -"מחזיק במניות חסומות" 

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

 כלליות לחסימת ניירות הערך  הוראות 3.9.2

ותוחזקנה שם על תירשמנה החסומות המניות .א לרישומים  במשך   החברה 

נאמנויות   שם על המתנהל בפיקדון   החסימה תקופת ניהול    אי.בי.אי 

התמורה לנאמן   חתימה בפיקדון. לנאמן תהא זכות רק  , כאשר37"( הנאמן)"

 הנאמנות תהיה בסכום שיוסכם בין החברה לבין הנאמן. בעבור שירותי  

מניות   על  ,החסומות המניות בגין שיחולקו הטבה מניות על גם תחול החסימה .ב

ללא   בגינן  שיחולקו  זכויות  ועל חסומים  המירים ערך  ניירות  הנובעות מהמרת 

 .תמורה

 
פרטים   תפרסם על כך הודעה לציבור, עםהחברה תשקיף,  הפרסום האת הנאמן לאחר החליף שתבקש החברה ל ככל  37

" לעניין  נאמןהבורסה, "פי החלק השני לתקנון -בהנחיות על קבועיםד בתנאים ה ו עמ יאודות הנאמן החדש, ובלבד ש

בורסה הוא החברה האם שלה או החברה אחות שלה; עורך דין או    חברה לנאמנות שבנק או חברסעיף זה, הינו  

ידי יושב ראש  -חברה לנאמנות של רואי חשבון; חברה אשר אושרה על  חברה לנאמנות של עורכי דין; רואה חשבון או

או חברה אשר אושרה    -1994וק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד  לח   9  רשות ניירות ערך לשמש כנאמן לפי סעיף 

,  (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים)לכללי מס הכנסה    (1()א)3סעיף    פי-ידי פקיד השומה לשמש כנאמן על-על

  .2003 -התשס"ג
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 זכויות של בדרך נוספות  מניות החסומות המניות בגין שיוצעו במקרה .ג

המחזיק  ,בתמורה  אחת פי על  הנאמן  באמצעות החסומות במניות  ינהג 

 :שלהלן הדרכים

 שיקבל ובתמורה החסומות  המניות בגין הזכויות את בבורסה ימכור (1)

מניות ירכוש   הוראות יחולו  ועליהן החסומות למניות הזהות מהמכירה 

 .בידו המוחזקות על המניות החסומות החלות החסימה

 .החסומות המניות בגין הזכויות את ינצל (2)

 ששוויה מניות של כמות  אותה למעט  ,הזכויות מניצול  שתנבענה המניות על

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

 .בידו המוחזקות על המניות החסומות החלות החסימה הוראות 

  ,למסחר רשומים שאינם המירים ערך ניירות על גם יחולו חסימהה הוראות (3)

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

 החברה של  הערך ניירות של לראשונה   הרישום   מיום  תימנה החסימה תקופת

 . בבורסה

 

 וולונטרית  ת ניירות ערך חסימ 3.9.3

עם  פי התשקיף, אימצה החברה יחד  -עובר לרישום ניירות הערך למסחר בבורסה על

, באופן וולונטרי, ומבלי שקמה  38עובר לרישום למסחר   חזיקי ניירות הערך בהמ  כלל

  -הוראות חסימה ביחס לחובה כזאת בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה,  כל  להם  

עובר לרישומם של ניירות  הנ"ל    בעליל  ו/או יוקצו  הוקצוניירות הערך ש  13,55,062

למסחר   התשקיף-על הערך  הסכימו  פי  במסגרתן  כאמור ,  הערך  ניירות    מחזיקי 

חסימה    לעניין הבורסהתקנון   מהוראות  לגרוע  מבלי, מגבלת חסימהלהחיל עליהם 

 כמפורט להלן: זה לעיל, 3.9של ניירות ערך כמפורט בסעיף 

עשר  ב .א  יעשה לא  ,למסחר המניות  רישום  במועד שתחילתם החודשיםשנים 

 (. "החסומות המניות" :)בסעיף זה במניות פעולה או כל עסקה מחזיק במניות

 מניעה  עוד תהיה לא  ,למסחר הרישום מועד שלאחר חודשיםשנים עשר   בתום .ב

 . החסומות במניות פעולה לביצוע עסקה או

 

החברה   3.9.4 של  הערך  ניירות  חסימת  אודות  ורישום  פרטים  ההנפקה  השלמת  לאחר 

על למסחר  החברה  מלוא    התשקיףפי  - מניות  רכישת  של  הערך)בהנחה    ניירות 

 פי התשקיף(  - לציבור על  יםהמוצע

 
 .בהנפקה המתמחר לחתם ביחס למעט  38
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 סוג נייר ערך  שם המחזיק 
כמות נייר 

 ערך
 סעיף המתייחס לחסימה 

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 4,000,000 רגילות מניות כץ אדי

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 4,000,000 רגילות מניות עמר גיא

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 892,020 רגילות מניות קשדן יורי

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 39,401 רגילות מניות ןקזד פאינה

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 892,020 רגילות מניות פורמן סרגי

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 39,401 רגילות מניות פורמן  אולגה

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 31,521 רגילות מניות דורסט  ניבה

 אדיבי  אמיר
 לא אופציות

 רשומות
513,037 

 3.9.3 -ו  3.9.1.2

 ישראל
 מורגנשטרן

 לא אופציות
 רשומות

513,037 
 3.9.3 -ו  3.9.1.2

 שלום  מני
 לא אופציות

 רשומות
 3.9.3 -ו  3.9.1.2 15,878

 טובים אחים
)שותפות  אנחנו

 ( מוגבלת
 3.9.3 -ו  3.9.1.2 520,976 רגילות מניות

 פתרונות 3פיטכ
 "מבע  טכנולוגיים

 לא אופציות
 רשומות

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 230,852

  יושיעמאי -לי
 הרוש

 3.9.3 -ו  3.9.1.3 731,289 רגילות מניות

 ג'ורג' פאנוס
אופציות לא 

 רשומות
 3.9.3 -ו  3.9.1.3 75,918

 כהן דני
 לא אופציות

 רשומות
 3.9.3 -ו  3.9.1.2 230,852

 כץ  רועי
 לא אופציות

 רשומות
 3.9.3 -ו  3.9.1.3 141,427

 פריד נתי
 לא אופציות

 רשומות
 3.9.3 -ו  3.9.1.3 117,856

 3.9.3 -ו  3.9.1.2 63,042 רגילות מניות דורסט  ומיבר רפי
 3.9.3 -ו  3.9.1.3 505,534 רגילות מניות אחרים מחזיקים

 המתמחר החתם
פי  -על  בהנפקה

 התשקיף

 אופציה כתבי
 (1)סדרה 

517,126 3.9.1.3 
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 הזכויות הנלוות למניות החברה   - 4פרק 

פי תקנון ההתאגדות של  -הנלוות למניות החברה על הצבעהה  זכויות  של  תמציתי  תיאור  יובא  להלן

"( בתקנון  1( "התקנוןהחברה  שנקבעו  החברות  חוק  לפי  הסדרים  פירוט  וכן  מחוק ,  הסעיפים  לפי 

  של   י תמצית  תיאור  הינוכי התיאור    ,מובהר  . לתקנות פרטי תשקיף)ד(  26החברות המצוינים בתקנה  

 המלא  בנוסח  לעיון  תחליף  מהווה  ואינו,  אינו ממצה , כי המובא  מובהר  .בתקנון  שנקבעו  ההוראות

 .  לפרק זה נספח א', המצורף כהתקנון של

להתנות עליהן בחוק , כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן מובהר

הוראות  ו/  החברות על  בכל תקנה מכוחם, תגברנה ההוראות האמורות  ניירות ערך, או  בחוק  או 

 תקנון. ה

   החברה מניותל הנלוות זכויותה .4.1

 הסעיף/ים בתקנון  ההוראות 

 69-62, )ב(7 זכויות ההצבעה 

 141-135,  51 ,27, 23 זכויות לקבלת הודעות על אסיפות  

 131-118, 35, 26, )ב(7   2דיבידנד ומניות הטבה חלוקת 

 27-19 העברת מניות

 15-14  3שינוי הזכויות הנלוות למניות 

 13 4ניירות ערך בני פדיון

 47-46 שינויים בהון 

 11 5הקצאת מניות

 75-73, 71 מינוי דירקטורים 

 144)ב(, 7 זכויות בפירוק 

 12 למוכ"זהאם המניות הן על שם או 

 

 בתקנון   שנקבעו החברות חוק לפי הסדרים .4.2

החברות   מחוק  הסעיפים  לפי  בתקנון  שנקבעו  החברות  חוק  לפי  הסדרים  יפורטו  להלן 

  :ר)ד( לתקנות פרטי תשקיף, ככל שנקבעו הסדרים כאמו26המצוינים בתקנה 

 

 
ניירות  נפקת  הוראות התקנון טרם אומצו על ידי החברה, וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקף בכפוף להשלמת ה   1

כמו כן, כל עוד תהיינה מניות החברה רשומות למסחר בבורסה   למסחר.  םורישומ  פי התשקיף-על   יםהמוצע   הערך
 . ותופקדנה בחברה לרישומים  הן תהיינה מונפקות ונפרעות במלואן

חלוקת מניות הטבה וחלוקת דיבידנד כפופים לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהוראותיה כפי שיהיו מעת לעת.   2
פיו, -בידנד למניות בכורה )ככל שתונפקנה מניות בכורה כאמור( תהיה כפופה לתקנון הבורסה והנחיות עלחלוקת די 

 כפי שיהיו מעת לעת. 
 ב לחוק ניירות ערך. 46האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף   3
 ב לחוק ניירות ערך. 46האמור בסעיף זה כפוף להוראות סעיף    4
 ב לחוק ניירות ערך.46בסעיף זה כפוף להוראות סעיף  האמור   5
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  (החברות לחוק 20 סעיף)  תקנון שינוי .4.2.1

לשנות   רשאית  הכללית  שהתקבלה בהחלטה    ןתקנוה  אתהחברה  ברוב    באסיפה 

 .רגיל

  (החברות לחוק 22 סעיף)  התקנון שינוי אפשרות הגבלת .4.2.2

הוראות   התקנון לשנות  החברה  של  סמכותה  את  שמגבילה  הוראה  כולל  לא 

 מהוראותיו. 

 (החברות לחוק 50 סעיף) האורגנים בין סמכויות העברת .4.2.3

הכללית   האסיפה  תכללית, רשאי  באסיפה, שתתקבל  החברה  פי החלטת  על .א

את  להפעיל   להפעיל  מהדירקטוריון  נבצר  אם  הדירקטוריון,  סמכויות 

סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של החברה, 

 החברות.  )א( לחוק52כאמור בסעיף 

הנתונות   .ב סמכויות  כי  להחליט  רשאי  יועברו הדירקטוריון  הכללי  למנהל 

לסמכותו, והכל לעניין מסוים או לפרק זמן מסוים שלא יעלה על פרק הזמן  

 הנדרש בנסיבות העניין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד   .ג

רשאי   ההוראה  את  הכללי  המנהל  קיים  לא  מסוים.  לעניין  לפעול 

 הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.הדירקטוריון להפעיל את הסמכות 

נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטוריון להפעילן   .ד

 במקומו. 

מסמכויותיו   .ה לאצול  הדירקטוריון  רשאי  החברות,  חוק  להוראות  בכפוף 

סמכות   האצלת  אחר.  לאדם  או  בחברה  משרה  לנושא  הכללי,  למנהל 

מסוים לעניין  יכול שתהייה  לפי    הדירקטוריון  והכל  מסוים,  זמן  לפרק  או 

 שיקול דעתו של הדירקטוריון.

באסיפה  . ו שתתקבל  בהחלטה  הכללית,  האסיפה  רשאית  החלטתה  פי  על 

שנתית או מיוחדת, ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי 

לדירקטוריון,  יועברו  הכללי  המנהל  סמכויות  כי  להורות  או  החברה,  של 

שלא יעלה   מסויםין מסוים או לפרק זמן  יר תהיה לענובלבד שהחלטה כאמו

 .על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין
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 לחוק החברות( 59מינוי דירקטורים )סעיף  .4.2.4

הדירקטורים   .א למספר  בכפוף  השנתית  הכללית  באסיפה  ימונו  דירקטורים 

אולם מלבד מי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה   ,המרבי הקבוע בתקנון

המליץ   אם  אלא  השנתית,  באסיפה  דירקטור  ימונה  לא  השנתית, 

 הדירקטוריון על מינויו.  

ובלבד   .ב דירקטור  בתור  אדם  כל  למנות  רשאית  תהיה  המיוחדת  האסיפה 

שבמקרה זה המספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי של  

בהת מינוי  הדירקטורים  מנגנון  אודות  נוספים  לפרטים  לתקנון.  אם 

 להלן.  4.2.9סעיף  וא, רבחברההדירקטורים 

למנות כל אדם בתור דירקטור    עתל  עתהדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומ  .ג

למילוי   סעיף    משרהבין  עפ"י  על   להלן  .ב4.2.9שהתפנתה  בנוסף  ובין 

של  הכולל  המספר  האחרון  שבמקרה  )ובלבד  הקיימים  הדירקטורים 

 .(ןורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בתקנוהדירקט

 לחוק החברות( 81מנין חוקי לקיום אסיפה כללית )סעיף  .4.2.5

אלא אם כן יהיה נוכח מנין   ,כלליתהאין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה   .א

כללית יהוו מנין חוקי    חוקי בעת שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה

)עשרים וחמישה אחוזים( מזכויות    25%שני בעלי מניות המחזיקים לפחות  

כ באי  ע"י  או  בעצמם  הנוכחים  בחברה,  כתב    חםוההצבעה  באמצעות  או 

 . הצבעה או בכל דרך אחרת שתתאפשר על פי דין

החוקי,   כעבוראם   .ב המניין  ימצא  לא  לאסיפה  שנקבע  מהמועד  שעה  חצי 

 לחוק  63סעיף    פי- לע  בעלי מניותאם כונסה לפי דרישת    - ה  תתבטל האסיפ

. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה לשבוע שלאחר מכן באותו יום,  החברות

או   המניות  לבעלי  כך  על  להודיע  חובה  שתהיה  מבלי  ומקום,  זמן  באותו 

למועד אחר אם צוין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או שעה 

אח מקום  ו/או  המניות.  אחרת  לבעלי  בהודעה  הדירקטוריון  שיקבע  כפי  ר 

באם באסיפה נדחית זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע  

לאסיפה יהוו שני בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין 

 חוקי, ויהיו רשאים לדון ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.

 (החברות לחוק 85 סעיף) כללית  באסיפה ובר .4.2.6

בענ הוראה  לכל  בחוק  יבכפוף  זה  בעניהחברות  ין  הוראה  לכל  מיוחד  יאו  רוב  ן 

קולות יתן  בתקנו ברוב  זכתה  אם  כללית  באסיפה  נתקבלה  כאילו  החלטה  חשב 

 רגיל.
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 לחוק החברות( 510בדירקטוריון )סעיף   הצבעה .4.2.7

ר פי  על  יחליטו  הדירקטוריון  של  ישיבה  בכל  המתעוררות  דעות בשאלות  וב 

הנמנעים.   קולות  את  בחשבון  להביא  מבלי  בהצבעה,  והמשתתפים  הנוכחים 

 . יהיה לכל דירקטור קול אחד בדירקטוריוןבהצבעה 

 לחוק החברות( 107קבלת החלטות בדירקטוריון )סעיף  .4.2.8

בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון או כל חבר   -ישיבה של הדירקטוריון    ליו"ר .א

לא תהיה זכות לדעה    -, שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה  הדירקטוריוןאחר של  

 נוספת או מכרעת. 

היו הדעות בהצבעה שקולות, תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצביעו חברי   .ב

 כנדחית. הדירקטוריון

 לחוק החברות( 222תקופת הכהונה )סעיף  .4.2.9

דירקטורים   .א שני  מכהונתם  יפרשו  שנתית  אסיפה  תתכנס  בו  במועד 

דירקטורים   שאינם  החברה  בדירקטוריון  המכהנים  מהדירקטורים 

במשרתם   ששימשו  אלה  יהיו  שנה  בכל  שיפרשו  הדירקטורים  חיצוניים. 

במשך הזמן הארוך ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין הדירקטורים 

ונה באותו יום, ייקבעו אלה שייפרשו על פי  שנתמנו או נבחרו מחדש לאחר

כיהן   הוסכם אחרת ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור  כן  הגרלה, אלא אם 

במשרתו תחשב ממועד בחירתו או מינויו לראשונה לדירקטוריון המנפיקה.  

דירקטור הפורש יוכל להיבחר מחדש ויפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה  

 הוא פורש. 

  והוראות החוק, תופסק כהונתו של דירקטור   הות אלבכפיפות להוראות תקנ .ב

 :  )למעט דירקטור חיצוני(

 יתן לגביו צו לפתיחת הליכים כל עוד לא הופטר;נאם  ( 1)

 אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו;  ( 2)

 אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה; ( 3)

 ;  לתקנון 78או   77אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות  ( 4)

 במותו ובמקרה שהחברה התפרקה;  ( 5)

 ;החברות לחוק 232במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף  ( 6)
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  לחוק   א232כאמור בסעיף  במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה   ( 7)

 ;החברות

 ;החברות לחוק 233לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  ( 8)

על אף כל האמור לעיל, החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת, בהחלטה   .ג

ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום  

נתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני  יכהונתו, ובלבד שת

האסיפה הכללית. כן רשאית כל אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות  

כדירקטור.  אחר  אדם  לעיל,  כאמור  ממשרתו,  שהועבר  דירקטור  במקום 

דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה אשר היה מכהן  

  הדירקטור שהוא מונה במקומו.

 החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצוני בהתאם להוראות חוק

 .החברות

 לחוק החברות(  259הסמכה למתן פטור )סעיף  .4.2.10

נושא  לפטור  החברה  רשאית  בדיעבד,  ובין  מראש  בין  דין,  כל  להוראות  בכפוף 

הזהירות   חובת  הפרת  עקב  נזק  בשל  מקצתה,  או  כולה  מאחריותו,  בה,  משרה 

 כלפיה.

מאחריותו  דירקטור  מראש  לפטור  רשאית  אינה  החברה  לעיל,  האמור  אף  על 

 כמשמעותה בחוק החברות.  כלפיה עקב הפרת חובת הזהירות לעניין חלוקה, 

 (החברות לחוק 301)סעיף  דיבידנד חלוקת על מגבלות .4.2.11

 . החברות חוק להוראות מעבר דיבידנד חלוקת על מגבלות כולל אינו תקנוןה

 ( החברות לחוק 307 סעיף) דיבידנד חלוקת על החלטה .4.2.12

רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, החברה    דירקטוריון

 . ן ילפי העני

 (החברות לחוק 324) מיזוג לעניין התנאה .4.2.13

 . מיזוג  ביצועל  ביחס  התנאה  או  מיזוג  מביצוע  להימנע  התחייבות  כולל  אינו   תקנוןה



 

 

   - 4לפרק  א'נספח 

 תקנון החברה 



ניירות הוראות התקנון טרם אומצו על ידי החברה, וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקפה בכפוף להשלמת הנפקת  
 למסחר.  םפי התשקיף ורישומ-על הערך המוצעים

  1999-חוק החברות, התשנ"ט
------ 

 חברה מוגבלת במניות 
------ 

 תקנות ההתאגדות
 של
 

 בע"מ   107גרופ  
 

Group 107 Ltd. 
 

 מבוא 
 ==== 

 
המופיעה לצידם,  בתקנות אלה,   .1 מלבד אם תוכן  תהא למונחים המנויים מטה המשמעות 

   :תהכתוב מחייב אחר
 

 ; בעלי המניות  לש חדתאסיפה שנתית או אסיפה מיו - "אסיפה כללית"

 ; אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית - "אסיפה מיוחדת"

 ; )כהגדרתו להלן(  לחוק 60של בעלי המניות לפי סעיף  האסיפ - "אסיפה שנתית"

 - "ותבעל מני "

מניות   בעל  ו/או  להלן(  )כהגדרתו  רשום  מניות  בעל  שהוא  מי 

שקי ככל  להלן(.  )כהגדרתו  רשום  קובע, עומ  יםשאינו  ד 

בסעיף   עניין    182כהגדרתו  לאותו  להלן(,  )כהגדרתו  לחוק 

 ייחשב כבעל מניות מי שהיה בעל מניות במועד הקובע. 

)כהגדרתו    בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה - "בעל מניות רשום"
 ; להלן(

בעל מניות שאינו  "
 ; לן(לה רתוגד( לחוק )כה1)177בעל מניות כמשמעותו בסעיף  - "רשום

 משמעה החברה הנזכרת לעיל; - "החברה"

"  "החוק" חוק או 
 -  "החברות

התשנ"ט החברות,  חוק  כפי  1999-משמעו  לעת   יתוקןש,  מעת 
 וכן התקנות שיותקנו מכוחו; 

ח'   - "הליך מנהלי" פרקים  לפי  ניירות   3הליך  רשות  בידי  כספי  עיצום  )הטלת 
ח' ודיבים  )הטלת אמצעי אכיפה מנהלי  4ערך(,  עדת האכיפה י 

ט'   או  או   1המנהלית(  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר 
וכן   ערך,  ניירות  לחוק  בתנאים(  המותנית  הליכים,  להפסקת 
הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות  

 כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דין;

רשו  - "המשרד" יהיה  שמענו  החברה,  של  המשרד  אמשמעו   רשם   לצם 
 החברות, כפי שיהיה מעת לעת; 

 פקודת" או "הפקודה"
 -  "ברותהח

חדש[ ]נוסח  החברות  כפי  1983-התשמ"ג  ,פקודת    תתוקן ש, 
 קנות שיותקנו מכוחה; תמעת לעת וכן ה

ערך,  ח -  "חוק ניירות ערך" ניירות  וכן   תוקןשיכפי  ;  1968-תשכ"חהוק  לעת  מעת 
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 התקנות שיותקנו מכוחו; 

   עלימרשם ב"

 - "ותינמה

ב'  לסימן  בהתאם  לנהלו  שיש  המניות  בעלי  מרשם  משמעו 
החברה   תחזיק  אם  וכן,  החוק  של  הרביעי  לחלק  השני  בפרק 

סעיף   להוראות  בהתאם  נוסף  מרשם   -לחוק    138מרשם  גם 
 נוסף זה;

 או תקנות אלה"

 - "התקנון

בתוקף  שתהיינה  כפי  החברה  של  ההתאגדות  תקנות  משמען 
 .העתאותה ב

כללית   - ליגררוב   הנוכחים באסיפה  בעלי המניות  רגיל מכלל קולות  רוב 
הענ לפי  סוג,  באסיפת  בה. יאו  והצביעו  להצביע  הרשאים  ין, 

 במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; 

 
כפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יפורשו המונחים המשמשים  

בתוקף במועד בו תחייבנה תן להם בחוק, בנוסח שיהיה  יהנ  שולפיר  בתקנות אלה בהתאם
 את החברה.   התקנות אל

 
מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה 
כותרת  תאגידים.  גם  תכלולנה  אדם  לבני  המיוחסות  מילים  להיפך;  וכן  נקבה  מין  גם 

פר תקנות נועדה לשם נוחות בלבד, היא איננה  מס של  ש פרקהמופיעה בשולי תקנה או כרא
חלק מהתקנה ואין לעשות בה שימוש לצורך פירוש התקנה. סתרה תקנה שהוספה לתקנות  

 התקנה שהוספה עדיפה. -תקנה מקורית  האל
 

בכל מקום בתקנות אלה שבו נקבע כי הוראות התקנות או איזו מהן יחולו בכפוף להוראות 
הפק ו/או  והחוק  ו/או  בכ  או/ודה  החוק  להוראות  היא  הכוונה  דין,  כל  להוראות  פוף 

מחייב  הדברים  הקשר  אם  אלא  להתנאה,  ניתנות  שאינן  דין,  כל  להוראת  ו/או  הפקודה 
 אחרת.

 
הוראות בחוק ו/או בפקודה שניתן להתנות עליהן יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת  

 אלה.ות  נקתראות בתקנות אלה וככל שאין סתירה בינן לבין הו
 

מועד, לרבות, אך לא רק, מועד להודעה מוקדמת או כל בכל מקום בתקנות אלו שבו נקבע  
הדירקטורים  כל  של  אחד  פה  בהחלטה  מוסמך,  החברה  דירקטוריון  יהא  אחר,  מועד 
אחרת  שנקבע  וככל  אם  אלא  והכל  זה,  מועד  להאריך  או  לקצר  עת,  באותה  המכהנים 

 ף להוראות כל דין.כפוב  וה ו/אהוראות החוק ו/או הפקוד ב
 

 
לפי  .2 ציבורית  חברה  על  החלות  החוק  הוראות  עליה  ויחולו  ציבורית  חברה  הינה  החברה 

 ין. יהענ
 

 מטרות
 

, כפי שיקבע על ידי הדירקטוריון בחברה מעת לעת, על פי שיקול  חוקי ק  וסיבכל ע  לעסוק .3
 דעתו.

 
 הגבלת אחריות בעלי המניות 

 
בחוק    כמפורט  מוגבלת,לחובותיה של החברה    ברההח  ות שלאחריות כל אחד מבעלי המני .4

  .החברות
 

 םעסקי
 

החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל עסק מן העסקים שהיא מורשית, במפורש או  )א(   .5
 או לחדול מכך, בזמן שתמצא לנכון.  מכללא, לעסוק בהם 
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 . עת ל עתמ וןהדירקטורישל החברה יימצא במקום שיקבע הרשום המשרד  )ב( 
 

ראויה, אף אםלתרום סכומים  ת  רשאיה  החבר .6 התרומה אינה במסגרת    סבירים למטרה 
בסעיף   כאמור  עסקיים,  לחוק.11שיקולים  שיקול    )א(  לפי  לקבוע,  מוסמך  הדירקטוריון 

וכל  התרומה  מקבל  זהות  את  יבוצעו,  המטרות שלשמן  את  התרומות,  סכומי  את  דעתו, 
 תנאי אחר בקשר לכך. 

 
 ההון
 

הואהחברשל    רשוםה  ותהמניהון      ( )א .7 רגילות  מ  800,000,000  ה  כ"א.    ללאניות  ע.נ. 
ותקנות  החוק  להוראות  בהתאם  הרשום  המניות  הון  את  לשנות  רשאית  החברה 

 אלה.
 

 ות ת הרגילהמניו  המניות הרגילות של החברה תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין.    )ב(
 לקמן: זכויות כדות לבעליהן את המקנ

 
מקרגילוה  המניות  לכ   ולהצביע ת  להשתתף  מוזמן,  להיות  הזכות  את  לבעליהן  נות 

רווחי   מכל  יחסי  חלק  לקבל  שוות  זכויות  וכן  החברה  של  הכלליות  האסיפות  בכל 
ת תקנה כל מניה רגילה לבעליה את הזכו , . כמו כןומניות הטבה, אם יחולקו החברה
יחסלקבל   שחלק  החברה  מנכסי  לחלי  פייעמדו  בעת  שס  מכל  קהרווקה  היא יבה 

יחסב ההון  אופן  את  ביחד  המהוות  המניות  של  הנקוב  הערך  כל  לסך    נפק המוי 
 והנפרע של החברה באותו זמן.

 
 

 ותעודות מניה  מניות
 

 
ויראו אותו  א. .8 ציון נאמנותו  בעלי המניות תוך  יירשם במרשם    בעל מניה שהוא נאמן 

ן, נאמכיר בברה תהחיל,  לער  גרוע מהאמוה. מבלי לחוק והתקנות כבעל מניה  ין ילענ
וענ דבר  לכל  מניה  כבעל  הנהנה,  יכאמור,  לרבות  כלשהו,  אחר  באדם  תכיר  ולא  ין 

 כבעל זכות כלשהי במניה. 
 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנות אלה, פרט לבעלי מניות בחברה,  .ב 
בתקנה  לעי  כאמור  יזו  לא  ידי  ל,  על  אדם  כבעוכר  כלשהחברה  זכות    מניהב  היל 

ת  החברהו קשורלא  ביחסי  היה  או  היושר  דיני  לפי  הנאה  טובת  בכל  תכיר  ולא  ה 
כלשהי  הנאה  בטובת  או  מניה  בכל  חלקית,  או  עתידה  ראויה,  בזכות  או  נאמנות 

ורק בזכותו של בע ל מניה  בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך 
מך הורה ט מוסת משפביאם    עטלמותה, והכל  מניה בשלמתקנה זו לעיל, בכאמור ב

 אחרת.
 

ם  ה  במשותף במניה  בעלי מניותכשניים או יותר רשומים במרשם בעלי המניות  אם   א. .9
דרישה או חבות אחרת בקשר לאותה מניה. אולם   ולחוד לכל  ביחד  יהיו אחראים 

ה הולצורך  והמצאת  כוח  ייפוי  הצבעה,  ראדעות,  בשון  רשום  במרשם  י  עלמהם 
כב  תוהמני עוד    וזאת  יחיד,ה  המניה  עלייחשב  כל  כל  בכתב,  לחברה  הודיעו  לא 

מהם  המניהבעלי  כבמשותף  הרשומים   אחר  באחד  לנהוג  מניותכ,  של   בעל    יחיד 
 המניה כמפורט לעיל.

 
לתת    כל אחד מהם  מניה רשאי  בעליכבמשותף  רשומים  מקום ששני אנשים או יותר   ב. 

המחקב המחלות  כל  את  האחייבות  באותה  זיקים  דיבר  עבו  יהמנרים  אכל  ו ידנד 
כספים כספי או  דיבידנד  כל  לשלם  החברה  ורשאית  מניה  לאותה  בקשר  אחרים  ם 

 אחרים המגיעים בגין המניה, לאחד או יותר מהם לפי בחירתה.
 

לרישומים(  מניה  בעל   א. .10 החברה  )לרבות  ללא    רשאירשום  מהחברה,  תשלום,  לקבל 
א את  תעודה  תפרט  אשר  המניחת  ומספריהמספר  והסכייידורהסן  ות  אשרם   ום 

במניה לא תהיה החברה  שולם   שותפים  הנקוב. אולם במקרה של  על חשבון ערכן 
במשותף, ומסירת תעודה כזו בעלי המניות  חייבת להוציא יותר מתעודה אחת לכל  

 ים. המשותפים תיחשב כמסירה לכל השותפ בעלי המניותלאחד 
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ו על ידי  נתמנ ים שנשא  אותםל  ש  חתימת ידם   מת ידו או שא את חתייכל תעודה ת .ב 
 הדירקטוריון למטרה זו, ואת חותם או חותמת החברה. 

 
אגרה  מקום שתעודת מניה תתקלקל או תאבד או תושחת, מותר לחדשה בתשלום   ג. 

תנאים, לכשייסביר  בשיעור   ועפ"י אותם  ידי הדירקטוריון,  על  בשיקבע  נוגע  קבעו, 
 אוי. רל וןוריטרקהדיר ימצא ים ככל אשאיה וערבות לנזקלר

 
 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים 

 
מבלי לפגוע בזכויות המיוחדות שניתנו קודם לכן לבעלי מניות קיימים של החברה,  .א .11

בנות  תהיה  החברה   למניות הקיימות או  זכויות שוות  בנות  רשאית להוציא מניות 
בנות  ו  ת, אלוגבזכויות מו  ן או בנות נות זכויות פדיוות או באו נידחזכויות בכורה,  

בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות ההצבעה,  או בהגבלות  ת אחרות  וחדוויות מיזכ
מינוי ופיטורי דירקטורים, סילוק הון המניות, השתתפות בחלוקת רכוש החברה, או 

 . עת לעתבקשר לעניינים אחרים כפי שתקבע החברה מ
 

  למימוש   ניתנים  אורים  מיה  ערך אחרים,וניירות    אי להנפיק מניותריון רשהדירקטו ב. 
ולענילמנ החברה;  של  הרשום  המניות  הון  גבול  עד  ערך ייות,  ניירות  יראו  זה  ן 

במועד  מומשו  או  הומרו  כאילו  במניות  למימוש  או  להמרה  הניתנים  המירים 
הנפיק את  רשאי ל  קטוריוןההנפקה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדיר

האחריוניירות    המניות להל  אמור כ  ם,הערך  זכעיל,  לרכישתם   ויותעניק  ברירה 
וכן  ידו  על  שייקבעו  לאנשים  והכל  אחרת,  בדרך  להקנותם  או  אופציות  לרבות 
אחרת  הוראה  כל  לקבוע  וכן  ידו,  על  שייקבעו  ובתנאים,  במחירים  במועדים, 

לענ הוראות  זה,  ובכלל  לכך,  הדר יהקשורה  לחין  ונייכים  המניות  הערך  לוקת  רות 
על ררההחב  דיי  שיונפקו  בין  לפי  לר  וכשיהן,,  והכל,  יתר,  חתימת  של  במקרה  בות 

 שיקול דעתו של הדירקטוריון.
 

רשאי   .ג  זה,  ותקנון  החוק  להוראות  ובכפוף  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 
בנכסזומנים  הדירקטוריון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במ בעין,  או  ים 

בניירוובכלל   בזה  לפי  חררך אד  כלת ערך או  דת,  יוקצו    עתו,שיקול  כי המניות  או 
כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הגבוהה ממנו,  
בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי הדירקטוריון, 

 ו. לפי שיקול דעת
 

להחל .ד  רשאי  דהדירקטוריון  לשלם  עמילות  יט  חד  אומי  לכל  יתמי  בעת אדם,  ום 
או   מניות,  על  חתימות  הבטחת  או  חתימות  השגת  או  לחתום  הסכמה  או  חתימה 
אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה של 

מנים, במניות  ל, במזווך, והכהוצאת ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיו
בהח עלהוים שחרא  ניירות ערךברה, או  או   ברה,ידי הח-נפקו  דרך אחרת,  בכל  או 

 חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 

 מניות למוכ"ז 
 

 החברה לא תוציא מניות למוכ"ז.  .12
 

 מניות הניתנות לפדיון 
 

להוראו .13 ובכפוף  על  נוסף  רשאית,  בנידוהחברה  הבת  זה  אלה  ן  בתקנות  ובכפוף אות 
 לפדיון ולפדותן. נות ורה ניתניות בכמ להוציא, וראות החוקלה

 
 נוי בזכויות המניות יש

 
הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות מותר    כל עת שהיא באם   .14 יהא לשנות,  יהיה 

אות  ת וההורההגבלואו לשנות באופן אחר הזכויות, היתרונות,    הוסיףרחיב, ללהמיר, לה
)פרט אם נקבע אחרת   םין הסוגמ  יותרו  א  תה עת באחדבאו  שוריםינם קורים או שאהקש

מניות מאותו סוג  ה בעלימיוחדת של טה באסיפה בתנאי הוצאת מניות של אותו סוג( בהחל
 רגילל ברוב שתתקב
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 ותמניות או סוג מניות שהוצאו, לרבות מניות בזכויה  בעליהזכויות המיוחדות המוקנות ל .15
הנפקתן    וצירתן אמצעות יבאונו  ש   לוייחשבו כאיחרות, לא  בזכויות מיוחדות א  ה אובכור 

נוספות בדרגה שווה עימן, אלא אם כן הותנה אחרת בתנאי ההקצאה של אותן   של מניות
אל  הוראות  מניות.  תחולנה,    התקנות  כלליות  אסיפות  לפי  המתאימים,  ויים  בשינ בדבר 

 . מוראכ ת סוגאסיפכל על העניין, 
 

 שעבוד עכבון ו
 

ת .16 זכולחברה  וזכות  היה  ומועדף  ןראשו  ועקבד  בושעת  עכבון  המניות שלא   בדרגה  כל  על 
אם רשומות בשמו בלבד ובין ביחד עם   )בין  בעל מניהנפרעו במלואן הרשומות על שם כל  

אחר או אחרים( בשל כל תשלום המגיע עדיין עבור המניה, בין אם הגיע זמן פירעונו ובין  
ם ע  ובין יחדין לבדו  ב  עמה,ו  תיוהתקשרויו  תיו לחברהותיו והתחייבויובור חובלאו וע  אם

מ פירעון,  זמן  הגיע  אם  בין  קיימת  תהא  זו  שעבוד  זכות  חובות,  יאחרים.  ביצוע  או  לוי 
יוחלט   הדיבידנדים אשר עליהם  כל  על  ובין אם לאו, ותחול  התחייבויות או התקשרויות 

ק ל כללי הצדהמבוססת עובת הנאה במניה  צר כל טלא תיוובקשר למניות אלו.    עתל  עתמ
זה,  שעסכל  שת מניה,    וןהדירקטוריאולם  בוד  איזו  על  עת  בכל  להכריז  רשאי 

משוחררת כולה או מקצתה זמנית או סופית, מתנאי תקנה זו. רישום על ידי החברה   שהיא
 של העברת מניות ייחשב כוויתור מצד החברה על השעבוד על המניות. 

 
רשאהח .17 למכוברה  המשית  המניות  את  בא ר  ובועבדות  זמן  שימצא  ן  אופ  תואוותו 

לראוי אולם מכירה זו לא תבוצע, אלא אם כן הגיע זמן הפירעון של הכספים    וןקטוריירהד
או מקצתם או הגיע זמן מילוי ביצוע ההתחייבויות וההתקשרויות שבגינן קיים השעבוד, 

בכתב   דרישה  המניותלולאחר שהוגשה  לא  בעל  המפ  ישאו  במניות,  זכות  את  שקנה  רטת 
המגיע  הס ההיבהתחיה  אוכום  או  ביצועו,  תקשות  או  מילויו  תשלומו,  והדורשת  רות 

רצון   על  מילוי    וןהדירקטוריומודיעה  אי  של  במקרה  המשועבדות,  המניות  את  למכור 
 מילא אחר הדרישה תוך שבעה ימים לאחר משלוחה אליו. והאיש לא הדרישה, 

 
הנהה  מכיקיכנסה  מכה  לסילל  תשמש  כזאת  הסכום  ירה  לחבר וק  י  לולמי  אוה  המגיע 

  או לאדם אשר   בעל המניות לישאר(, ישולם  ישרות, והעודף )אם  ההתק  בויות אוההתחיי
 קנה זכות במניות אשר נמכרו כדלעיל.

 
רשאי   .18 כדלעיל,  מכירה  ביצוע  שטר    וןהדירקטורילאחר  לחתום  אדם  למנות  או  לחתום 

ש מניות  של  והעברה  אנמכרו  במרשלרשום  הקונה  שם  המת  בעלי  יות  נהמבעל  כניות  ם 
תהא זו מחובתו של הקונה להשגיח על השימוש בכספים ולא תתמעט זכותו    כרו ולאנמש

בעלי   במרשם  נרשם  ששמו  לאחר  המכירה  במהלך  חוקיות  אי  או  פגם  ידי  על  במניות 
ביחס לאותן מניות.   היחידההמניות  ידי  תקנתו  על  ורק  היה אך  המכר ת  של אדם שנפגע 

   ד.בלב רהחב , והרההחב נזק נגד תבבתביעה להט 
 

 ת ומסירתן מניו העברת
 

אל .19 בתקנות  כמפורט  להעברה  ניתנות  החברה  בצורה  המניות  בכתב  תיעשה  העברה  כל   .
ידי   על  ייקבע  אשר  בנוסח  או  לה,  דומה  האפשר  ככל  או  זו,  תקנה  בהמשך  המופיעה 

ב, שיש למסרו לעת לעתמ  וןהדירקטורי ועתעודת המניות המיחד עם  משרד,  דות ועברות 
ידרוידר  וןירקטורידה  אשר  רתאחנוספת   אם  של  וש,  קנינו  זכות  את  להוכיח  כדי  ש, 

, עותק שלהם, יישארו בידי וןהדירקטוריהמעביר. שטרי ההעברה שירשמו או, לפי החלטת 
רו  למי שמסהחברה, אך כל שטר העברה שהדירקטוריון יסרב לרשמו יוחזר, לפי דרישה,  

 ה(. )אם נמסר עם תעודת המניותיחד 
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ר העברת מניה ייחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאילו נשאר  טש .20
למניה   ביחס  המניות  בעלי  במרשם  ההעברה  מקבל  של  שמו  לרישום  עד  המניה  בעל 

י תאגיד  הינו  העברה  מקבל  או  שמעביר  ככל  אישורנתיהמועברת.  ד  ן  רואה  עורך  או  ין 
אדם  חשבו או  שזהותו ן  בדהדירקטו  על בלת  קומ  אחר  בשם   ברריון,  החותמים  סמכות 

 ין. יהתאגיד לבצע או לקבל את ההעברה, לפי הענ
 

המניות   .21 כלשהו,  מסוג  מניות  של  הוצאתן  לתנאי  או  אלה  ותקנות  החוק  להוראות  בכפוף 
 ריון.תהינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטו

 
  עת מהדירקטוריון י ע" ייקבע ר ר אשביס רה, בשיעורהעב רישום עבור   תשלוםמותר לדרוש  .22

 . עתל
 

 וןשהדירקטורי, לאותן התקופות כפי  וןהדירקטורילפי החלטת  מרשם בעלי המניות ייסגר   .23
מ לעתיקבע  שנהעת  בכל  יום  משלושים  ליותר  ייסגר  לא  המניות  בעלי  בתנאי שמרשם   , .  

יהא   לבעת שהמרשם  תרשם  סגור,  במר א  מניות  מבלי  העברת  מהאמשם.   ,עילל  ורלגרוע 
להבכו לענוראות  פוף  קובע  מועד  לקבוע  הדירקטוריון  רשאי  להצביע יהחוק  הזכאות  ין 

מטרה  לכל  או  כלשהן  זכויות  הקצאה של  או  דיבידנד  תשלום  לקבל  או  כללית,  באסיפה 
 חוקית אחרת. 

 
ה שהמנוח היו בחיים )במקרה ת שנשארו למניו, שותפיו למניה א בעל מניות פטירתו של עם  .24

במנ במא  יהשותף  הוינו  או  המנוח  אפוטרת(  של  יורשיו  או  העיזבון  מנהלי  או  ופוסים 
 מניה ה  בעליהחזיק לבדו במניה או היה היחיד שנשאר בחיים מבין    בעל המניותש)במקרה  
האמור  ום דבר  ( יוכרו ע"י החברה כבעלי הזכות היחידים למניות המנוח. אולם שבשותפות

יה שהחזיק בה מני ביחס לובה כלשהמחניה  במף  ל בעל משותעזבונו ש  עיל לא יפטור אתל
 בשותפות. 

 
ממו .25 כתוצאה  למניה  זכות  הרוכש  אואו  ת  ואדם  רגל  של  ימפ  מפשיטת  מניות רוק    בעל 

לפי    שוידר  וןשהדירקטוריעל זכותו, כפי  המעידות באופן מספק  רשאי, לכשיביא הוכחות  
ניה ל המבעכ  וןיורהדירקטכמת  מניות בהס, להירשם במרשם בעלי היו הבלעדשיקול דעת

 ביחס להעברה, לאדם אחר. האלבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות ו להעא
 

של   .26 ממותו  כתוצאה  זכות  הרוכש  מניותאדם  עבור,    בעל  קבלות  ולתת  לקבל,  זכאי 
 דיבידנדים או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה.

 
הרוכא .27 זכות  דם  שלש  ממותו  מניו  כתוצאה  רשא  ת בעל  הלקי  אינו  בקשר  עדובל  ות 

לעיל,  לאסיפות   לאמור  פרט  או  מניה,  לאותה  בקשר  בהן  ולהצביע  להשתתף  או  כלליות 

 שטר העברת מניות 
 

________________תמורת הסך של  ___  -מ  _______________  נו הח"מי/אאנ
)במלים ש"ח  ידי  _ __ ____________  על  לי  ששולם  ______________ש"ח( 

מ )להלן   -____________________  העברה"  -________________   "( מקבל 
בזא בנות _________    ת למקבל העברה את ________________מעביר    המניות 

אחת  "ח  ש במהמסכל  מומנות  ועד ____   -ספרים   ____________ ועד   ________
בשם   החברה  של  מבצעי  ______  _ _______בכלל  העברה,  מקבל  בידי  להיות 

שלפיהם   התנאים  פי  על  כוחו  ובאי  שלו  האפוטרופוסים  עזבונו,  מנהלי  צוואתו, 
 קתי אני אותן סמוך לשעת חתימת שטר זה;  החז

 תנאים הנ"ל. ל פי ההנ"ל ע ת המניותל אבזה לקבים סכואני מקבל ההעברה מ
 

 שנת _____   ודש ____חל   ולראיה באו על החתום ב ______  היום ____
 

                                 
 חתימת מקבל ההעברה     חתימת המעביר 

          
 עד לחתימת מקבל ההעברה    מעביר עד לחתימת ה
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  כבעלים , אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות בעל המניותלהשתמש בזכות כלשהי של 
 ביחס לאותה מניה.

 
 דרישות תשלום 

 
תקני,  רשא  וןיהדירקטור .28 להוראות  להאלות  בכפיפות  מדרו,  לש  תשלום  ת  דרישו  עתעת 

על חשבון הכספים אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים בהן, כפי    ניותי מבעלמ
שת  ובעינישייראה   בתנאי  כל  י למתאים,  על  יום  עשר  ארבעה  של  מוקדמת  הודעה  נתן 

כאמור לאנשים,  ש ממנו  ום הנדריהא חייב לשלם את הסכ  בעל מניהדרישת תשלום, וכל  
 .וןהדירקטוריייקבעו ע"י ת שומוים ובמקעד, במו(להכא אם יהיושיעורים )ב

 
 יחליט על דרישת התשלום.  וןשהדירקטורידרישת התשלום תיחשב כנדרשת ביום  .29

 
המחזיקים מניה יחדיו יהיו חייבים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את מלוא  בעל מניות   .30

 לדרישות כאלה. ם בקשר השיעורידרישות התשלום ו
 

המניה או    בעל יה לא שולם יהיה  בון מנ על חש  מגיעה  וריעש   אותשלום  ישת  שדר  במקרה .31
אדם אשר לו היא הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום או השיעור, בגובה 

ועל,  , החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון בפהדירקטוריוןכפי שייקבע על ידי  
 .קצתהמ אוכולה יבית רותר על הרשאי לו וןקטורילם הדיראו

 
אי ההקצאה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע,  שר לפי תנכל סכום א .32

תקנות   לגבי  ייחשב  פרמיה,  עבור  או  המניה  סכום  חשבון  על  תשלום    האלבין  לדרישת 
ום יחולו כל אי תשל  מקרה שלשנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, וב

תקנות  סעי חילוהוצאותית,  יבר  וםשלבתהדנים    האלפי  יתר  ,  וכל  וכדומה  שעבוד  ט, 
כקבוע   הודעה  ניתנה  וכאילו  כדין  נדרש  היה  זה  סכום  כאילו  לעניין,  הקשורות  התקנות 

 לעיל. 
 

לז  אירש  וןהדירקטורי .33 בשעת  מזמן  לסכומי  מן  בקשר  הבדלים  להנהיג  מניות  הוצאת 
 ת. אווצמניות מ ליבען ית ביהריב ולגובהרעון ידי הפה ולמועהדריש

 
לקבל    וןקטוריירהד .34 לנכון,  ימצא  אם  מניותרשאי,  כל   מבעל  את  מראש  לשלם  הרוצה 

נוסף לסכומים מהם המגיעים על חשבון מניותיו,  נדרש    הכספים או חלק  אשר תשלומם 
ל אותו  ל, או עראש כנ"לשלם לו ריבית על הסכומים אשר שולמו מ  ואהלמעשה, וכן רשאי  

יות שביחס אליהן נעשה  שבון המננדרש על ח   וןהנד  מןבזהסכום אשר  העולה על  חלק מהם  
והמחזיק יסכימו עליו, נוסף לדיבידנד המשתלם על   וןשהדירקטוריהתשלום מראש בשער  

 אותו החלק המשולם של המניה שביחס אליה נעשה התשלום מראש. 
 

 , מניות  בעלככל זכות  ה רשאי להשתמש בולא יהייבידנד  לא יהא זכאי לקבל ד  בעל מניות .35
כ  כןאם    לאא כל אחת  סילק את  על  והחלות  לסלקן מזמן לזמן  שיש  דרישות התשלום  ל 

ממניותיו, בין אם הוא מחזיק בהן לבדו, או ביחד עם אדם אחר, בצרוף ריבית והוצאות,  
 אם יהיו כאלה. 

 
 חילוט מניות 

 
ש  בעל מניות .36 זכות למניה  בעל  ד  לא שילםאו  תשלום או שאיזו  הימנרישת  במועד יעור  ה 

, כל זמן שהסכום הנ"ל או מקצתו אינו נפרע, למסור לו הודעה ןוהדירקטוריי  רשא  ע,ובהק
ולדרוש ממנו לשלם אותו חלק מסכום הדרישה או משיעור התשלום שלא נפרע, יחד עם  

 כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום. 
 

לפניו   אשר בו או  ה,הודעה   יךימים מתאר  קדם משבעהם אחד, שאינו מותקבע יוההודעה   .37
ההוצאות י וכל  ריבית  בצרוף  מהם,  חלק  או  השיעור  או  התשלום  דרישת  את  לשלם  ש 

תפרט ההודעה את המקום שבו ייעשה התשלום ותציין    שנגרמו כתוצאה מאי תשלום. כן
שביחס   , צפויות המניותהמפורט  ו במקוםשבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או לפני

 וט. ילם לחלותשיהן נדרש האל
 

או הדרישות שבהודעה כאמור, כל מניה שבגינה נמסרה ההודעה יכולה להיות  יתמל  אם לא .38
החלטת   ע"י  ולפני   וןהדירקטורימחולטת  ההודעה  מסירת  לאחר  זמן  בכל  זה,  בנידון 
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  רזו וטרם שולמו, ים שהוכדיבידנדשנעשה התשלום הנדרש בהודעה. החילוט יכלול אותם  
 . יות שחולטו ביחס למנ

 
ין זה, לקניינה של החברה, ויכולה י, בכפוף להוראות החוק בענחשבתי  ולטה כךשחמניה   .39

שימצא   אופן  ובאותו  תנאים  באותם  אחרת,  בדרך  להימסר  או   ון הדירקטורילהימכר 
ילוט  את החלבטל    ןוהדירקטורילראוי, ובכל עת שהיא לפני המכירה או המסירה, רשאי  

 אוי. שימצאו לרבאותם תנאים  
 

לפני המכירה, הקצאה מחדש או העברה באופן אחר של    ל עתי בכיה רשאיהיון  ורקטהדיר .40
לנכון   שימצא  כפי  התנאים  באותם  החילוט  את  לבטל  כאמור,  שחולטה  מניה  כל 

 הדירקטוריון.
 

להיות  מי   .41 יחדל  מניותיו  מניותשחולטו  המחולט  בעל  המניות  ואובגין  בכל  ות,  זאת לם 
ה לשלם לחב  יישאר אחראי ים ממנו לחברה  היו מגיעת החילוט ישעם שבפיכסרה את כל 

או   המניות  דרישות התשלום, שיעורי התשלום, הריבית וההוצאות המגיעים על חשבון בגין
ליום   ועד  החילוט  מיום  החל  הסכומים  אותם  על  הריבית  בצירוף  החילוט,  בזמן  עבורן 

בשיעור שיהיהמקסימ   התשלום,  הע לי  באותה  מותר  כה  פי  על  דין ת  אחרל  ל  תחד  תויו. 
שהובמו  במקרה ריבית עד  כל  עם  יחד  המניות  של  הנומינלי  הסכום  את  תקבל  חברה 

   שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום, במלואו.
  

בעל  .42 התחייב  שלה  התמורה  על  שחולטו  המניות  מכירת  בשל  שנתקבלה  התמורה  עלתה 
בעל  חש  מניותה זכאי  כאמור,  להולטו  התמורההמניות  עבורן,  שנקית  חלה  שבת    אם תן 

כפוף  כזו,  לא   היתה  בידי החברה  ובלבד שהתמורה שתיוותר  ההקצאה,  להוראות הסכם 
ההוצאות מתפחת   וכל  עליו  שנתרבתה  ריבית  כל  עם  יחד  המניות  של  הנומינלי  הסכום 

 שהוצאו בגלל אי התשלום, במלואו. 
 

מני .43 יגרורחילוט  בע  ה  בעמו  החילוט  כטול  ית  זכו של  וכל  בחברה  דרישה   אוביעה  תל  ת 
ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה הנלוות למניה, פרט יה  כלפ

או אשר החוק מטיל    האללאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זאת על פי תקנות  
 לשעבר. בעל מניותעל 

 
היות שהמודת הראהצהרה בכתב לפי פק .44 כה  הלכ  מניה חולטהחברה וכי  צהיר הוא מנהל 

שצוין  תאב תריך  האנשים בהצהרה  כל  נגד  בה  שצוינו  עובדות  על  מכרעת  עדות  היה 
התובעים להיות זכאים במניה, וההצהרה הנ"ל יחד עם אישור או קבלה מאת החברה על  

מ ששולם  מקום  העברתה,  או  מכירתה  בשעת  המניה  בעד  ששולם  תשהמחיר  משנה  חיר, 
כבעל המניה , יירשם  מסרה המניהנ  ה אוכרנמהאדם, שלו  במניה, ו  כחה מספקת לזכותהו

ולא יהיה חייב לדאוג לשימוש בכסף המקנה, אם היה כזה, וכן לא תהא זכותו על המניה 
 נפגעת מחמת כל פסול או פגם בחילוטה, במכירתה או במסירתה.

 
  סכום שלפי של אי תשלום כל  המקרים  על גם    בנידון חילוט תחולנה  האלהוראות תקנות   .45

הוצא פירמגניה  המת  תנאי  זמן  במויע  היה על חשבון סכום המניה עונו  בין אם  עד קבוע, 
ומסירת   ת תשלוםדרישורת פרמיה, כאילו הגיע מועד פירעונו בתוקף  צובין אם היה זה ב

 . שנעשו כדין יהעל ההודע
 

 שינוי ההון 
 

להוראות  , בכפוף  לרגיכללית ברוב    באסיפה  שתתקבל  , בהחלטהעתל  עתמהחברה רשאית   .46
 - וקהח

 
 
 ות הרשום של החברה; הון המני להגדיל את א( )

 
יותר  (ב) גדול  בערך  למניות  שלה  המניות  מהון  חלק  כל  מחדש  ולחלק  לאחד 

 ממניותיה באותה עת. 
 
אשר  הון  לבטל   (ג) לרבות  הוצאו    רםטמניות  החברה,  של  התחייבות  שאין  ובלבד 

 . קצות את המניות נית, להבות מותהתחיי
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ו או כל חלק הימנו למניות בערך  ה כולות שלהמני  וןת האה  שנוקת מק בחללחל (ד)
קטן מאשר זה הקבוע בתקנות אלה, על ידי חלוקה של מניותיה, כולן או כל חלק 
אפשר  מהן  חלק  לכל  או  מהחלוקה  כתוצאה  שנוצרו  למניות  עת.  באותה  מהן, 

ההחל בתוך  לתת,  היהיה  על  יחלוקה,  טה  או  בכורה  ביחס זכות   לדיבידנד,  תרון 
 פני המניות הנותרות או מניות אחרות כאלו.אחרת על ה או זכות בע, הצוןה

 
 להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה מפדיון הון.  ( ה)

 
מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או 

שיקול  וריון לפי קטהדירי שארי מניה, רמניות שב וותרו בידי בעלילעיל, יכאמור  החלוקה,
 :תודע

  
לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה            (  1)

   ;והתמורה שתתקבל תשולם לזכאים בתנאים ובאופן שיקבעו
 
מניות    בידיו שבר מניה,יותירו  החלוקה  להקצות לכל בעל מניות שהאיחוד ו/או   (  2)

יחוד ו/או החלוקה, במספר כזה,  לפני הא  בהון החברהם  קיי   יהשהוג המניות  מס
כבת   תחשב  כאמור  והקצאה  שלמה,  אחת  מניה  ייצור  השבר  עם  איחודן  אשר 

ין ולקבוע את הדרך שבה יפרעו  יתוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי הענ
   ;כאמור שהוקצו ד מניותהסכומים שיש לשלמם בע

 
כי   (  3) שברילקבוע  לאיומנ  בעלי  זכאים  י  ת  של  היו  שבר  בגין  שלמה  מניה  לקבל 

   ;מניה
 
 לקבוע כי בעלי שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה  ( 4)

בגין   מניה שלמה,  לקבל  זכאים  ויהיו  ממנו  פחות  או  מסוים  נקוב  בערך  שלמה 
 אמור;ך הנקוב הקוב גבוה מן הערערכה הנשלמה ש שבר של מניה

  
בהחע  אם נקבט  פר .47 לפי תקנות אל  שינויהמאשרת את  ה  לטאחרת  הון    הההון  כל  ייחשב 

ביחס  התקנות  לאותן  כפוף  ויהיה  החברה  של  המקורי  המניות  מהון  כחלק  חדש  מניות 
החלו אחרת  או  העברה  חילוט  קניין,  שיעבוד,  וזכות  תשלום,  דרישות  הולסילוק  על  ן ת 

 ת המקורי. המניו
 

 לליות ות כאסיפ
 

 אסיפה כללית:יתקבלו בם הבאים ניייבענ  רהחב החלטות ה .48
 

 ;רגילבהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב  , שינויים בתקנון החברה )א(  
 

נבצר מהדירקטוריון  )ב(  בידי האסיפה הכללית, אם  הפעלת סמכויות הדירקטוריון 
ס והפעלת  לניהולמכויותימכות מסלהפעיל את סמכויותיו  חיונית  ל  ה התקין ש ו 

 ק; )א( לחו52 יףבסע  וראמהחברה, כ
 

 והפסקת העסקתו;  , תנאי העסקתומינוי רואה החשבון המבקר של החברה )ג( 
 

 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם; )ד( 
 

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים   )ה(  
 לחוק;  275עד  268-ו  א267, 255

 
לחוק    287-ו  286ת סעיפים  וראום להתו בהתאחתם והפורשן המניות הלת הוהגד )ו(  

 וכן שינויים בהון כאמור בתקנות אלה;
 

)א(  320מיזוג החברה כאמור בסעיף ( לחוק החברות, 1)א320בכפוף להוראת סעיף  )ז(  
 לחוק;

 
 פה הכללית.של האסיבהחלטה כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנות אלה  )ח(  
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ש ( )א  .49 תכונס אסיפה  אפל  נתית  ולא  חת חות  לאחר   15מתום    וחריא  לשנה  חודשים 
 . וןהדירקטוריהאסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבע על ידי 

 
 סדר היום באסיפה שנתית יכלול נושאים כדלקמן:  )ב( 

 
 ני החברה; צב ענייון על מדיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטורי  - 

 
 שכרם;  עתטורים וקבידירק ינוימ - 

 
לקבוע    מטעמו   מיוהסמכת דירקטוריון החברה ו/או    ה חשבון מבקרמינוי רוא - 

 ;את שכרו
  
 להלן.  54-ו 53 ותכל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנ 

 
ה ודו"ח  רה לא תשלח לבעלי המניות העתק של הדו"חות הכספיים של החברהחב  )ג(   

על עניי  הדירקטוריון  המצב  החברה  לגשמוני  עאסים  הכללית,  לכינוסה יפה  ובר 
ניירות הערך ל האסיפה הכללית,  ש רשות  למעט פרסומם באתרי האינטרנט של 

 .בע"מ ך בתל אביבסה לניירות ערושל הבור
 

 , כל אימת שימצא לנכון, לכנס אסיפה מיוחדת.רשאי וןהדירקטורי )א(   .50
 

 ה:אלמ ישת כל אחד יוחדת לדרנס אסיפה מריון חייב לכהדירקטו )ב( 
 

 רקטורים המכהנים; ם או רבע מהדישני דירקטורי - 
 

ואחוז  -  המונפק  מההון  אחוזים  חמישה  לפחות  שלו  יותר,  או  אחד  מניה,  בעל 
מניה, אחד או יותר, שלו לפחות   אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל

 עה בחברה;חמישה אחוזים מזכויות ההצב
 

ים  עשרים ואחד ימ, יזמנה בתוך  ורכאמ  דתוחן אסיפה מיוריון לזמנדרש הדירקט
להוראות   בהתאם  בהזמנה  שיקבע  למועד  הדרישה,  לו  שהוגשה    51תקנה  מיום 

ש ובלבד  ממועד  להלן,  ימים  וחמישה  משלושים  מאוחר  יהיה  לא  הכינוס  מועד 
ק  סימן ז' בפר  הלישחל ע  הלענין אסיפקבע אחרת  אלא אם כן נ  ,ום ההודעהפרס

 חלק השלישי של החוק. השני של ה
 

לפי   שנדרשה  מיוחדת  אסיפה  הדירקטוריון  זימן  לעיל,  50תקנה  לא  רשאי  )ב( 
יו  -הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות   תר ממחצית מזכויות גם חלק מהם שיש לו 

שלהם,  בההצ העה  את  שלא  ובעצמסיפה  אלכנס  ובלבד  אחרי  ,  עבור תתקיים 
האפשר,  שלו ככל  תכונס,  והיא  כאמור,  דרישה  שהוגשה  מהיום  חודשים  שה 

 באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
 

ט של  אינטרנבאתר ה  , התאם להוראות כל דיןדעה על אסיפה כללית יפורסמו בהודעה ומו .51
יומיעיתוני  (2)  בשני  ולעת, ו/א  שיהיה מעתהחברה, כפי   רחבה, תפוצה    בעליות,  ים לפחם 

  לכ  רלמסו  חייבת  תהיה  לא  והחברה,  בחוק  כקבוע  במועדהיוצאים לאור בשפה העברית,  
שתועמד לדיון הצעה   במקרה  .המניות  בעלי  במרשם   הרשומים  מניות  לבעלי  נוספת  הודעה

 ין. דפי  רש עלד וט אחר הנ, וכן פירט נוסח השינוי המוצעפורי -נה זולשינוי תק
 

ינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה ם לב בכפגם בתו .52
לענ לרבות  זה,  בתקנון  או  בחוק  שנקבעו  תנאי  הכלליאו  האסיפה  כינוס  אופן  או  ין  ית 

ימו  לא יפגום בדיונים שהתקיניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ו
 .דין ות כלאכפוף להורבה, ב

 
 ת יפות כלליוהליכים באס

 
בנושאים   א. .53 דיון  יכלול  הדירקטוריון  בידי  יקבע  שנתית  באסיפה  היום  סדר 

בתקנה יד49  המפורטים  על  שיקבע  נוסף  נושא  בכל  דיון  שיכלול  ויכול  לעיל  י  )ב( 
 להלן.   54 האמור בתקנכשנתבקש  וכן נושא וןהדירקטורי
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סדר היום באסיפה מיוחדת יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים שבשלם   ב. 
מיוחדת   אסיפה  של  כינוסה  לסעיף  נדרש  שנתבקש    63בהתאם  נושא  וכן  לחוק 

 לן. הל 54כאמור בתקנה  
 

אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי   , שלוו יותר, אחד אמניה  בעל .54
לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד 

 ושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית.  שהנ
 

אסיפה   ינוסעל כ  עהמתן ההודמים לפני  עה יחברה בכתב לפחות שבבקשה כאמור תוגש ל 
 ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.  יה נוסח, ויצורף אלכללית

 
בתקנה   .55 הנזכרת  ההודעה  ת  54בהתקבל  היא  של כילעיל  היום  בסדר  הניתן,  ככל  לל, 

 ס לאחר קבלת ההודעה.האסיפה הכללית הראשונה שתתכנ
 

לפתוח  יא .56 באן  ענייזבדיון  בה  כלליתאין  בעת    סיפה  חוקי  מנין  נוכח  יהיה  כן  אם  אלא 
חוקי   מנין  יהוו  כללית  באסיפה  בדיון.  פותחת  הכללית  מניות שנשהאסיפה  בעלי    י 

לפחות   וחמישה    25%המחזיקים  ההצבעהאחוזים(  )עשרים  הנוכחים בחברה  מזכויות   ,
פי   לשר עשתתאפת  דרך אחר  עה או בכלאו באמצעות כתב הצב  כחםבעצמם או ע"י באי  

 .דין
 

 -האסיפה  המניין החוקי, תתבטל    שנקבע לאסיפה לא ימצאחצי שעה מהמועד    כעבור  אם .57
חה האסיפה  לחוק. בכל מקרה אחר תיד  63סעיף    פי-לע  מניות  בעליי דרישת  אם כונסה לפ

מ ומקום,  זמן  באותו  יום,  באותו  מכן  שלאחר  להודיע  לשבוע  חובה  שתהיה  כך  בלי  על 
למת  לי המניולבע צויין  אועד  או  בהודעה עחר אם  ו/או כזה  יום אחר  ל האסיפה או לכל 

ו/או  אחרת  באם    שעה  המניות.  לבעלי  בהודעה  הדירקטוריון  שיקבע  כפי  אחר  מקום 
זו לא ימצא מני נדחית  יהוו שבאסיפה  חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה  חוקי תוך  ני  ן 

מנ כלשבעלי  או  בעצמ  הנוכחים  הםיות  כחם  ע"י  ם  חמנבאי  רוי,  קוין  ליהיו  דון  שאים 
 החליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה. ול

 
נעדר  .58 הנו  או  ראש  יושב  אין  אם  כללית.  אסיפה  בכל  ראש  ישב  הדירקטוריון,  ראש  יושב 

עד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו דקות מהמו  15מהאסיפה  
בעצמם    יותהמנ  בעלי ידיהנוכחים  על  בא  או  כייקטורהדיר  חדשלוח  ואם  ם  רק ו"ר  היה 

האסיפה בראש  הוא  ישב  נוכח  אחד  או  דירקטור  נוכח  דירקטור  יהיה  לא  אם   .
או על ידי  הנוכחים בעצמם    כולם יסרבו לשבת בראש, יבחרו בעלי המניות  יםהדירקטורש

 סיפה. או בשלוחו לשבת בראש הא מבעלי המניותשלוח באחד 
 

או  או לדחות את הדיון  אסיפה  ת את הולדח  ,תישאר  ין חוקי,בה מנ  וכחשנ  כללית  אסיפה .59
החלטה   קבלת  היום,לדחות  סדר  מסוים שעל  אחר  בנושא   באסיפה.  אחרומקום    למועד 

היו  סדר  על  שהיה  נושא  אלא  ידון  לא  כאמור,  החלטה  נדחית  לגביו  נתקבלה  ושלא  ם 
 יה. יבאסיפה שבה הוחלט על הדח

העולהועלמהכללית  אסיפה  ה  נדחתה עשרים   ד  יו  על  ה  מים, אחד  והודעויינתנו  זמנות  ת 
מבלי לשנות את סדר  הכללית  אסיפה  ה. נדחתה  לעיל  51תקנה  כאמור ב  הנדחיתלאסיפה  

ועד החדש, מוקדם ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המ  21עד שאינו עולה על  יומה, למו
ודעות וההזמנות כאמור  ת; הההכללים האסיפה  קוד  שעות  72-יאוחר מפשר, ולא  ככל הא

 בשינויים המחויבים.  51 תקנהיינתנו לפי 
 

בעלי  .60 שמות  את  שיכללו  הכללית,  באסיפה  ההליכים  של  פרוטוקולים  תערוך  החברה 
העניינים הנדונים    ניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות בידם,המ

דונים, ככל שישנה יהם עניינים הנהמניות או שלוחעלי ם של בת, התייחסופה הכלליתבאסי
 שנתקבלו כולל פירוט דרך ההצבעה של בעלי המניות.   התייחסת כזו, וההחלטות

 
להצבעה   .61 העומדת  תהחלטה  כללית  המצביעים   קבלתבאסיפה  קולות  המשתתפים    במנין 

 בו בר אחד או  שנתקבלה פה תקבלה או  הראש כי ההחלטה נ  יושב  הכרזת   .באסיפה הכללית
תה, או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה, ועובדה  חמסוים, או נד

יה  זו והערה שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה תשמש ראיה לכאורה לכך ולא יה
וף או נגד החלטה כזו. בכפ צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית שנתנו בעד

ן רוב מיוחד בתקנות אלה תחשב החלטה  ייראה בענלכל הו   וק אה בחוז  יןיראה בענלכל הו
 כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות רגיל. 
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 הצבעת בעלי מניות 

 
יפה כללית יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי  ין להצביע באסיבעל מניות המעונ  .62

  .דין
 

הנוכחבעל מניותכל   .63 באעצמו או ע"ב  באסיפה  ,  ה   וא   חוכ-י  כתב  צבעה או בכל  באמצעות 
 .לקול אחד לכל מניה שהוא מחזיק בהזכאי , רך אחרת שתתאפשר על פי דיןד

 
דין,   .64 כל  להוראות  השותפים  במקבכפוף  ראש  של  דעתו  תתקבל  במניה  שותפים  של  רה 

הוא    השאלה מי  ל דעתם של יתר השותפים.הניתנת על ידיו או על ידי בא כוחו ולא תתקב
ה שב  ערתוכשותפים  ראש  הסדר  רשומים עפ"י  חבר    ו  באישור  או  המניות  בעלי  במרשם 

לענ החברה  דירקטוריון  ידי  על  שיקבע  אחר  או במסמך  במניה  בעלותו  בדבר  ין יהבורסה 
הענ לפי  באיזה,  בה באמצעות  יצביעו  נוכח באסיפה לא  במניה שאחד מהם  שותפים  -ין. 

 ים. יד ראש השותפ תמחתיייעשה ביה משותפת יע מכל מנכוח להצב-כוח. מינוי בא
 

של  התנ .65 לזכותו  מניותגדות  בא  בעל  של  להעלות  -או  יש  הכללית  באסיפה  להצביע  כוח 
נפסלה   וכל הצבעה שלא  בה אמור אותו אדם להצביע  נדחית  באותה אסיפה או באסיפה 

או   תבעל מניו  הועלתה התנגדות להצבעת  באסיפה כאמור תהיה בת תוקף לכל דבר ועניין.
 ר האסיפה ודעתו תהא מכרעת.גדות יו"עד, יכריע בהתנומב ח כאמורבא כו

 
או באמצעות כתב    כוחו-בא  או ע"יבכל הצבעה רשאי בעל מניות להצביע בעצמו   א. .66

דין פי  על  אחרת שתתאפשר  דרך  בכל  או  בא הצבעה  בעל  -.  להיות  חייב  אינו  כוח 
 מניות בחברה. 

 
י  ל פו עריון שלו אוטירקחלטת הד אי על פי הבחברה רש  תאגיד שהוא בעל מניות .ב 

ימצא  החל אדם שהוא  של  כוחו  את  ליפות  תקנותיו  פי  על  אחר  גוף  או  אדם  טת 
למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא 

הכוחות ש באותם  מייצגו  התאגיד שהוא  מטעם  להשתמש  בעצמו רשאי  התאגיד 
יכול   בההיה  היהלהשתמש  אילו  מנ  ם  בחברה.  יותבעל  ודם  ש יושב־רא  בשר 

נציג  להיותו  סבירה  הוכחה  כאמור  מוסמך  אדם  מכל  לדרוש  רשאי  האסיפה 
 . מוסמך של התאגיד, כתנאי להשתתפותו של אותו אדם באסיפה

 
מניות   ג.  מניות  או  קטין  בעל  מוסמך  בעל  משפט  דיןשבית  כפסול  רשאי הכריזו   ,

  פקידלא תהממ  או אדם אחר  פסואפוטרו  קח עליו אוציגו, המפלהצביע רק ע"י נ
או   נציג  וכל  מוסמך  משפט  בית  ידי  על  שנתמנה  כזה,  אפוטרופוס  או  נציג  של 

 אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע"י בא כוחו.
 

תו של כוח יהיה לה תוקף למרות מו-הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא א. .67
ביטול   או  הכוהממנה,  פקיעת ייפוי  או  בהתאםח  העברת    ל לכ  ו  או  המניה דין 

גינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה,  שב
 נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה לפני ההצבעה. 

 
י תן. לא צוין בכתב המינוכתב המינוי יציין את סוג ומספר המניות שבגינן הוא ני  ב.  

המ הואשבגינניות  מספר  צ  ןיתנ  ן  מספאו  בו  מניות  וין  המניות ר  ממספר  הגבוה 
הנקובות באישור הבעלות, לפי הענין, יראו את    הרשומות על שם בעל המניות או

 המניות.  כתב המינוי כאילו ניתן בגין כל מניותיו של בעל
 

ה א מחזיק בח נפרד בשל כל מניה שהוכו -בעל מניות רשאי להצביע באמצעות בא .ג 
בא כובלבד של כתב מנכוח  כל  יהיה  נפר"ל  של המניות  ד שיפרט את המספר  ינוי 

, רשאי להצביע מכוח מקצת בא כוחבעל מניות או  .  הכוח להצביע-שבגינן זכאי בא
בגינן וכן באופן מסויים מכוח מקצת   בא כוח המניות שבבעלותו או שהוא משמש  

א ובאופן  שהמניות  המניות  יתרת  ומכוח  א חר  משמ בבעלותו  שהוא  כוש  ו  ח בא 
 .נןיגב

 
כוח או תעודה אחרת )אם ישנה כזו(, לפיה פועל  של בא כוח וייפוי ה  המינויכתב   .ד 

בכתב, וחתימתם הממנה יהיו  הכוח,  כי יהיה  . הדירקטוריון  מיופה  רשאי לדרוש 
כאמור   אחרת  תעודה  או  כוח  וייפוי  מינוי  עוכתב  ע"י  נותאושר  ע"י  או  טריון  "ד 
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  כתב המינוי של . וןירקטורידהתקבל על דעת ישחר באופן אי בנק, או רי, או ע"ציבו
או    בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת )אם ישנה כזו(, לפיה פועל מיופה הכוח

עו"ד ידי  על  המאושר  במשרד  ,נוטריון   או   העתקו  החברהיופקדו  של  הרשום  , ה 
חית לאסיפה הנדאסיפה או  שעות לפני הזמן הקבוע ל  (ארבעים ושמונה)  48לפחות  

הנוכמת  שבה האיש  לבמ  זכרון  אחרת  להצביע,  כזה  הנזכר  סמך  האיש  יהיה  א 
יהיה  במסמך רשאי להצביע לפיו. מסמך הממנה בא כוח ושאינו מוגבל בזמן לא 

מיום חתימתו. הוגבל המינוי בזמן,    יםחודש  (שנים עשר)  12בר תוקף לאחר עבור  
 ו. ך בר תוקף לזמן הנקוב ביהא המסמ

 
צורה דלקמן או בת( יהיה בנוסח  מת ובין אחרלאסיפה מסוין  יב)  חוכ-ל באינוי שתב מכל כ .68

 : או בכל צורה אחרת שתאושר על ידי הדירקטוריון דומה לוה
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

י,  כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינו .69
 נוי.בכתב המי ובלבד שלא צוין אחרת

 
 יון קטורהדיר

 
די .א .70 יהיה  י  רקטוריון שמספרלחברה  לא  על    משלושהפחת  חבריו  יעלה    תשעה ולא 

 דירקטור. -חברים. חבר בדירקטוריון נקרא בתקנות אלה 
 

בחוק   ב.  שנקבעו  ההוראות  ויחולו  חיצוניים,  דירקטורים  שני  לפחות  יכהנו  בחברה 
 ן זה. ילעני

 
באס .א .71 ימונו  שנתית הדירקטורים  למי    .יפה  כפרט  למועד טקירדשכיהן  עד  ור 

השנתית, ה די  אסיפה  ימונה  המליץ  לא  כן  אם  אלא  השנתית,  באסיפה  רקטור 
 הדירקטוריון על מינויו. 

 
מכהונתם   ב.  יפרשו  שנתית  אסיפה  תתכנס  בו  דירקטורים   לושהשבמועד 

החברה   בדירקטוריון  המכהנים  חיצונייםדירקטושאינם  )מהדירקטורים  .  (רים 
תם במשך הזמן הארוך  משרו בשמאלה ששי   היושנה יל  שיפרשו בכ  קטוריםדירה

נבחרו מחדש    ביותר מאז בחירתם לאחרונה, אולם מבין הדירקטורים שנעשו או 
הוסכם   כן  אם  אלא  הגרלה,  פי  על  שייפרשו  אלה  ייקבעו  יום,  באותו  לאחרונה 

ירתו או ן במשרתו תחשב ממועד בחאחרת ביניהם. תקופת הזמן שדירקטור כיה
בחר מחדש  . דירקטור הפורש יוכל להילכןודם  משרתו ק  הפינונה אם  ינויו לאחרמ

 ויפעל כדירקטור במשך האסיפה שבה הוא פורש.
 

 כוח-כתב מנוי של בא

 

_____  _____________ אני   מניות  _____  _______מ  בעל 

____________    -ל  יכאזו  "(החברה" בע"מ )להלן:  ב__________________ 

________________ מ    ______________ את  בזאת  ממנה  או   קולות 

_________________מ את  בשמי  ________________-במקומו  להצביע 

)הרגילה הכללית  באסיפה  שאם  בהת  -  תוחדמיה  / ובמקומי  החברה למקרה(    ל 

ביום __  לחודש  אשר ת חתה  דשנ  שנת ___ ובכל אסיפה    _________ תקיים 

 הימנה. 

 ______  שנת    ולראיה באתי על החתום ביום ______  לחודש ______

   ___ _______  

 חתימת הממנה 
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למנות כל אדם בתור דירקטור ובלבד שבמקרה  האסיפה המיוחדת תהיה רשאית   . ג             
י  זה לא  הדירקטורים  של  הכולל  הקבעלה  המספר  המרבי  המספר  בתקנותעל    וע 

 .אלה
 

ל  א. .72 ה ואהורבכפוף  חוק  לדירקטות,  ברוחת  לשלם  החברה  בעד רשאית  גמול  רים 
 . מילוי תפקידם כדירקטורים

 
הוצאותיו   ב.  כל  של  החברה  מכספי  להחזר  או  לתשלום  זכאי  יהיה  דירקטור  כל 

נ לצורך  או  עקב  שהוציא  אחרות  הוצאות  למלון,  לנסיעות,  וכחותו  הסבירות 
כלשריון או שבישיבות הדירקטו ועדה  הל  אחר תוך פן  באו  ורים אוטקדירהי של 

 פקידיו כדירקטור או בקשר עם עסקיה של החברה. ביצוע או מילוי ת
 

בכל עת   .73 יהיו רשאים  בין למילוי   עתל  עתומהדירקטורים  דירקטור  בתור  כל אדם  למנות 
תקנה   עפ"י  שהתפנתה  על  בנוס  ובין  להלן  .א 76משרה  )ובלבד   ימיםהקי  ריםוטקירהדף 

המספר האחרון  הקבוע   שבמקרה  המרבי  המספר  על  יעלה  לא  הדירקטורים  של  הכולל 
 בתקנות אלה(. 

 
האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,   .74

 ל המינוי. לטה עחר יותר ממועד ההחין, תחל במועד מאוילפי הענ
 

תב לחברה, ורשאי צמו חליף על ידי הודעה בכלע  מנותרשאי ל  ןוריור דירקטכל חב א. .75
 לבטל את המינוי האמור בכל עת על ידי הודעה בכתב. 

 
כל אדם הכשיר לכהן כדירקטור ובלבד שאינו דירקטור או דירקטור חליף בחברה,   ב. 

אד חליף.  כדירקטור  לשמש  כחליוכל  לשמש  יוכל  לא  אחד  דירם  של  קטורים  יף 
 ים.אחד

 
חרקידל .ג  כת   -היינה  תליף  טור  להוראות  המבכפיפות  התמנה  י ב  שלפיו  כל    -נוי 

הסמכויות שישנן לדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף ומינויו יפקע עם סיום  
 כהונתו ו/או פקיעת כהונתו של הדירקטור שמינהו. 

 
הכהו ד.  הפסקת  או  יעמינוי  חליף,  דירקטור  של  במסמך  נה  בחתימשו  יד  בכתב  ת 

ויהיווטירקהד מקף  בתו  ר  או  המינוי  הפממועד  העניין,  מועד  לפי  הכהונה,  סקת 
האמור   הכתב  המסר  מיום  או  הכהונה  הפסקת  בכתב  או  המינוי  בכתב  כנקוב 

 למשרד, הכל לפי המועד המאוחר יותר. 
 

לד ה.  לשלם  רשאית  החברה  החוק,  להוראות  בעד  בכפוף  גמול  חליף  ירקטור 
 . קטוריוןשיבות הדירשתתפות ביה

 
דלמנ  ניתן ו.    ועדת  לחבר  חליף  דירקטור  כדירקטור,  ות  שמכהן  מי  את  ירקטוריון, 

כחבר   מכהן  אינו  הועדה,  לחבר  חליף  כדירקטור  להתמנות  שהמועמד  ובלבד 
יהא   חיצוני,  לדירקטור  חליף  דירקטור  הוא  ואם  דירקטוריון  ועדת  באותה 

מהמועמ בעל  חיצוני  דירקטור  חשד  ופיומחיות  אבונאית  בננסית    כשירות   לעו 
 רקטור המוחלף. ת, בהתאם לכשירותו של הדיועימקצ

 
 ' לעיל. ולא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני, למעט כמפורט בסעיף קטן  ז.  

 
אל א. .76 תקנות  להוראות  דירקטור  הבכפיפות  של  כהונתו  תופסק  החוק,   והוראות 

 :  טור חיצוני()למעט דירק
 

 ;רהופט עוד לא לם כהליכית יחו צו לפת יתן לגבינאם  ( 1)
 
 או חלה ברוחו; אם הוכרז כחולה רוח  ( 2)

 
 אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב לחברה; ( 3)

 
 לן;  הל 78או  77אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות  ( 4)
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 ה; ה התפרקרשהחבמקרה ובבמותו  ( 5)
 
 לחוק; 232בסעיף  במקרה שהורשע בעבירה כאמור ( 6)

 
 לחוק;  א232כאמור בסעיף במועד מתן הודעה על הטלת אמצעי אכיפה  ( 7)

 
 לחוק; 233לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  ( 8)

 
נת משנה  כהונתו תופסק בהתאם לתקכל חבר דירקטוריון יכהן במשרתו עד אשר   .ב

 לעיל, לפי המוקדם.  71קנה  קבוע בתהועד עד המו . לעיל אא
 

רגיל,  .77 ברוב  בהחלטה  עת,  בכל  רשאית  כללית  באסיפה  החברה  לעיל,  האמור  כל  אף  על 
לפני תום   נתן  יכהונתו, ובלבד שתלהעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, 

הדירקטל לסביזדמנות  ור  עמדתא  הביארה  בפת  ה ו  כל  ני  רשאית  כן  הכללית.  אסיפה 
כאמור  ממשרתו,  שהועבר  דירקטור  במקום  למנות  רגיל,  ברוב  בהחלטה  כללית,  אסיפה 
לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה  

  ור שהוא מונה במקומו.אשר היה מכהן הדירקט
 

 ק.חיצוני בהתאם להוראות החו קטורדיר ונתו שלכהיק ספלה איתתהיה רשהחברה  
 

עוד   .78 כל  ענין  בכל  ולפעול  רשאי להוסיף  יהיה הדירקטוריון  דירקטור,  אם התפנתה משרת 
ל.  לעי  70מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 

ול אלא לשם כינוס  לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפע   הפר זם ממסריטו קדירר הפמס  פחת
 אסיפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.

 
דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או   .79

כן    אםאלא  ודעה,  הה   המסרו נד שבף במועתכנס לתוק  כנדרש בחוק, וההתפטרות  למשרד,
י מאוחר  מועד  בהודעה  כי  נקבע  יציין  או  להתפטרותו  את הסיבות  ימסור  דירקטור  ותר. 

 ההתפטרות אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות. 
 

 סמכויותיהם וחובותיהם של הדירקטורים
 

 פיועל  החוק    יפ  ל, עזה  קנוןל פי תונים לו עתות הנכל הסמכויות והכוחלדירקטוריון יהיו   .80
 כל דין.

 
תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע   מבלי לגרוע מהוראות .81

 -תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה 
 

 ת ביניהן;יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויו .81.1
 

שהחברה רשאית   שראירת האג סמ  תע איקבה, ול החברה הכספי שביבדוק את מצ .81.2
 ליטול; 

 
 המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר;יקבע את  .81.3

 
 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב; .81.4

 
 לחוק החברות;  171אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף  .81.5

 
השנתי .81.6 לאסיפה  החידווח  ענייני  מצב  על  התוצאווברה  ת  העסקעל   מורכא  יות,ת 

 החברות;ק לחו 173יף עבס
 

 הכללי; ימנה ויפטר את המנהל .81.7
 

יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות סעיפים  .81.8
 לחוק החברות. 275עד  268-ו 255
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הון המניות הרשום של   רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול .81.9

 ברה; חה
 

 ; ןילוקת מניות הטבה, לפי העניח ו עלידנד איבד תלוקל חעיט החלי לרשא .81.10
 

לחוק החברות, מכל בעלי   1רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף   .81.11
 מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם, לפי שיקול דעתו.

 
 לחוק החברות;  329עיף יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בס .81.12

 
רקטוריון, שעליהם להיות בעלי  בדי וריםירקטד שלש נדרי הרער המזהמספ יעתבק .81.13

כמשמעותה  מ ופיננסית,  חשבונאית  ומבחנים  ומחיות  )תנאים  החברות  בתקנות 
לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(,  

מ") 2005-התשס"ו בעלי  חשבונאית  דירקטורים  (; "תיופיננסומחיות 
ר בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, מוכאי  ערפר המזמסאת הבע  יק  ןקטוריוהדיר

הדירקטורים  למספר  ובכפוף  פעילותה,  ומורכבות  החברה  פעילות  היקף  גודלה, 
 .לחוק החברות 219שנקבע בתקנון לפי סעיף 

 
לאצילה    ניתנות  אינן  זו  תקנה  לפי  הדירקטוריון  הכלליסמכויות  כמפור  למנהל    ט למעט 

 .רותחוק החבב
 

לאבר החל  ש  תסמכו .82 אשר  רשאי הוקנתה    ה  אחר,  לאורגן  אלה  בתקנות  או  בחוק 
 הדירקטוריון להפעילה.

 
הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו,  84.1 .83

ן הנדרש בנסיבות שלא יעלה על פרק הזמ  ין מסוים או לפרק זמן מסויםיוהכל לענ
 . יןהעני

 
קטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול  הדיר לעיל, ע מהאמוררולגמבלי  84.2 

ין מסוים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל ילענ
 את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

 
להפעילן  84.3  הדירקטוריון  רשאי  סמכויותיו,  את  להפעיל  הכללי  מהמנהל  נבצר 

 מו. מקוב
 

ל בכפ .84 חוף  החברות,  הוראות  הכללי, וק  למנהל  מסמכויותיו  לאצול  הדירקטוריון  רשאי 
הדי סמכות  האצלת  אחר.  לאדם  או  בחברה  משרה  לענלנושא  יכול שתהייה  ין  ירקטוריון 

 שיקול דעתו של הדירקטוריון.   או לפרק זמן מסוים, והכל לפים מסוי
 

ו מיוחדת, סיפה שנתית אתתקבל באה שעל פי החלטתה רשאית האסיפה הכללית, בהחלט .85
כי לי להורות  או  החברה,  של  הכללי  למנהל  או  לדירקטוריון  הנתונות  סמכויות  טול 

ין מסוים  יה לענסמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהי
 . שלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות העניין ם ק זמן מסויאו לפר

 
תקנון זה, רשאי הדירקטוריון, מעת קטוריון לפי  הנתונה לדיר  ות כלשהיסמכמבלי לגרוע מ .86

 לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על: 
 

 קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא לנכון; .86.1
 

 ת, וערובות מכל סוג שהוא; מתן ערבויות, בטוחו .86.2
 

א .86.3 הון  שטרי  לרבות  חוב,  איגרות  של  סדרה  כ הנפקת  התחיו  ולרבותתבי    יבות, 
חוב, ניתנים למימוש למניות,    איגרות  כתבי התחייבות המירים או  הון או  שטרי 

ובין   בהווה  בין  מקצתו,  או  כולו  רכושה,  את  ולשעבד  תנאיהם,  את  לקבוע  וכן 
ובי שוטף  בשעבוד  בין  כתבי בעתיד,  הון,  שטרי  חוב,  איגרות  קבוע.  בשעבוד  ן 
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אחרות, בטוחות  או  לעילכא  התחייבות,  שיונפמור  יכול  בנ,  בין  בין  כיקו,  יון, 
בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או 

 תו. זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דע
 

בתקנה   .87 שולל,  לעי  86האמור  סמכותו  אינו  את  הכלל  המנהל  לכך,  של  מי שהסמיך  או  לי 
להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו על  

 ידי הדירקטוריון.
 

ת .88 למלא  רשאי  דירקטור  החוק,  להוראות  בתשלום בכפוף  אחרת  משרה  או  אחר  פקיד 
מ מחזיקה  שהחברה  אחרת  חברה  בכל  או  או  ניובחברה,  בה  טות  בה  לה  הנאה  שיש  בת 

לשכר אחרת ביחס  התנאים  באותם  חשבון(,  לרואה  )פרט  כדירקטור  תפקידיו  עם  יחד   ,
 ולעניינים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע. 
 

 פעולות הדירקטורים
 

ולפחות אחת  יבות לפי צרכי החברה, כפי שיהיו מעת לעת  ון יתכנס לישהדירקטורי א. .89
 .  לשלושה חודשים

 
נקבא .ב לא  יהוו  ם  אחרת  חוקי  ע  המה  שלישמנין  עת   מכהניםדירקטורים  באותה 

נוכחים בעצמם או מיוצגים על  ,  הרשאים להשתתף בישיבה  בדירקטוריון החברה
לא  ירקטוריון  ישיבת הדאם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע ל  ידי ממלאי מקומם.

, באותו  מכןיום העסקים הראשון שלאחר  ימצא המניין החוק תידחה האסיפה ל
או לכל יום אחר ו/או דירקטורים  להודיע על כך ל  בלי שתהיה חובהזמן ומקום, מ

 .דירקטוריםהדירקטוריון בהודעה לקבע יו"ר שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי שי
 
מצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות בא ג. 

 זה בו בזמן.ע זה את שמושכל הדירקטורים המשתתפים יכולים ל
 
שכל הדירקטוריו ד. ובלבד  בפועל,  התכנסות  ללא  אף  החלטות  לקבל  רשאי  ן 

בענ ולהצביע  בדיון  להשתתף  הזכאים  הסכימו יהדירקטורים  להחלטה  ין שהובא 
יחתם  ת לרבות ההחלטה שלא להתכנס,  ,  על פי תקנה זו   ושנתקבל  ותחלטההלכך.  

הדירקטוריון ראש  יושב  תקפהו  בידי  לתהא  ו,  דבר  כאילוכל  נתקבלה    עניין, 
כדין.  בישיבת ונוהלה  שכונסה  תקנה  דירקטוריון  על   94  הוראות  יחולו  להלן, 

 ן.  יהחלטה זו, בשינויים המחויבים, לפי העני
 

את   א. .90 ולקבוע  עת,  בכל  הדירקטוריון  את  לכנס  רשאי  הדירקטוריון  ראש  יושב 
 דירקטוריון.  הקיום ישיבת לוהמועד ום המק

 
את    מבלי ב.  לכנס  חייב  יהיה  הדירקטוריון  ראש  יושב  לעיל,  האמור  מן  לגרוע 

 הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה: 
 

דירקטור ( 1) מאת  הדירקטוריון  לכינוס  דרישה  לשם    חדא  קבלת  לפחות, 
 ;ודיון בנושא שיפורט בדרישת

 
של ( 2) דיווח  או  הודעה  הכלהמ  קבלת  המצריכים  לנהל  של  פי  עולה 

 טוריון;הדירק
 

קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה  ( 3)
 החשבונאית של החברה. 

 
הדירקטוריון ראש  יושב  יכנס  לעיל,  כאמור  דיווח  או  הודעה  קבלת  את    עם 

או   דעהימים ממועד הדרישה, ההו 14הדירקטוריון, ללא דיחוי, ולא יאוחר מתום  
 ין. יוח, לפי הענוהדי

 
)  יוןהדירקטור .91 הדירקטוריון  ראש  כיושב  לכהן  חבריו  מבין  אחד  ראש ימנה  "יושב 

הדירקטוריון  (.  "הדירקטוריון ראש  יושב  את  מתפקידו  להעביר  רשאי  הדירקטוריון 
דירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש  ולמנות אחר תחתיו. ה

ייוןהדירקטור אשר  מקש,  כממלא  הומש  בהיעדרו.  את  מו  לקבוע  רשאי  דירקטוריון 
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תקופה   נקבעה  לא  אם  במשרתם.  וסגניו  הדירקטוריון  ראש  יושב  יכהנו  שבה  התקופה 
 הם מכהנים כדירקטורים. כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד 

 
הדירקטו .92 ישיבות  בראש  ישב  הדירקטוריון  ראש  וינהלריויושב  הופיע  ןן  לא  ראש  י.  ושב 

ישב  הדירק לישיבה,  שנקבע  מהזמן  דקות  עשרה  חמש  תוך  דירקטוריון  לישיבת  טוריון 
יבחרו  מונה  לא  ואם  כזה,  מונה  אם  הדירקטוריון,  ראש  יושב  סגן  הישיבה  בראש 

 ים בישיבה אחד מביניהם להיות יושב ראש הישיבה. הדירקטורים הנוכח
 

ונית, בכתב או על ידי  פה, בשיחה טלפ  ל להיות בעל כריון תוקטוכל הודעה על ישיבת דיר .93
או   לפחות    הבפקסימילימברק  תינתן  שההודעה  הקבוע   24ובלבד  המועד  לפני  שעות 

אם  אלא  דחופים, לישיבה,  במקרים  הדירקטוריון    רובהסכימו    ,  להתכנסיוחברי   תר 
הודעה בלא  הילישיבה  מועד  יצוין  דירקטוריון  ישיבת  על  בהודעה  והמקושיב.  בו    םה 

 .  שעל סדר היוםהנושאים  של כלפירוט סביר  ןכותתכנס 
 

דעות  א. .94 רוב  פי  על  יחליטו  הדירקטוריון  של  ישיבה  בכל  המתעוררות  בשאלות 
הנ קולות  את  בחשבון  להביא  מבלי  בהצבעה,  והמשתתפים  מנעים.  הנוכחים 

 בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד. 
 

וריון או כל חבר אחר  וא יו"ר הדירקטהבין אם    -ן  וירקטוריהד  ישיבה שלליו"ר   .ב
לא תהיה זכות לדעה נוספת או   -של הדירקטוריון, שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה  

 מכרעת.
 

הצביע .ג שעליה  ההחלטה  הצעת  תחשב  שקולות,  בהצבעה  הדעות  חברי היו  ו 
 הדירקטוריון כנדחית.

 
 ועדות הדירקטוריון 

 
החוק א. .95 להוראות  רבכפוף  ה,  להקדירשאי  שיקטוריון  בנות  ועדות  או  ם  חברים  ני 

ל ולאצול  הדירקטוריון  חברי  מקרב  חברים  להן  למנות  את ויותר,  כזו  ועדה 
רשאי   יהיה  לא  הדירקטוריון  לעיל,  האמור  אף  על  מקצתן.  או  כולן  סמכויותיו, 

 :מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה בלבד לאצול
 

 ברה; חיות כללית לדיניעת מקב ( 1)
 

ה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת חלוק ( 2)
 שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

 
בעני ( 3) הדירקטוריון  עמדת  או  יקביעת  הכללית  האסיפה  אישור  הטעון  ן 

בסעיף  מ כאמור  מיוחדת,  רכש  הצעת  של  כדאיותה  בדבר  דעת  חוות  תן 
 ת;ברולחוק הח 329

 
 וריון רשאי למנותם; אם הדירקט, ריםומינוי דירקט ( 4)

 
או   (   5) או  הנפקה  למניות  המירים  ערך  ניירות  של  או  מניות  של  הקצאה 

כמפורט  למעט  חוב,  אגרות  סדרת  של  או  למניות,  למימוש  הניתנים 
 ; לחוק ב()288בסעיף 

 
 אישור דוחות כספיים;  ( 6)

 
הטעונות ( 7) ופעולות  לעסקאות  האי   אישור  לפידירשור  הוראות    קטוריון 

 לחוק החברות. 275עד  268-ו 255סעיפים 
 

עדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר ובו .ב
 דירקטוריון.

 
ץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו  עדת דירקטוריון שתפקידה לייעובו . ג

 ן.גם מי שאינם חברי דירקטוריו
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בסמכות  בהשת .ד הדירקטשמשה  לה  בהתאם  אצל  לנהוג  ועדה  כל  חייבת  וריון 
להנחיות שיקבעו על ידי הדירקטוריון, באם יקבעו. לא נקבעו על ידי הדירקטוריון 

כ תמלא  ומקיפות,  שלמות  ההנחיות  היו  לא  או  הוראות הנחיות  אחר  ועדה  ל 
הדירקטורי  האלתקנות   של  והפעולות  הישיבות  לסדור  שהן  כמה    כל  ון,בקשר 

 או במקומן הוראות של הדירקטוריון עפ"י תקנה זו. וכל כמה שלא ב מתאימות
 
כל חברי ועדת דירקטוריון או החלטה כזו שכל חברי  החלטה בכתב חתומה על ידי   .ה

ב או ע"י מברק או פקסימיליה תהא בת תוקף ועדת דירקטוריון הסכימו עליה בכת 
 ירקטוריון.  עדת דל וה שלכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיב

 
שנתק . ו בוהחלטה  שנעשתה  פעולה  או  דירקטוריוןובלה  סמכות   עדת  פי  על 

לה   פעולה שהואצלה  או  שנתקבלה  כהחלטה  כמוה  הדירקטוריון,  מסמכויות 
במפורש נקבע,  אם  אלא  בדירקטוריון,  אחרשנעשתה  הדירקטוריון,  ,  ידי  על  ת 

מסוילענ הדירקטוין  מסוימת.  ועדה  לגבי  או  מן  ריוים  להרחרשאי  פעם  ב, ידי 
לב או  לולצמצם  סמכויות  אצילת  דיו טל  בצעדת  אין  ואולם  או  רקטוריון,  מצום 

ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה פעלה  
 . על ביטולהעל פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע 

 
  ותיה. או המלצ  תיהדירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטו  ועדת .ז

של  תהחלטו המלצות  הדירקטוריון,   או  אישור  את  הטעונות  דירקטוריון  ועדת 
 . יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון

 
על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי    כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או .96

ה אח"כ אפילו אם נתגל  ינה חוקיות,ליף תהיחור  איזה אדם הפועל כדירקטור או כדירקט
שהיה איזה פגם במינויים של דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או שכולם או  

ר והיה  כחוק  נתמנה  אלה  מאנשים  ואחד  אחד  כל  כאילו  ממש  פסולים,  היו  אוי  מקצתם 
 וכשיר להיות דירקטור או ממלא מקום, כפי שהמקרה יחייב.

 
פבון  התקנהוראות   .97 הדירקעניין  לרבות  טעולות  ישיבות  וריון,  אופן  כינוס  הדירקטוריון, 

וההצבעה בשינויים    ניהולן  יחולו,  לו,  המוקנות  והסמכויות  ראש  יושב  ומינוי  בהן 
כל הדירקטוריון,  ועדות  על  גם  באו    המחויבים  לא  ידי  עוד  על  שניתנו  הוראות  במקומן 

להוראו בכפוף  והכל  זה,  לעניין  חהדירקטוריון  החברוות  ליו"ר הולהוראות    תק  תקנון. 
 .עדהוועדת דירקטוריון, אם נבחר כזה, לא יהיה קול נוסף בהצבעות בו

 
 פרוטוקולים

 
של    וןהדירקטורי א. .98 לעריכתם  האסיפות    פרוטוקולים ידאג  כל  של  מתאימים 

חברה ושל מינוי נושאי תפקידים רשמיים של החברה ושל ישיבות  הכלליות של ה
דירקטוישיבות    ושלהדירקטוריון   שיציינו  רועדת  הפרטים  יון,  את  הפחות  לכל 

 כדלקמן אם הועלו בהן:
 

 שמות החברים הנוכחים באסיפה או בישיבה. ( 1)
 העניינים שנידונו באסיפה או בישיבה. ( 2)
 תוצאות ההצבעה.  ( 3)
 שנתקבלו באסיפה או בישיבה. החלטות ( 4)
 ועדות. והוראות שנתנו ע"י הדירקטוריון ל ( 5)

 
ישיבת    לפרוטוקו ב. אודשל  ע"י   ירקטוריון  כחתום  שנחזה  או  חתום  ועדה,  ישיבת 

 יו"ר אותה ישיבה או ועדה, ישמש כראיה לכאורה על כל העובדות המצוינות בו.
 
הדירקט ג. חברי  כל  הסכמת  עליה  שתבוא  בע"פ  ברת החלטה  תהא  אחד  פה  וריון 

זו. נתקבלה כאילו נתקבלה בהתאם להוראות תקנה  כאמור    לטה בע"פהח  תוקף 
יושב    ,לעיל הדירקטוריון  יוציא  מוקדם   פרוטוקולראש  כאמור  החלטה  שיישקף 

 ככל האפשר לאחריה, ותבוא עליה חתימת כל הדירקטורים של החברה. 
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 תוקף פעולות ואישור עסקאות 
 

ת החוק, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל  בכפוף להוראו א. .99
ין בו יחברה הינה בעלת ענשה  בות תאגיד ר אגיד אחר, לרה בכל תמש  ין או נושאיענ

משרה   נושא  מהיות  המשרה,  נושא  את  תפסול  לא  בחברה,  מניות  בעל  או שהינו 
עקב  בחברה,  משרה  נושא  מהיות  משרה,  נושא  יפסל  לא  כן,  כמו  בחברה. 

קשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל ענין הת
 ך שהיא.ובכל דר  הואש

 
ת החוק, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או ראובכפוף להו  ב.

את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות  
 בדרך כלשהי.שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי 

 
ין  יבענבדיונים  יע  בכפוף להוראות החוק, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצב ג.

 עולות שיש לו בהן ענין אישי. ו פעסקאות א ראישו
 

עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של החברה   ד.
ענין אישי,    עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה, יש בה

החברות חוק  להוראות  בהתאם  מכוחו  תאושר  שהותקנו   פוףובכ  והתקנות 
 .כל דין להוראות

 
להוראכב .100 בעל ות  פוף  או  משרה  נושא  ידי  על  לדירקטוריון  הניתנת  הודעה  החברות,  חוק 

עניינו האישי, תהווה משום   פירוט  בגוף מסוים, תוך  עניינו האישי  בדבר  בחברה,  שליטה 
נושא   של  כל  גילוי  לצורך  כאמור,  האישי  עניינו  בדבר  לחברה,  השליטה,  בעל  או  המשרה 

 יגה.חר סקה שאינהעמור לעיל, בם גוף כאת עהתקשרו
 

 המנהל הכללי 
 

אם   ימנההדירקטוריון   א. .101 ובין  הדירקטוריון  חבר  הוא  אם  בין  יותר,  או  אחד  אדם 
ר כן  זמן.  הגבלת  בלי  או  קבוע  למועד  אם  החברה,  של  כללי  כמנהל  שאי  לאו, 

תו  משרהחברה, לשחרר אותו מהדירקטוריון, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו ובין  
 ים במקומו. רת אחר או אחולמנו

 
 המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור. .ב
 
המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות  ג.

 ירקטוריון וכפוף להנחיותיו.שקבע הד
 

ה  בתקנות אל ווקנו בחוק אוע שלא הביצלמנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול וה ד.
לדירקטוריון,  ל ממנו  שיועברו  כאמור  סמכויות  למעט  החברה  של  אחר  אורגן 

של   לפיקוחו  נתון  יהיה  הכללי  המנהל  יועברו.  אם  אלה,  לתקנות  בהתאם 
 הדירקטוריון.

 
יוכל  הדירקטור ה.  לעתיון  בענ  מעת  החוק  להוראות  ולהעניק  יובכפוף  למסור  ין, 

הכל שעלי  למנהל  מהסמבאותה  אותן  שהדירכה  פי  קטוויות  על  לפיהן  פועל  ריון 
המטרות  לאותן  ושתופעלנה  זמן,  לאותו  סמכויות  להעניק  ויוכל  אלה,  תקנות 

יניו;  והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לטוב בע
הדי באופן מקביל לסמכויותיו של  בין  יוכל להעניק סמכויות אלו  וריון רקטוהוא 

זה, או מבש יכול מבמ  וץ להן, אוחטח  והוא  כל אחת מהן,  כולן או    עת לעת קום 
 לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

 
מסמכויותי ו.  לאצול  הדירקטוריון,  באישור  רשאי,  הכללי  או המנהל  לאחר  ו 

כללי כאישור  בין  שינתן  יכול  כאמור  אישור  לו.  הכפופים  לענוב  לאחרים,  ן  ייין 
 מסוים. 

 
יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי שיקבע לי  המנהל הכל .ז

הדירקטוריון, בין בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, והכל מבלי 
 ן. ימהוראות כל דין בעני לגרוע מהוראות החוק או
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מבקר פנימ י 

 
 

 . קורתיצעת ועדת הבבהתאם להמי דירקטוריון החברה ימנה מבקר פני .102
 

עדר יוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי, ובהרקטהדי .103
 קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.  

 
לא  תוכנית .104 תוגש  המבקר  שיכין  הפנימית  רשאי הביקורת  אולם  הביקורת,  ועדת  ישור 

 ון. דירקטוריר ההדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישו
 

 בון מבקר שרואה ח 
 

ה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם  רוא .105
 עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

 
א א. .106 הדירקטוריון  יקבע  מבקר,  חשבון  רואה  לחברה  פעולת  מונה  עבור  שכרו  ת 

 קורת, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון. יהב
 

ש ב. רשכרו  החשבל  בעואה  המבקר  שירותיםבון  פעולת  נו  ור  שאינם  לחברה  ספים 
 ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו. 

 
על   ג. השנתית  לאסיפה  ידווח  התקשרותו  הדירקטוריון  החשבון  תנאי  רואה  של 

שי  המבקר נוספים עבור  כלפי   רותים  החברה  של  והתחייבויות  תשלומים  לרבות 
ותף, עובד או קרוב של  ת שלרבו  -"  בוןשרואה ח",  ותקנה זן  י ינרואה החשבון; לע

 . רואה חשבון ולרבות תאגיד בשליטתו
 

 חותם חותמת וחתימות 
 

ידאג   א. .107 החברה. הדירקטוריון  את שם  הנושאת  לפחות  אחת  חותמת  תהיה  לחברה 
 חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה. לכך שכל 

 
אל ב. החברה,  את  תחייב  לא  מסמך  על  חתמא  אחתימה  כן  המוסם  עליו  כים מו 

 חברה בצירוף חותמת החברה או שמה כשהוא מודפס.ם הלחתום בש
 

אינ  אדםכל    להסמיך   רשאיהדירקטוריון   ג. אם  לפעול    ו)אפילו  חבר הדירקטוריון( 
ין ביחד עם אדם אחר, בין באופן כללי ובין בין אם לבדו ובולחתום בשם החברה, ו

מסוימים.   בהנהשים  נאהאו    דםאה  של  ומותיתיחו  ופעולותילעניינים    תאם "ל, 
 . הדירקטוריון, תחייבנה את החברה הסכמתל

 
 ות  הנהלות מקומי

 
לסדר   א. .108 יוכל  מקום   עתל  עתמהדירקטוריון  בכל  החברה  עסקי  להנהלת  סדורים 

בחו ובין  בישראל  בין  הבאות מסוים,  וההוראות  בעיניו,  ייטב  כאשר  לארץ,  ץ 
קנה  י תקטוריון על פרהמסורות לדיהכלליות ת ובפסקה הבאה לא תפגענה בסמכוי

 זו. 
 

כל הנהלה מקומית או סוכנות   ב. לכונן  ומדי פעם בפעם  יוכל בכל עת  הדירקטוריון 
מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בישראל ובחוץ לארץ,  
סוכן   או  מנהל  כל  או  כזאת,  מקומית  הנהלה  חבר  להיות  אדם  כל  למנות  ויוכל 

 את שכרו.  ל לקבוע וכיו
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 יות  המנ רשם בעלימ
 

בע א. .109 מרשם  תנהל  מניות  החברה  ושאר ותרשו לי  המניות  בעלי  שמות  את  בו  ם 
פי   על  הנדרשים  כלשהן של החברה. מוהחוק, בסהפרטים  הנפקת מניות  ך לאחר 

הח להוראות  עבכפוף  רישומו  וק,  כבעלים  ם  הרשום  המניות  בעל  ייחשב  במרשם 
הרשומו המניות  וזאת  שמבת  של  הוו,  לא  אם  תעודוצאף  מנאו  מניות  ת  בגין  יה 

 אלה.
 

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי החוק. ב.
 
ה ג. של  מרשם  תנהל  באגהחברה  למניות  מחזיקים  המירים  ערך  ובניירות  חוב  רות 

 וכל הוראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים אלה, החברה,
הרישו יניעל הון  במרשם,  תעודוצם  האת  תעות,  העברה  חלפת    , הסבהודות, 

 ין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.ינהעבשינויים המחויבים לפי 
 

כפ ד. רשאית,  תהא  סהחברה  להוראות  ובהתאם  של    137-139עיפים  וף  בכלל  ועד 
בכל ם, לנהל  מה  איזהאו  החוק ולכל צו שניתן ו/או שינתן על פי הסעיפים הנ"ל  

 "ל תחולנה עליה, מרשם בעלי מניות נוסף. ות הנהוראשהיא, שה תארץ אחר
 

 ר, פקידים ובאי כח כי המז
 

למנ א. .110 רשאי  של  והדירקטוריון  מזכיר  רשאי  ת  כן  לנכון.  שימצא  בתנאים  החברה 
 תקופת מינויו. למנות מזכיר משנה שייחשב כמזכיר במשך  עת לעתהדירקטוריון מ

 
מיוררקטוהדי ב. רשאי  לעתן  פקיד   תלמנו  עת  ומשמשים  ים,  לחברה  סוכנים 

. כמו כן יהא  עת לעתאו מיוחדים, כפי שימצא לנכון מ  יםלתפקידים קבועים, זמני 
שהוא  רותם של אחד או יותר מהנ"ל בכל זמן  ין רשאי להפסיק את ש הדירקטוריו

ד רשאי לקבוע את הסמכויות והבשקול    של   ידיםתפקעתו הבלעדי. הדירקטוריון 
נות באותם מקרים ובאותם סכומים כפי  ובטח  ודתם ולדרושבן את תנאי עהנ"ל וכ

 ב בעיניו. טשיי
 
ידו  הדירקטוריון   ג. על  שהוסמך  מי  מאו  לעתרשאי  בכפוף    עת  שהוא,  זמן  ובכל 

בענ כוחילהוראות החוק  ליפות  כל חברה, פירמה, איש או חבר אנשים,    םין,  של 
כוחה   באי  יפין, להיותקשירות או בעטוריון ירקיי הדע"  בין אם ייפוי כוחם ייעשה

אשר   -אותם הסמכויות, ההוראות ושיקולי הדעת    םאותן מטרות וע של החברה ל
טוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על  ירקיעלו על אלה המסורים לדלא 
ת  -  האלת  תקנופי   שהדירקטוריון ולאותה  כפי  התנאים  לאותם  ובכפיפות  קופה 

וכן יכול  ם באי כוח כנ"ל,  ים עאנשים העוסק  לנוחיותם שללהגנתם ון  ולנכ  מצאי
בכל או במקצת, את הסמכויות, הסמכות להעביר,  כנ"ל את   תת לכל בא כוחהוא ל

יכ  קולי הדעתשו  ההרשאות את מינויים  ל  טרם, ולבטול הוא לפ המסורים לו, וכן 
 או כל חלק מהסמכויות שהוקנו להם. או לבטל כל 

   
 ביטוח ו ישיפו ור פט

 
רשאית החברה לפטור נושא משרה בה,  אש ובין בדיעבד,  ן מרביכל דין,    תכפוף להוראוב .111

 .מאחריותו, כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה
  

ר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה  בכפוף להוראות החוק, רשאית החברה להתקש .112
עליו ע בשל חבות שתוטל  בתוקש  הפעולקב  בה,  נושעשה  היותו  בכ  אף  בה,  ת  ל אחמשרה 

 מאלה:
   

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר. )א( 
 
לו   )ב( והיה  לב  בתום  ובלבד שנושא המשרה פעל  כלפי החברה,  חובת אמונים  הפרת 

 הפעולה לא תפגע בטובת החברה.יסוד סביר להניח ש
 

 דם אחר.א תלטוברה חבות כספית שתוטל על נושא המש )ג(
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 ותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.לו מע אחר אשר בשוריכל א )ד(
 

לרבות  )ה(  בעניינו,  שהתנהל  מנהלי  הליך  עם  בקשר  משרה  נושא  שהוציא  הוצאות 
 ר טרחת עורך דין.דיינות סבירות, בכלל זה שכתהוצאות ה

 
אמור בסעיף  ע הפרה כפגנ בור ם עחבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלו  )ו( 

 ק ניירות ערך.לחו ()א(1נד)א()52
 

 - כל דיןבכפוף להוראות  .113
 

משרה .113.1 נושא  לשפות  מראש  התחייבות  לתת  רשאית  או   החברה  חבות  בשל  בה, 
היותו נושא משרה בה,   הוצאה שהוטלה עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף

 - "(התחייבות לשיפויבכל אחד מאלה )"
  

ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים    114.1סעיף  בט  פורכמ   )א( להלן, 
מתן   בעת  בפועל  החברה  פעילות  לאור  צפויים  הדירקטוריון  שלדעת 

או לאמת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם  ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום  
וש העניין,  בנסיבות  י  ותייבבהתחסבירים  האירועלשיפוי  שלדעת צוינו  ים 

ריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן  רקטוהדי
בנסיבות   סבירים  הם  כי  קבע  הדירקטוריון  אשר  המידה  אמת  או  הסכום 

 העניין; 
 

  . להלן  114.7עד  114.2כמפורט בסעיפים  )ב( 

 
לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה    113.1מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  .113.2

כמפור הוצאה  או  חבות  בשל  בתקנה  בדיעבד,  שהלהלן  114ט  עקב עה  וטל,  ליו 
 משרה בחברה.ושא תוקף היותו נפעולה שעשה ב

 
לעיל, יכול שיינתנו בשל חבות או הוצאה   113התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה   .114

בתק משנה  כמפורט  פעולה    114.7ד  ע  114.1נות  עקב  המשרה  נושא  על  שהוטלה  להלן, 
 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן: 

 
פסק   .114.1 לרבות  דין,  פסק  פי  על  אחר  אדם  לטובת  עליו  שהוטלה  כספית  דין חבות 

 שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט; 
 

התדי .114.2 לרבותוירסב  ינותהוצאות  עו  ת,  טרחת  שהוצשכר  דין,  נרך  משרה יא  ושא 
עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

הסתיים   כספית    ללאואשר  חבות  עליו  שהוטלה  ומבלי  נגדו  אישום  כתב  הגשת 
  להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כחלופה  

להלילכחית  כספ בעביופה  פלילי  דורך  שאינה  הרה  פליליתשת  מחשבה  או    וכחת 
 ;  בקשר לעיצום כספי

 
 -זו  תקנהב

 
משמעו   -  "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"

  1982-תשמ"בהסדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,  לחוק    62סגירת התיק לפי סעיף  
זו )ב משנה  החוק  "  -  תקנת  ה"הפלילי  דיןסדר  עיכוב  או  בידי  (  ץ היועליכים 

 לחוק סדר הדין הפלילי;  231המשפטי לממשלה לפי סעיף 
 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה   -"  חבות כספית כחלופה להליך פלילי"
מנהלי   קנס  לרבות  פלילי,  המינהליות,  להליך  העבירות  חוק  ,  1985-תשמ"והלפי 

ום  עיצ  דין הפלילי,ות חוק סדר הלפי הוראנס  ירת קכעב  קנס על עבירה שנקבעה
 כספי או כופר;

 
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  .114.3

בידי החברה או בשמה א נגדו  בהליך שהוגש  בית משפט,  בידי  בהן  בידי  שחויב  ו 
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עבירה ע בהורש  שבו  אדם אחר, או באישום פלילי שממנו זוכה, או באישום פלילי
 ;תליליכחת מחשבה פינה דורשת הושא

 
בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור בסעיף   חבות כספית שהוטלה על נושא משרה .114.4

 ()א( לחוק ניירות ערך.1נד)א()52
 

שהת .114.5 מנהלי  הליך  עם  בקשר  משרה  נושא  שהוציא  לרבות הוצאות  בעניינו,  נהל 
  .ך דיןעור הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת

 
נושא  הוצאות   .114.6 לשהוציא  בקשר  הכלכלית,   הליךמשרה  התחרות  חוק  לפי 

זה    1988-התשמ"ח ובכלל  סבירות,  התדיינות  הוצאות  לרבות  בעניינו,  שהתנהל 
 שכר טרחת עורך דין;

 
 או יהיה מותר לשפות נושא משרה/כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו  .114.7

 . ת לעתו מע דין, כפי שיהי על פי הוראות כל
 

 - יןכל דלהוראות בכפוף  .115
 

משרה רשא  החברה .115.1 נושא  לרבות  אדם  כל  לשפות  מראש  התחייבות  לתת  ית 
המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת  בחברה, 

ו בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה  שהחברה מחזיקה בה מניות, במישרין א 
האחרת"( בחברה  ל בכ  ,)"דירקטור  תקנה  הורפוף  תחול    113את  אשר  לעיל, 

 בשינויים המחויבים. 
 

בתקנה   .115.2 האמור  מן  לגרוע  רשאי  115.1מבלי  החברה  דירקטור  לעיל,  לשפות  ת 
כמפור הוצאה  או  חבות  בשל  בדיעבד,  האחרת  בתבחברה  לעיל,    114קנה  ט 

 בחברה האחרת. שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור
 

עובד או פקיד של   .116 בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות 
ו  עלי   הוטלהית שברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספהח

 ם לב בתוקף היותו עובד או פקיד של החברה. בתו פעולה שעשהאדם אחר בשל לטובת 
 

בכפוף להוראות החוק, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא,  .117
 ן מתן שיפוי: יניין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לעילענ

 
בחבר  )א(  דירקטור  או  בחברה  משרה  לנושא  האבקשר  או    שהביטוח,כל  כחרת,  ה 

 פי כל דין. על   ינם אסוריםהשיפוי א
 
אך   )ב( לרבות  האחרת,  בחברת  דירקטור  או  בחברה  משרה  נושא  שאינו  למי  בקשר 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים או יועצים. 
  

 דיבידנדים
 

כים כרוהשהם    נאיםכפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה ובכפוף לכל זכויות או תב .118
ברה המעניקה זכויות בכורה, מיוחדות או נדחות או ן החה שהיא בהושעה בכל מני  אותה

בין  לחלוקה  ניתנים  החברה  רווחי  יהיו  לדיבידנדים,  ביחס  זכויות  כל  מעניקה  שאיננה 
הנקוב הערך  של  היחס  לפי  ביום   החברים  בידיהם  המוחזקות  המניות  חשבון  על  שנפרע 

ע"י   לכך  ומהחברשנקבע  בלי  בה,  ששולמהלהתחשב  לערכן  פרמיה  וב. הנק  מעל 
בתאריך   דיבידנד  עליה  ישולם  כי  בתנאי,  כלשהי  מניה  להוציא  רשאי  יהיה  הדירקטוריון 

התקופה    מסוים, או כי ישולם עליה חלק מדיבידנד אשר יוכרז בגין תקופה מסוימת, או כי
בתנאי   או  מסוים,  בתאריך  תתחיל  דיבידנד  ישולם  ככלדומהשבגינה  ע"י  שיק  ,  בע 

ישולם הדיבידנד על   -כפוף להוראות שבראשית תקנה זו    -זה  בכל מקרה כדירקטוריון.  ה
כל מניה כנ"ל בהתאם לתנאי כנ"ל. שום סכום ששולם על מניה מראש בטרם נדרש תשלום  

 נפרע על המניה בכל הנוגע לתקנה זו. ואשר נושא ריבית לא ייחשב כ
 

די .119 חלוקת  על  החברה  ו/אבידנהחלטת  מניוהק  וד  תתקבלצאת  הטבה  ון בדירקטורי  ת 
 החברה יחליט על המועד לתשלום הדיבידנד.  חברה. דירקטוריוןה
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בחלקו,  .120 או  במלואו  ישולם  זה  דיבידנד  כי  להחליט,  החברה  רשאית  דיבידנד  הכרזת  בעת 

נכסים   חלוקת  של  במלואן  בדרך  שנפרעו  מניות  חלוקת  של  בדרך  ובמיוחד  מסוימים, 
שהיא או באחת או יותר    אחרתו בכל דרך  של החברה, א  גרות חובו אא"(,  ההטב  מניות)"

 מדרכים אלה. 
 

הטבה,   א. .121 מניות  הקצאת  על  להחליט  הדירקטוריון  רשאי  החוק,  להוראות  בכפוף 
בס כמשמעותם  החברה,  מרווחי  חלק  מניות  להון  לחוק,  302עיף  ולהפוך  )ב( 

בהו הכלול  אחר  מקור  מכל  או  מניות  על  ה מפרמיה  בדוהאמ  עצמי,נה  חות  ורים 
שהכספיים   יפחת  לה,  האחרונים  לא  ואשר  הדירקטוריון  ידי  על  שיקבע  בסכום 

 מערכן הנקוב של מניות ההטבה.
 

אחד  ב. מסוג  יהיו  הן  האם  יקבע  הטבה,  מניות  הקצאת  על  המחליט  הדירקטוריון 
כל  בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או שלבלבד לכל  

גין כל סוג מניות המוחזק על  וג בבה מאותו סלקו מניות הטאמור יחוה כיעל מנב
 ידו. 

 
 מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן.  ג.

 
חברה תעביר  הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי ה ד.

סכו בעתיד,  הטבה  מניות  לחלוקת  שתיועד  מיוחדת  כזלקרן  שהפם  להון    כתויה 
מספמנ יהיה  להק יות  כדי  בעל  צות  יק  שהיא,  סיבה  מכל  יהיה  עת  שבאותה  למי 

מאוחר  במועד  רק  להפעלה  הניתנת  זכות  )לרבות  בחברה  מניות  לרכישת  זכות 
א ניצל  אילו  לו,  מגיעות  היו  אשר  הטבה  מניות  המניות  יותר(,  לרכישת  הזכות  ת 

מניו לקבלת  הזכות  את  הקובע  התאריך  ההערב  )ת  זו  תקנבטבה   מועדה"  -ה 
אם"הקובע והיה  זכותו    מועדהר  לאח  (.  את  האמורה  הזכות  בעל  ינצל  הקובע 

נקוב   ערך  שלהן  הטבה,  מניות  החברה  לו  תקצה  מהן  חלק  או  המניות  לרכישת 
ערב   ניצל  אילו  לו  מגיעות  היו  המניות הק  מועדהואשר  לרכישת  הזכות  את  ובע 

וחדת תוך הקרן המימתאים מ  חלק  מניותהון  שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה ל
 ה. האמור

 
או  ה.  במזומן  הדיבידנדים  בחלוקת  להשתתפות  בעליהן  את  יזכו  ההטבה  מניות 

הסכום   קביעת  לענין  הדירקטוריון.  ידי  על  שיקבע  מהמועד  החל  הטבה  במניות 
המי לקרן  חלוקות שיועבר  בגין  זו  לקרן  שהועבר  סכום  כל  יראו  האמורה,  וחדת 

ות המזכות את בעלי מני  הוקצו ממנוו כבר הוון ובה, כאילהט  תמניו  ת שלקודמו
 הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.

 
כזה  דיבידנד  עלי המניות על חשבון הדיבידנד הבא  לשלם לב  עתל  עתמהדירקטוריון רשאי   .122

 החברה.צב פי שיחשב למוצדק לפי מכ
 

בגין מניה  ה אחרות  הטב  כויותאו זהדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות הטבה   .123
בורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור  עה עתמורה שנקבשה

או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות  
המניה האמורה, זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית של או ההתחייבויות בגין 

 ים. אחר בעלי מניותם במשותף עם ב ובין אחייהמניה על הב
 

לפני  .124 אך  זו,  העברה  לאחר  עליו  שהוכרז  לדיבידנד  הזכות  את  תעביר  לא  מניות  העברת 
דיבידנד מי שהיה רשום במרשם  רישומה של ההעברה במרשם בעלי המניות. זכאי לקבל 

 בעלי המניות ביום שנקבע לכך ע"י החברה. 
 

להחליט .125 רשאית  כבאס  החברה  דיבי  ליתליפה  לעל  שישולם  המניודנד  בהבעלי  תאם  ת 
שניתנה   ובלבד  התשלום,  זמן  את  ולקבוע  ברווחים  שלהם  ההנאה  ולטובת  לזכויותיהם 
חלוקה   אינה  החלוקה  כי  החלוקה,  תבוצע  בטרם  לקבוע,  לדירקטוריון  נאותה  הזדמנות 

 ורה. אס
 

יות,  בעלי המנ שם  רים במרשומיות הנתן לבעלי המני, תהודעה על החלטה לחלק דיבידנד,   .126
 ה.ת אלתקנואמור בפן הבאו
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מניות   .127 הקצת  או  הדיבידנדים  תשלום  דרכי  את  לעת,  מעת  לקבוע  רשאי  הדירקטוריון 
הן לגבי בעלי  ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות, נהלים והסדרים בקשר לכך  

לגרוה מבלי  רשומים.  שאינם  המניות  בעלי  לגבי  והן  הרשומים  מכמניות  ור  האמ  לליותע 
 לקמן: ע כדרשאי לקבו הדירקטוריון לעיל,

 

או כספים שיחולקו לבעלי מניות    כל דיבידנד)ב( להלן,  127בכפוף להוראות תקנה   א.
מניו  רשומים לבעל  רשום  ישולמו  שישלחו    דייל  עת  תשלום  פקודת  או  המחאה 

הכתובדוא לפי  שהרש  בתר  ה  ברההח  לומה  לואו  הזכאי  בעלי  אדם    במרשם 
במהמנ או  של  יות  מניותקרה  הבעלים    בעלי  אחד  של  לכתובתו  משותפים, 

המניות. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם בעלי  שם  במרם  המשותפים כרשו 
אדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו  שאליו היא נשלחת. הקבלה של ה

,  תפים משו  י מניותבעלבמקרה של  ניה או,  ל מכק של  מחזיניות כבמרשם בעלי המ
תשלומים שנעשו  , תשמש שחרור בנוגע לכל ההמשותפים   בעלי המניותמ  של אחד

לאותבק מניה.שר  כי    ה  לקבוע  הדירקטוריון  רשאי  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
הנ דיבידנד  יישלח  סכום  לא  הדירקטוריון,  ידי  על  שייקבע  מסוים  מסכום  מוך 

 להלן. )ב(127 תקנת משנהגביו הוראות ויחולו לל, יור לעכאמ  בהמחאה
 
מניות   ב.  לבעלי  שיחולקו  כספים  או  דיבידנד  תשלום  כי  לקבוע  רשאי  הדירקטוריון 

 כל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון.רשומים, יעשה במשרד או ב
 
רשות  ילי מנלבע  הדיבידנד שיחולק ג. יועבר  שאינם  ורים  האמ  לבעלי המניותומים, 

 באמצעות החברה לרישומים או בכל דרך אחרת שתיקבע על ידי הדירקטוריון.
 

 
דיב א. .128 בחלכל  או  כולו  משולם,  להיות  יוכל  רכוש,  ידנד  חלוקת  ע"י  ע"י קו  ובמיוחד 

רת  ה אחחברל החברה או של  וקת מניות משולמות במלואן, או אגרות חוב, שחל
לואן  משולמות במ, רכוש, מניות  ידנדדיבים לעיל.  יותר מן הדרכאחת או    בכל  או

יחולקו בשיעור יחסי כמפורש   -או אגרות חוב, המחולקים בהתאם לתקנות אלה  
 דלעיל.  118בתקנה 

 
לסוגי ב. מחולק  המניות  הון  יהא  שהוא  זמן  באיזה  שם שואם  תעשמנ  לנים  ה  יות, 

מניו מתוךחלוקת  הטבה,  בהתאם  קרנ  ת  משני  ,להלן132   לתקנהות   באחד 
 האופנים הבאים כפי שהדירקטוריון יחליט היינו: 

 
שכל   ( 1 כזה  הטבהמניבעל  באופן  למניות  הזכאי  מניות   ות  יקבל  כאמור 

 -מסוג אחיד או 
 
כזהבאופ ( 2 למנ  ותמניבעל    שכל  ן  כאמוהזכאי  הטבה  יקיות  ת מניובל  ר 

 כאמור.ת המוחזקות על ידו והמקנות לו זכות למניות הטבה  ניומסוג המ
 

החברה פדתה איזה מניות בכורה הניתנות לפדיון, הרי כל קרן שמורה לפדיון   אם ג.
  ך סמ על  קה,  נובעות מפדיון מניות כאלה, אפשר להשתמש בה, בכולה או בחלון הה

  של כל מניות חדשות שהוצאו או  של    ן מלא או חלקירעויחברה, לפלטה של ההח
לאנשים  כל מניות שהן שטרם הוצאו, אשר תוצאנה לחברים כאלה של החברה או  

האח לסכום  השווה  לסכום  עד  הדירקטוריון,  שיחליט  כפי  של  רים,  המניות נקוב 
 המוצאות כנ"ל. 

 
ב ד. ל ילשם  כל החלטה בקשר  דיבחלוקצוע  רכו, או בקשדנדית  ש, מניות  ר לחלוקת 

קושי  במלואן  מות  משול כל  ליישב  רשאי  הדירקטוריון  יהיה  חוב  אגרות  או 
כפי לחלוקה  בנוגע  שברי   שיתעורר  על  תעודות  להוציא  וביחוד  לנחוץ  שיחשוב 

אתמ ולקבוע  לצו  ניות  כי  השווי  ולהחליט,  מסוימים  נכסים  של  חלוקה  רך 
במזומנים השוו  על  םלחברילמו  ישו  תשלומים  לכך,סך  שנקבע  שברים   י  כי  או 

כל  לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של  ם פחות משקל חדש אחד,שערכ
יהיו והם  אלה    הצדדים,  מסוימים  נכסים  או  מזומנים  להקנות  לנאמנים  רשאים 

 ים הזכאים כפי שימצא הדירקטוריון למועיל. לטובת האנש בנאמנות
יידרש,   מתאחוז  יוגשכשהדבר  ליה  החברם  והדירקטוררשם  רשאיות  יהיה   יון 

למניות  לחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד, לרכוש  ות אדם  למנ
 תוקף. -ן או אגרות חוב כלעיל ומנוי כזה יהיה ברמשולמות במלוא
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 בתשלום ריבית על דיבידנד או זכויות הנאה אחרות.החברה לא תהיה חייבת  ה.
 
הדיבי ו.  שנדר  ם שלא דנדיכל  תוך  הכרזשו  לאחר  הדירנה  יהיה  רשאי קטורתם,  יון 

להשקיעם או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה, עד שיידרשו. החברה לא 
 תשלם ריבית עבור דיבידנד או ריבית שלא שולמו. 

 
להפריש .129 רשאי  יהיה  לנכון,    הדירקטוריון  שימצא  הסכומים  או  החברה  של  הרווחים  מן 

דנדים מיוחדים דיבי מן הכלל, או לרכים יוצאים  מורות לצת שוו קרנרה אבתורת קרן שמו
או להשוואת דיבידנדים או לקרנות אחרות או לשם תיקון, השבחה ושמירה של כל רכוש  

דע שיקול  לפי  שהינן,  האחרות  המטרות  ולאותן  החברה  של  שהוא  של  איזה  הבלעדי  תו 
יהיה   והוא  החברה  לענייני  מועילות  אילהשק  רשאיהדירקטוריון,  הסכומיע  השונים  ת  ם 

עות שימצא לנכון, ומפעם לפעם לעסוק בהשקעות אלה, להחליפן  השק שקעו כך באותןשהו
ולהעבירן כולן או מקצתן, לתועלתה של החברה. כמו כן יהיה הדירקטוריון רשאי לחלק  

ות מיוחדות כפי שימצא לנכון, להעביר כספים מקרן ולהשתמש בכל כל קרן שמורה לקרנ
חזיק את הנ"ל בנפרד משאר ב להבלי שיהיה חייעסק החברה, מק ממנה בחל  לאו בכקרן  

מתוך  הבאה,  לשנה  בפעם  פעם  מדי  להעביר  רשאי  הדירקטוריון  יהיה  כן  הנכסים. 
הדירקטורי של  דעתו  שיקול  לפי  שהינם,  כאלה  סכומים  לענייני  הרווחים,  מועילים  ון 

ל רשאי  הדירקטוריון  יהיה  כלל  בדרך  שימצא  כפ  תקרנו  יצורהחברה.  כי  בין  אלה  לנכון, 
י החברה או משערוך רכושה, או מפרמיות ששולמו על מניות או מכל מקום  רווחהנובעות מ

אחר, ולהשתמש בהן כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יחרוג ביצירת קרנות  
 בשינוין ובשימוש בהן, מהוראות החוק ומכללי חשבונאות מקובלים. כנ"ל, 

 
יש לראותם לכל צורך שהוא כהון  ון ות יהוו כספי המהוצאת מניו  המתקבלותות  יהפרמ  כל .130

ולא כרווחים הניתנים לחלוקה כדיבידנד. הדירקטוריון רשאי לסדר חשבון הון מילואים  
ן קרן המילואים או להשתמש בפרמיות  ולהעביר מזמן לזמן את כל הפרמיות האלה לחשבו

פחת   כסוי  לשם  אלה  לובכספים  הפסדים  מסופקים  פסדהמקרי  או  כל  המתהווים  . 
ייזקפו לחובת חשבון המילואים,  רת הממכי רכוש של החברה  נכסים או  שקעות או אשר 

החברה.  של  אחרות  קרנות  מתוך  אלה  הפסדים  לכסות  הדירקטוריון  יחליט  אם  מלבד 
ר אופן הדירקטוריון  בכל  המילואים  הון  לחשבון  הזקופים  הכספים  בכל  להשתמש    שאי 

 רשים. ו החוק מא הלאנות שתק
 

ונזקפו לחשבון קרן הכנסה והוצאה או לחשבון מילואים כללי  ברו  הסכומים שהוע  את כל .131
, להשקיע ביחד עם  האלאו לחשבון הון מילואים, אפשר, עד לשימושם האחר לפי תקנות  

אחרי כספים  שהם  שיהא איזה  ומבלי  החברה  של  הרגיל  העסקים  במהלך  החברה  של  ם 
 ה.החברפים אחרים של ין השקעות כסת אלו לבקעושבין הדיל צורך להב

 
 מסמכי החברה 

 
בסעיף   א. .132 המפורטים  החברה  במסמכי  עיון  זכות  תהא  המניות  לחוק,    184לבעלי 

 בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.
 

לגרוע מהאמור   ב. הדיר  .א132בתקנה  מבלי  רשאי  דעפי  ליון,  קטורלעיל,  תו,  שיקול 
ע עילהחליט  זכות  מתן  בל  לבעלי  ון  לרבות  מהם,  חלק  כל  או  החברה,  מסמכי 

 מניות, כולם או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו. 
 

בכל   ג. עיון במסמכי החברה או  זכות  חלק מהם, אלא אם  לבעלי המניות לא תהא 
ו לכך על אם הורש  או  הנון זי תקהוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פ

 לעיל.  .ב132ור בתקנה  כאמ הדירקטוריון, ידי
 

בכפוף להוראות כל דין, כל ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או על  .133
אחרים, או  מכניים,  טכניים,  אמצעים  ידי  על  ינוהל  זה,  תקנון  ט  ישיחל  כפי  פי 

 ון.דירקטוריה
     
 ם דוחות כספיי     

 
על ידי מי שיוסמך  בשמו  יחתמו  יאושרו בידי הדירקטוריון, ודוחות הכספיים של החברה  ה .134

 לכך על ידי הדירקטוריון, כנדרש על פי דין. 
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 הודעות 

 
מסירת  .135 או  הודעות  הוראות    מתן  פי  על  לרישומים,  לחברה  וכן  המניות  לבעלי  מסמכים 

 ה.רק זכים הנזכרות בפעשו באחת הדר ון זה, יתקנ על פיאו  החוק
  

 לעיל.  51בתקנה  מסר כאמור ית הודעה על אסיפה כללית .136
 

הוד א. .137 לעיל, החברה רשאית למסור  לגרוע מהאמור  עה או מסמך לבעל מניה, מבלי 
דואר  ר או על ידי  לוח בדואמש  י על ידאו    על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה

הרשומה במרשם משל  אלקטרוני; בעל המניה,  של  כתובתו  לפי  ייעשה  בדואר  וח 
בעלי המניות, או אם אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו לחברה  

הודעה הנמסרת באמצעות שיגור בפקסימיליה, תישלח  לשם משלוח הודעות אליו. 
ב המניה,  יד  קסימיליההפ  רלמספ  התאםלבעל  על  הודעה שנמסר  לחברה.    ו 

האלקטרוני הנמ הדואר  כתובת  לפי  המניה  לבעל  תישלח  אלקטרוני,  בדואר  סרת 
 שנמסרה על ידו לחברה. 

 
נמסרו   ב. כאילו  ייחשבו  מניה,  בעל  של  לידיו  שנמסרו  מסמך  או  במועד  הודעה 

 מסירתם לידיו. 
 

ו לכה, אם נמסרנמסרו כהלו  יבו כאיחש  הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, ג.
כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. המסירה    דוארלמשלוח בבית  

ידי הדואר,   על  הרגילה  היה המכתב נמסר בדרך  בזמן שבו  בוצעה  כאילו  תיחשב 
מהתאריך ימים  משני  יותר  כאמור    ולא  ההודעה  את  המכיל  המכתב  נמסר  שבו 

 בבית הדואר.
 

עשרים וארבע  סרת רוני, תחשב כנמו בדואר אלקטימיליה אפקסבשלחה ה שנהודע ד.
 שעות לאחר שיגורה.

 
במשרד   לבעלי המניותאו מסמך  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למסור הודעה   .138

לרבות באמצעות האינטרנט  ,  דרך אחרתאו בכל מקום אחר שיקבע הדירקטוריון או בכל  
  , לעיל  51בתקנה  כאמור    שפה העברית,בה רחבה  פוצתבעלי  יים  עיתונים יומ(  2)בשני  ו/או  

והן במקום מסירת ההודעה   בנוסף  בעית  138כאמור בתקנה  הן  ון  לעיל. תאריך הפרסום 
 . יותמנעלי הדי בייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על יו/או באתר האינטרנט 

 
למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם   חברה רשאית ה  במניהלים במשותף  עלב א. .139

 לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.
 

האדם שלו הם מיועדים    מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם ב.
 תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם. 

 
א א. .140 שנכל  לידיו  לגלתגדם  מניה  לכל  הדין,זכות  מכוח  בדרך  על    ה,  או  העברה  פי 

לאדם שממנו   כדין  מניה, שנמסרה  לאותה  ביחס  הודעה  כל  אותו  תחייב  אחרת, 
 נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם. 

 
הו ב. או  מסמך  זה כל  תקנון  להוראות  בהתאם  בחברה,  מניות  לבעל  שנמסרו  דעה 

פ  לכהכהסרים  כנמ  יחשבו פשיטתלמרות  פירו  טירתו,  או  שרגלו  בעל  קו  אותו  ל 
ובין אם  כך  על  ידעה  )בין אם החברה  דין  פי  על  הזכות במניות,  מניות או הסבת 
כאמור  מסירה  או  ומשלוח  המניות,  כבעל  במקומו  אחר  נרשם  לא  עוד  כל    לאו(, 

המעונ אדם  כל  לגבי  כמספיקים  שהיא  מטרה  לכל  באותן  ייחשבו  ו/אמניוין  ו  ת 
אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין   בין  ת, על פי דין,כח הסבת הזכואי להן מ הזכ

 אם מכוחו או במקומו. 
 

בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי   א. .141
תקנון   לפי  הודעה  ובין לקבל  מראש  בין  קבלתה,  על  לוותר  החוק,  לפי  או  זה 

אילו ניתנה בר כשה כן יחשב הד ן כללי, ומשעבין באופד ווחרה מילמק  בדיעבד, בין
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יחשבו  ההודעה,  את  לתת  צריך  היה  שבגינן  פעולה,  או  הליך  וכל  כדין,  ההודעה 
 כתקפים ושרירים. 

 
חברה בדבר משלוח מסמך  אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר ה  ב.

המפורטים מהאופנים  באיזה  הודעה  מתן  זבתק  או  כהוכח יח  ה,נון  מכרעת  שב  ה 
 בו. כל פרט הכלול לגבי

 
כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך  ג.

במנ המסירה  יום  יובא  מסוימת,  אם  יתקופה  פרט  התקופה,  או  הימים  מספר  ין 
אחרת.   אותה  נקבע  יראו  לעיל,  המפורטות  הדרכים  מאחת  ביותר  הודעה  ניתנה 

 כאמור לעיל.  סרת,היא נחשבת כנמם ביותר שבו עד המוקדבמוה נתקבלילו כא
 

 ארגון החברה מחדש ומיזוג 
 

רוק, המפרקים, אם  יהחברה רשאי הדירקטוריון, או במקרה של פ נכסימכירת מקרה של ב .142
לכך   באסיפה  ע"י  הורשו  שתתקבל  המניין  החלטה  מן  שלא  ברוב  החברה  של  הכללית 

החברות בפקודת  ל()כהגדרתו  מ,  בחמסולקות  ות  ניקבל  או  חובמלואן  אגרות  אולקן,    ב 
זרה,  חברה אחרת,כל  של  או בטחונות  ניירות ערך   ובין אם  בין שהיא כבר    בין ישראלית 

ובין שהיא   זמן  באותו  ייסוד  קיימת  .  םחלקאו  כולם  החברה,    נכסילשם קניית  בתהליכי 
ם וק( רשאיריפל  קרה ש)במ  ים זאת( או המפרקיםרשאפהדירקטוריון )אם רווחי החברה מ

ו ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי  ות אחברים את המנילחלק בין ה
עבור נאמנים  בידי  להפקידם  או  החלטה  םלממשם,  וכל  של  ,  הכללית  באסיפה  שתתקבל 

)כהג ברוב שלא מן המניין  בפקודת החברות(החברה  או  ,  דרתו  יכולה להחליט על חלוקה 
המ  הקצאה הזומנשל  נייר  יות מנים,  ההערך  -ותאו  או  ים,  האחרביטחונות  או  הזכויות 

  של   בעלי המניות  החוקיות של  יהםבהתאם לזכויותבאופן אחר מאשר  הרכוש של החברה  
משתתפיה,   או  את  החברה,  יקבלו  המניות  בעלי  הערךוכל  ניירות  החלוקה   או  הערכת 

כנ"ל האופן  שאושרה  ובאותו  מחיר  באותו  הנ"ל  הרכוש  תיפשהאס  כפי  או  וכה  ל  חליט, 
המניו חייביםבעלי  יהיו  כל  לקב  ת  על  ולוותר  כנ"ל  שהורשתה  חלוקה  או  הערכה  כל  ל 

פירוק,  בתהליך  הינה  או  להתפרק  עומדת  שהחברה  במקרה  פרט,  זה,  בנדון  זכויותיהם 
 שלפי הוראות החוק אין לשנותן או להסתייג מהן.  לאותן זכויות חוקיות )אם ישנן(

 
רוב    לחוק,  327ף  עיור בסכאמ  אישור מיזוג .143 הכל  ילרגטעון  או באסיפת סוג,  לית  באסיפה 

 ין, והכל בכפוף להוראות כל דין.ילפי הענ
 

 פירוק 
 

אלא אם נקבע במפורש אחרת   -במקרה של פירוק החברה, בין מרצון ובין באופן אחר, אזי .144
  ה או בזכויות הנלוות למניה, אזי תחולנה ההוראות הבאות:בתקנות אל

     
נכסי החברה לאחר )חובותיה    ןרעוי החברה לשם פיחילה בכל נכסישתמש ת  פרקהמ     .א

 ;("הנכסים העודפים" -חובותיה יקראו להלן  תשלום
 

ם בין  כפוף לזכויות מיוחדות הצמודות למניות, יחלק המפרק את הנכסים העודפיב ב.      
 המניות באופן יחסי פרו רטה לכמות המניות;  בעלי

 
באסיפבהחלטה    ברההחישור  בא   .    ג החשתתקבל  של  הכללית  מן ברוב    ברה ה  שלא 

החברות( בפקודת  )כהגדרתו  העודפים    ,המניין  הנכסים  את  לחלק  המפרק  רשאי 
ם  של החברה או כחל חלק מהם בין בעלי המניות, בעין וכן למסור כל נכס מהנכסי

 ; ןלנכו ימצאהעודפים לידי נאמן בפיקדון לזכות בעלי המניות כפי שהמפרק 
 
 

 
 
 

*** 
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 ויעודה  ה תמורת ההנפק  - 5פרק 

   תמורת ההנפקה 5.1

המוצעיםניירות  מהנפקת  ברוטו    הצפויה  התמורה   ההוצאות   ,תשקיףה  פי-על  הערך 

 המשלימה   בהודעה  יפורטו  מההנפקה  הצפויה  נטו  והתמורהבהנפקה    כרוכותה  המשוערות

לחוק2()1)א16לסעיף  בהתאם    החברה  תפרסםש משלימה. דע וה  תותקנו  ערך  ניירות (  ה 

תפרט   ההודעה החברה  ההוצאות ההמשלימ במסגרת  לרבות  ההנפקה,  עלויות  את   ,

  .התשקיף, לרבות עלויות הפצההעמלות בקשר עם פרסום ו

   יעוד תמורת ההנפקה 5.2

ההנפקהתמור 5.2.1 הנפקה(  ףקיתשהפי  -על   ת  הוצאות  החברה,  )בניכוי  את  בין  תשמש   ,

 .לטובת המטרות המפורטות להלן: ,היתר

י על ידבנט  ללאחת  מרכזית וה החברל  שניתנו  שראימסגרות א  שתיסגירת   5.2.1.1

  בותהמגו  ,ש"ח, בהתאמה  100,000-ו  ש"ח  300,000-כ  ך שלבס   קאיבנ  תאגיד

יטה בחברה וכן  מבעלי השלר אדי כץ,  מת אישיות שהועמדו על ידי  ובויערב

ה"ה   ידי  ויורר סעל  פורמן  קשגי  ל פובכאשר  דן  י  ניירות מת  השלף  הנפקת 

עלה התשקי-מוצעים  המ  יךלהוהשלמת    ףפי  בקבוצשינוי  כמתואר    הבנה 

מי  לתשקיף  6.1.2ף  בסעי )  השליטה  יבעלהיו  נוספיםבחברה  ראו  לפרטים   ,

הנ"ל  לתשקיף(.  3.7סעיף   האשראי  מסגרות  אודות  נוספים,  ראו לפרטים   ,

 . לתשקיף 6.9.5סעיף 

ופיתוחעפ 5.2.1.2 מחקר  לבנט  ילות  פעילות  למפ  בתחום  בסעיף רט  ובהתאם 

בכ   ,לתשקיף  6.7.11.2 החברה  ידי  על  המוערך  ן  מיליו   4,000,000-בסכום 

    מיליון ש"ח. 8,000,000 - ש"ח

השהקמת   5.2.1.3 וממערך  פרסום  בסעיף    כירהיווק,  למפורט    6.8.5בהתאם 

בכלתשקיף החברה  ידי  על  המוערך  בסכום    3,000,000  -  ש"ח  2,000,000-, 

 ש"ח. 

ופיתוח   5.2.1.4 מחקר  הנוספים,פעילות  המוצרים  אפלי  של  זה  ית  קציובכלל 

לייב"" הדיגיטליהאפלטפורמת  ,  בורסה  בסכום BIופלטפורמת    רנק   ,

 ש"ח.  2,000,000ש"ח עד  500,000-המוערך בכ

  . ש"ח   600,000של    בסך   חברה,בטה  שלימבעלי המר אדי כץ,  ל  מענק  םתשלו 5.2.1.5

 לתשקיף.  8.1.2.1או סעיף ר ,לפרטים נוספים

ההנפקה  יתרת   הח תשמש  תמורת  פעילותבאת  לצורך  החברה  ש  וטפתהשה  רה  ל 

ככוללתה ד,  ידי  על  העיגט בשים לב לאסטרוריון החברה  ירקטו פי שיוחלט  סקית  ה 

 .תמעת לע  אלו יהיו, כפי שספיותרה ולתוצאותיה הכהחבשל 
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כי  י יהו טרקדיובהר,  רשריון החברה  פי שיק ת לעעמ  ,אייה  על  דעתת,  עדי, לבה  וול 

   .יל עלם גיוצמים המהסכואו  הנפקה המפורט לעילה תרמועוד תיי ות את לשנ

מלוא  שיירכשו  ההנחה  על  מבוססים  לעיל,  המפורטים  ההנפקה  תמורת  שימושי 

 . תשקיףהפי -ם עלניירות הערך המוצעי

 פני  פהצו   דעימ   בבחינת  הינן   נפקההה  בתמורת  השימוש   בדבר  רהב הח  ותהערכ 

  או   משתמלה  שלא   ותויעש   ואל  הערכות.  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו,  ידתע

  לחברה  אין  אשר  םינשו  אירועים  בשל  יפוהצ  מן  השונ  באופן  או  בחלקן  להתממש

 של  כיםהמוסמ  גניםרהאו  לש  עתידיות   טותהחלזאת    ובכלל,  עליהם  מלאה  השליט

  החברה  ותפעיל  נףבע  םשינויי,  החברה  של   תהילובפע   הכרוכים  ניםסיכו ,  ההחבר

 . ועוד

ל 5.2.2 בתמושימעד  ההנפקה  רוש  ה  על ת  תופבחידי  ההנפתד  קרה,  בחשבונמורת  ות קה 

ה תשקיע את תמורו/או  רה  בהח  של  שעו" כגון אג"ח פיקים סוקה באהנפת  לידיים 

קממשלתיות  אג"ח  גב  דירוג  ות בעלונצרניות  ,  נקאיים  בפיקדונות    ,והאשראי 

ידי הנהלת החברה מעת    כפי שיקבע על  והכל  ,וכיו"ב  גבוה, מק"מרוגם  בבנקים שד

בכ  ,התשקיף  יךלתאר  .לעת בנגזרלפהחברה    וונתאין  פינעול  בנסים  עם  יים  קשר 

ילות החברה, ובעות מפעחשיפות הנ  לצורך הגנה על   למעט  ור,כאמספים שינוהלו  הכ

  .של החברהדעתה  לבהתאם לשיקו ר,הגנה כאמולבצע  יוחלטככל ש

 םתויח 5.3

הנפקת  הנ בא  לואהבמ  מובטחת  תשקיףהפי  -על  וצעיםרך המעיירות    חייבות תבה  חלקהו 

על  ,  רהמתמח  חתםהשל    חיתומית קו או  חתמיםוורצינסידי  המתמחבניה  ם  החתם  ר, ול 

ב לתקנה  התאהכל  לתקנ 1))א( 11ם  ההוד  .עהצהה  אופן  ות(  המשעבמסגרת    לימהה 

החשת תהברפרסם  בדבר,  החברה  בת  עדכן  החסרים  לשקיףהפרטים  אך,  רק   רבות  ,  לא 

    .ףתשקיל 2.11עיף סראו   ,ם יפנוס ם ילפרט.  ץכוז וייעופצה, ריחיתום, עמלת ה

 י אלמינם מיסכו 5.4

מכוסנקבע    אל להשיגו  ש  ילינימאם  התש-לעפקה  בהניש  כי    קיףפי  שייתכן  יקבע  )אף 

הציבור כאמור מינימלי של החזקות    ויישה לשודר, למעט ה(המירת ההודעה המשלגבמס

   .לתשקיף 2.7.3בסעיף 

 קיף המדף תש 5.5

המשא לתשקיף  ניתיבע  עוציוש  ככל  דף,ר  עד  דוחותפ  ועלמדף  הף  יתשק  פי-ל ע  רךירות    י 

כפי  ה  לה השוטפת שלותך פעיצורלתשמש  תקבל  ורת ההנפקה שתמת,  דףמ  תהצע חברה, 

עוד ע יה ויקבהי  .עתלת  עמ  יהיוו  לאשכפי  ,  תעל  תהחברה מע  ריוןטוקרידי די  לע  שיוחלט

הערונייררת  ספציפי לתמו בדוח  יפורט  וא  ה  רה,ב ם החתפרסצעת מדף שה  וחד  פי-על  ךת 

 . מדף ההצעת 
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 1תיאור עסקי התאגיד   - 6פרק 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 

 קבוצה התיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  6.1

בסעיף   הקבועים  בתנאים  עומדת  ומשכך  1החברה  תשקיף,  פרטי  לתקנות  הראשונה  לתוספת  )א( 

וסיומה סמוך    2019בינואר    1לתקופה שתחילתה ביום  תיאורי החברה ועסקיה בפרק זה להלן, הינם  

 .  , אלא אם מפורט אחרתלתאריך התשקיף

 זה נקובים בש"ח, אלא אם צוין אחרת.  פרק זההנתונים הכספיים הכלולים  

ב הנתונים  זה  כל  לדוחותפרק  או האחרונים,    מתייחסים  השנתיים  נאמר  הפרופורמה,  כן  אלא אם 

 במפורש אחרת.  

מדן וכולל מידע צופה פני עתיד, המוגדר בחוק ניירות ערך כתחזית, הערכה, א  רההחבתיאור עסקי  

וודאית,   וודאי, המתייחס לאירוע או עניין עתידיים, שהתממשותם אינה  או כל מידע אחר שאינו 

)להלן: "מידע צופה פני עתיד"(. מידע צופה פני עתיד הניתן    קבוצההואינה בשליטתה הבלעדית של  

עסקי   ב  החברהבתיאור  הקיים  מידע  על  של  חברהמתבסס  כוונות  או  אומדנים  הערכות,  וכולל   ,

להחברה נכון  התשקיף,  או תאריך  המוערכות  מהתוצאות  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות   .

ן לזהות מידע צופה פני עתיד על ידי הופעת ניסוחים . במקרים מסוימים ניתהחברההצפויות על ידי  

מתכוונת" וכדומה, אך ייתכן כי מידע זה יופיע    החברהמעריכה",    החברהצופה", "  החברהכגון: "

 גם בניסוחים אחרים. 

 

 

 __________________________ 

תיאור עסקי התאגיד כולל נתונים על בסיס סקרים ומחקרים פומביים, לרבות מידע המופיע באתרי אינטרנט שונים. יצוין,   פרק   1

כי למעט אם נאמר אחרת במפורש, החברה לא ביקשה, ובכל מקרה לא קיבלה, את הסכמת עורכי הסקרים, המחקרים ואתרי  

ומידע  מידע בתשקיף,  הכללת  פומבי.    האינטרנט כאמור, לצורך  ידיעת החברה הינו  ולמיטב  נגיש לציבור  זה הינו מידע אשר 

 החברה אינה אחראית לתוכן הסקרים, המחקרים והאתרים כאמור. 
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 התאגדות החברה  6.1.1

, בהתאם להוראות חוק החברות,  2020במאי,    31החברה התאגדה ונרשמה בישראל ביום  

 .  תחת שמה הנוכחי פרטית מוגבלת במניותכחברה 

וממועד   , כהגדרתה להלן, ה של עסקת המיזוגבעיקר לצורך ביצועכי החברה הוקמה  , יצוין

כל פעילות ולתקופה    ,הקמתה לא הייתה לחברה  למעט הענקת שירותי יעוץ לגורם אחד 

 קצרה. 

ליום   במישרין2021במרץ,    31וליום  בדצמבר    31נכון  החזיקה  החברה  וחבה    ,  בנכסים 

חברה  וב הלוואה לבעלי המניות בה    -בהיקף זניח ובסכומים נמוכים מאוד  בהתחייבויות  

  18-; והתחייבויות לנותני שירותים בסכום של כש"חאלף  13-, בסכום כולל של כ המרכזית

 . ש"חאלף 

 ולבנט לחברה  המרכזית העברת כל מניות החברה   -שינוי מבנה  6.1.2

עם   התקשרה,  2021ביוני,    22ביום   בהסכם  ה   החברה  בעלי  ל  וכ   המרכזיתחברה  לבנט, 

ל פי הסכם "(. עהסכם המיזוגלביצוע עסקת מיזוג )"  חברה המרכזיתשל לבנט וההמניות  

ניירות  את כל    יעבירו לחברה  חברה המרכזיתשל לבנט והמחזיקי ניירות הערך  המיזוג, כל  

שהחברה תחזיק במלוא ההון המונפק והנפרע    , כךבחברה המרכזיתבלבנט והערך שלהם  

ה ושל  לבנט  המרכזיתשל  למניות  ,  חברה  בתמורה  החברהוזאת  לבעלי    של  שתוקצינה 

ולאופציות לרכישת מניות של החברה שתקוצינה  ושל לבנט    חברה המרכזיתהמניות של ה

מיד   "(. עסקת המיזוג)"מניות של החברה המרכזית ו/או של לבנט    לרכישתלבעלי אופציות  

בעל המיזוג  עסקת  השלמת  בלבנט,  בלבנט  המניות    י עם  מניות  לרכישת  אופציות  ובעלי 

בחברה  המניות    ימהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא( ובעל   60%-בו  ייחזיקו יחד 

לרכישת  המרכזית   בובעלי אופציות  יחזחברה המרכמניות  מהונה    40%-ביחדיו  קו  יזית, 

 המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא(.    

המיזוג   הוראות  עסקת  פי  על  הכנסה103סעיף  נעשית  מס  לפקודת  לכ  בהתאם   אישור, 

ממס במועד    ה פטורבדבר התנאים שבהתקיימם עסקת המיזוג    "(הרולינגרשויות המס )" 

 . ההעברה )ואירוע המס נדחה למועד המימוש בפועל של המניות(

המיזוג   עסקת  ב השלמת  בהסכם של    ם התקיימותהותנתה  שנקבעו  המתלים  התנאים 

קבלת כל האישורים הנדרשים והשלמת הנפקת מניותיה של החברה לציבור המיזוג, ובהם 

כ נכון לתאריך התשקיף, התקיימו  לעסקת להשלמת עסקת המיזוג.  ל התנאים המתלים 

המיזוג    ועסקת,  2021באוגוסט,    12ביום  קבלת הרולינג, שהתקבל בפועל  המיזוג, לרבות  

 .  הושלמה בתאריך התשקיף
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לבנט ובחברה המרכזית  חברה מניות לכל בעלי הזכויות בבמסגרת עסקת המיזוג הקצתה ה

תמורה נוספת כלשהי  להם  היחסי בכלל הזכויות בחברות אלו ולא ניתנה    םבהתאם לחלק

בעקיפין.  עסקת  במהלך   ובין  במישרין  בין  אחר,  אדם  כל  מאת  או  החברה  מאת  המיזוג 

סעיף    ראועסקת המיזוג,  השלמת  לפירוט נוסף בדבר ההחזקות במניות החברה לפני ואחרי  

 .     לתשקיף 3.5

וה לבנט  למניות  ביחס  מגבלות  היתר,  בין  כוללים,  והרולינג,  המיזוג  עסקת  חברה תנאי 

של החברה,   המרכזית נוספות  והתחייבויות  בחברה  לחברה, העברת החזקות  המועברות 

 : מפורט להלןכשהעיקריות שבהן הינן 

)מניות לבנט והחברה המרכזית( רוב הנכסים שהועברו אל החברה   • כחברה הקולטת 

ערב המיזוג  עסקת  כחלק מ גם הנכסים שהיו ברשותה  להיות   -המיזוג, כמו  ימשיכו 

מהחברות   אחת  בכל  כן,  כמו  המיזוג.  מועד  לאחר  שנתיים  במשך  ידה  על  מוחזקים 

המשתתפות במיזוג, במשך שנתיים ממועד המיזוג, צריכה להימשך הפעילות הכלכלית  

 העיקרית שהייתה בהן ערב המיזוג.  

 לאשל החברה במועד השלמת המיזוג,  ההחזקה הכוללת בחברה על ידי בעלי המניות   •

מ המניות  25%-תפחת  החלפת  ממועד  שנתיים  המפורטות במשך  בנסיבות  למעט   ,

 .  בפקודת מס הכנסה

 רהלא יפחת סך הזכויות שבהחזקת החבהשלמת עסקת המיזוג  במהלך שנתיים ממועד   •

   .מלבנט והחברה המרכזיתמכל אחת  51%-מ
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   :י השלמת עסקת המיזוגנחזקות בחברות הקבוצה לפ הלהלן תרשים ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . תשקיףל 3פרק ראו  ,3ו"בעלי מניות החברה המרכזית" 2"בעלי מניות לבנט" ירוט לפ

חזקות הקבוצה, נכון לתאריך התשקיף, לאחר השלמת עסקת המיזוג, ראו סעיף  ה לתרשים  

 להלן.  6.1.4

   הקבוצה פעילות 6.1.3

משקף להלן  זה  בפרק  הקבוצה  פעילות  ה  את  תיאור  ושל  לבנט  של  חברה הפעילות 

השלמת עסקת המיזוג ובכפוף ל( על ידי החברה עם  100%, שתוחזקנה במלואן )המרכזית

כפי שמתואר ומובא כתיאור פעילותה של הקבוצה בגין התקופות המתוארות בתשקיף זה  

 .  המצורפים לתשקיף פרופורמהבדוחות ה

  חברה המרכזיתפעול, באמצעות לבנט, הלבצע את עסקת המיזוג ולהחברה הוקמה במטרה  

 המיזוג.  עסקת  שלמת למועד השבוצעו על ידם עובר , בפעילויות הקבוצה ויתר חברות

 __________________________ 
-מהונה המונפק והנפרע של לבנט )כ 84.12%-עובר להשלמת עסקת המיזוג החזיקו ה"ה אדי כץ וגיא עמר, בחלקים שווים, בכ    2

 .  לתשקיף 3.5.2וספים ראו סעיף בדילול מלא(. לפרטים נ 80.76%
מהונה    87.26%-פורמן, בחלקים שווים, בכ  עובר להשלמת עסקת המיזוג החזיקו ה"ה אדי כץ, גיא עמר, יורה קשדן וסרג'יו       3

 .  תשקיףל 3.5.1בדילול מלא(. לפרטים נוספים ראו סעיף  69.54% -המונפק והנפרע של החברה המרכזית )כ
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חברת מחקר  באישור רשות החדשנות בדבר היותה    מחזיקההתשקיף החברה  נכון לתאריך  

 . ופיתוח

ושיווק   בפיתוח  עוסקת  הפיננסים  של  הקבוצה  בתחום  טכנולוגיים  כלים  ושל  מוצרים 

חברות   לניהול  שירותי  מתקדמים  ) ובמתן  מידע    ( Information Technologiesטכנולוגיית 

 .  במיקור חוץ ומדיה

 

 :להלן(  6.2)ראו סעיף  נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים  קבוצהפעילות ה

והפצה של    -תחום לבנט   (א) ממוחשבת בתחום   מערכת  -לבנט  פלטפורמת  פיתוח שיווק 

ערך  מסחר בניירות  השקעות  ההון   וביצוע  מבוצעת   בשוק  הפעילות  "לבנט".  בשם 

 . באמצעות לבנט

וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה.   , הכשרהמתן שירותי גיוס  -תחום השירותים   (ב)

   .והתאגידים האוקראיניים  חברה המרכזיתהפעילות מבוצעת באמצעות ה

 

באמצעות   עוסקת,  הקבוצה  כן,  וכמו  המרכזיתהלבנט  האוקראיניים  חברה    והתאגידים 

 מת מצומצהינה  בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים. פעילות זו, נכון לתאריך התשקיף,  

    יחסית ואינה מהווה תחום פעילות עצמאי.

 חברה החזקות, בעלי שליטה ומבנה החזקות ה 6.1.4

ידיעת החברה,   וגיא עמר הינם בעלי השליטה  למיטב  נכון לתאריך התשקיף, ה"ה אדי כץ 

 מהונה המונפק והנפרע של החברה.   100%  -בחברה המחזיקים יחד בכ

  6.1.2והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף    החל ממועד השלמת ההנפקה

  וחזיק ויבעלי השליטה בחברה,    יהיו   ה"ה אדי כץ, גיא עמר, יורה קשדן וסרגיי פורמן,  עילל

החברמ  60.61%- בכיחד,   של  והנפרע  המונפק  המניות  והון  המניות   42.54%-כ בה,    מהון 

 המונפק והנפרע, על בסיס דילול מלא. 

 לתשקיף.  3בחברה, ראו פרק חזקותיהם ה ולפרטים נוספים אודות בעל השליטה  

 לתשקיף.  3ראו פרק    ,לפירוט בעלי העניין בחברה

החזקות החברה  הפעילות הקבוצה מבוצעת בעיקרה על ידי תאגידים בשליטתה. להלן מבנה 

 : 4הקבוצה לאחר מועד השלמת עסקת המיזוג חברות ב

 __________________________ 

 תשקיף. ל  3.5.4סעיף   ורא  ,לפירוט המחזיקים במניות החברה לאחר המיזוג  4
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 המוחזקות על ידי לבנט.   מניות רדומות בלבנט 1,180נותרו *יצויין, כי לאחר המיזוג 

והעוסקת בפיתוח שיווק   2015בינואר,    4בישראל ביום    לבנט הינה חברה פרטית שנתאגדה

 . להלן(  6.2וכן בפעילות האחרת )ראו סעיף   פלטפורמת לבנטוהפצה של 

המרכזיתה ביום    חברה  בישראל  שנתאגדה  פרטית  חברה  עוסקת, וה  2019ביוני,    13הינה 

גיוס צוותים  הכשרה    ,במישרין ובאמצעות התאגידים האוקראיניים, במתן שירותי  וניהול 

 .  הלןל  6.2ראו סעיף   . לפרטים נוספים,בתחום הפיתוח והמדיה וכן בפעילות האחרת

SANKARA TECH LLC  ""(סנקרה  )"  באוגוסט,    22  תאגיד שהתאגד באוקראינה ביוםהינו

   .2018 ,באפריל 25 אוקראינה ביוםבהינו תאגיד שהתאגד "GA LLC "(GA )-ו  2018

CENTRAL COMPANY INC    ומשמש ,  2019  ,ביולי  30הינו תאגיד שהתאגד בארה"ב ביום

 .הקבוצהסליקת תשלומים מהלקוחות הלא ישראלים של ל

סמנכ"ל  ים הוחזקו בידי מר גיא עמר,  י, התאגידים האוקראינ2021בפברואר,    24עד ליום  

מבעלי השליטה בחברה. במועד כאמור, העביר מר עמר את  טכנולוגיה של חברות הקבוצה ו

ל האוקראיניות  בחברות  החזקותיו  המרכזית כל  החברה  של  מניות  הקצאת  כנגד  חברה  , 

והנפרע  17.5%שהיוו    המרכזית המונפק  מועד  מהונה  מאז  באותו  בהתאם,  בפברואר,    24. 

ה 2021 המרכזית,  )זמח  חברה  במלוא  המו 100%יקה  הונן  שנ(  והנפרע  התאגידים  ל  פק 

   .  לתשקיף 3.5האוקראינים. למידע אודות החזקותיו של מר עמר בחברה, ראו סעיף 



 7 - ו                                                                                 

 

 קבוצההפעילות של ה מיתחו 6.2

 פרטים תמציתיים אודות תחומי הפעילות של הקבוצה:   להלן

מערכת ממוחשבת בתחום    - לבנט  פלטפורמת  פיתוח שיווק והפצה של    -  תחום פעילות לבנט (א)

. הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט, שפיתחה  בשוקי הון  השקעות בניירות ערך מסחר וביצוע  

מלוא  פלטפורמת  את   בעלת  והינה  בההלבנט  מערכת  .  זכויות  הינה  לבנט  פלטפורמת 

הרוצים לסחור בניירות  פרטיים  אנשים  לשמנגישה מסחר בשוק ההון  מבוססת ענן  ת  בממוחש

 .  הקיימות בשוקי ההוןמסחר הומתפקדת כמעין תוסף למערכות ערך בשוק ההון 

 

לבנט   כמוצר  פלטפורמת  עצמאיים,  המיועד    B2B2Cמוצעת  ברוקרים  גופים  לבנקים, 

ש אחרים  וגופים  גידור  קרנות  ללקוחותיהמבקשים  מוסדיים,  לסחור    םלהציע  הפרטיים 

ההון מנת  "(הפוטנציאלייםהלקוחות  )"  בשוקי  על  אלו  ,  פרטיים  לבנות  יוכלו  שלקוחות 

ב מגוונות  השקעה  ההון  אסטרטגיות  ובטוחהולבצען  שוק  מהירה  קלה,  באמצעות    בצורה 

 שימוש בפלטפורמת לבנט.

 

. ( White Labelכ"מוצר מדבקה" )כאמור  ללקוחות הפוטנציאלים  מוצעת  פלטפורמת לבנט  

 Lookפוטנציאלי יכול להתאים לצרכיו, הן מבחינת הנראות )מודולרי שכל לקוח מוצר  קרי,

& Feelבפ שיכללו  הפונקציות  מבחינת  והן  לקוחותי ה  טפורמל(  את  הסוחרים שתשמש    ו 

"(White Label)".   להלן. 6.7לבנט, ראו סעיףפעילות  לפרטים נוספים אודות תחום   

 

ה  -   השירותיםפעילות  תחום   (ב) באמצעות  מבוצעת  המרכזיתהפעילות  התאגידים  ו  חברה 

המסחריים  יםי ראינקהאו השמות  תחת   ,“ISRAEL IT”  ו-  "SANKARA TECH)"  ,

איתור,  מתן  וכוללת הכשרהגיוסשירותי  של  ו  ,  עובדים  ניהול  של  הפיתוח  השמה  מתחום 

והמדיה  הלקוחותעבור  והמדיה   הפיתוח  לצרכי  הן  לצורך  ,  והן  הלקוחות  של  השוטפים 

 פרויקטים טכנולוגיים ספציפים שהשלוחות מבקשים לבצע.

 

טק שונים,  -טק כמו גם מתחומי לואו-הינם מתחום ההייהשירותים  תחום פעילות  לקוחות  

הפועלות   זרות  וחברות  ישראליות  חברות  לה.  הן  וכוללים  מחוצה  והן  לפרטים  בישראל 

 להלן.   6.8, ראו סעיף השירותיםאודות תחום נוספים 

באמצעות עוסקת,  הקבוצה  כן,  המרכזיתהו  לבנט  כמו  האוקראיניים   חברה    והתאגידים 

:  ניתן למצואהנמצאים בפיתוח כאמור  נוספים. בין המוצרים    של מוצרים טכנולוגייםבפיתוח  

; )ב( דיגיטליים להעברת כספים בין אדם לאדם ותשלום בבתי עסקפלטפורמת ארנקים   )א(

לחברות טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן לנהל את המשאבים בצורה אופטימלית   BIפלטפורמת  

משתמשים ארגונים  בהן  שונות  למערכות  אינטגרציה  )ג(עם  לייב"אפליקציית    ;  ",  בורסה 

)לעניין ההסכם כאמור, ראו גם סעיף  הבורסה  על סמך הסכם בינה לבין    שפותחה על ידי לבנט

לו להלן(    6.9.1 לבנות  ספק  נועדה  בלא תשלום, אפשרות  וסוחרים,  אסטרטגיית  למשקיעים 
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( האפליקציה(,  אך  השקעה  דרך  בפועל  לסחור  יכולת  שוטפות  ליצור  ללא  התראות  מערכת 

ניתוח מגמות לפי דינמיקת שוק ההון באמצעות גרפים אשר הופכים את חווית המסחר  לקבל  ו

,  לות הנוספתיהפע  ."(הפעילות הנוספת"  -   כולם יחדיו להלן)  סוחריםלפשוטה יותר עבור ה

יחסית ואינה מהווה תחום    תמצומצופעילותה  נמצאת תחת פיתוח  נכון לתאריך התשקיף,  

במתן שירותי גיוס וניהול הצוותים    חברה המרכזית תוצריה מסייעים ל, חלק מפעילות עצמאי

   .כאמור

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  6.3

אשר בוצעו  ובמניות חברות הקבוצה  אחרות במניותיה  בהון החברה ועסקאות מהותיות    השקעות ל

   . לתשקיף  3פרק ראו   ,התשקיףתאריך בשנתיים שקדמו ל

 חלוקת דיבידנדים   6.4

לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה ולא   תאריך התשקיףממועד הקמת החברה ועד ל  6.4.1

 ביצעה רכישה עצמית של מניותיה.  

  , אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנדים.התשקיף תאריך לנכון   6.4.2

עליה   6.4.3 חלות  לא  החברה,  ידיעת  הקבוצה  למיטב  חברות  על  ועל  להשפיע  העלולות  מגבלות 

 לחלק דיבידנדים, בכפוף להוראות חוק החברות, בדבר עמידה במבחני חלוקה.  ןיכולת 

אין לה    2021במרץ,    31  , נכון ליום, החברה הינה חברת מו"פ ומשכך התשקיףתאריך  נכון ל 6.4.4

 .יתרת עודפים ראויים לחלוקה
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 מידע אחר  -חלק שני 

  כספי לגבי תחומי הפעילותמידע  6.5

כל הכנסות הקבוצה בתחומי פעילותה הינן מחיצוניים, ואין לקבוצה מיעוט אשר לו   6.5.1

 מיוחסות חלק מהכנסות החברה במאוחד.  

מידע כספי על כלל פעילותה של הקבוצה, לפי תחומי פעילות, בהתאם לדוחות  להלן   6.5.2

 :)באלפי ש"ח( האחרוניםהפרופורמה השנתיים ודוחות הפרופורמה 

 931.12.201לשנה שהסתיימה ביום  2031.12.20שהסתיימה ביום לשנה   

 
"תחום  

 לבנט"
"תחום  

 השירותים" 
  התאמות

 ואחרים
 מאוחד 

"תחום  

 לבנט"
"תחום  

 השירותים" 
  התאמות

 ואחרים
 מאוחד 

 2,202 ( 70) 1,881 391 7,113 ( 167) 6,608 672 ת הכנסו

)הפסד(   רווח

 ( (989 - ( (915 ( 74) ( (1,834 ( 5) ( (1,994 165 מס פניל

  על מסים

 2 - 2 - 2 - 2 - הכנסה

  רווח

   )הפסד(

 לתקופה 
165 1,996) ) (5 ) 1,836) ) (74 ) 917) ) - 991) ) 

 

 20.203.31לושה חודשים שהסתיימו לש .21.20331ביום   ושהסתיימלושה חודשים  לש 

 
"תחום  

 לבנט"
"תחום  

 השירותים" 
התאמות  

 ואחרים
 מאוחד 

"תחום  

 לבנט"
"תחום  

 השירותים" 
התאמות  "

 ואחרים
 מאוחד 

 1,104 (54) 970 188 4,047 42 4,001 88 הכנסות 

רווח  

הפסד(  )

 לפני מס
(2,331) * 114 (84 ) (12,30 ) 37 (598 )  --- (561 ) 

 

 



 10 - ו                                                                                 

 

 31.12.2019ליום   31.12.2020ליום  

 
"תחום  

 לבנט"

"תחום  

 השירותים" 
התאמות  

 ואחרים
  מאוחד 

"תחום  

 לבנט"

"תחום  

השירותים 

 " 

התאמות  

 ואחרים
 מאוחד 

 246 ( 11) 128 129  621 ( 18) 435 204 נכסים 

 1,975 ( 11) 1,031 955  4,194 ( 13) 3,342 865 התחייבויות 

 

 20.203.31יום ל  31.3.2021יום ל 

 
"תחום  

 "לבנט
"תחום  

 " השירותים
  התאמות

 ואחרים
  מאוחד 

"תחום  

 "לבנט

"תחום  

השירותים 

 " 

  התאמות

 ואחרים
 מאוחד 

 335 ( 27) 254 108  3,869 511 3,244 114 נכסים 

 2,624 ( 27) 1,672 979  6,777 ( 50) ** 5,802 1,025 התחייבויות 

 יצוין, כי הפעילות הנוספת מוצגת בתוך נתוני תחום פעילות לבנט ותחום פעילות השירותים.

  ןהינ ,  2021ברבעון הראשון בשנת  "  לבנט מתוך הוצאות "תחום  ש"ח  יאלפ  2,318סך של          *

יועצים של החברה והינם חד פעמיות להנובעות מהקצאת אופציות  חד פעמיות  הוצאות  

  3.4.1. לפרטים נוספים אודות הקצאת האופציות, ראו סעיף  ואינם הוצאות תזרימיות

   לתשקיף.

השירותים"  תחום  " רשומים כיום כהתחייבויות לבעלי מניות בה   ש"חאלפי    375סך של      **

ובגין  ל  ומרו י חשבון  על  בחברה    מניותפרמיה  להם  בכפוף שהוקצו  וזאת  המרכזית 

פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי  -להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על 

בסעיף   כמתואר  בקבוצה  לפרטי לתשקיף  6.1.2המבנה  סעיף  ,נוספים  ם.   8.2.1.4  ראו 

 . לתשקיף

   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים 6.6

יש להם  , אשר קבוצה ההתפתחויות שונות בסביבה המקרו כלכלית של ומגמות, אירועים להלן מספר 

 :  והתפתחותה של הקבוצה בכללותה  העסקיות יהעשויה להיות להם השפעה מהותית על תוצאותאו 

   התפשטות נגיף הקורונה 6.6.1

העולם    2020בתחילת שנת   ,  (COVID-19)  "קורונה" מסוג    חדש  גיף נהחל להתפשט ברחבי 

ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות המגיפה ואי הוודאות  על ידי  אשר הוכרז  

לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות ולפעולות  באשר לקצב התפשטותה, למשך הזמן שיידרש  

הממשלה   ידי  על  ינקטו  שננקטו  שיידרש  השונות  הזמן  ולמשך  המגיפה  עם  להתמודדות 

 .  , ובין היתר גם בישראל ובאוקראינהשבר כלכלי עולמילתהליך החזרה לשגרה, הביאו למ
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רבים   באזורים  הכלכלית  הפעילות  בהיקפי  ירידה  חלה  הנגיף  התפרצות  שמאז  בתקופה 

הגלובלית   הכלכלית  הפעילות  התמתנות  להמשך  חשש  קיים  בישראל,  לרבות  בעולם, 

רבים בשווקים  חדה  תנודתיות  מורגשת  וכן  ארוכות,  זמן  לתקופות  )ריאליים    והמקומית 

עליה  בופיננסיים כאחד(, המתאפיינים באי וודאות גבוהה, אלו באו לידי ביטוי, בין היתר,  

 . בתנודתיות ובסיכון

כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטו באזורים רבים  

הלות של צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתק , לרבות בישראל,  בעולם

,  2021לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת  למרות האטה בהתפשטות הנגיף בישראל  .  אנשים

חלה עלייה בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי  בחלק ניכר ממדיות העולם  

"  ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת עוצמתה, לרבות חשש מ"גל

עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים    של תחלואה ובקשרנוסף  

 בכך. 

במספר גורמים    ורחב ותלוי בעיקר  ומנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינ להערכת החברה,  

אינ עד    םאשר  שיחלוף  הזמן  משך  היתר:  ובין  החברה,  כלל  בשליטת  התחסנות  להשלמת 

הפעילות  האוכלוסיה   על  ההגבלה  היקף  ללנגיף,  עד  לנגיף    האוכלוסיה  התחסנותהעסקית 

 . העולם יהממשלות השונות במשק  של ורמת התמיכה 

על מרבית ענפי המשק   השלכה שליליתהערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר  

פגיעה בשוק ה  גם  ובעקבות זאת עשויה להיות  ל IT-בדרגות שונות,  יחד עם זאת,    קבוצה. 

ללקוחות   מועטה  ו  בענפים חשיפה  ישיר  באופן  נפגעו    ענף )דוגמת    משבר מה  מהותיאשר 

כי  המלונאות  וענף  התיירות  ענף,  האופנה  ענף,  התעופה לציין  יש  לעיל  המפורט  למרות   .)

ה להיערך בזמן קצר לעבודה    הקבוצההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות  בעקבות 

כגו  החברה  של  הפעילות  ממגזרי  בחלק  הפעילות  בהיקפי  עלייה  חלה  פתרונות  ןמהבית   :

. הנהלת  מרחוק  ושליטה   בקרה ,  ניטורוכן האצת פרויקטים הכוללים    ענן מערכות מבוססות  

השינויים   אחר  לעקוב  ממשיכה  נגיף  החברה  התפרצות  השפעות  בדבר  וההתפתחויות 

השלכות    ,, להערכת החברהלתאריך התשקיףהקבוצה.    העסקית שלפעילותה    הקורונה על

התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה מהותית על  

כן, להערכת  פעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. כמו  

 .החברה, אין להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה 

כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות    ,בהקשר זה יש לצין

, כאשר במועד זה אין  יםטיפול בנגיף, המשך התפשטותו והשפעתו על המשק ות העולם במדינ

להעריך את ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה    באפשרות החברה 

 כחברת מחקר ופיתוח.בכלל ובפרט 

אודות   נוספים  הקורונה  לפרטים  הנגיף  על  השפעתו  סעיף  קבוצהואופן  ראו  דוח  ל 1.2.1, 

   .הדירקטוריון
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 ההון   שוקי מצב כלכלי ב 6.6.2

ול הישראלי  וודאות  - אילמיתון  בשוק  על  כלכלית  לרעה  השפעה  להיות  עשויה  העולמי,  או 

לגייס הון נוסף, לצורך השלמת פיתוח מוצריה והרחבת פעילותה, בשים הקבוצה  יכולתה של  

מזומנים   תזרים  ייצרה  טרם  אשר  ופיתוח  מחקר  חברת  הינה  שהחברה  לכך  מספקים  לב 

   למימון פעילותה השוטפת.

    תנודות בשערי מטבע 6.6.3

שה ומוכרת  שווקמקבוצה  מאחר  ב  מוצריה את  ת  שונות  ושירותיה  העולם,  מדינות  ברחבי 

כל  במטבע   ולאור זאת שדולר, אירו, או  בינלאומי סחיר אחר,  עיקר הוצאותיה של  מטבע 

ב הינן  ובהחברה  הנובעים  ש"חדולר  לסיכונים  חשופה  ותהיה  ייתכן  כי  מעריכה  החברה   ,

,  ו/או לעומת דולר לעומת השקל החדששונים משינויים שיחולו בשערי החליפין של מטבעות  

 עתיד.  ואלה עלולים להשפיע על רווחיותה ב

 מגבלות רגולטוריות כלליות  6.6.4

בתחו ההביקושים  של  הפעילות  היתר,  מושפעים  קבוצהמי  בין  ורגולציות  ,  מרפורמות 

ובינלאומיות,   כגוןמקומיות  והפיננסים,  הבנקאות  בתחומי  בתחום    לרבות  הרגולציה 

השקיפות  הבנקאות את  להגביר  הפעילות    במטרה  הסיכונים  ניהול  על  לפקח  במטרה  או 

שינויים ברגולציה כגון אלה עשויים לייצר  .  אבטחת המידעובתחומי הפרטיות ו,  הפיננסית

 .הקבוצהוהשירותים המסופקים על ידי   ביקושים למוצרים ולשירותים מסוג המוצרים

של  הפעילות  מי  יוחדים החלים על תחולפרטים אודות מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מ

 .  להלן 6.8.1.2-ו 6.7.1.2פים ראו סעי ,הקבוצה

 התפתחויות טכנולוגיות  6.6.5

דינאמיים, בשווקים  מתאפיינים  הקבוצה  של  פעילותה  התפתחויות    תחומי  קיימות  בהם 

המוצרים ואיכות  רמת  על  המשפיעות  מגוונות  בשוק  והשירותים    טכנולוגיות  הקיימים 

המתמיד ותאמתם  הו   ושיפורם  הלקוחות  שוניםלדרישות  הקבוצה  .  לתקנים  של  סיכוייה 

הטכנולוגיה   בחזית  ושירותיה  מוצריה  על  לשמור  ביכולתה  תלויים  בפעילותה  להצליח 

 בתחומים בהן היא פעילה. 

 מלחמת דונבאס  6.6.6

לפיתוח סביבת עבודה    םתור,  סמוך לגבול הרוסיהבאוקראינה  דונבאס חבל המלחמה ב מצב 

סלולרית  ההפרעות תכופות לאינטרנט ולתקשורת  , לרבות בשל  שלילית לאנשים מאותו אזור 

אולם, ככל שמצב המלחמה כאמור ישאר במתכונת  על תפוקת העובדים. המשפיעות ישירות 

דומה לזו הקיימת היום, ההשפעה על החברה צפויה להיות לא מהותית שכן מרכזי פעילותה  
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רה נמצאים במרחק רב מאזורי הלחימה ולא מורגשת בהם השפעה מהותית על שוק  של החב

העבודה המקומי. יחד עם זאת, התפשטות המתיחות לאזורים המרוחקים מחבל דונבאס,  

לפירוט נוסף בדבר .  מתאימיםעשויה להשפיע על יכולת החברה לאתר ולהעסיק אנשי מקצוע  

 . דוח הדירקטוריוןל 1.2.2סעיף  והקבוצה, רא על פעילות ס  אמלחמת דונבהשפעת 

 על המשפיעים החיצוניים והגורמים הכללית  הסביבה בדבר בסעיף זה, המובא המידע

 של סובייקטיביים ואומדנים הערכות עלאך ורק   המתבסס  מידע  כולל  קבוצהה פעילות

,  כללית תמונה לתת כדי בהם יש,  החברה  להערכת אולם,  העבר בניסיון בהתחשב החברה

באופן  לגבי ,  מדויקת  אינה אם גם המשפיעים  החיצוניים  והגורמים  הכלכלית  הסביבה 

 .הקבוצה פועלת בהם השווקיםמהותי על 
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחום הפעילות   -חלק שלישי 

  פלטפורמת לבנטפיתוח, והפצה של  -תחום פעילות לבנט  6.7

  מידע כללי על תחום הפעילות 6.7.1

 הפעילות ושינויים החלים בו  םמבנה תחו 6.7.1.1

האחרונות,   לשנים  ההון  שביקשו  פרטיים    יםמשקיעעד  בשוקי  ערך  בניירות  לסחור 

ל  "( סוחרים פרטייםבעולם )" ידע ל וכן    זמינות גדולה למהלך המסחר השוטף נדרשו 

, דבר שהקשה מאוד על פעילותם והרחיק סוחרים פרטיים פוטנציאליים  בסיסי מסוים

המ ל.  הוןשוקי  במיוחד  לפעילות המסחר חשוב  זמין  להיות  פרטיים  הצורך  סוחרים 

לטווח ארוך  הסוחרים בניירות ערך לטווח קצר של ימים ואף פחות מכך )לעומת מסחר  

המסחר השוטף זמינות לנתוני  המחייב ניתוח הנתונים של החברות הנסחרות ופחות  

אדם שרצה לקנות או  כך למשל,    בעולם הולך וגדל.  , שמספרם(םשלהבניירות הערך  

נייר ערך מסוים במגבלת שער עם מגבלת שער  ספיציפית  צריך לתת פקודה  ,  למכור 

יום בסוף  מתאפסת  בוצעה  שהייתה  לא  הפקודה  אם  מכך,    . המסחר  מאחר  יתרה 

 ה לביצועשל הברוקר עד ממתינה בספר הפקודות  פקודה שניתנה על ידי אותו אדם  הש

השער,  במגבל האשראי  ת  ל  תמנוצל הסוחר    שלמסגרת  באפשרותו  פקודות ואין  תת 

את שומרת  משנה את כללי המשחק בהקשר זה בכך שהיא    פלטפורמת לבנט.  נוספות

הסוחר   של  העסקה  לפקודת  המסחר  בהתקיים)  ביצועהעד  "הטריגרים", נתוני   , 

וזאת  בפקודה(שנקבעו   האשראי  מחלק    "לנצל"מבלי  ,  דבר  של  ממסגרת  הסוחר, 

יכול  בכך למעשה נוספות ואסטרטגיות קניה ומכירה ולהפעיל לבנות  המאפשר לסוחר 

   תוך כדי גידור הכניסה והיציאה מפוזיציה. שלו, המסחרהיקפי את  הסוחר להגדיל 

בכך שהיא מנגישה   , בין היתרלבנט משנה את עולם המסחר בניירות ערךפלטפורמת  

לאנ המסחר  האסטרטגיה את  על  בתקופה  פעם  להחליט  יכולים  אשר  פרטיים  שים 

באופן   נו וית   " את העבודה  םעבור   ויעש"  פלטפורמת לבנט שלהם והאלגוריטמים של  

 .  בהתאם לאסטרטגיה שהתבקשה למערכת המסחרמתאימות  הוראות אוטומטי 

אצל   לבנט(  לקוח  של  )הלקוח  הסוחר הפרטי  של  בחשבון  עצמן תבוצענה  העסקאות 

לבצע פעולות מסחר בניירות ערך על פי הרגולציה ך  מוסמצד ג' ש   לקוח לבנט ו/או אצל

, ותוך שימוש במערכות המסחר של אלו. לאחר קבלת החלה על הבורסה הרלוונטית

התראה מפלטפורמת לבנט, כל הוראת ביצוע תוזרם בפועל לבורסה הרלוונטית רק על 

משכך,  מתנהל חשבונו של הסוחר הפרטי.    ידי לקוח לבנט או על ידי אותו צד ג' אצלו

כל   אין  לקוחותללבנט  של  פוזיציות  עקב  ידי   חשיפה  על  אלו  פוזיציות  מימוש  ו/או 

 . פלטפורמת לבנט
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הפוטנציאליים   ללקוחות  תאפשר  לבנט  כאמור להציע  פלטפורמת  האפשרויות  את 

לגייס  באמצעותהפועלים  פרטיים  הלסוחרים   בידם  לסייע  ובכך  פרטיים ם  סוחרים 

  חדשים ולשמר את הקיימים.

 :הפוטנציאליים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריותהלקוחות 

על  כים  שמוסמפים  גו  • פי הרגולציה החלה  על  בניירות ערך  לבצע פעולות מסחר 

הבנקים  "(סוחרים  ברוקרים")הרלוונטית  בורסה  ה את  כוללים  אלו  גופים   .

 Citi-ו  Fidelity  ,charles schwab)למשל,    םהגדולים יותר וברוקרים גדולים וותיקי

Bank)  ,לצד כמה ברוקרים "מהדור החדש" המציעים את שירותיהם, בין היתר ,

 .  Interactive brokers, Trade station-ו Robinhood, דוגמת אתר באופן מקוון

שאינ • רוצים    םגופים  אך  ערך,  בניירות  מסחר  פעולות  בעצמם  לבצע  מוסמכים 

גופים אלו  .  "(ברוקרים שאינם סוחרים)"   להציע ללקוחותיהם לסחור בניירות ערך

יותר   קטנים  בנקים  "כוללים  וTier 3)המכונים   "-"Tier 4)" מהם אחד  שלכל   ,

עד   לפחות  לקוחות עשרות  אלפי  להציע    מאות  שרוצים  אחרים  גופים  וכן 

. על  על פי רוב באופן מקווןללקוחותיהם הסוחרים הפרטיים לסחור בניירות ערך,  

מנת שלקוחות הברוקרים שאינם סוחרים יוכלו לבצע עסקאות באופן מקוון ובזמן  

שבאמצעותם תתבצענה פקודות    לחיבור עם ברוקרים סוחריםאמת, הם נדרשים  

     .המסחר בפועל

האחרונות בעולם    בשנים  המובילים  ההון  בשוקי  לראות  וחדה ניתן  עקבית  צמיחה 

פרטיים סוחרים  של  המסחר  משמעותית בהיקפי  עליה  לראות  ניתן  מכך  כתוצאה   .

הלקוחות הפוטנציאליים באמצעות  בפעילות המסחר של סוחרים פרטיים המבוצעות  

ם, המבקשים להתחרות  רבילקוחות פוטנציאליים  של  לשוק  הצטרפות  הותיקים, לצד  

גם משבר הקורונה תרם לכניסת סוחרים  על פעילות המסחר של הסוחרים הפרטיים.  

ההון   לשוקי  חדשים  שגרמו    -פרטים  העולם  רחבי  בכל  שהוטלו  הסגרים  בשל  הן 

ו אותו בדמות מסחר בשוקי ההון, והן בשל אלאנשים רבים שחיפשו לעצמם עניין מצ

הכפויו והחופשות  הפיטורים  שחיפשו  גלי  אנשים  ההון  לשוקי  שהביאו  מעבודה,  ת 

 .5מקורות הכנסה בלא לצאת מהבית 

הינה למעשה ממשק מסחר המתממשק למערכות המסחר המופעלות פלטפורמת לבנט  

ברוקרים ידי  הסוחרים  על  "שער  את  ומהווה  הגישה ,  של  הפרטיים,  סוחרים  " 

 למערכות המסחר.הלקוחות הפוטנציאליים, קוחותיהם של ל

 __________________________ 

5 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334490 

 

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001334490
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עבור הלקוחות הפוטנציאליים שהינם ברוקרים סוחרים, למשל בנקים "מסורתיים",  

ערך   בניירות  מסחר  בתחום  הכלים,  כאחד  או  ככלי,  משמשת  לבנט  פלטפורמת 

הרגילים  מהאפליקציה  ו/או  האינטרנט  מאתר  כחלק  ללקוחותיהם  המוצעים 

 המשמשים את לקוחותיהם. 

הבנק  בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ )"המותקנת בכך למשל, פלטפורמת לבנט  

של  פועלת  "(  הבינלאומי ובאפליקציה  האינטרנט  ועומדת    הבינלאומיהבנק  באתר 

של   )לרבות  לשימושם  בע"מ  לישראל  הראשון  הבינלאומי  הבנק  לקוחות לקוחות 

 בקבוצת  אחר  גוף  כל  ללקוחות וכן( ויובנק  החייל   אוצר,  פועלי אגודת ישראל  המותגים

לבנות  רוצים  , אשר  "(קבוצת הבנק הבינלאומי)"  "מבע  מסד  בנק  כגון  הבינלאומי  הבנק

תנאים  אסטרטגיות מסחר  ולממש   על התקיימות  לקבל התראות  ו/או  ערך  בניירות 

עם   החברה  התקשרות  אודות  נוספים  לפרטים  המסחר.  במהלך  הבנק  מסוימים 

 להלן.  6.7.18.1סעיף  ואהבינלאומי, ר

לבנט   פלטפורמת  סוחרים,  שאינם  ברוקרים  שהינם  הפוטנציאליים  הלקוחות  עבור 

שלה באפליקציה  ו/או  האינטרנט  באתר  מוטמעת  להיות  לשמש יכולה  או  ם 

ל לבנט  בכוונת  בנוסף,  ערך.  בניירות  למסחר  ייעודית  ללקוחות  כפלטפורמה  הציע 

ל הפלטפורמה  באמצעות  להתחבר  כאמור  סוחריםפוטנציאליים  חיבור  ברוקרים   ,

, פקודות מסחר בפועל  הנדרש לברוקרים שאינם סוחרים כדי שלקוחותיהם יוכלו לבצע

 לעניין זה, ראו סעיףוזאת באמצעות שיתופי פעולה בין לבנט לבין ברוקרים סוחרים. 

לבנט    6.7.18.7 מזכר ההבנות שחתמה  עם     .Tradier Brokerage Incעםלהלן, בקשר 

"(Tradier)"    .שהינה ברוקר סוחר, לשיתוף פעולה כאמור  

, שתמותג לפי White Label, בתצורת  לקוחות הפוטנציאלייםלבנט מוצעת לפלטפורמת  

הבינלאומי  בנק  הפועלת ב  פלטפורמת לבנטכל לקוח פוטנציאלי. כך למשל,  דרישות  

כל לקוח פוטנציאלי תחת שם מסחרי שנבחר על ידי הבנק הבינלאומי.  כאמור, ממותגת  

  יוכל גם לקבוע אילו מהיישומים האפשריים תחת פלטפורמת לבנט יוצעו ללקוחותיו

הפרטיים ללקוחות  הסוחרים  לתת  במטרה  הכל  צרכיו,  פי  על  יישומים  ולהוסיף   ,

הם ובכך חווית המשתמש של לקוחותי טבי של  הפוטנציאליים ערך מוסף בשיפור המי

 לקוחות חדשים.משוך לשמר את לקוחותיהם הקיימים ול

  6.7.2  סעיף  ולבנט, רא  פלטפורמתהאפשרויות והיישומים של  לפרטים נוספים אודות  

 להלן. 

נים האחרונות התאפיינו בגידול עקבי בהיקפי המסחר בשוקי ההון בעולם השכאמור, 

סעיף   ניכר    6.7.1.3)ראו  בגידול  היתר,  בין  התאפיין,  אשר  הלהלן(,  סוחרים  במספר 

את להלן  תרשים  ניתן לראות ב,  כך למשליקפי המסחר שהם מבצעים.  הב הפרטיים ו

דרך   המנוהלים  הנכסים  שווי  ביותר הסוחרים  הברוקרים  שבעת  צמיחת  הגדולים 
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שנת  לאורך  החברות     2020מאז,  מרבית  וכעת  הברוקרים  פרצו  חדשים  שיאים  ם  ההללו 

 יותר נכסים מאי פעם.   יםיותר לקוחות ומחזיקמשרתים 

בגובה   ממוצעת  צמיחה  של  סולידי  צפי  פי  נתוני    בשנה  13%על  את  בחשבון  לוקח  )שאינו 

ניתן להניח שעד שנת    -   2016-2019שנים  כפי שנראה ב  (2020הצמיחה המואצים בתחום בשנת  

יעמוד על סדר גודל  הגדולים כאמור    לקוחות אצל הברוקריםסך הנכסים המוחזק בידי    2027

כי מדובר אמנם בנתונים אודות שבעת הברוקרים הגדולים,    ,יודגש  כפול מהשווי שלו כיום.

ע פועלים  בשוק  ברוקרים  שאך  מאות  ואף  המציעים  רות  אחרים  פוטנציאליים  ולקוחות 

 .  לסוחרים פרטיים לפעול דרכם

הגידול החד במספר הסוחרים הפרטיים הביא לתמורות בשוק הלקוחות הפוטנצאליים של 

 ערך.  ירותגופים המציעים ללקוחותיהם לסחור בני  -לבנט 

האחרונות   בבשנים  לראות  בעולם  ניתן  נוספות  ובמדינות  היוצאים  ארה"ב  רבים  גופים 

צעירים  בפרט את אלו האת הסוחרים הפרטיים, ובמטרה למשוך  וחדשניות  ביוזמות חדשות 

רובם של גופים אלו הינם   ., לפעול דרכםלעולם ההשקעותלראשונה  פיםשמהדור החדש הנח

כברוקרים   ופועלים  הנדרשים  הרישיונות  את  קיבלו  חלקם  אך  סוחרים,  שאינם  ברוקרים 

 סוחרים.  

 __________________________ 

6 statistics-brokerage-ch/onlineascent/resear-https://www.fool.com/the 

https://www.fool.com/the-ascent/research/online-brokerage-statistics


 18 - ו                                                                                 

 

 גופים אלו מצליחים למשוך אליהם סוחרים פרטיים רבים משני טעמים עיקריים: 

חיתוך חד בעלויות המסחר ביחס לאלו שהסוחרים הפרטיים נדרשו לשלם קודם לכן    ראשית,

לבנקים ולברוקרים הותיקים, שהיוו את האופציה הכמעט בלעדית לביצוע עסקאות בניירות  

"  עמלות אפס"של  יצאו במבצעים    Robinhoodאתרים כמו  כך למשל,  ערך על ידי סוחר פרטי.  

  להוריד הברוקרים הותיקים והגדולים  הבנקים וואילצו את    פרטייםשמשכו המוני סוחרים  

 . על מנת להשאר בתחרות  באופן משמעותיאף הם את העמלות 

לסוחרים הפרטיים מעניקים לאלו חווית משתמש שונה    שהם מציעים  מסחרמשקי המשנית,  

 .בנקיםושל ה  של הברוקרים הותיקיםהמיושנים  המסחר  ממשקי  מזו אליה הורגלו ב  ןלחלוטי

החדש מהדור  המסחר  באמצעות    ממשקי  לרבות  זמן,  ובכל  מקום  מכל  נגישות  מאפשרים 

ומאוד   מהיר  פשוט,  באופן  עסקאות  וביצוע  מסחר  הוראות  ומתן  הסלולרי  הטלפון 

אינטואיטיבי, וזאת לצד ערכים מוספים לסוחר הפרטי, כמו נגישות למידע בזמן אמת או,  

בניית אסטרטגיות השקעה והוצאתן אל הפועל. משכך, כפי שמוצע למשל בפלטפורמת לבנט,  

  ומהווהתחום ממשקי המסחר מקבל תשומת לב תקשורתית ועסקית רבה בשנים האחרונות  

הלקוחות הפוטנציאליים על תיקי ההשקעות של הסוחרים  את אחד ממוקדי התחרות בין  

   הפרטיים. 

המאסיבי   התקשרותי  והסיקור  החדש"  מהדור  "הברוקרים  של  הגדולה  הצמיחה  אף  על 

שליווה את צמיחתם, חלק גדול מהסוחרים הפרטיים עדיין פועלים דרך הבנקים והברוקרים  

הפרטיים  הסוחרים  אחוזים מכלל    97%-, כ, בישראל2015נכון לשנת  . כך למשל  המסורתיים

וזאת על אף שהבנקים מציעים מערכות מסחר מיושנות יותר  ,  7יםבוחרים להשקיע דרך הבנק

  גבוהות יותר.  וגובים עמלות 

נראה שמאז גם בישראל עלו היקפי המסחר של הסוחרים הפרטיים שאינם מבוצעים על ידי  

אך   מאחורי  הבנקים,  מפגרת  ישראל  זה  כמו  מפותחים    שווקיםבמובן  השוק  אחרים, 

לסחור דרכן ביתר  סוחרים הפרטיים  פלטפורמות חדשניות המאפשרות ל ב מוצף  ההאמריקאי  

 .  נוחות ובעמלות זולות

, לצד כניסתם לשוק של סוחרים  לפלטפורמות המסחר החדשניות  יהםקוחותלהמשיכה של  

מבוטלים,   לא  במספרים  חדשים  גם  מפרטיים  והברוקרים  חייבת  הבנקים  סוחרים  את 

סוחרים  לצאת מאזור הנוחות שלהם ולהצטרף לתחרות על כיסם של ה האחרים  הוותיקים  

הסוחרים  הפרטיים, לפני שאלו יעזבו אותם, וביתר שאת, לקבל נתח מהשוק ההולך וגדל של  

 חדשים. הצעירים ו ם ההפרטיי

, לצד הפחתת העמלות,  גם הבנקים והברוקרים הותיקיםעל מנת לעמוד בתחרות, נדרשים  

 __________________________ 

7https://www.isa.gov.il/ופרסומים/%20הודעותReports/177/Documents/Brokerage_Market_Competition_Final.pdf   

https://www.isa.gov.il/הודעות%20ופרסומים/Reports/177/Documents/Brokerage_Market_Competition_Final.pdf
https://www.isa.gov.il/הודעות%20ופרסומים/Reports/177/Documents/Brokerage_Market_Competition_Final.pdf
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ל המתאימים  לשימוש  ונוחים  חדשניים  מסחר  ממשקי  הפרטיים  להציע  זהסוחרים    מסוג 

   והכרחיים על מנת למשוך אותם כלקוחות.

ברוקרים סוחרים וברוקרים    -הלקוחות הפוטנציאליים  משכך החברה מעריכה כי כלל שוק  

החלפת  שדרוג ובשנים הקרובות הליך מהיר של  יעבור    -שאינם סוחרים, חדשים כותיקים  

הביקוש הקיים והצפוי לממשקי מסחר מתקדמים, יענה בחלקו על    ממשקי המסחר שלהם.

פיתוח שיערכו   ידי ספקים  הלקוחות הפוטנציאליים  בקרב    in-houseידי הליכי  על  ובחלקו 

 חיצוניים דוגמת לבנט. 

לקוחותיה הפוטנציאליים ובדבר השינויים הצפויים בשווקים   בדבר  החברה של הערכותיה

 בחוק המונח כמשמעות עתיד פני צופה מידע  בגדר כאמור לעיל הן  בתחום פעילות לבנט

לפעילותה   בנוגע כיום החברה בידי  הקיים המידע על מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות

או    הכול,  כות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחשועל הער

 להתממש באופן שונה מהותית.  העשויאו , החלק

 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.7.1.2

 . להלן 6.7.17למגבלות ופיקוח על תחום הפעילות, ראו סעיף 

   שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו 6.7.1.3

 צמיחת הסוחרים הפרטיים  

בסעיף   גרמה    6.7.1.1כמפורט  החדשות  המסחר  פלטפורמות  של  צמיחתן  לעיל, 

בארה"ב.   בעיקר  חדשים,  פרטיים  סוחרים  של  לשוק  החדשים לכניסתם  הכספים 

ההון בארה"ב שנמשכת,    שוקיהביאו למגמה של עליית מחירים ב ההון  שוקילשנכנסו 

 .  2020 ,מאז חודש מרץהלכה למעשה, 

ההייפ התקשרותי סביב פלטפורמות המסחר  עם    השילוב של עליות המחירים כאמור

חדשים  הובילו  החדשניות   פרטיים  לשוקסוחרים  להגדלת  ו  בעולם  המניות   ילהכנס 

על ידי    מניות נוספותהיקפי המסחר של סוחרים פרטיים שכבר פועלים בשוק. רכישת  

כנס  ינוספים להסוחרים פרטיים  , דבר המעודד  השערים  המשך עליות אלו, שומרת על  

   וחוזר חלילה.ם לשווקי

סגרים  הן בשל ה  -ההון    שוקיחדשים ל סוחרים פרטים  גם משבר הקורונה תרם לכניסת  

העולם  שהוטלו   רחבי  עניין  ל  מושגרבכל  לעצמם  שחיפשו  רבים  אותו    ומצאאנשים 

בבדמות   מעבודה, ההון,    י שוקמסחר  הכפויות  והחופשות  הפיטורים  גלי  בשל  והן 

 . שחיפשו מקורות הכנסה בלא לצאת מהביתההון אנשים  שוק שהביאו ל

אלו,   מכל  אפריל    2020נובמבר  בחודשים  כתוצאה  ל  ,2021עד    ההון  שוקיהוכנסו 



 20 - ו                                                                                 

 

שהוכנסו    מיליארד  452-לסכום של כ  שוואהוזאת בהמיליארד דולר,    569- כ  בארה"ב

 . 2020-20098לשווקים בשנים  

מהברוקרים המקוונים הגדולים בעולם,  ,  Charles Schwabעל פי מחקר שנערך על ידי  

. 2020מכלל הסוחרים הפרטיים שפועלים באמצעותו החלו את פעילותם בשנת   15%-כ

ההשקעות   בנק  הערכת  פי  שנת  JMPעל  בתחילת  נמשכה  זו  מגמה  כשמספר    2021, 

של   ינואר    7.8מוערך  בחודשים  ההון  לשוקי  נכנסו  חדשים  פרטיים  סוחרים  מיליון 

 . 20219ופברואר,  

 שינויים במודל הפעילות של הלקוחות הפוטנציאליים 

בעבר, הגופים הכמעט יחידים שהציעו לסוחרים פרטיים את האפשרות לסחור בניירות 

האחרים המסורתיים  סוחרים  והברוקרים  הבנקים  היו  אחד ערך  מצד  אלו,  גופים   .

מהעמלות   שני  הגבוהות הרוויחו  ומצד  הפרטיים  מהסוחרים  לסוחרים    שגבו  הציעו 

מסחר   אטרקטיבי  ממשק  ולא  ליתן  פשוט  בכלל,  אם  הפרטיים,  לסוחרים  שאיפשר 

מעודכנים שוק  נתוני  בלא  אפילו  לרוב  בודדות,  מכירה  או  קניה  לפרטים    .הוראות 

  6.7.1.5נוספים אודות ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום ממשקיע המסחר, ראו סעיף  

 להלן.  

להעביר את חשבון המסחר שלו  רבה פחות קשה מבעבר  ה , לסוחר פרטי  יחד עם זאת

. משכך, גישת "אפס העמלות" שהחלה על ידי  המציע תנאים עדיפיםמגוף אחד לאחר  

כמו   רבים  Robinhoodאתרים  פרטיים  סוחרים  אליהם  רוב ,  ומשכה  את  אילצה 

הלקוחות הפוטנציאליים של לבנט ליישר קו ולהפחית את עמלות המסחר לאפס או  

הפגיעה האנושה בעמלות המסחר שהיוו את מקור ההכנסה העיקרי של  קרוב ל כך. 

בשחקנים   בעיקר  פגעה  בתחום  ו עבור    שכן   הקטנים,השחקנים  הברוקרים  הבנקים 

יחד יחסית שניתנים על ידם  הם שירותים שוליים  המסחר  הגדולים שירותי  סוחרים  

 .וכיוב  עם שירותי מימון ואשראי, ניהול וייעוץ השקעות

מ ובמיוחד אותם אתרים גבשל  לרבות  הפוטנציאליים,  העמלות, הלקוחות    מת אפס 

אשר החלו את המגמה ואשר פעילות המסחר של הסוחרים הפרטיים    Robinhoodכגון,  

העיקרית,   פעילותם  רווחים  יםנאלצהיא  לייצר  חדשות  דרכים  פרסום, ,  לחפש  כגון 

בחוז  מסחר  כגון  מסויימים  שירותים  על  עמלות  מתן  ,יםגביית  בחשבון    או  מינוף 

 __________________________ 

8-the-than-months-5-stla-the-in-stocks-into-money-more-put-have-https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors

combined.html?recirc=taboolainternal-years-12-previous 

9-the-during-start-their-got-crowd-investing-retail-the-of-chunk-large-04/08/ahttps://www.cnbc.com/2021/

shows.html-survey-schwab-pandemic  

https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.cnbc.com/2021/04/09/investors-have-put-more-money-into-stocks-in-the-last-5-months-than-the-previous-12-years-combined.html?recirc=taboolainternal
https://www.cnbc.com/2021/04/08/a-large-chunk-of-the-retail-investing-crowd-got-their-start-during-the-pandemic-schwab-survey-shows.html
https://www.cnbc.com/2021/04/08/a-large-chunk-of-the-retail-investing-crowd-got-their-start-during-the-pandemic-schwab-survey-shows.html
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 .וכן גביית תשלום על שירותי ערך מוסף לסוחרים הפרטיים  המסחר ושימוש בשורטים

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  6.7.1.4

במאפייני  ושינויים  הפעילות  תחום  של  בשווקים  התפתחויות  אודות  לפרטים 

 לעיל.  6.7.1.3-ו 6.7.1.1עיפים ס או רלקוחותיו, 

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות  6.7.1.5

המהפכה הטכנולוגית של שני העשורים הקודמים, לא פסחה על שוקי ההון בכלל, ועל  

 פרטיים לסחור בשוקי ההון, בפרט. סוחרים  היכולת של 

שבו   נדרש  ממצב  ההון  בשוקי  לסחור  שביקש  פרטי  למשאדם  הברוקר לגשת   רדי 

, לחתום פיזית על הסכם התקשרות ולאחר מכן לתת לברוקר הוראות מסחר הסוחר

אדם להוריד   ל)פשוטות בלבד( בפקס או במקרה הטוב באמצעות הטלפון, יכול כיום כ 

של   או  אפלקיציות  לבנט  של  הפוטנציאליים  מהלקוחות  לאתר  איזה  ,  שלולהתחבר 

 , באופן מקוון, את הוראות הקניה או המכירה שברצונו לבצע.  ובקלות  וליתן במישרין

ההנגשה של מסחר בשוקי ההון לכל אדם באמצעות הטלפון החכם או המחשב שלו, 

הנגבות   בכלל(  )אם  הנמוכות  העמלות  בשוקיכ בצירוף  הגורמים ום  אחד  הינה   ,

י  המשפיעים ביותר על הצמיחה העקבית שנרשמת במספר הסוחרים הפרטיים בשוק

     ההון ובגידול היקפי ההשקעות המבוצעים על ידם.

המתאר את הגידול בהורדות אפליקציות השקעות במחצית הראשונה    10להלן תרשים 

סוחרים  , שמעיד על הצמא של ה2019לעומת התקופה המקבילה בשנת    2020של שנת  

אמור, בהורדת אפליקציות השקעות כהגידול    לכלי מסחר איכותי, נוח ונגיש.הפרטיים  

ב גידול  על  מראה  יותר,  צעיר  לקהל  מיועדות  הפרטיים  שמטבען  הסוחרים  מספר 

עובדה  הצעירים מסוג  ,  מסחר  בממשקי  הצורך  את  לבנט שמחזקת  , פלטפורמת 

המעניקים לסוחר הצעירים את חווית המשתמש שהוא רגיל אליה בעולם הדיגיטלי  

     שבו מתנהלים חייו. 

 

 __________________________ 

10 Apptopia Mobile Finance Report 2020, P.17 
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מיליארד בעלי טלפון סלולרי היו מחוברים    2.7- , רק כ2019בהתחשב בכך שנכון לשנת  

, ובכך שבשנת  12מיליארד בני אדם על פני כדור הארץ  7.7-, מתוך כ11לרשת האינטרנט 

טלפונים חכמים,  החלו להשתמש בבעולם  כמאה מיליון אנשים חדשים  לבדה    2019

להניח שהשוק לכלי מסחר מקוונים יילך ויגדל בשל הצורך של הברוקרים השונים   ןנית

 . על ידי סוחרים פרטיים לענות על הביקושים שיווצרו לביצוע עסקאות בניירות ערך

 סוחרים   בעבר על משקיעים פרטיים הייתה דרישת הברוקריםמגבלה נוספת שהקשתה  

סוחרים  לביצוע עסקאות בהיקפים מינמליים בלתי מבוטלים, שכן עלויות הברוקרים  

הטכנולוגית  ההתקדמות  תרומת  משתלמות.  ללא  קטנים  בסכומים  עסקאות  הפכו 

משלב   החל  ללקוחותיהם,  הברוקרים  בין  ההליכים  בכל  משמעותית  להקלה 

שהביאה להוזלה משמעותית בהוצאותיהם, ת ועד לביצוע העסקאות בפועל,  ההתקשרו

את   של  גם  השוק  פתיחת  איפשרה  לחלוטין  חדש  פרטים  לקהל  שמבקשים סוחרים 

בקלות יחסית,  ההון  בצע עסקאות בשוק  ליכול כל אדם  כיום  .  בסכומים קטניםסחור  ל

ת יותר הנובעות הן החל ממאות שקלים בודדים, תוך תשלום עמלות זולובסכומים של  

 .טכנולוגיים השיפורים המתחרות גדולה יותר בענף והן מ

 __________________________ 

11 statistics/-https://review42.com/resources/smartphone   

12 population-https://www.worldometers.info/world/ 

https://review42.com/resources/smartphone-statistics/
https://www.worldometers.info/world-population
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סוחרים  כל הסימנים מראים שהיקף המסחר בשוקי ההון, ובפרט זה המבוצע על ידי  

ו  ,פרטיים הקרובות  בשנים  לצמוח  העבר,  יוסיף  ניסיון  פי  זו על  היא  הטכנולוגיה 

 חה.  י שתתווה את קצב הצמ

; מספר המשקיעים הפרטיים ומספר העסקאות המבוצעות על ידם המתמיד בגידול  ה

סוגי כל  בין  כיסם  על  העזה  לבנט  התחרות  של  הפוטנציאליים  התחכום  הלקוחות   ;

סוחרים הפרטיים  עצמם; ודרישת הרטיים  פסוחרים הוהידע ההולכים וגוברים של ה

  -מוסף    לסחור באמצעות כלי שאינו רק נוח ובטוח לשימוש, אלא גם נותן להם ערך

, כלומר, ממשק סוחרים הפרטייםמביא לעניין הולך וגובר באותו "כלי" המשמש את ה

ה מבצע  שבאמצעותם  "הפנים"  שהוא  הפרטי  המסחר  בשוק סוחר  העסקאות   את 

   . להערכת החברה, העניין כאמור רק יילך ויגדל.ווהקובע את חווית המשתמש של

מאחר   בתחום,  ייחודית  די  הינה  מציעש לבנט  להיא  הפוטנציאליים  ה  את לקוחות 

ממשק המסחר ככלי עצמאי, המתחבר למערכות הקיימות שלהם ואף ממותג ומעוצב 

רצו בנםלפי  השימוש  ל פלטפורמת  .  גם  מאפשר  וללבנט  סוחרים  ברוקרים  בנקים 

לבצע קפיצת מדרגה טכנולוגית, בלא העלויות הכרוכות בהחלפת תשתיות  מסורתיים  

הנראית  בחזית הטכנולוגיה,  ללקוחותיהם חווית משתמש שהינה  ולהציע  ומערכות, 

 הברוקר. הבנק או  לכל דבר ועניין כאילו היא חלק בלתי נפרדת ממערכת  

 . להלן  6.7.7לפרטים נוספים אודות התחרות בתחום פעילות השירותים, ראו סעיף 

הלקוחות  הפרטיים עצמם, תחייב את  סוחרים  החברה מעריכה כי הדרישה שתבוא מה

סוחרים  להוסיף ולשפר את ממשקי המסחר שהם מציעים להפוטנציאליים של לבנט  

ידי    - ולכלול בתוכם שירותים בעלי ערך מוסף לסוחר הפרטי    הפרטיים ייעול הן על 

המסחר   מתן  הליך  )למשל,  מתוחכמותעצמו  עסקאות  לבצע  מתן  יכולת  או  מחד   ,

יבוצעו העסקאות פרמטרים ואמות מידה שבהתבסס עליהן  מראש  אפשרות להגדיר  

ידי העשרת החוויה מסב על  והן  גישה נוחה למידע על חברות    - יב  באופן אוטומטי(, 

ושווקים  מניות  אחר  גם  כמו  אחרים,  משקיעים  אחר  מעקב  אפשרות  ומשקיעים, 

עם   גם  כמו  עצמם  הברוקרים  עם  לתקשר  יכולת  אחרים  ספציפיים,  באופן  סוחרים 

 המוכר מהרשתות החברתיות ועוד.  

פרטיים, וחרים  סמגמת הגידול כאמור בכל הנוגע למסחר בשוקי ההון על ידי  יודגש כי  

הטכנולוגית וכן   בארה"ב,    ההתקדמות  בעיקר  להיום  נכון  מורגשים  אותה,  המלווה 

של  פריצה  וישראל.  גרמניה  כמו  אחרות,  מפותחות  במדינות  גם  מסוימת  ובמידה 

כאמור   ללמקומות  הטכנולוגיות  החברה  להערכת  תביא  בעולם,  ה האצעוד  נוספים 

, הן מכיוונם םבמסחר שיבוצע על ידיקפי  של מספר הסוחרים הפרטיים ושל הגידול  ב

של משקיעים פרטיים ממקומות אלו והן מכיוונם של משקיעים מהמדינות המפותחות 

 שיבקשו להשקיע בחברות ו/או בבורסות במקומות אלו.  



 24 - ו                                                                                 

 

, ובכלל  ,הגידול במספר הסוחרים הפרטיים הצעיריםבדבר   החברה של הערכותיה

לממשקי מסחר דוגמאת  הביקוש  ובהיקפי המסחר שיבוצעו על ידם, כמו גם בדבר  

 צופה מידע   בגדר כאמור לעיל הןבכלל,    לכלי מסחר מקווניםפלטפורמת לבנט, או  

הערכות  בחוק המונח  כמשמעות עתיד  פני ערך.   המידע על מבוססות אלו ניירות 

הערכות בנוגע כיום החברה בידי  הקיים ועל  אינם   לפעילותה  החברה,  הנהלת 

להתממש   העשויאו , האו חלק הכול, בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש

 באופן שונה מהותית. 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות  6.7.1.6

ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים, המשפיעים על לבנט    בתחום פעילות

 :הקבוצהפעילותה ומעמדה של 

מחייבת (א של  לקוחות  ה  -   רגולציה  רישיונות  הפוטנציאליים  תחת  פועלים  לבנט 

פורמת  פלטדרש  במדינות מסוימות תיורגולציה במדינות בהן הם פועלים. משכך,  

בדרישות   לעמוד  הפעלת    מסוימות.רגולציה  לבנט  לצורך  למשל,  מערכת  כך 

אישור  להליך  , בנק ישראלי יידרש לעבור  פלטפורמת לבנטטכנולוגית מסוגה של  

  לבנט שפלטפורמת  מאחר    .בנק ישראלבהנחיית  שנערך  צר חדש"  וכ"מהמערכת  

אינה משמשת לייעוץ השקעות, ניהול כספי לקוחות או פעולות דומות, אלא מהווה  

, החברה מעריכה כי  לקוחותיהמסחר במערכות הקיימות של  להנגשת הכלי  רק  

שפע באופן מהותי על  ועמידה בדרישות רגולטוריות, ככל שיידרשו כאמור, לא ת

   .לבנטהתפתחות 

על מנת להשלים את    ,מעת לעת  ,לבצע גיוסיםלבנט  פ נדרשת  מו"כחברת    -  מימון (ב

 לבנט. של מוצרי  ו/או השיווק המחקר ו/או הפיתוח  תכנית  

טכנולוגיים (ג וקדמה  המומחיות  -  שיפורים  המקצועית  ,  שיפור  וההבנה  הידע 

החדשנית   ביותרבטכנולוגיה  לפתח,    -  והמתקדמת  יהיה  ניתן  בסיסם    לשפרעל 

פתרונות  כמוצר    לבנטפלטפורמת  את  לשכלל  ו פני  על  ויתרונות  ייחודיות  בעל 

לבנט  פעילות    שיפורים כאמור עשויים להשפיע באופן ישיר על תוצאות.  מתחרים

, בכך שישמרו על היתרון הטכנולוגי של לבנט  לסייע בחדירה לשווקי היעדבעתיד ו 

מתחרותיה תואמת,  מול  רגולציה  שתחול  ככל  בנוסף,  כי  סבורה  .  לבנט  החברה 

נוס לדעת החברה,  פות על מנת לעמוד ברגולציה כאמור.  תידרש לבצע התאמות 

חידושים ושיפורים טכנולוגיים עשויים להעלות את איכות ושיפור הביצועים של  

 . לבנטפלטפורמת 

הן עבור   שתהיה נוחה ויעילהכך לבנט  פלטפורמתהתאמת   - לבנטהתאמת מוצרי  (ד

והן עבור הלקוחות    הסוחרים והברוקרים שאינם סוחרים  הברוקריםלקוחותיה,  
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 הפרטיים.סוחרים שלהם, ה

לקוחותיה הפוטנציאליים של לבנט פועלים    -  יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים (ה

שונות   מקומיות  לרגולציות  כפוף  ואשר  למדי  שמרני  שהינו  הפיננסים  בענף 

מבין    במדינות לרבים  להגיע  לבנט  של  יכולתה  בהתאם,  פועלים.  הם  שבהן 

לקוחותיה הפוטנציאליים, בעיקר הברוקרים שאינם סוחרים, על מנת להציע להם  

לבנט,   פלטפורמת  את  הסוחרים  לקוחותיהם  לרשות  ביכולתהלהעמיד    תלויה 

ליצור שיתופי פעולה עם גופים שהינם בעלי קשרים עסקיים פעילים עם הלקוחות  

הפוטנציאליים של לבנט. בהתאם, לבנט פועלת ליצור שיתופי פעולה כאמור עם  

 גופים בינלאומיים מתאימים.

עם   בהסכם  התקשרה  לבנט  למשל,   Finastra International Limitedכך 

("Finastra")  ל פלטפורמת  ללקוחות  לשיווק  המספקת  Finastraבנט  שירותים  , 

ומוסדות   בנקים  לאלפי  בתחומיופתרונות  אחרים  קמעונית,    פיננסיים  בנקאות 

אשר מחזור הפעילות שלה עמד  ובנקאות עסקית, מסחר, שוקי הון ותשלומים,  

דולר   2.1על    2020בשנת   בין  13מיליארד  ההתקשרות  אודות  נוספים  לפרטים   .

 . להלן 6.7.18.2ראו סעיף  ,Finastraהחברה לבין 

התקשרה   כוונותלבנט    GoldenCross Media GmbHעם    במכתב 

"(GOLDENCROSS  פוטנצאליים לקוחות  עם  נרחבים  בעלת קשרים  "( שהינה 

תפעל    GOLDENCROSS)גרמניה, אוסטריה ושוויץ(, על פיו    DACH-במדינות ה 

לפרטים נוספים אודות ההתקשרות בין    לבנט ללקוחותיה.  להכיר את פלטפורמת

 . להלן  6.7.18.6ראו סעיף  ,GOLDENCROSSהחברה לבין  

   .להלן  6.7.18ראו סעיף  ,לפרטים אודות שיתופי פעולה נוספים של לבנט

  , בין היתר  ,הואיל ומדובר בתחום שהצלחתו תלויה  - זיהוי מגמות חדשות בתחום (ו

לזהות    -מקפידה, ותמשיך כך גם בעתידלבנט    -  שלו   החדשנות הטכנולוגיתביכולת  

   מגמות חדשות בתחום תוך שמירה על חדשנות, ראשוניות וייחודיות.

שמירה על כוח אדם מיומן ומקצועי בתחום הפעילות, הינו גורם קריטי    -  כוח אדם (ז

 היעד.  שוקיוכן סיוע בחדירה ללבנט פלטפורמת  לאיכות ותקינות 

  השפעה גבוהה על פלטפורמת לבנט  כי לשיטת התמחור של    סבורההחברה    -  מחיר (ח

מידת שיתוף הפעולה של גורמים לרכישתה. החברה מבינה כי החלטות מתקבלות,  

 __________________________ 

13  corporate.pdf-finastra-03/brochure-https://www.finastra.com/sites/default/files/2018 

https://www.finastra.com/sites/default/files/2018-03/brochure-finastra-corporate.pdf


 26 - ו                                                                                 

 

השקפה כלכלית, כאשר מחיר גבוה מדי עשוי להשפיע על רכישת  כחלק מ בין היתר,  

. החברה עושה מאמצים להקטין את עלויות הייצור וההתקנה שלה,  מוצרי החברה

 . ללקוח הפוטנציאליבמה שיגולם גם בירידה במחיר 

לבנט  שמאחר    -  סייבר (ט דיגיטלי  פעילות  מידע  ועל  מידע  מערכות  על  מבוססת 

ולאור אופיים של לקוחותיה, החברה מעריכה כי יכולתה למנוע    מסוגים שונים

פעילות   תחום  את  ולפתח  להמשיך  ליכולתה  מהותי  תנאי  הינה  סייבר,  אירועי 

 לבנט. 

למי מגורמי  פעילות לבנט  שנותנים מוצרי  בדבר המענה   החברה של הערכותיה

הן לעיל  כאמור   בחוק המונח ותכמשמע עתיד פני צופה מידע  בגדר ההצלחה 

 בנוגע כיום החברה בידי  הקיים המידע על מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות

ועשויים   ועל הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד  לפעילותה 

 . להתממש באופן שונה מהותית העשויאו , האו חלק הכול, שלא להתרחש

 הפעילות שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום  6.7.1.7

 לתחום פעילות ו/או ספקים המהותיים  תשקיף, אין לחברה חומרי גלם הלתאריך נכון 

 . לבנט

  עיקריים יציאהכניסה ו חסמי 6.7.1.8

 :לבנט  לתחום פעילותחסמי כניסה להערכת החברה, להלן 

הישגים טכנולוגיים, והתאמת מוצרים בתחום    -  שימוש בטכנולוגיה פורצת דרך (א

פעילות לבנט  פעילות   לתחום  כניסה  לצורך  חשוב  נדבך  החברה  לבנט  מהווים   .

יבקשסבורה   אשר  מתחרים  פעילות  כי  לתחום  לחדור  לה לבנט  ו  תקל  יעשויים 

 .בקושי ממשי

כספיים (ב במשאבים  ושימוש  ופיתוח  מחקר  מי  סבורה  החברה    -  פעילות  כל  כי 

ופיתוח   מחקר  פעולות  לבצע  חייב  יהיה  הפעילות  תחום  לשוק  להיכנס  שיבקש 

כספיים   במשאבים  שימוש  ידרוש  אשר  דבר  מוצריו,  פיתוח  לצורך  משמעותיות 

חסם כניסה קריטי הוא קיומו של  שאינם מבוטלים, כמו גם בכוח אדם איכותי.  

אמצעות הון עצמי ובין  בההון הנדרש לצורך מימון פעולות המחקר והפיתוח, בין  

 .אחרבאמצעות מימון בנקאי או  

, תוך יצירת מוצר  לבנט  הגדלת בסיס הלקוחות של  -  יצירת שיתופי פעולה עסקיים (ג

הגדרות   על  עונה  לודרישות  אשר  לחדירה  הכרחיים  היעד    שוקיהלקוח, 

של   כאמור  הוהצלחתלבנט  הפוטנציאלים  שיתופי    בשווקים  יצירת  ומחייבים 
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 .  ם עם גורמים הפעילים בשווקים הרלוונטיים ללבנטפעולה עסקיי

מכיוון שהלקוחות הפוטנציאליים של לבנט פועלים    -   עמידה בדרישות הלקוחות (ד

הוראות רגולטוריות החלות עליהם כמוסדות פיננסיים מסוגים שונים, אף  תחת  

אם פלטפורמת לבנט עצמה לא תהיה כפופה במשירין לרגולציה, אימוצה על ידי  

מסוימות   רגולציה  בדרישות  לעמוד  אותם  לחייב  יכול  הפוטנציאליים  הלקוחות 

בנק ישראל   של  310להוראה מס'  16בקשר עם המערכת. כך למשל, הוראות סעיף 

סדור   תהליך  וליישם  לבנות  לה,  הכפופים  גופים  מחייבת  תקין,  בנקאי  לניהול 

 לאימוץ כל מוצר חדש.   

ביצוע התהליכים בתחום פעילות    -   ידע וניסיון מקצועי וקיומו של כוח אדם מיומן  (ה

ההוראות  לבנט   של  והכרה  הבנה  לרבות  מתאים,  מקצועי  וניסיון  ידע  דורש 

  , לבנט ו/או הקשורות אליו )כגוןות החלות על תחום פעילות  הרגולטוריות והאסדר

על   החלה  של  הרגולציה  הפוטנציאליים  הון  הלקוחות  בשוקי  המסחר  ועל  לבנט 

 .(במדינות בהן תפעל לבנט

פעילות    -   מוניטין  (ו לאמינות  לבנט  תחום  ודרישתם  שמרניים  בלקוחות  מאופיין 

 ואיכות המוצרים.  

 :לבנט פעילותתחום חסמי יציאה מ להערכת החברה, להלן

ותעניק שירותי אחריות ותמיכה  מעניקה  לבנט    - מערכות לבנטל  ותמיכה תחזוקה  (א

המוצרלמוצריה   התקנת  ממועד  כ  החל  של  תקופה  חובת  שנים  7-10-ולמשך   .

והחברה   ל להעניק  להמשיך  ותמיכה  תחזוקה  לבנטשירותי  עשויה    פלטפורמת 

יציאה   חסם  הפעילות. משמעותי  להוות  ללבנט    מתחום  התשקיף,  לתאריך  נכון 

רק לבנק הבינלאומי ולהערכת החברה    תמיכההתחייבות להעניק שירותי אחריות ו

 ר אינם מהותיים.  המשאבים שיידרשו ללבנט על מנת להעניק את השירותים כאמו

לרבות בנקים לצורך    ,התקשרות עם גופים פיננסיים  -  התקשרויות ארוכות טווח (ב

. כמו  , עשויה להימשך מספר שניםהלאור טבעה ומורכבות   הפלטפורמההטמעת  

כן, האפשרות לסיים הסכמי התקשרות ארוכות טווח עם אותם גופים, ככל וכאלו  

 . מהווים חסם יציאה משמעותיקיימים במועד היציאה, לרוב 

 ושינויים החלים בהם  ותחרות בתחום הפעילות  תחליפים למוצרי תחום הפעילות 6.7.1.9

אודות  ופעילו  לפרטים  בתחום  למוצרים  בתחוםו לבנט    תתחליפים  ראו   ,התחרות 

 . להלן 6.7.7 האמור בסעיף
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 בתחום הפעילות מוצרים ושירותים 6.7.2

מערכת    -לבנט  פלטפורמת  הינו  לבנט  המוצר העיקרי של תחום פעילות  התשקיף,  תאריך  נכון ל

, שפותחה באופן בלעדי עבור לבנט. פלטפורמת לבנט מתממשקת מבוססת ענןתוכנה ייחודית  

מסחר   ההון  למערכות  לבשוקי  של  לקוחות  ומאפשרת  להציע  לבנט  הפונציאליים 

לסחור בשוקי ההון באופן קל, מהיר  הסוחרים הפרטיים כלי שמאפשר להם  ללקוחותיהם  

 .  ובטוח, תוך מתן חווית משתמש ייחודית ועשירה

המייתרים  מתקדמים  שה את המסחר תוך שימוש בכלים טכנולוגים  מנגי  פלטפורמת לבנט

הגדרות  מצב השוק. יחד עם זאת, המערכת מאפשרת  את הצורך והתלות במעקב תמידי אחר  

בניית אסטרטגיות    ,נתוני עבר  האסטרטגיה על  מראש לפני קניה ומכירה, אפשרות לבדיקת

 הקנייה של הסוחר.   ללא שימוש בכחללא הגבלה ו

כמו כן המערכת מאפשרת מעקב בזמן אמת דרך קבלת התראות לנייד על ביצועים, מימוש  

 .  וסטאטוס האסטרטגיהתנאי יציאה וכניסה לפוזיציה, שינוי במחיר, נפח המסחר 

כאמור לעיל, לקוחותיה הפוטנציאליים של לבנט הינם הברוקרים הסוחרים והברוקרים הלא  

 פרטיים לסחור בשוקי ההון. סוחרים  המציע לה כל גוף סוחרים, ולמעש 

 הפלטפורמה  תצורות

 פלטפורמת לבנט מוצעת ללקוחות הפוטנציאליים בשני אופנים:  

   - כתוכנה המותקנת בשרתי הלקוח  (א)

פתרון זה מתאים יותר לבנקים גדולים וברוקרים סוחרים ותיקים אחרים, שיש להם 

לבנט   פלטפורמת  את  לשלב  ורוצים  גדולות  מסחר,  מערכות  לרבות  מחשוב,  מערכות 

 במסגרת הכלים המוצעים על ידם ללקוחותיהם בקשר עם מסחר בניירות ערך.  

הלקוח, הטמעתה במערכותיו  פתרון זה דורש הליכי התאמה של פלטפורמת לבנט לצרכי  

ויישומה עבור לקוחותיו של הלקוח. הליכים כאמור עשויים לקחת פרק זמן של כמספר 

ותמיכה  סיוע  בגין  לרבות  הלקוח,  מצד  הנלוות  העלויות  בתשלום  וכרוכים  חודשים 

 שיידרשו מטעם לבנט. 

המשמשת  לבנט  לבקשת   פלטפורמת  הותקנה,  הבינלאומי,  הבנק  קבוצת  לקוחות  את 

בבנקים ה המותקנת  לבנט  פלטפורמת  אודות  נוספים  )לפרטים  בשרתיו  בינלאומי, 

הבנק   לבין  לבנט  בין  ההתקשרות  אודות  נוספים  ופרטים  הבינלאומי,  הבנק  מקבוצת 

 , בהתאמה(.להלן 6.7.18.1 -ו 6.7.4.2 הבינלאומי, ראו סעיפים

בהתחשב בתהליכים הנדרשים אצל הברוקרים הסוחרים הגדולים לשם קידום וביצוע  
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לבנט  פלטפורמת  התקנת  לשם  הנדרשים  ההטעמה  בהליכי  וכן  טכנולוגיים  שינויים 

ובות פעילותה של לבנט תתמקד בשיווק בשרתי הלקוח, החברה מעריכה כי בשנים הקר 

כי   יחד עם זאת, החברה מעריכה  )ראו להלן(.  גם פתרון "התכנה כשירות"  צופה  היא 

מול הבנקים הגדולים והברוקרים סוחרים הגדולים האחרים ותשאף גידול בפעילותה  

האחרים  והגופים  הבנקים  שבאמצעותה  כפלטפורמה  לבנט  פלטפורמת  את  להטמיע 

 ללקוחותיהם את כל השירותים הקשורים למסחר בניירות ערך.    כאמור יציעו

   -( SaaSכתוכנת ענן המוצעת על בסיס "תוכנה כשירות" ) (ב)

בנקים  כגון,  סוחרים  ברוקרים  שאינם  פטנציאליים  ללקוחות  יותר  יתאים  זה  פתרון 

קטנים יותר, לרבות כאלו שאין בידם להציע היום ללקוחותיהם לסחור בניירות ערך והם 

שרוצים מ אחרים  גופים  או  זאת;  המאפשרים  אחרים  גופים  לטובת  לקוחות  אבדים 

להציע ללקוחותיהם אפשרות לסחור בניירות ערך באופן מקוון; וכן לברוקרים סוחרים 

 בעלי פעילות מקוונת בלבד.  

 מבחינת הלקוחות הפוטנציאליים, פתרון התוכנה כשירות עונה על כמה צרכים חשובים: 

ש בשרתי הלקוח ו/או בכוח המחשוב שלו. הכל נעשה על ידי לבנט  לא נדרש שימו •

 בשרתי ענן;  

הליך התאמה וחיבור פשוט ומהיר של פלטפורמת לבנט ושחרורה המהיר לשימוש   •

 הסוחרים הפרטיים, לקוחותיו של הלקוח הפוטנציאלי;  

שימוש   • כנגד  אלא  כלשהם,  לתשלומים  נדרש  לא  הלקוח  פיו  על  עסקי  מודל 

 לבנט על ידי לקוחותיו שלו.  בפלטפורמת 

 ויתרונותיה ללקוחות הפוטנציאליים של לבנט  טפלטפורמת לבנ

והיתרונות שהן מקנות  להלן תיאור תמציתי של התכונות העיקריות של   פלטפורמת לבנט 

ולסוחרים הפרטיים    -ברוקרים סוחרים וברוקרים לא סוחרים    -ללקוחות הפוטנציאליים  

   :פעילות מסחר בניירות ערךהמבקשים לבצע דרכם 

 חווית המשתמש של הסוחר הפרטי 

פרט   בה,  הגלומים  היתרונות  מלוא  את  לבנט  ללקוחות  תעניק  לבנט  שפלטפורמת  מנת  על 

ליתרונות שיצמחו ללקוחות לבנט באופן ישיר מן השימוש בפלטפורמת לבנט, חייבת תוכנת  

ו והרגליו ותגרום לו להמשיך  לבנט להעניק לסוחר הפרטי חווית משתמש שתענה על צרכי

פרטיים   לבנט סוחרים  וכן תמשוך אל לקוח  ולבצע את השקעותיו באמצעות הפלטפורמה 

 חדשים שיחפשו את חוויות המשתמש הטובה ביותר. 



 30 - ו                                                                                 

 

מהטלפון    - חווית המשתמש מתחילה בזמינותה ונגישותה של פלטפורמת לבנט לסוחר הפרטי  

 בכל מקום ובכל עת.   ,חובר לרשתהנייד, המחשב או מכל מכשיר קצה אחר המ

הפלטפורמה עצמה מעמידה לסוחר הפרטי מגוון אפשרויות, החל מקבלת מידע מהשווקים  

ידי הסוחר הפרטי עצמו; דרך  על  בהתקיים אירועים שנקבעו  בזמן אמת וקבלת התראות 

לבנות אסטרטגיות  אפשרות לתת ולבצע פעולות קנייה ומכירה בבורסה; וכלה במתן יכולת  

באופן פשוט, מהיר  שמבוצעות באופן אוטומטי על ידי הפלטפורמה, והכל    קעה מגוונותהש

 ואינטואיטיבי מאוד ללקוחות החיים בעידן הרשתות החברתיות. 

 פלטפורמת לבנט מאפשר לסוחר הפרטי לבנות אסטרגיות מסחר מסוגים שונים.  

מסחר   אסטרטגיית  לבנות  מוצע  מנוסים,  פחות  בודד,  לסוחרים  ערך  נייר  על  בסיסית, 

בהסתמך על פרמטרים בסיסיים המוזנים על ידי הסוחר. כך יוכל אדם לבנות אסטרטגיית  

מסחר על נייר ערך מסוים, על ידי הזנת הכמות של נייר ערך והמחיר שבו הוא רוצה להיכנס  

סגור  לפוזיציה, לצד אסטרטגיית יציאה פשוטה, כמו הרווח ו/או ההפסד שבהם הוא מבקש ל

 את הפוזיציה. 

לבנט אפשרות לבנות אסטרטגיית  פלטפורמת  למשקיעים מנוסים ומתוחכמים יותר מציעה  

על   המסתמכים  יותר  רבים  פרמטרים  לקביעת  אפשרות  הכוללת  מתקדמת,  השקעות 

אינדיקטורים שונים, הן לגבי מועד התחלת הפעלת האסטרטגיה והן לגבי התנאים לסיומה.  

י פרטי  סוחר  למשל,  "כך  הוראת  לבנט  פלטפורמת  באמצעות  לקבוע  עוקבתוכל  ,  "מסחר 

שער   לפי  המדוברהמתעדכנת  הערך  ה נייר  עולההוראה  .  המניה  מחיר  כאשר    ,מתעדכנת 

הוראת מסחר מסוג זה  ומקובעת למחיר שקבע הסוחר כאשר מחיר המניה עומד או יורד.  

סוחר המבקש לקבוע    מבטיחה לסוחר מרווח ביטחון כאשר מחיר המניה עולה ונוצר רווח.

( שיפעיל  הערך  נייר  שער  את  למערכת  יזין  עוקבת,  מסחר  הוראת  triggerהוראת  את   )

כל  וראת המסחר עוקבת  , באחוזים, עליו הזהקבוע משער  המרווח  ( ואת הtrailing"המעקב" )

עולה.   המניה  לבנט  עוד  פלטפורמת  באמצעות  ליצור  יכול  פרטי  סוחר  התשקיף,  לתאריך 

   .שקעות מתקדמת למסחר בעד מספר ניירות ערך שונים באותה אסטרטגיהאסטרטגיית ה

טריגרים   מספר  בין  לשלב  האפשרות  היא  לבנט  פלטפורמת  של  ליכולותיה  נוספת  דוגמה 

ר תנאים על מדד ייחוס  ילכניסה לפוזיציה כדוגמת נפח מסחר ושער המניה או האפשרות להגד 

נתן התנאים שיקיימו בו, פלטפורמת  ישבה   שיכול להיות כל מניה, מדד או תעודת סל אחרת

לבנט תבצע את ההוראה עבור הלקוח ובהתאם גם בהגדרת היציאה מפוזיציה בה ניתן לשלב  

 תאריך עם שער גבוה או נמוך ממחיר מסוים ואפילו לפי אינדיקטור טכני, מה שבה קודם. 

  ורמת לבנט פלטפלת,  והמתקדמ אלו  הן ביחס לאסטרטגיית ההשקעה הבסיסית והן ביחס ל

ומעקב אחר נתוני המסחר בנייר הערך  שהוזנו על ידי הסוחר הפרטי  נתונים  ה על סמך  ,  היכולת

לתת   אוטומטי  המדובר,  בהתאם באופן  העסקאות  לביצוע  הנדרשות  המסחר  פקודות  את 
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 .     לאסטרטגיה שהותוותה על ידי הסוחר הפרטי כאמור

אפשרות זו מהווה חידוש עצום עבור סוחר פרטי שרוצה להפעיל אסטרטגיית מסחר. במרבית  

מכשולים   מסלול  לעבור  הסוחר  יידרש  היום,  בפניו  העומדות  תכנון    -האפשרויות 

לאחר מכן, מעקב אחר השוק עד    .האסטרטגיה, ידנית או באמצעות תוכנות המסייעות בכך 

הוא קבע לכניסה לפוזיציה; לאחר מכן, כניסה לממשק "( שtriggerלקרות אירוע ההפעלה )"

המסחר המיושן של הבנק או הברוקר שדרכו הוא מבצע את המסחר ומתן הוראת קניה )או  

מכירה( ידנית, תוך תקווה כי היה מהיר מספיק וסוחרים אחרים לא הקדימו אותו. לאחר  

השוק אחר  ולעקוב  לשבת  שוב  הפרטי  הסוחר  נדרש  לפוזיציה,  אירוע    שנכנס  לקרות  עד 

ההפעלה שהוא קבע ליציאה מהפוזיציה, ואז לתת הוראת מכירה ידנית בממשק המסחר של 

ככל שאירוע ההפעלה לא התרחש באותו יום מסחר, הוראת הקנייה  הבנק או הברוקר שלו.  

 מחדש ביום המסחר הבא.  להזינה תתבטל והסוחר יידרש  

סוחרים פרטיים    ת, בוודאי עבורלתי אפשרייישום אסטרטגיית מסחר באופן זה הינה כמעט ב

מנוסים,   סוחרים  לא  עבור  גם  אסטרטגיות  פרטיים  אך  ליישם  המבקשים  יותר  מנוסים 

 .     במקביל על מספר ניירות ערךהשקעה 

לבנט פותרת את רוב המכשולים הללו  פלטפורמת כאמור, וכפי שניתן לראות בתרשים להלן,  

 ובביטחה את אסטרטגיית ההשקעות המועדפת עליו.   לסוחר הפרטי ליישם בקלות  תומאפשר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לסוחר   ידי הסוחר מראש, מסייעת  על  פי אסטרטגיה שנקבעה  על  בנייר ערך  ביצוע מסחר 

הפרטי בשני אופנים עיקריים. ידיעה מהו סכום הסיכון )ההפסד( המקסימלי, דבר שמאפשר  

לסוחר להגדיל את נפח המסחר שלו; וכן העדר הצורך לעקוב אחרי השוק ולקבל החלטות  
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שפעמים   אמת,  בזמן  בהתאם  מכירה/קניה  שלא  מתקבל  אמוציאונליות,  מסיבות  רבות, 

 שתכנן.     לסיכון גדול מזה לאסטרטגיה שנקבע מראש וחושפים את המשקיע 

 חיבור ברוקרים לא סוחרים לפלטפורמות מסחר בניירות ערך

נפגעים בשל חוסר יכולתם להציע  ,   Tier 3-4-מרבים  ברוקרים שאינם סוחרים, כמו בנקים  

ללקוחותיהם אפשרות לסחור בשוקי ההון. במקרה הטוב הלקוחות מעבירים רק את פעילות  

טוב,   הפחות  ובמקרה  השירות,  את  להם  להציע  שיכול  שלישי  לצד  ההון  בשוק  המסחר 

 שמציע להם את מכלול השירותים.  אחר  הלקוחות מעבירים את כל פעילותם הבנקאית לבנק  

עם ברוקרים סוחרים מתאימים, על מנת לממשק את פועלת להגיע לשיתופי פעולה  ט  לבנ

פלטפורמת לבנט למערכות המסחר של הברוקרים הסוחרים כאמור ולאפשר ביצוע הוראות  

כך  הסוחר.  של הברוקר  במערכת המסחר  שימוש  תוך  לבנט,  פלטפורמת  מסחר באמצעות 

שאין להם כל פתרון למסחר בניירות ערך,  יכולה לבנט להציע ללקוחותיה הפוטנציאליים  

אותם   מלמשל  מלא  Tier 3-4-בנקים  פתרון  הלקוח    -,  דרישות  פי  על  ממותג  מוצר 

בצורה   ליין  און  ערך  בניירות  לסחור  שלו  ללקוחותיו  להציע  לו  המאפשר  הפוטנציאלי, 

   המתקדמת והנוחה ביותר.

החברה כאמור  ,  להערכת  מלא  פתרון  להציע  של  היכולת  משמעותי  מוסף  ערך  מהווה 

, שכך יכולים לשמור  פלטפורמת לבנט ללקוחות הפוטנציאליים שהינם ברוקרים לא סוחרים

 . על לקוחותיהם שמבקשים לסחור בשוקי ההון

, ברוקר סוחר מוביל   Tradier, התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  2021ביולי,    7בהתאם, ביום  

מארה"ב הפועל באופן מקוון, על מנת להציע יחד מוצר המהווה פתרון מלא כאמור לאותם  

ר בשוקי ההון על ידי לקוחותיהם. לפרטים  לקוחות פוטנציאליים שאין להם פתרונות למסח

 . להלן 6.7.18.7נוספים אודות מזכר ההבנות, ראו סעיף 

 פלטפורמה מודולרית

  ( White Labelכ"מוצר מדבקה" )פלטפורמת לבנט מוצעת ללקוחות הפוטנציאליים  כאמור,  

 ( שונים.  featuresומורכבת מיישומים )

(  Look & Feelולהתאים לרצונותיו את אופן המיתוג והעיצוב )כל לקוח של לבנט יכול לבחור  

של פלטפורמת לבנט שתוצג ללקוחותיו הסוחרים הפרטיים. מבחינת לקוחות לבנט, העובדה  

מהמערכות שלהם והשירותים המוצעים  שפלטפורמת לבנט מוצגת ונראית כחלק אינטגרלי  

הווים פקטורים חשובים במשיכת  על ידם, מהווה יתרון משמעותי שכן המיתוג והמוניטין מ

 .לקוחות )סוחרים פרטיים( חדשים
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המבנה המודולרי של פלטפורמת לבנט מאפשר ללקוחות לבנט לבחור את היישומים שיועמדו  

לפי   הזמן  בחלוף  יישומים  ולהוסיף  לשנות  ואף  הפרטיים  הסוחרים  לקוחותיהם  לשימוש 

כוללים    פלטפורמת לבנטם על ידי  היישומים המוצעי   צרכיהם שלהם ודרישות לקוחותיהם.

ו אפליקטיביים  ובאמצעות    WEB-יישומים  שונים  בשווקים  מסחר  לבצע  אפשרות  לרבות, 

השקעה מאסטרטגיות  יציאה  ו/או  לכניסה  לשמש  שיכולים  הטריגרים  גיוון  שונים,    כלים 

   .שימוש בשפות שונותואפשרות ל

 מערכת נפרדת 

תה )חישובים, פיקוח, מתן הוראות ביצוע  ול יהינה שכל פעפלטפורמת לבנט  נקודת מפתח של  

לקוחות לבנט. עובדה זו מאפשרת ללבנט להציע  של  המסחר  מערכות  וכיוב'(, נעשה "מעל"  

לבנט,  ללקוחותיה הטמעה   פלטפורמת  של  יחסית  פלטפורמת  פשוטה  בפעילות  פגיעה  בלא 

חיבור מאוד פשוט של המשקיעים  ט  הם. כן מאפשרת פלטפורמת לבנהמסחר הקיימת של

 מייד לאחר הטמעתה אצל לקוח לבנט.   פורמהלפלטהפרטיים, הלקוחות של לקוחות לבנט, 

זה מאפשר פלטפורמת  באופן  לגייס לקוחות/ת  ללקוחותיה  פרטייםלבנט  נוספים,    סוחרים 

ידי הפיכת חוויות המשתמש שלהם ל לולצד זה לשמר את לקוחותיה הקיימים על  זו  זהה 

 מוצעת להם באתרי המסחר המתקדמים ביותר טכנולוגית.    ה

 השקעות   יועצישילוב עם 

השקעות לממשק המסחר של לקוחותיהם,    יועצי לבנט מאפשרת התממשקות של  פלטפורמת  

אישורם אפשרו  ,לאחר  להם  עבור  ונותנת  השקעות  אסטרטגיות  ולהפעיל  ליצור  ת 

לקוחותיהם, לסייע ללקוחותיהם במקרה שאלו יבקשו לשנות אסטרטגיית השקעות, להפעיל  

     אסטרטגיות זהות במספר חשבונות לקוחות ועוד.  

 סיכום -פלטפורמת לבנט עבור סוחרים פרטיים יתרונות 

הפרטיים המשקיעים באמצעותם    לבנט מאפשרת ללקוחות לבנט להציע לסוחריםפלטפורמת  

בשוקי ההון, ממשק מסחר הכולל אפשרויות, לרבות אוטומיזציה של אסטרטגיות מסחר,  

והכל   בכלל,  ומקצועיים, אם  גדולים  ומשקיעים  סוחרים  של  לרשותם  רק  עמדו  עתה  שעד 

 . באופן נגיש וברור

ידי על  כמצטיינת  הוכרה  לבנט  בדיקו פלטפורמת  במסגרת  האירופי  מקיפות  האיחוד  ת 

 .2020במהלך שנת Horizon 2020 שנערכו לה על ידי ארגון 

פלטפורמת  להלן טבלה המתארת בקצרה את עיקרי הצרכים של סוחרים פרטיים והאופן שבו  

 :לבנט עונה על הצרכים כאמור
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 הפרטי לסוחר יתרון  לבנט פתרון  הנוכחי המצב

 ביצוע   המאפשרות  גנריות  מסחר  מערכות

 אינן  ואשר,  בודדות  מסחר  הוראות

 סוחר  כל  של  ורצונותיו  בצרכיו  מתחשבות

  המציעים   הברוקרים  מבחינת.  פרטי

  התחרות ,  אלו  מערכות  ללקוחותיהם

  על   ולא  העמלה   גובה  על  בעיקר  הינה

 .בכלל המסחר ממשק של המוסף הערך

לסוחר   פלטפורמת מסייעת  לבנט 

ומיידי  שוטף  באופן  לבנות  הפרטי 

המתאימות   השקעה  אסטרטגיות 

 פלטפורמהלדרישות שהסוחר הזין ל 

האסטרטגיול את  שבנה   ותבצע 

באופן אוטומטי בלא דרישה לביצוע  

הסוחר,  ידי  על  כלשהי  פעולה 

אחר   עוקבת  לבנט  כשפלטפורמת 

עבור  הרלוונטיים  המסחר  נתוני 

 הסוחר הפרטי. 

  אסטרטגיית   של  האוטומטי  צועהבי

, בנייתה  פשטות   גם  כמו,  ההשקעות

  זמנית   בו  ליישם   הפרטי  לסוחר  מאפשרת

 ערך  בניירות,  השקעה  אסטרטגיות  מספר

 נתוני  אחר  לעקוב  צורך  בלא,  שונים

 .ומכירה קנייה הוראות ולהזרים המסחר

 

הסוחרים   המערכות על  כופות  הקיימות 

כל   הוראות.  של  איטי  ביצוע  הפרטיים 

הוראת קניה או מכירה דורשת מילוי או 

הקלדה ידנית של פרטי העסקה, העברתה 

ממחשבו של הסוחר לזה של הברוקר ורק  

העברה  עוד  אחרי  )לעיתים  מכן  לאחר 

לבורסה  סוחרלברוקר   מגיע  ההוראה   )

זה להליך  הנדרש  הזמן  , אף  הרלוונטית. 

שהינו קצר מאוד, אינו מתקרב כלל לזמני  

או  המקצועיים  הסוחרים  של  התגובה 

במסחר   - אלגו )"  אלוגריטמיהסוחרים 

הפרטיים  הסוחרים  ובכך  טריידינג"(, 

מפסידים עסקאות, אף אם איתרו אותן  

 בזמן.

ידי   כשסריקת על  המבוצעת  השוק 

  התקיימות   מאתרת  לבנט  פלטפורמת

  צוע לבי  שנקבעו  מהתנאים  איזה

 של  ההשקעה  באסטרטגיית  עסקה

, בפלטפורמה  המשתמש  סוחר

  אוטומטי   באופן  מעבירה  המערכת

 של  השרתים  דרך  המסחר  הוראת  את

מצמצמת   הברוקר ובכך  הסוחר 

" ובהבאופן משמעותי את "זמן התג 

 של הסוחר הפרטי. 

, פלטפורמת לבנט מסייעת לצמצם  כאמור

באופן משמעותי את הזמן בין התקיימות  

לביצוע   הפרטי  הסוחר  שקבע  התנאי 

בפועל   ניתנת  שבו  המועד  לבין  עסקה 

העסקה.  ביצוע  על  לבורסה  ההוראה 

שיכל  הפעולות  רצף  כי  מעריכה  החברה 

דקות,  כמה  אפילו  להימשך  לכן  קודם 

לבנט   פלטפורמת  באמצעות  מצומצם 

שניות. כתוצאה מכך, הסוחר -מילילכמה  

הפרטי יצליח להשלים לא מעט עסקאות  

מהירות  בשל  מפסיד,  היה  לכן  שקודם 

מקצועיים.   לסוחרים   זה  יתרוןהתגובה, 

  התמודדות   יכולת  הפרטי  לסוחר  נותן

 הסוחרים  עם  שווים  בין  כשווה

 ויותר  יותר  שהיום  המקצועיים

 . אלוגריטמי במסחר משתמשים

 ואף,  להשקיע  ערך  ירותני  באילו  בחירה

, אסטרטגיה  איזה  פי  על,  מכך  יותר

 לנתח  ולדעת  להכיר  הסוחר  את   מחייבת

 מיומנויות.  הערך  נייר  שבבסיס  הנכס  את

 חסרים  שלעיתים  וניסיון  ידע  דורשות  אלו

 . פרטיים סוחרים אצל

 

מאפשר לכל סוחר   לבנט  פלטפורמת

באופן   לבדוק  את    מיידי פרטי 

של  ההיסטוריים  הביצועים 

מבקש  שהוא  השקעה  אסטרטגיית 

 ליישם. 

של   הבדיקה ההיסטוריות  התוצאות  של 

האסטרטגיה שהוא שוקל, המבוססת, בין  

נייר  מחיר  התנהג  שבו  האופן  על  היתר, 

מיקרו   לתנאים  כתגובה  המדובר  הערך 

לסייע  יכולה  שונים,  כלכליים  ומקרו 

אסטרטגיית   בהערכת  פרטי  לסוחר 

ההשקעה שהוא חושב ליישם, אף אם אין  

החברה  נתוני  את  לעומק  לנתח  ביכולתו 

נשוא   הערך  ניירות  את  שהנפיקה 

 האסטרטגיה.



 35 - ו                                                                                 

 

 

   בתחום פעילות לבנט חדשיםופיתוחים מוצרים  6.7.3

 . להלן 6.7.11.2ראו סעיף , פלטפורמת לבנטלתוכניות הפיתוח העתידיות של 

  לקוחות 6.7.4

הינה חברת מחקר ופיתוח, המכוונת לכניסה לבנט  , ובשים לב שתאריך התשקיףנכון ל 6.7.4.1

ל כמפורט  היעד  משוקי  שיווק  לבנט  החלה    ,הלןלאחד  לבנטבמאמצי    פלטפורמת 

פוטנציאלים,   באמצעות  ללקוחות  היתר,  אסטרטגיים  בין  פעולה  שיתופי  הסכמי 

  .להלן( 6.7.18 )כמפורט בסעיף

בשלב ראשון, הן משיקולי נוחות וקרבה והן בשל היותו בסיס איתן של טכנולוגיות   6.7.4.2

   2017בדצמבר,    14  ביוםבהתאם,  בישראל.  בחרה לבנט לבחון את המערכת  פיננסיות,  

לבנט   הבינלאומי,  התקשרה  הבנק  עם  ותחזוקה  בהסכם  יישום    של להטמעה, 

לפלטפורמת   התאמתה  לאחר  ההדרישות  לבנט,  כפלטפורמה  בנק  בינלאומי, 

הבינלאומי, תוך  קבוצת הבנק  ממוחשבת לבניית אסטרטגיית השקעות עבור לקוחות  

 בינלאומי.בנק השיסופקו על ידי המסחר   מידע ונתוני ם ללקוחות שלהצגת

 להלן.  6.7.18.1לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם הבינלאומי, ראו סעיף 

ת לבנט למיתוג והצרכים שאופיינו על ידי הבנק  לאחר סיום ההתאמות של פלטפורמ

שנקבע    , פלטפורמת לבנט, תחת מיתוג2018והתקנתה בשרתי הבנק, החל מחודש יולי  

  , . לקוח כאמורהבינלאומיק  נהב , מוצעת ללקוחות קבוצת  על ידי הבנק הבינלאומי

הבנק    אשר ידי  על  המוצע  לשירות  פלטפורמת  אומי  להבינהצטרף  בסיס    לבנט,על 

על    הרוצו התראות  לקבל  ו/או  ערך  בניירות  מסחר  אסטרטגיות  ולממש  לבנות 

המסחר במהלך  מסוימים  תנאים  בפלטפורמת  התקיימות  שימוש  תוך  זאת  עושה   ,

 . לבנט המוטמעת באפליקציה ובאתר האינטרנט של הבנק

ירצה להציע ללקוחותיו הפרטיים לסחור בשוקי ההון,  ש גוף  החברה מאמינה כי כל   6.7.4.3

להם ממשק מסחר מתקדם דוגמת    בכל מקום בעולם, ידרש בסופו של דבר להציע 

. החברה מעריכה כי השווקים הפיננסיים המתקדמים ביותר ובעלי  פלטפורמת לבנט

סוחרים  הפתיחות הגדולה ביותר לטכנולוגיות פיננסיות, יהיו אלו שבהם הדרישה מה

מסחר   ממשקי  של  ביותר  המהירה  לחדירה  תביא  גיוסם,  על  והתחרות  הפרטיים 

 מתקדמים.  

בשלב  לבנט  בהתאם,   ובמספר  ן  והראשממקדת  את מאמצי השיווק שלה בארה"ב 

 . מדינות מובילות באירופה
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לאופי    לפיכך, 6.7.4.4 הפעילות,  ובהתאם  תחום  פיתוח  נמצא  שבו  להשלב  תאריך  נכון 

 . לבנט  תחום פעילות אין לחברה תלות במי מלקוחות  ,התשקיף

 עתיד פני  צופה  מידע בגדר לקוחותיה הפוטנציאלים הן בדבר החברה של הערכותיה

 בידי  הקיים המידע על מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות בחוק המונח כמשמעות

החברה  לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת   בנוגע  כיום  החברה

לא כאמור  עסקית  פעילות  כי  וייתכן  חלקה,תצלח  בלבד  או  כולה  לקוחות    ,  מול 

 . להתממש באופן שונה מהותית העשויואף  פוטנציאלים כאמור

 והפצהשיווק  6.7.5

בישראל נעשה על ידי הנהלת החברה. ככלל,    פלטפורמת לבנט נכון לתאריך התשקיף, שיווק  

ל מתכוונת  לבנטאת  וק  וש לבנט  מקומיים    פלטפורמת  גופים  עם  פעולה  שיתופי  באמצעות 

הלקוחות   סוגי  עם  מסחריים  קשרים  בעלי  מובילים,  בכל  הפוטנציאלים  ומפיצים  השונים 

 טריטוריה. 

וחרים, על מנת לאפשר בנוסף, החברה מתכוונת להגיע להסכמי שיתוף פעולה עם ברוקרים ס 

ב  שימוש  תוך  סוחרים  שאינם  ברוקרים  באמצעות  שפועלים  פרטיים  פלטפורמת  לסוחרים 

     סוחרים איתם תשתף לבנט פעולה.  ה, לבצע פעולות מסחר באמצעות הברוקרים  לבנט

בקשר עם  בהסכמים עם שותפים מקומיים ומפיצים  לבנט  נכון לתאריך התשקיף, התקשרה  

והפצת   לבנטפלטשיווק  ו  פורמת  נוספות.  בבארה"ב  אודות  טריטוריות  נוספים  לפרטים 

 ן.להל   6.7.18 ההסכמים כאמור, ראו סעיף 

שסיום   באופן  כאמור,  להסכמים  האחרים  הצדדים  מן  אחד  באף  תלויה  אינה  לבנט 

ההתקשרות עם מי מהם ישפיע באופן מהותי לרעה על תחום הפעילות או שתיגרם לחברה  

 להחליפם. הצורך  מתוספת עלות מהותית כתוצאה 

 שיתופי הפעולהשיטות השיווק ולרבות    אסטרטגיית החדירה בדבר החברה של הערכותיה

 מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות בחוק המונח כמשמעות עתיד צופה פני  מידע בגדר םה

לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה, אינם   כיום בנוגע   החברה בידי  הקיים המידע  על

כי   וייתכן  בלבד  לא תצלחבשליטת החברה  כאמור  או חלקה,פעילות עסקית  כולה  מול   , 

  .או תצלח באופן שונה מהותי   לקוחות פוטנציאלים כאמור

 צבר הזמנות  6.7.6

הינה חברת מחקר  לבנט  ו , היות  תאריך התשקיףהיקפי ההזמנות הנמוכים בבשל  כי    , יצוין

רק החלה   ללקוחות את  ופיתוח אשר  לצפי התפתחות  לבנט,  פלטפורמת  להציע  לב  ובשים 

בהצגת נתונים אלו  צבר הזמנות משמעותי ואין  לבנט  פעילות  תחום  ל, אין  לבנט  תחום פעילות
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 משום מידע מהותי. 

 תחרות 6.7.7

מוצר, אשר למיטב ידיעת החברה, נכון  הפוטנציאליים  מציעה ללקוחותיה    פלטפורמת לבנט 

, המהווה תוספת  עצמאי  ממשק מסחר  - לתאריך התשקיף, אינו מוצע על ידי אף גורם אחר  

ונועד לשימוש הלקוחות שלהם, הסוחרים  הקיימות של הלקוחות הפוטנציאלים  ת  ולמערכ

ת  אפשר לכל סוחר פרטי, בכל עת וכמעט מכל מקום, לבצע עסקאוהמ(,  B2B2Cהפרטיים )

בשוק ההון, לבנות אסטרטגיות השקעה ולהוציא אותן אל הפועל באופן יעיל בהרבה מזה  

הקיימות המסחר  במערכות  ורק    הקיים  אך  עומדים  התשקיף  לתאריך  שנכון  ובכלים 

 .  לשימושם של סוחרים גדולים ומקצועיים

יהם,  המיועד לשימוש לקוחותוכיוב'  חברה נוספת הפועלת בתחום ומציעה מוצר לברוקרים  

)"  Capitalise.aiחברת   הינה החברה,  קפיטלייזהישראלית  ידיעת  למיטב  זאת,  עם  יחד   .)"

מוקדמת  הבנה  ודורש  מקצועיים  סוחרים  של  לשימושם  שמיועד  מוצר  מציעה  קפטלייז 

 כדי לבנות אסטרטגיות השקעה.   במסחר

לבנט הינה מצידן של מחלקות המחקר  לפלטפורמת  נכון לתאריך התשקיף, התחרות הישירה  

הבנקים והברוקרים    -והפיתוח הפנימיות של לקוחותיה הפוטנציאליים העיקריים של לבנט  

האחרים. למיטב ידיעת החברה, מחלקות אלו אינן עוסקות, על פי רוב, באופן אינטנסיבי על  

פיתוח   החברה,  להערכת  כן,  על  יתר  ההון.  בשוקי  למסחר  חדשניים  פלטפורמה  פתרונות 

את    כויהפ לבנט ידרוש עשרות שנות אדם והעלויות הכבדות הכרוכות בכך  פלטפורמת  דוגמת  

, בוודאי שזו נעשית על  פלטפורמת לבנטפיתוחה ללא כלכלי אל מול קבלת זכות השימוש ב

כשירות   תוכנה  בסיס  תשלום  ללא  בסיס  על  אלא  בפועל  תבוצע  שלות  יפעהתמורה, 

ידי  בפלטפרומה   פיתוח פנימי כאמור, עלול    -  לקוחותיהםעל  הסוחרים הפרטיים. התחלת 

מסחר   לממשקי  שיעברו  הקיימים  מלקוחותיהם  חלק  להפסיד  גם  לברוקרים  לגרום 

 מתקדמים יותר שיהיו בידי המתחרים.     

,  להערכת החברה, הדרישה מהסוחרים הפרטיים לקבל ממשק מסחר יעיל, אוטומטי וזמין

ע הפרטי  לסוחר  לבנט,שנותן  פלטפורמת  דוגמת  מוסף  כמות    רך  את  ניכרת  בצורה  תגדיל 

הלקוחות הפוטנציאליים שיבקשו להציע ללקוחותיהם ממשק מסחר מן הסוג שמוצע על ידי  

על   התחרות  את  ממקדים  מסורתיים  וברוקרים  בנקים  התשקיף,  לתאריך  נכון  לבנט. 

 Saxo, כמו  קטן מאודה  הסוחרים הפרטיים בעיקר באמצעות חיתוך עמלות המסחר. חלקם

Bank  יחד עם   .מקוונת  הדני החליפו את ממשק המסחר הישן שלהם בפלטפורמת השקעות

זאת, רוב הבנקים והברוקרים, לרבות בנקים החורטים על דגלם את החדשנות ופונים לדור  

" הגרמני, לא מציעים עדיין שום פתרון  N26הספרדי ו" "Evo Banco"המיליניאלז" כמו "

 סחר בשוק ההון לסוחרים פרטיים, ולקטנים שבהם בפרט. להנגשת המ
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לבנקים    פלטפורמת לבנטומציעה את    B2B2Cלבנט פועלת במודל  שבמידה מסוימת, מאחר  

בפלטפורמות   בעקיפין  מתחרה  לבנט  לקוחותיהם,  לשימוש  אותה  המעמידים  וברוקרים 

הפלטפורמות   מרבית  לבנט.  של  הפוטנציאליות  לקוחותיה  עם  המתחרות  עצמאיות  מסחר 

גובות עמלות )יצויין כי  הודות לכך שאינן  פרטיים  , מושכות סוחרים  Robinhoodכאמור, כמו  

למספר עסקאות או לשעות פעילות מסוימות(. פלטפורמות אלו   לרוב מדובר בהטבה מוגבלת

מתמקדות בביצוע עסקאות פשוטות באופן ידני, עסקה אחת בכל פעם, ונותנות שירותי ערך  

תשלום   כנגד  רק  בכלל,  אם  באמצעותן,  הסוחרים  מרבית  של  הידע  לחוסר  שיסייעו  מוסף 

לשלם לבורסה הרלוונטית    נוסף. החברה מעריכה כי בהתחשב בתשלום שכל ברוקר נדרש

מקורות   למצוא  אותן  יחייב  כאמור  הפלטפורמות  של  העמלות  אפס  מודל  עסקה,  כל  בגין 

כי מתן אפשרות ללקוחותיהם    ,החברה מאמינה  הכנסה אחרים על מנת לשרוד לאורך זמן.

לבנות ולממש באופן אוטומטי אסטרטגיית השקעות, כפי שמציעה פלטפורמת לבנט, עשויה  

 .לפלטפורמות העצמאיות כאמור גם  ור הכנסה נוסףלהוות מק

הגופים המובילים מבחינת חדשנות בשוקי ההון, הינן מערכות מסחר פרימיום עצמאיות, כמו  

"ETORO  רמות אלו  וו/או תשלום חודשי קבוע. חלק קטן מפלטפות  פעול", הגובות עמלות על

לכל   שונים  מכירה  מחירי  שני  לקבוע  המאפשר  יישום  מבקש מציעות  שהסוחר  ערך  נייר 

לבנט, אך אף אחת מהן אינה מאפשרת ליצור אסטרטגיית מסחר  פלטפורמת  לרכוש, בדומה ל 

לבנט. אפשרות כאמור היא שנותנת לסוחרים שעושים  פלטפורמת  אוטומטית וחוזרת כמו  

את היכולת לנהל פורטפוליו השקעות שלם באופן אוטומטי ולא על    פלטפורמת לבנטשימוש ב

 ראות קניה/מכירה בודדות.   בסיס הו

 I Know" או " Option Samuraiתחרות עקיפה מסוג אחר ניתן לראות באתרי "סריקה" כמו "

Firstהתר נותנים  אלו  אתרים  אינן  א".  אך  רווח,  פוטנציאל  בעלות  עסקאות  על  לסוחר  ה 

  , ועל מנת להוותימבצעות את הוראות המסחר. אתרים אלו גובים על פי רוב תשלום חודש

לבנט, יידרש שילוב בין אתר כזה לבין פלטפורמה המאפשרת את ביצוע  פלטפורמת תחרות ל

המסחר עצמו. משכך, גם אתרים אלו מיועדים בעיקר לשימושם של סוחרים גדולים ו/או  

 מקצועיים.   

יודגש כי למיטב ידיעת החברה, אף אחד מהמתחרים כאמור, לרבות המתחרים הישירים,  

 במודל של "תוכנה כשירות".   White Labelהיא רמה שופלטפ   ללקוחותאינו מציע  

לאור כל האמור לעיל, החברה מעריכה כי הפתרון המוצע על ידי לבנט, וסטטוס הפיתוח שלו,  

ממקם אותה בנקודת זינוק טובה לנצל את הביקוש הצפוי להנגשת המסחר בשוקי ההון עקב  

על   העזה  בין    הסוחריםהתחרות  אפס  הפרטיים  מודל  עם  החדשים  המקוונים  הברוקרים 

 העמלות שלהם ובין הבנקים ויתר הברוקרים המסורתיים.



 39 - ו                                                                                 

 

 

 עונתיות 6.7.8

השפעה מהותית על  לא צפויה להיות התשקיף, לעונתיות תאריך למיטב ידיעת החברה נכון ל 

   לבנט. תחום פעילותמכירות 

 כושר ייצור 6.7.9

של   ביכולתה  הבקבוק  צוואר  תוכנה,  היותה  את    לבנטמעצם  לבנט לספק    פלטפורמת 

 ללקוחותיה, עלול להיווצר בעיקר בהליך התקנת והטמעת תוכנת לבנט אצל הלקוחות. 

ל  פיתוח    לבנטהתשקיף,  תאריך  נכון  להשלמת  לבנטפועלת  במודל    פלטפורמת  ענן  כפתרון 

SaaS14  ,לקוח פוטנציאלי  למערכות אחרות שנדרשות אצל    פלטפורמת לבנט  חיבורבאופן ש

  PLUG&PLAYבאמצעות  בצורה מהירה  יעשה    אשר יבקש לרכוש פתרון של תוכנה כשירות,

(  APIימים בלבד מן המועד שבו הלקוח יתחבר באמצעות חיבור מאובטח )  90-120- וייקח כ

באמצעות פלטפורמת  לשרת של לבנט ועד שלקוחותיו של לקוח לבנט יוכלו לבצע עסקאות  

המקובל להפעלת מוצרים טכנולוגיים  ן קצר משמעותית משהינו  נים זמ טווח . מדובר ב לבנט

הפיננסי בשוק  ככל  חדשים  שלה,  הטכנולוגיות  התשתיות  להרחבת  לפעול  לבנט  בכוונת   .

 .SaaSבמודל  לבנטפלטפורמת  שיידרש לצורך עמידה בביקושים ל

 :SaaSתיה במודל תוכנת לבנט אצל לקוחולהלן פירוט השלבים להתקנת והטמעת 

 __________________________ 

לזמן התקנה והטמעה ארוך יותר ויידרשו    כי לקוחות שיבקשו להתקין את פלטפורמת לבנט על השרתים שלהם יידרשו  ,יצוין  14

 לשאת בעלויות שיהיו כרוכות בכך.
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 ומתקנים , מקרקעיןרכוש קבוע 6.7.10

פעילות   תחום  התשקיף,  לתאריך  בתללבנט  נכון  החברה  ממשרדי  לפרטים  -מנוהל  אביב. 

 להלן.  6.9.2 סעיף וראאודות ההסכם בקשר עם משרדי החברה, 

 מחקר ופיתוח  6.7.11

 לבנט פלטפורמת  פיתוח  6.7.11.1

את   מפתחת  התשקיףפלטפורמת  לבנט  לתאריך  ונכון  הלבנט,  ת פועל פלטפורמה  , 

 .    הבנק הבינלאומיאצל  עם וה והוכחה נבחנה  ופעילות ומוכנה לשיווק 

( באופן רחב היקף,  SaaSפלטפורמת לבנט במודל של "תוכנה כשירות" )שיווק והטמעת  

החברה רוש  די ענן.  באמצעות  לבנט  תוכנת  של  והפיתוח  הארכיטקטורה  השלמת 

 . חודשים מתאריך התשקיף 12מעריכה כי השלמת הפיתוח כאמור צפויה עד תום 

בשלבי פיתוח על פלטפורמת לבנט, מטבעה של תוכנה חדשה, נמצאת עדיין  יודגש כי  

מנת לייעל את פעולתה ולהבטיח את בטיחות ותקינות השימוש בה. כמו כן, החברה  

הפיתוחים   להשלמת  יתרמו  השונים,  הלקוחות  מן  שיתקבלו  פידבקים  כי  מעריכה 

 . הנדרשים ולביצוע שדרוגים לפלטפורמת לבנט

לבנט  לות  שהוצאו בגין מחקר ופיתוח נטו בתחום פעי הסכומים    2020-ו  2019בשנים  

ב ו  198- הסתכמו  ש"ח  ש"ח.א  196-אלפי  לבנט כי  יצוין    לפי  התשקיף,  לתאריך  עד 

קיבלה שירותי פיתוח מהחברה המרכזית במחיר עלות כוח האדם בלבד ובעלי השליטה 

 ניהלו בפועל את פעילות לבנט, בלא תמורה.  
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 בפיתוח עתידי  הליכים  6.7.11.2

כמי שפועלת בתחום הדינמי והצומח של טכנולוגיות פיננסיות, לבנט מתכוונת להמשיך  

שפרה ולהוסיף לה תכונות ואפשרויות נוספות, על מנת  לבנט, לפלטפורמת  ולפתח את  

 לה לצמוח בצורה מהירה יותר.לבנט ולעזור  פלטפורמת  להגדיל את האטרקטיביות של  

פיתו בין   לקידום  לפעול  מתכוונת  שהחברה  בחהנושאים  שלאחר   24-ם  החודשים 

 ניתן לציין:תאריך התשקיף, 

לכל  פיתוח   .א שיאפשר  ניהול  לבנט  ממשק  של  את  לקוח  קלה  בצורה  להגדיר 

ללא צורך בהתערבות    (customization)  לבנט בהתאם לצרכיו ורצונותיופלטפורמת  

 . מטעם לבנט  של מפתחים או אנשי מוצר

לבנט  פלטפורמת  יקצר תהליכים לכל מנהל מוצר בחברה שתשתמש בממשק כזה  

מלאהשמאחר   ושליטה  בקרה  יאפשר  וכמובן    הוא  ביצועים  הנתונים,  מסדי  על 

 . הישהגהרשאות 

שיפור אפשרויות בניית האסטרטגיה על ידי הסוחרים הפרטיים שיפעלו באמצעות   .ב

לבנט טוב  פלטפורמת  שיתאימו  מודולריים  וכלים  חדשים  יישומים  באמצעות   ,

 . יותר הן לסוחרים מתחילים והן לסוחרים מנוסים ובעלי ניסיון

ל  .ג אפשרות  חברתי  יצירת  שמשתמשים  מסחר  פרטיים  שסוחרים  באופן 

יוכלו  פלטפורמת  ב המסחר  לבנט  אסטרטגיות  את  פשוטה  שלהם  לשתף  בצורה 

ול  והביצועים  וקלה  המסחר  אסטרטגיות  אחר  השל  עקוב  אחרים  הסוחרים 

 . פלטפרומההמשתמשים ב

יאפשרו  ש ובינה מלאכותית  ה  מכונלמידת  מבוסס    תמסחר אוטומטיפיתוח מערכת   .ד

   .הסוחרים הפרטייםלאסטרטגיות שנבנו על ידי מעודכנת ופטימיזציה לבצע א

 הרחבת יכולות ממשק התראות על ידי הוספת תנאים גמישים וייחודים להתראה.   .ה

) .ו כשירות"  כ"תוכנה  לבנט  תוכנת  של  והפיתוח  הארכיטקטורה  (,  SaaSהשלמת 

מעריכה    החברהבאמצעות ענן, באופן שיאפשר את מתן השירות באופן רחב היקף.  

 .תאריך התשקיףחודשים מ   12כי השלמת הפיתוח כאמור צפויה עד תום 

, ההקרוב ה  לשנלבנט   בתחום פעילות  לטובת פעילות המחקר והפיתוח  כיצופה    החברה 6.7.11.3

בסך לבנט   להשקעה  כ  תידרש  להגיע ,  ש"חמיליון    4-של  צפוי  המימון  מירב  כאשר 

 .תשקיףהעל פי   מתמורת ההנפקה

בפיתוח,  מועד בדבר החברה של הערכותיה הנמצאים  מהפרויקטים  אילו  השלמת 

וכן מענקים אשר טרם  ליישם,  ובכוונת החברה  לרבות פרויקטים אשר טרם החלו 

 בחוק  המונח  כמשמעות  עתיד פני  צופה  מידע  בגדר  התקבלו והחברה מצפה לקבלם הן

הערכות ערך.   בנוגע כיום  החברה  בידי הקיים המידע על מבוססות אלו ניירות 
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לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא 

 .באופן מלא או חלקי או להתרחש באופן שונה להתרחש

   נכסים לא מוחשיים 6.7.12

אמצעות קבלני משנה שחתומים  ולעיתים נעזרת ב  לבדה  את פלטפורמת לבנטמפתחת  החברת  

שייכים ללבנט    יהיוקניין הרוחני שיפותחו על ידם  על התחייבות כמקובל על פיה כל זכויות ה 

ים מהותיים לצורך תחזוקה ושדרוג מתמיד  יבלבד. לבנט משקיעה משאבים אנושיים וכלכל 

 .פלטפורמת לבנט של

 .לחברה אין כל זכויות קניין רוחני רשומות בקשר עם תחום הפעילותנכון לתאריך התשקיף,  

 הון אנושי 6.7.13

 להלן.  6.9.3 ההון האנושי של הקבוצה, ראו סעיף  אודותלפרטים 

  הון חוזר 6.7.14

 להלן.   6.9.4ראו סעיף לפרטים אודות ההון החוזר,  

 מימון 6.7.15

 להלן.   6.9.5סעיף  ולמימון פעילות הקבוצה, רא 

   מיסוי 6.7.16

ראו באור  לרבות בקשר עם תחום הפעילות,  ,  הקבוצהחוקי המס החלים על    אודותלפרטים  

   .הפרופורמה השנתיים  ותלדוחט' 3

 תחום הפעילותמגבלות ופיקוח על  6.7.17

  למגבלות רגולטוריות מהותיות על תחום פעילותנכון לתאריך התשקיף, החברה אינה מודעת  

ים של לבנט,  י . יחד עם זאת, יצויין כי הליך החיבור לספקים מסוג הלקוחות הפוטנציאללבנט

שחלה על   ידרוש לעיתים עמידה בנהלים פנימיים מורכבים של הלקוח הנובעים מהרגולוציה

   הלקוח כבנק, מוסד פיננסי וכיוב'.

 .ד(6.7.1.8 -ו  א( 6.7.1.6לרגולציה שעשויה לחול על הלקוחות הפוטנציאליים, ראו סעיפים 
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 והסכמי שיתוף פעולה הסכמים מהותיים 6.7.18

 אומי ל הבנק הבינ 6.7.18.1

התחייבה  לפיו  בינלאומי  בנק הבהסכם עם ה, התקשרה לבנט  2017בדצמבר,    14ביום  

לאחר    ,פלטפורמת לבנטבצע פרויקט של פיתוח, יישום, הטמעה ותחזוקה של  לבנט ל

לצרכי   הב הבקבוצת  התאמתה  לבניית נק  ממוחשבת  כפלטפורמה  ינלאומי, 

  ינלאומי, תוך הצגת מידע ונתוני נק הב הבקבוצת  עבור לקוחות    הת השקעואסטרטגי 

 .  הבינלאומיהבנק שיסופקו על ידי   מסחר

על פי ההסכם, הבעלות בפלטפורמת לבנט וכל הזכויות הקשרות אליה תיוותר בכל עת  

ון שימוש בלתי הדיר ובלתי מוגבל בזמן י בידי לבנט, שהעניקה לבנק הבינלאומי ריש

הרוחני   הקניין  זכויות  הבינלאומי.  בבנק  שהותקנה  לבנט  בפלטפורמת  לשימוש 

של   Look and Feal-הבינלאומי בכל הנוגע למיתוג ול בהתאמות שנעשו לבקשת הבנק  

 פלטפורמת לבנט שהותקנה אצלו, הוענקו לבנק.   

  פלטפורמת לבנט של    Look and Feal-המיתוג וה  ים שנדרשו להתאמתבתמורה לפיתוח

תמורה חד  הבינלאומי, והטמעת ויישום המערכת, שילם הבנק ללבנט  הבנק  לדרישות  

מסירתפעמית מאז  כן,  כמו  ב  .  יולי,  המערכת  ה2018חודש  משלם  ה,  בינלאומי בנק 

 .  פלטפורמת לבנטלתחזוקת  הבתמורדמי תחזוקה חודשיים ללבנט 

פלטפורמת לבנט המותקנת  ל  End of Support-ו  End of Life  לבנט התחייבה כי לא יהיה 

על ידי הבנק ת פלטפורמת לבנט  שנים ממועד אישור קבל  10לפני תום  בבנק הבינלאומי  

לבנט  נלאומיהבי התחייבה  כן  תחזוקה  .  שירותי  לפחות  לבנט  לפלטפורמת  לתת 

זו.   הלתקופה  עת בינלאומי  הבנק  בכל  סיום  לידי  ההסכם  את  להביא  יכול  מצידו 

 ימים. 90בהודעה מוקדמת בת 

שלפלטפורמ ככל  כי  התחייבה  לבנט  כן,  לבנט  כמו  מודים ת  ו/או  פונקציות  יתווספו 

ישום  , כנגד עלות  גם בפלטפורמה הפועלת בבנק הבינלאומילבנט  חדשים, תתקין אותם  

   . שעות עבודה 5-, כלל שזו תדרוש יותר מ של תוספות כאמורו/או הטמעה 

בינלאומי ותחילת השימוש בה על ידי לקוחות  בנק הבנוסף, מאז מסירת הפלטפורמה ל

בינלאומי, יישומים נוספים בנק האומי, התקינה לבנט, לבקשת הבינלבנק ההקבוצת  

 בינלאומי.  בנק ההקבוצת  של פלטפורמת לבנט לגרסה הזמינה ללקוחות 

בנק להבטחת התחייבותה ליתן שירותי תחזוקה לפלטפורמה, הפקידה לבנט בידי ה 

בינלאומי את קוד המקור של פלטפורמת לבנט וזו תהיה רשאית לעשות בה שימוש  ה
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ולתחזק את פלטפורמת לבנט המותקנת אצלה, במקרה שלבנט תחדל ממתן שירותי  

     התחזוקה בנסיבות המנויות בהסכם.

התשלום   ,יצוין מודל  ובפרט  הבינלאומי,  הבנק  עם  לבנט  של  ההתקשרות  תנאי  כי 

המבוסס על סכום חודשי קבוע שאינו תלוי בכמות המשתמשים בפלטפורמת לבנט ו/או  

בכמות העסקאות המבוצעות תוך שימוש בה, הינם ייחודיים ואינם משקפים את תנאי  

פוטנציאליים בעתיד.   ההתקשרות ומודל התשלום שלבנט מתכוונת להציע ללקוחות

התנאים הייחודיים כאמור ניתנו לבינלאומי בשל היותו הלקוח הראשון שהטמיע את 

פלטפורמת לבנט והציע ללקוחות להשתמש בה. לפרטים נוספים בדבר מודל התמחור  

     להלן.  6.7.19המתוכנן של לבנט, ראו סעיף 

6.7.18.2 STRAAFIN 

 Finastraעם    (Referral Agreement)בהסכם הפניות   התקשרה לבנט  2021במרץ,    2ביום  

שירותים  ה אחרים  בנקיםלאלפי  ופתרונות  מספקת  פיננסיים  בתחומי   ומוסדות 

מחזור הפעילות שלה .  בנקאות קמעונית, בנקאות עסקית, מסחר, שוקי הון ותשלומים

גופים פיננסיים, לרבות חלק    000,9  -למעלה מ, ממיליארד דולר 2.1 לע  2020עמד בשנת  

ידי   על  המוצעים  הפתרונות  את  רוכשים  אשר  בעולם,  הגדולים  מהבנקים  גדול 

15Finastra.  

היא לא מציעה נכון לתאריך התשקיף פתרון    ,Finastraעל פי מה שנמסר ללבנט על ידי  

דומה לפלטפורמת לבנט, שיכול לאפשר למאות לקוחותיה שהינם מוסדות פיננסיים  

שאין להם אפשרות נכון להיום להציע ללקוחותיהם שלהם לסחור בשוקי ההון, להציע 

בשוקי ההון. להערכת החברה, כמה מקוון  ללקוחותיהם כלי מלא ומתקדם למסחר  

, עונים Finastraהרוכשים שירותים באמצעות  הבנקים והמוסדות הפיננסיים    מאות מן

 על הגדרה זו ועשויים להתעניין בפלטפורמת לבנט.  

אליה  להפנות    חודשים,  36, לתקופה של  Finastraאת  הסמיכה  לבנט  ,  הסכםעל פי ה 

מהצדדים יהיה כל אחד    אשר יתעניינו בפלטפורמת לבנט.  Finastraמלקוחות של    לידים 

 ימים.  30רשאי להביא את ההסכם לידי סיום בהודעה מוקדמת בת 

להסכם דעתה,Finastra,  בהתאם  שיקול  לפי  את    ,  לקוחותיה  ל הפלטפורמה  תציע 

שרובם הגדול הינם לקוחות פוטנציאליים ומתאימים לפלטפורמת לבנט ותפנה ללבנט 

 __________________________ 

15 corporate.pdf-finastra-03/brochure-https://www.finastra.com/sites/default/files/2018 
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וחות הפוטנציאליים תעשה על ללק  Finastraלקוחות פוטנציאליים רלוונטיים. פניית  

 בסיס חומרים ומידע שיוכנו על ידי לבנט, כמפורט בהסכם.

ללקוחותיה במחירים שיקבעו על ידי לבנט    ההשימוש בפלטפורמת לבנט יוצע על יד

כי   יופחת   Finastra)אם  שההפרש  בתנאי  יותר,  נמוך  במחיר  לנקוב  רשאית  תהיה 

יבקשו להשתמש בפלטפורמת לבנט על  Finastraקוחות ככל שלמהעמלה המגיעה לה(. 

ידי   על  שיוצעו  התנאים  לעשות   Finastraפי  כאמור  ללקוחות  תאפשר  לבנט  כאמור, 

שיידרשו.   התמיכה  שירותי  את  ותספק  לבנט  בפלטפורמת  תהיה   Finastraשימוש 

ועל  לבנט  בפלטפורמת  השימוש  בגין  מהלקוח  שתגיע  התמורה  גביית  על  אחראית 

מכל סכום  30%-הפחתת העמלה לה היא זכאית בסך השווה ל העברתה ללבנט, לאחר

שישולם   של  ללבנט  ברוטו  הלקוח  ידי  הסוחרים   Finastraעל  לקוחותיו  ידי  על  ו/או 

   .בקשר עם השימוש בפלטפרומת לבנטהפרטיים, 

6.7.18.3 Fitech3 

,  פתרונות טכנולוגיים בע"מ  3כם פיטבהסכם ע, התקשרה לבנט  2021בינואר,    4ביום  

אסטרטגיים  ייעוץ    שירותיללבנט  עניק  ת  3כיט על פיו פ,  2021חודש אפריל,  שתוקן בכפי  

מנכ"ל לאומי קארד  , לשעבר  דני כהןהעמדת שירותי ה"ה  שנקבעו בהסכם, ובכלל זה  

לאומי  בבנק  יסעור  ובכיר  כ,  תמר  גם  והמכהנת  ישראכרט  קבוצת  בכירה  הינה  יו"ר 

(  advisory board)מייעץ"  הקטוריון  "דירכחברות בשינדלר  וחנה    בבנק לאומי לשעבר

 לבנט.   לש

 - מחזיק ב  , המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה,למיטב ידיעת החברה, מר דני כהן

פיטכ   33.33% והנפרע  המונפק  המניות  תנאי  3מהון  אודות  נוספים  לפרטים   .

 להלן.   8.1.4ההתקשרות בין החברה למר כהן ראו סעיף 

לתחום  הקשורים  אסטרטגי  ייעוץ  שירותי  ללבנט  מעניקים  המייעצת  הועדה  חברי 

ייעוץ וסיוע    פעילותה ובכלל זה, סיוע בגיבוש תכנית אסטרטגית ומדיניות פיתוח עסקי, 

תפיה העסקיים וזיהוי הזדמנויות עסקיות  ובקידום היחסים של לבנט עם לקוחותיה וש 

 עבור לבנט. 

כתב אופציה לרכישת מניות רגילות   3למתן השירותים, הוקצה לפיטכמלאה  תמורה כ

(. ההסכם  לתשקיף  3.4.2סעיף  של לבנט )לפרטים נוספים אודות כתב האופציה, ראו  

י קצובה וכל אחד מהצדדים רשאי לסיימו באמצעות מתן הודעה  תקופה בלת להינו  

        יום. 90מוקדמת של  

 לקבלת שירותי גיוס הון וגיוס שותפים צד שלישי  התקשרות עם  6.7.18.4

לקבלת צד שלישי לא קשור  , התקשרה לבנט בהסכם ייעוץ עם  2016,  מרץב  13ביום  

התקשרות בגין כל  ייעוץ,  ההסכם  על פי  שירותי גיוס הון וגיוס שותפים אסטרטגיים.  
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  - עמלה בסכום השווה לתשלם לבנט  ,  נותן השירותיםלבנט עם משקיע שהוצג על ידי  

וכן    6%  6%מניות בשיעור של עד  תקצה לו  בתוספת מע"מ מסכום ההשקעה בפועל 

התלויים ול פי תנאים שנקבעו בהסכם ייעוץ  מהון המניות המונפק והנפרע של לבנט ע

 בסכום ההשקעה. 

בתוספת    10%-היה זכאי לקבלת עמלה בסכום השווה לי  נותן השירותיםבנוסף לכך,  

הסכם  או  פעולה  שיתוף  להסכם  בהתאם  בלבנט  שיתקבלו  ההכנסות  מכל  מע"מ 

 . נותן השירותיםהשקעה עם צד שהוצג על ידי 

על   , בהתאם להוראות ההסכם,נותן השירותיםנט ל, הודיעה לב2021במאי,    13ביום  

בתום   ההסכם  מוקדמת.  30סיום  הודעה  ההסכם,    ימי  סיום  של  נותן  במקרה 

לה זכאי לקבלת התמורה הנ"ל במקרה של התקשרות לבנט עם צד שהוצג  השירותים  

 חודשים מתום סיום ההתקשרות.    18לתקופה של נותן השירותים על ידי 

זכאי לעמלה בשיעור של משכך  בינלאומי, ובנק האת ה  לבנטהציג בפני  נותן השירותים  

לאורך תקופת ההתקשרות עם    בינלאומיבנק הההכנסות שתקבל לבנט מהכל  מ  10%

 .  הבינלאומי

התשקיף,   לתאריך  השירותים  נכון  לתמורה    ו איננותן  ,  לבנטמהי  כלשנוספת  זכאי 

 . עימובקשר עם ההסכם  לרבות לא תמורה הונית,

 רפאל דורסט  6.7.18.5

הגב' , בעלה של  בהסכם עם מר רפאל דורסט, התקשרה לבנט  2020בדצמבר,    23ביום  

דורסט   ואח ש מיבר  בחברה  דירקטורית  דורסט    של   היא  ניבה  העמידה  אשר  הגב' 

לקבלת שירותי    לתשקיף(.  3.3.1סעיף    ראו  ,לחברה הלוואה המירה )לפרטים נוספים

גיוס הון וגיוס לקוחות. על פי ההסכם, התחייבה לבנט לשלם ליועץ עמלת גיוס בסכום  

מכל סכום שהושקע בלבנט על ידי משקיע שהוצג על ידי היועץ ו/או עמלת  5%-השווה ל 

ל השווה  בסכום  מכל    5ולמשך   5%-הפצה  בתוקף(  יהיה  שההסכם  וככל  )אם  שנים 

ה שתתקבל בהתקשרות של לבנט עם לקוח ו/או מפיץ שיוצג על ידי היועץ. עוד תמור

גיוס משקיעים   נקבע בהסכם, כי היועץ יהיה רשאי להחליף את התמורה הנ"ל בגין 

 22באופציות למימוש למניות בלבנט בתנאים הקבועים בהסכם. ההסכם יפקע ביום  

שהיא, באמצעות מתן הודעה   וכל צד רשאי לבטלו, בכל עת ומכל סיבה  2021דצמבר,  

חודשים לאחר סיום ההסכם, תתקשר    18יום מראש. על פי ההסכם, אם במהלך    30של  

לבנט עם צד שלישי כלשהו שהוצג על ידי היועץ, יהיה היועץ זכאי לעמלות הקבועות 

נכון לתאריך התשקיף, מר דורסט אינו זכאי לתמורה כלשהי מהחברה בקשר בהסכם.  

        עם ההסכם כאמור. 
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6.7.18.6 GOLDENCROSS 

שהינה   GOLDENCROSS  התקשרה לבנט במכתב כוונות עם  ,2021חודש אפריל,  ב 

)גרמניה, אוסטריה   DACH-בעלת קשרים נרחבים עם לקוחות פוטנצאליים במדינות ה

פיו  על  ללקוחות    GOLDENCROSS  ושוויץ(,  לבנט  פלטפורמת  את  להכיר  תפעל 

עניין   שיביעו  פוטנציאליים  לקוחות  ללבנט  ותפנה  כאמור  במדינות  פונטציאליים 

בפלטפורמה. מכתב הכוונות יהפוך להסכם מחייב בין הצדדים במועד שבו לבנט, על 

או ללקוח   Tier 3-פי שיקול דעתה, תתקשר בהסכם לאספקת פלטפורמת לבנט לבנק מ

תזכה פוטנציא כאמור,  המועד  מן  החל  לבנט.  ידי  על  מראש  שאושר  אחר  לי 

GOLDENCROSS    הבלעדיות כאמור.  במדינות  לבנט  פלטפורמת  בהפצת  לבלעדיות 

כאמור תישמר כל עוד סך ההכנסות של לבנט מכל ההסכמים עם לקוחות פוטנציאליים  

 במדינות אלו, יעלה על רף המינימום שייקבע בין הצדדים מעת לעת. 

GOLDENCROSS  ל השווה  בסך  לעמלה  זכאית  ההכנסות   50%-תהיה  )א(  מן: 

במהלך חמש   GOLDENCROSSשיתקבלו על ידי לבנט מלקוחות שהוצגו לה על ידי  

לבנט, בניכוי )ב( ההוצאות שהוצאו על   ןלבי השנים הראשונות של ההתקשרות בינם  

 לבנט בקשר עם העסקאות כאמור.   ידי 

6.7.18.7 Tradier 

, ברוקר סוחר הפועל Tradier, התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  2021ביולי,    7ביום  

מטרת מזכר ההבנות הינה יצירת ממשק בין פלטפורמת    באופן מקוון בעיקר בארה"ב.

של   הברוקראז'  שירותי  לבין  המשתמשים  Traiderלבנט  לבנקים  להציע  מנת  על   ,

ברוקרי  FINASTRAבפלטפורמת   מו  םשאינם  שיא סוחרים,  משולב  להם פצר  שר 

ההון   בשוקי  במניות  למסחר  מלא  פתרון  ללקוחותיהם  ההשקעות   –להציע  ניהול 

 . Tradierבאמצעות פלטורמת לבנט, וביצוע העסקאות ויישום האסטרטגיות באמצעות  

יפותח הממשק כאמור, לרבות על פי מזכר ההבנות, יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו  

לפלטפורמת   )FINASTRAחיבורו  מצומצם  למספר  ויוצע  שחברים 2-3,  בנקים  של   )

של   מהבנקים  FINASTRAברשת  שייגבו  תשלומים  הצדדים,  בין  ההסכמות  פי  על   .

כאמור ו/או מלקוחותיהם הסוחרים הפרטיים שיעשו שימוש בפתרון המלא כאמור,  

עמלת   ניכוי  ל FINASTRAלאחר  לבנט  בין  יתחלק   , -  Tradier    בין שייקבע  באופן 

            הצדדים.  
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית   6.7.19

להנגיש את שוק ההון עבור סוחרים פרטיים וליצור עבורם חווית משתמש וכלי  לבנט שואפת  

מסחר שיגרמו להם להעדיף את השימוש בפלטפורמת לבנט על פני אפשרויות מסחר אחרות.  

לה אל מול הלקוחות הפוטנציאליים, לצד דרישה לממשק לבנט מאמינה כי מאמצי השיווק ש 

  להוות כלי משמעותי  משתמש מתקדם מצד לקוחותיהם שלהם, תאפשר לפלטפורמת לבנט  

 שבאמצעותו מנהלים סוחרים פרטיים רבים את המסחר שלהם בניירות ערך וכל הכרוך בכך.

כמעט   ל  3לאחר  עבור  מסחרי  באופן  פועלת  לבנט  פלטפורמת  בהם  הבנק  שנים  קוחות 

במהלכן למיטב הבנת החברה,הבינלאומי,  ב   ,  בשימוש  עלייה  לבנט חלה מגמת    פלטפורמת 

כי לבנט אינה    ,יצויין  לבנט מעריכה שפלטפורמת לבנט מוכנה לעבור לשלב הבא.,  באופן עקבי

   מקבלת מהבנק הבינלאומי את נתוני השימוש בפלטפורמה המותקנת בבנק הבינלאומי. 

לצד השלמת פיתוחים שיסייעו לקיצור משך הזמן והעלות שנדרשים מלקוחות פוטנציאליים  

על מנת להתחבר לפלטפורמת לבנט ופיתוח תשתית טכנולוגית יציבה שתאפשר ללבנט לצמוח  

פועלת לשיווק פלטפורמת לבנט ללקוחות פוטנציאליים בשווקים שבהם היא  במהירות, לבנט  

הנוגעת  מעריכה   ולזו  בכלל,  הפיננסית  לטכנולוגיה  הפוטנציאליים  הלקוחות  שפתיחות 

 ה הגבוה ביותר. למסחר בשוק ההון בפרט, הינ

עם   בהסכם  התקשרה  לבנט  מנהל  Finastraכך  עם   ת והיא  להתקשרות  ומתנים  משאים 

אס לקוחות  שותפים  על  דגש  עם  בארה"ב,  לבנט  פלטפורמת  להפצת  נוספים,  טרטגיים 

עם   הכוונות  במכתב  התקשרה  לבנט  בדומה,  סוחרים.  ברוקרים  שאינם  פוטנציאליים 

GOLDENCROSS    והמדינות בגרמניה  פוטנציאליים  ללקוחות  לבנט  פלטפורמת  להצגת 

 .  Tier 3/4 השכנות, עם דגש על בנקים המוגדרים

ואחד מבתי ההשקעות  בנוסף, פועלת החברה במישרין מול אחד הבנקים הגדולים בישראל  

 .הםללקוחותי  יםמציע םעל מנת לשלב את פלטפורמת לבנט בכלים שההמובילים בישראל 

מודל ההתקשרות העיקרי אותו מתכוונת לבנט להציע ללקוחותיה יהיה "תוכנה כשירות"  

(SaaS)  הלקוח פיו  הפרטי,  על  הסוחר  שלו,  הלקוח  ו/או  לבנט  ללבנט  י  של  תשלום  שלם 

הסוחר  באמצעות הפלטפורמה על ידי    נהמכירה שתבוצעהקניה או  ה ת  אועסקהמבוסס על  

של    .הפרטי סכום  לגבות  תוכל  כי  מאמינה  החברה    0.25  -  0.15החברה  עסקה.  לכל  דולר 

וש "חבילות" של מספר רב לרכלהציע ללקוחותיהם  י חלק מלקוחות לבנט יבקשו  כמעריכה  

ואף חבילות    של עסקאות, על מנת להוריד את המחיר שיידרשו לשלם ללבנט בגין כל עסקה

בתשלום חודשי או שנתי קבוע תמורת שימוש לא מוגבל בפלטפורמת לבנט במהלך התקופה  
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    .כאמור

לקוחות ותשמש   8-12תקן אצל  ו, פלטפורמת לבנט ת2023החברה מעריכה כי עד לסוף שנת  

. בשלב הראשון, החברה  מדי חודש  בשוקי ההוןמיליון עסקאות   4-6את לקוחותיהם לביצוע 

בגודלם   בינוניים  וברוקרים  ובינוניים  קטנים  בנקים  שהינם  בלקוחות  להתמקד  מתכוונת 

כ של  מוערך  לקוחות    600- )ממוצע  כ אלף  ושל  בנק  ברוקר(.  75- לכל  כל  אצל  לקוחות   אלף 

 מהלקוחות של לקוחותיה יעשו שימוש בפלטפורמת לבנט.2.5%מטרת החברה הינה כי 

מעריכה כי יהיה  החברה  ככל שתצליח לחדור בהצלחה לשווקים אלו,  הארוך יותר,    ח בטוו

פיננסיות לטכנולוגיות  שיפתחו  נוספים  לשווקים  לחדור  יותר  קל  ללקוחות    לה  לפנות  וכן 

החברה מעריכה כי ייתכן וההתקשרויות עם    ם גדולים.פוטנציאליים שהינם בנקים וברוקרי

לקוחות מסוג זה יעשו במודל של תשלום ראשוני בגין התקנה והטמעה, בתוספת תשלומים  

שיעש  כאמור  הלקוחות  מטעם  הסוחרים  במספר  תלויים  שאינן  קבועים  שימוש    ושוטפים 

 . במערכת ו/או במספר העסקאות שהם יבצעו

הטכנולוגיה בבסיס פלטפורמת לבנט מאפשרת להסב את פלטפורמת לבנט למסחר  שמאחר  

במטבעות, לרבות במטבעות קריפטוגרפיים, לבנט תשקול בעתיד להרחיב את פעילותה גם  

 לברוקרים וסוחרים בתחומים אלו.   

לצד יצירת ערוצי שיווק ללקוחות הפוטנציאליים, לבנט תדרש להמשיך ולפתח באופן תמידי  

לטפורמת לבנט, על מנת לשמר את היתרון הטכנולוגי והתחרותי שלה ביחס למתחרים  את פ

 המסחר הקיימות אצל הלקוחות הפוטנציאליים.  שיקומו בעתיד וביחס למערכות 

לרבות לגבי יכולתה ויעדיה,    לבנט  בר האסטרטגיה העסקית של בד החברה  של  הערכותיה

של לבנט לממש את מודל ההתקשרות כאמור לעיל ו/או לגבות את התמורה כמפורט לעיל,  

 עתיד צופה פני   מידע  בגדר הםלהלן,    6.7.20כמו גם הצפי להתפחות בשנה הקרובה בסעיף  

 הערכות החברה על בסיסעל מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות בחוק המונח כמשמעות

בנוגע  החברה בידי הקיים  המידע מוסף ל כיום  ערך  שירותי  מתומחרים  )א(  שבו:  אופן 

מקוונים  ברוקרים  גם  כמו  המסורתיים  הבנקים  )ב(  פרטיים;  לסוחרים  אחרים  מסוגים 

)למשל, כל  Interactive Brokersאו     ETOROמובילים מהדור החדש  על  עמלות  גובים   )

הייחודיות והחדשנות של פלטפורמת לבנט ויתרונותיה  פעולה ו/או תשלום חודשי קבוע; )ג(

ועל המחירים   לסוחר הפרטי עשויים להערכת החברה להשפיע על הביקוש לפלטפורמה 

ו בה;  השימוש  עבור  לגבות  יהיה  מ  -שניתן  לקוחות )ד(  עם  החברה  שמקיימת  געים 

בשליטת  , אינם  טנציאליים בישראל ובחו"ל המבוססות על המודל העסקי כמפורט לעילופ

ו/או היעדים לא    , כולה או חלקה,החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח

  .יושגו
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה  6.7.20

בפעילות  ,  לבנט  , במסגרת תחום פעילותבמהלך השנה הקרובה מתעתדת החברה להתמקד

 שלהלן: 

באופן שיאפשר להציע את פלטפורמת לבנט במודל "תוכנה   השלמת פיתוח פתרון הענן •

 כשירות" בהיקף רחב ועם חיבור פשוט יחסית של הלקוחות לפלטפורמה. 

תציג בפניה   FINASTRA-לבנקים שללקוחות שונים ובין היתר  הצגת פלטפורמת לבנט   •

ת  והדגמת יכולותיה של המערכת. החברה צופה כי הצגה כאמור עשויה להיות בפני עשרו

 לקוחות פוטנציאליים.   

של   פוטנציאלייםהלקוחות  הרחבת מעגל הלצורך  במדינות שונות  חיבור לגופים נוספים   •

 . לבנט

 מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים 6.7.21

 כל הכנסות לבנט הגיעו מישראל.  התשקיף,  תאריך נכון ל

  דיון בגורמי סיכון 6.7.22

ו. ללבנט  פעילותלהלן פירוט גורמי הסיכון העיקריים בקשר עם תחום   גורמי  סיכוני מקרו 

 להלן.   6.9.9סעיף  ולכלל פעילות הקבוצה, רא הרלוונטיים  סיכון 

 :ענפיים סיכונים

נויי חקיקה ומדיניות בתחומים שונים, יכולה  לשי  -שינוי חקיקה ומגבלות רגולטוריות   .א

להיות השפעה על תוצאות פעילות לבנט. כמו כן, לבנט יכולה להיות מושפעת משינויי  

חקיקה ומדיניות שיחולו על לקוחותיה ולקוחותיה הפוטנציאליים במדינות בהם הם 

ם פלטפורמת לבנט נועדה לשימושם של משתמשים )הסוחרי שפועלים. כמו כן, מאחר  

הפרטיים( רבים אצל כל אחד מלקוחות לבנט, כפופה לבנט לרגולציה בתחום פרטיות 

המידע של המשתמשים במדינות השונות בהן היא פעילה. עמידה בדרישות רגולטוריות 

כאמור כרוכה בהשקעת זמן ומשאבים מצד לבנט. אי עמידה בדרישות החוק בתחומים 

   .וצאות פעילותה של לבנטאלו עשויה להשפיע לרעה באופן מהותי על ת

ממשק  .ב של  עצמי  פוטנציאליים  מסחר  יפיתוח  לקוחות  ידי  פונציאליים לקוחות    -  על 

". יצויין כי בתוך הבית ממשק מסחר "לפתח  מסוימים עלולים להחליט שהם מעדיפים  

ורוכשים נכיום מקובל הרבה יותר שגופים פינ סיים מתמקדים בעסקי הליבה שלהם 

מוצרים טכנולוגיים מתקדמים מחברות חיצוניות שפיתחו את המוצרים. יחד עם זאת, 

והוותיקים,  הגדולים  והברוקרים  הבנקים  בעיקר  הפוטנציאליים,  מהלקוחות  חלק 
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 עשויים להמשיך ולפתח מוצרים טכנולוגיים באופן עצמאי.

להניח שהמשך גידול נפחי המסחר בשוקי ההון על ידי    סביר  -  כניסת מתחרים חדשים .ג

לכניסת  יביא  מתקדמים,  מסחר  לממשקי  הביקוש  הגדלת  ועימו  פרטיים  סוחרים 

שפועלות בתחומים משיקים  והן חברות  מתחרים חדשים לתחום, הן חברות חדשות 

 ו/או המציעות מוצרים אחרים ללקוחות הפוטנציאליים, שיבקשו להרחיב את פעילותן. 

 : לחברה בתחום הפעילות  ייחודיים סיכונים

ע .א פעולה  בשיתופי  הצלחה  אסטרטגיים  םאי  של    -  גורמים  הצלחה  ביצירת לבנט  אי 

את  להם  ולהציע  פוטנציאליים  ללקוחות  להגיע  שיאפשרו  גופים  עם  פעולה  שיתופי 

 פלטפורמת לבנט, עלולה להשפיע באופן מהותי לרעה על הכנסותיה של לבנט. 

ופיתוחאי   .ב מחקר  בהליכי  אשר   כלאין    -  הצלחה  ופיתוח,  המחקר  הליכי  כי  וודאות 

וכן כאלה אשר מיועדים לביצוע   בקשר עם תחום הפעילות  תאריך התשקיףמתבצעים ב

בסעיף כאמור  לכדי    6.7.11  בעתיד  יבשילו  המבוקש   מוצריםלעיל,  מהסוג  באיכות 

   .לשיווק ומכירה

ב .ג שונותפעילות  במדינות לבנט    -   מדינות  הפעילות  מעצם  הנובעים  לסיכונים  חשופה 

סיכונים    שונות ומדיניים(  רגולטורים,  )לרבות  הנובעים מהאטה פוליטיים  ולסיכונים 

תחום שירותי  מוצרי ולהקטנת הביקוש לעלולה להביא  אשר  ת,  כלכלית באותן מדינו 

 וללחצי מחירים והקטנת מרווחים.הפעילות  

לקוחות   .ד בסקטור  פיננסיים  -תלות  ומוסדות  צפויה  אין  לבנט  ל  -   בנקים  תלות ולא 

כלשהו בלקוח  הפעילות  מהותית  אולם  בתחום  הלקוחות שמאחר  ,  מרבית 

פיננסייםהפוטנציאליים של תחום הפעילות הינם   ומוסדות  אם תחול שונים,    בנקים 

בכלל, ובתחום המסחר על ידי סוחרים פרטיים,   יםבסקטורבפעילות  הרעה משמעותית  

   .לבנטתוצאות ב ה להיגרם פגיעה משמעותית עלולבפרט, 

משפטיים  .ה בתחום   -  סיכונים  הלקוחות  עם  ההתקשרויות  של  המורכב  אופיין  בשל 

הפעילות, קיימת חשיפה משפטית לפתיחה בהליכים משפטיים נגד לבנט הקבוצה מצד 

לבנט פלטפורמת  פעולת  לאופן  בקשר  בעיקר  הפעילות,  תחום  כשלים לו/או    לקוחות 

באמצע  לבנט .  בפעולתה  טכנולוגיים הן  האמורים  הסיכונים  לצמצום  תנאי  פועלת  ות 

ההתקשרות והגבלת אחריותה בהסכמים עם לקוחותיה, הן באמצעות רכישת ביטוחי 

הפרוייקטים אותם   אחריות כללית ואחריות מקצועית, והן דרך ניהול קפדני של פעילות 

   היא מבצעת.

סוג   את  המציגה  טבלה  טיבם  להלן  פי  על  לעיל  שתוארו  הסיכון  וסיכונים    -גורמי  ענפיים  סיכונים 

   :קבוצה, על פי השפעתם על עסקי החברה, אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת ה ללבנטמיוחדים ל
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כי זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הובאו על סמך הערכת החברה, וייתכן כי    , יצוין

 בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל. 

 מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה -השירותים תחום  6.8

  מידע כללי על תחום הפעילות 6.8.1

הפעילות ושינויים החלים בו מבנה תחום  6.8.1.1

נהיה יותר דיגיטלי, ארגונים הופכים לתלויים יותר ויותר בפיתוח  הולך ו ככל שהעולם 

של   ) יטכנולוגימערכות  וקידום  המידע  מנת  ארגון  ב yInformation Tecnolog)16ת  על 

כמות הפעילויות והמשימות בכל    . , בפרטלהישאר תחרותייםעל מנת  לתפקד בכלל ו

ולוגיית המידע הולכות וגדלות בקצב מהיר ועימה נ ארגון המנוהלות על ידי מערכות טכ

הפך למשותף לכל סוגי שלטכנולוגיית המידע  למערכות  הצורך בשירותים הקשורים  

     אוגרפית.יוכמעט בלא אבחנה ג הארגונים, מכל התחומים, בכל סדרי הגודל 

__________________________

טכנולוגיות מחשוב ותקשורת לשם ניהול ועיבוד מידע.  16

מידת ההשפעה של גורם הסיכון 

השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

סיכונים ענפיים 

Xמגבלות רגולטוריותשינויי חקיקה ו 

על ידי לקוחות   מסחר   יפיתוח עצמי של ממשק 

 פוטנציאליים 
X

Xכניסת מתחרים חדשים 

לבנט בתחום הפעילותסיכונים ייחודים ל

אי הצלחה בשיתופי פעולה עם גורמים  

 אסטרטגיים 
X

Xאי הצלחה בהליכי מחקר ופיתוח 

Xמדינות שונות פעילות ב 

בנקים ומוסדות   -תלות בסקטור לקוחות 

 פיננסיים 
X

Xסיכונים משפטיים 
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חברת  -על ידי  על  שנערך  בעולם  הה Gartner ,17פי מחקר  מידע  טכנולוגיות  על  וצאות 

. ההערכה  2020לעומת  6.2%, עליה של  2021טריליון דולר בשנת  3.9-צפויות להגיע לכ

שנת   שעד  בכחמש 2024היא  שלהם  הדיגיטליזציה  קצב  את  להאיץ  יאלצו  עסקים   ,

שנים, על מנת לעמוד באתגרים הצפויים בעידן פוסט הקורונה, שיכלול אימוץ רחב  

( דיגטליות מול הלקוחות. Touchpointsשל עבודה מרחוק ושל נקודות מגע )  וקבוע יותר

כי ההוצאות על טכנולוגיות מידע הקשורות לעבודה    ןהעל פי אותו מחקר  ההערכות  

 . 2021- הדולר ב מיליארד 330מרחוק תעבורנה רק הן את סך 

הוערך בשנת (  IT Outsourcingטכנולוגיות מידע ) שוק מיקור החוץ העולמי של שירותי  

( של  CAGRדולר וצפוי לגדול בקצב צמיחה שנתי ממוצע )מיליארד    318.5  -כב  2020

 .18דולר  מיליארד 425.19 - לכ  2026ולהגיע בשנת   %5.4

כאמור,   החוץ  מיקור  מגמת  בשירותי  במסגרת  השימוש  העולם  ברחבי  וגדל  הולך 

Outstaffing  ייעודי עבור הלקוח, שבהם הספק מגייס צוות באופן , המועסק  עובדים 

המזמין או על ידי  הלקוח  בוצע על ידי  מ. ניהול העובדים כאמור  על ידי הספקפורמלי  

ניהול   שירותי  גם  מספק  שזה  ככל  שנעשו הספק  מחקרים  פי  על  בארצות    צוותים. 

ה  ושירותי  החוץ  מיקור  שוק  מ  Outstaffing-הברית,  ליותר  להגיע  צפוי    936-יחד, 

 .202719ת בשנדולר  יליארד מ

בשנת    Micro Sources20לפי   את    42%,  2018כבר  להגדיל  תכננו  בארה"ב  מהחברות 

 .  Outstaffingהיקפי פיתוח התוכנה והאפליקציות שהם תכננו להעביר למודל של 

 , ניתן לראות כי גדל גם היצע Outstaffingלצד הגידול בביקושים להעסקה במודל של  

   .אנשי המקצוע והצוותים העומדים לצורך מענה לגידול בביקושים

אנשי פיתוח באופן ישיר  בוחרים להפסיק להעסיק    מגמה ברורה על פיה ארגונים  שנהי

וגובר לקבל כוח אדם   ואנשי טכנולוגיות מידע בכלל באופן ישיר ופונים באופן הולך 

של   בדרך  גמיש  באופן  לשכור  שניתן  וזמין  להוציא    outstaffingאיכותי  מכך,  ויותר 

 __________________________ 

17-to-spending-it-worldwide-forecasts-gartner-25-01-releases/2020-https://www.gartner.com/en/newsroom/press

2021-in-percent-2-point-6-grow 

18 142000495.html?guccounter=1-covid-trends-growth-market-https://finance.yahoo.com/news/outsourcing 

19  -2027-by-billion-6-937-worth-size-market-outsourcing-services-releases/it-https://www.prnewswire.com/news

tml301061469.h-inc-research-view-grand 

20 outstaffing/-using-are-competitors-your-https://pale.blue/2019/09/26/why 

 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-01-25-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-6-point-2-percent-in-2021
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-01-25-gartner-forecasts-worldwide-it-spending-to-grow-6-point-2-percent-in-2021
https://finance.yahoo.com/news/outsourcing-market-growth-trends-covid-142000495.html?guccounter=1
https://www.prnewswire.com/news-releases/it-services-outsourcing-market-size-worth-937-6-billion-by-2027-grand-view-research-inc-301061469.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/it-services-outsourcing-market-size-worth-937-6-billion-by-2027-grand-view-research-inc-301061469.html
https://pale.blue/2019/09/26/why-your-competitors-are-using-outstaffing/
https://pale.blue/2019/09/26/why-your-competitors-are-using-outstaffing/
https://pale.blue/2019/09/26/why-your-competitors-are-using-outstaffing/
https://pale.blue/2019/09/26/why-your-competitors-are-using-outstaffing/
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במיקור חוץ מא' עד ת'  לגמרי את תחום הפיתוח מתוך הארגון ולקבל שירותי פיתוח  

 מספקים שזו התמחותם.  

 המובילות ארגונים לרכוש שירותי טכנולוגיות מידע במיקור חוץ  העיקריותיבות  הס

של   בפורמט  מקצוע  אנשי  היכולת   Outstaffingולהעסיק  בהוצאות,  החיסכון  הינן 

כוח אדם בעיות קיבולת  ופתרון  בשל הגמישות   להתמקד בעסקי הליבה של הארגון 

 : 21הכרוכה בפתרון מסוג זה 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פיתוח   הינם  חוץ  במיקור  מידע  טכנולוגיות  שירותי  ניתנים  בעולם שבהם  התחומים 

מרכזית כחלק  חברה ה, הניתנים על ידי ה WEBפיתוח מערכות  ו  תוכנה ואפליקציות

 .מתחום השירותים

החברה מאמינה כי מגמת הגידול בדרישה לשירותי מיקור חוץ בכל הקשור להליכי  

צפויה להמשיך ככל   Outstaffingפיתוח ובדרישה לקבל שירותי אנשי מקצוע במודל  

יכירו   ארגונים  העלות/שעוד  מחוץ ביחס  לגורמים  אלו  פעולות  הוצאת  של  תועלת 

כאמור רלא שירותים  באספקת  המתמקצעים  )  גון  ההשקעה  שהחזר  ( ROIובעובדה 

 . הכרוך בכך משתלם לארגון

 __________________________ 

21  -outsourcing-global-s&o-nl-https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte

survey.pdf 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/operations/deloitte-nl-s&o-global-outsourcing-survey.pdf
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ופיתוחים  בשנה האחרונה החברה רואה ביקוש הולך וגובר של הלקוחות לשירותים  

ין, מחשוב הענן יקצ' ו( וכן לכאלו בתחומי הבל"Open Source")מבוססי "קוד פתוח"  

יומן מהרמה  אדם מקצועי ומ   כוח והאוטומציה. החברה מציעה כבר היום ללקוחותיה  

 הגבוה ביותר בתחומים אלו ובכוונתה להרחיב את יכולותיה ופעילותה בתחומים אלו.  

השירותים   בתחום  החברה  השירותים  ידי  על  והתאגידים ניתנים  המרכזית 

באוקראינה על ידי למעלה    איוון פרנקובלבוב וממרכזי פעילותה בערים  האוקראיניים  

 אנשי מקצוע בכל תחומי טכנולוגיית המידע והמדיה הרלוונטיים.      255 -מ

טכנולוגיות מידע הינו אחד מתחומי הפעילות הצומחים ביותר באוקראינה וגדל באופן  

בכלל.   בעולם  או  באוקראינה  למצב  קשר  בלא  האחרונות,  בשנים  סקטור תמידי 

ל אוקראינה וההערכה לשני בגודלו מכל תחומי הייצוא ש  2020הטכנולוגיה הפך בשנת  

חברות    100-טק. יותר מ -חברות היי  4,000-אנשי פיתוח וכ  185,000- היא שיש במדינה כ

ה ו   Fortune 500-מתוך  אוקראיניות  חברות  של  בשירותים  חברות   18-משתמשות 

 .22חברות מיקור החוץ הטובות בעולם  100אוקראיניות מדורגות בין 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניתן לראות כי גם  (National Bank of Ukraineהלאומי של אוקראינה )לפי נתוני הבנק  

שירותי  ייצוא  היקף  של  הצמיחה  בקצה  מוגבלת  להאטה  רק  גרמה  הקורונה  מגפת 

 .טכנולוגיית מידע מאוקראינה

 

 __________________________ 

22 ukraine/-of-sector-it-the-on-report-city-https://ain.ua/en/2019/01/30/unit 
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 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  6.8.1.2

וצים שיש בהם משום השפעה מהותית למיטב ידיעת החברה אין חקיקה, תקינה ואיל 

 . השירותים על תחום פעילות 

פעילות   תחום  מלקוחות  חלק  זאת,  עם  מסוגים השירותים  יחד  לרגולציות  כפופים 

שונים, אשר עשויות להשפיע על החלטותיהם בעניין הוצאת פרויקטים למיקור חוץ 

 .  Outstffingו/או שימוש במודל של  

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו   6.8.1.3

 . לעיל 6.8.1.1ראו סעיף לפרטים, 

 במאפייני הלקוחות שלו התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים  6.8.1.4

כמעט בכל גודל שהוא, וכמעט    ארגונים מחייבים כיום    הליכי הדיגיטליזציה הגלובליים

בהיקף    שלהם  מידעהטכנולוגיית  הקשורים ל  םלקבל שירותיבלי קשר לתחום עיסוקם,  

 הולך וגובר.  

פרויקטים   של  חוץ  במיקור  לביצוע  וגדל  שהולך  ביקוש  נוצר  כך,  טכנולוגיים  עקב 

שלמים, החל משלב התכנון, דרך הפיתוח וכלה בביצוע. במקביל, גם ארגונים שנהגו  

בעבר לבצע פרויקטים טכנולוגיים באמצעות מחלקות טכנולוגיית מידע פנימיות, הבינו  

פרויקטים   להעביר  והחלו  חוץ,  במיקור  פרויקטים  בביצוע  הטמונים  היתרונות  את 

 . בפרט Outstaffingולמודל  בכלל טכנולוגיים למיקור חוץ

בנוסף, ארגונים רבים שמעסיקים אנשי טכנולוגיית מידע בעצמם, הבינו את היתרונות  

הן מבחינת העלות, הן מבחינת  ,  Outstaffingהגלומים בהעסקת אנשי מקצוע במודל של  

תחומי  מכל  מקצוע  אנשי  יותר  קולטים  והחלו  המקצועיות  מבחינת  והן  הגמישות 

 . Outstaffingבמודל של מידע טכנולוגיית ה

בביקושים  העליה  לצד  טבעי,  הספקים    באופן  במספר  גידול  חל  כאמור,  לשירותים 

המציעים שירותים כאמור. כתוצאה מכך, ניתן לראות ירידה מסוימת במחירי השוק, 

 בעיקר ביחס לשירותים שדורשים רמה וגיוון מקצועי פחות גבוהים.  

ספקי   של  מצידם  מצטיינים  מקצוע  לאנשי  בביקוש  גידול  לראות  ניתן  במקביל, 

יטב גם באוקראינה שהיקף ייצוא שירותי מיקור החוץ ממנה  השירותים, שמורגש ה

ועולה. שונות  הולך  במדינות  טק  היי  לעובדי  הביקושים  את  המתאר  תרשים  להלן 
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 : 232020שנת   -בעולם נכון ל

 

 

  

 

 

    

 

  

 

 

 

 

החברה  פועלת  שבו  העיקרי  השוק  הינו  התשקיף  לתאריך  שנכון  הישראלי,  השוק 

פעילות מקצוע שירותים  בתחום  לאנשי  ביקוש  בעודף  האחרונות  בשנים  מאופיין   ,

וגובר  הולך  לביקוש  שמביא  דבר  בפרט,  פיתוח  ולאנשי  המידע  טכנולוגיית  בתחום 

 לקבלת שירותים מאנשי מקצוע לא ישראלים כאמור במודלים שונים של מיקור חוץ. 

עקב כך, ניתן לראות תופעה הולכת וגוברת של חברות שהנהלתם יושבת בישראל )או 

בכל מדינה אחרת( ואילו חלק מאנשי הפיתוח שלהן, ולעיתים צוותי פיתוח שלמים,  

מספקים את שירותיהם מרחוק, במודל דומה לזה שבו החברה המרכזית מספק אנשי 

קמות בישראל, או בכל מקום אחר וצוותי פיתוח שיושבים באוקראינה לחברות הממו

 בעולם. 

 __________________________ 

     ; https://bit.ly/3dmyIQNמקור ארה"ב:    ;https://bit.ly/3wyk3sY מקור קנדה:    ;  https://bit.ly/3hciqLt מקור ישראל:        23

 https://bit.ly/3qAd94A מקור אירופה: 

https://bit.ly/3hciqLt
https://bit.ly/3wyk3sY
https://bit.ly/3dmyIQN
https://bit.ly/3qAd94A
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מחברות הטכנולוגיה בישראל מבקשות להוציא    24StartUp Nation  ,22%לפי דוח של  

למיקור חוץ חלק הולך וגדל מפעילות הפיתוח שלהם. מגמה זו נובעת מהחוסר באנשי 

פיתוח מקצועיים, לצד השכר הגבוה בישראל, שעבור עובדים מצטיינים טיפס בחדות 

פיתוח בישראל של התאגידים הגדולים בעולם  בשנ ים האחרונות עם פתיחת מרכזי 

 ונורמות השכר שנקבעו על ידם.   

, אוקראינה הינה השוק הזר העיקרי שאליו פונים  25כפי שניתן לראות מהטבלה מטה 

   שירותי פיתוח במיקור חוץ:לקבלת הלקוחות הישראלים בחיפוש 

 

 

 

 

 

 

  

            

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות  6.8.1.5

ולהוות השירותים  השינויים הטכנולוגיים הבאים עשויים להשפיע על תחום פעילות  

  המרכזית:החברה פוטנציאל לפיתוח ושיפור השירותים שניתנים על ידי 

 __________________________ 

24-Capital-Human-Tech-High-Centrals-Nation-Up-content/uploads/2020/02/Start-https://www.suvelocity.org/wp

 2019.pdf-Report 

 
25-Capital-Human-Tech-High-Centrals-Nation-Up-content/uploads/2020/02/Start-https://www.suvelocity.org/wp

.pdf2019-Report 

 

https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
https://www.suvelocity.org/wp-content/uploads/2020/02/Start-Up-Nation-Centrals-High-Tech-Human-Capital-Report-2019.pdf
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על   • במלואם  נוהלו  שבעבר  יישומים  לשלל  ענן  במחשוב  ומתרחב  ההולך  השימוש 

טכנולוגיים ייעודיים ולגידול בביקוש  שרתי הארגון, צפוי להביא לביקוש לפתרונות  

  . לקבלת "שירותים כשירות"

ביקוש   • לקדם  צפויה  המכונה  ולימוד  המלאכותית  הבינה  עולמות  התפתחות 

 . פתרונות מבוססי אוטומציה

לאנשי  התר • בביקוש  לעליה  להביא  עשוי  בלוקצ'ין,  בטכולוגיית  השימוש  חבות 

 . מקצוע שיידעו לתת פתרונות טכנולוגיים תוך שימוש בטכנולוגיה זו

• ( הדברים"  של  ב"אינטרנט  השימוש  לביקוש  IoTגידול  החברה  להערכת  יביא   )

            .ייעודיים כמו "בית חכם"לפתרונות  

 הקריטיים בתחום הפעילות גורמי ההצלחה  6.8.1.6

בתחום פעילות השירותים ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים, המשפיעים  

 : בכללותה על הקבוצה

על מנת ליתן ללקוחות את השירותים    -   ציוד ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית (א

לרשות המרכזית להעמיד  החברה  נדרשת   (Offshoreביותר ו"מרחוק" )  הברמה הגבוה 

הטכנולוגית   ברמה  תקשורת(  ואמצעי  תוכנה  )חומרה,  ציוד  מטעמה  המקצוע  אנשי 

 הגבוהה ביותר. 

המרכזית, לצד  החברה  ופיתוח השם הטוב והמוניטין של    השמיר   -  ומוניטין  מיתוג (ב

המשמשים את תחום הפעילות, עשויים  SANKARA -ו  ISRAEL ITמינוף המותגים  

. פרט לחיזוק  המרכזית  פעילותה ומעמדה של החברהלהיות בעלי השפעה מהותית על  

של   והמוניטין  הטוב  השם  חדשים,  לקוחות  וגיוס  הלקוחות  עם  החברה  הקשרים 

ל  לאפשר  מנת  על  נדרשים  ההמרכזית  המקצוע חברה  אנשי  את  לגייס  מרכזית 

 והמומחים הטובים ביותר בתחומם ולהשאיר את אלו בשורותיה. 

טכנולוגייםגמישות   (ג המקצועית  שיפ   -  וקדמה  וההבנה  הידע  המומחיות,  ור 

לשכלל ו  על בסיסם ניתן יהיה לפתח, לשפר  -בטכנולוגיה החדשנית והמתקדמת ביותר  

להשפיע באופן ישיר על תוצאות   תחום הפעילות ובכך  השירותים שניתנים במסגרתאת  

לדעת החברה, חידושים .  חדשים  יעד שוקיבעתיד ולסייע בחדירה להשירותים  פעילות  

ושיפורים טכנולוגיים עשויים להעלות את איכות ושיפור השירותים הניתנים על ידה 

 מסגרת תחום הפעילות. ב

, תוך  השירותים  שמירה על כוח אדם מיומן ומקצועי בתחום פעילות  -   כוח אדם (ד

ליכולת , הינו גורם קריטי  המרכזיתהחברה  שמירה על גמישות המבנה הארגוני של  

 .באופן איכותי ותקין השירותיםברה לספק את השירותים במסגרת תחום פעילות הח
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למי מגורמי ההצלחה   שנותנים מוצרי החברהבדבר המענה   החברה של הערכותיה

הן לעיל  ערך.  בחוק המונח כמשמעות  עתיד פני צופה מידע  בגדר כאמור  ניירות 

ועל   בנוגע כיום החברה  בידי  הקיים המידע על מבוססות אלו הערכות לפעילותה 

, כולם  הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש

 . או חלקם, או להתרחש באופן שונה מהותית

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות  6.8.1.7

פעילות   תחום  של  המהותיים  העצמאיים השירותים  הספקים  הקבלנים  הינם 

פעילות  בתחום  השירותים  ניתנים  ראו  השירותים  שבאמצעותם  נוספים,  לפרטים   .

 להלן.    6.9.3סעיף 

  חסמי כניסה ויציאה עיקריים 6.8.1.8

 : השירותיםלתחום פעילות חסמי כניסה להערכת החברה, להלן 

  ביצוע התהליכים בתחום פעילות   -ידע וניסיון מקצועי וקיומו של כוח אדם מיומן   (א

וגיוס כוח אדם מקצועי ומיומן במגוון   דורש ידע וניסיון מקצועי מתאים השירותים

 .השירותים התחומים בהם ניתנים השירותים בתחום פעילות

ופרויקטים  (ב אדם  כוח  וניהול  לגיוס  ומתודולוגיה  פעילות  -  תשתית  לתחום    כניסה 

מחייבת בניית תשתיות מורכבות לגיוס כח אדם איכותי, גיוס כוח אדם    השירותים

מקצועי במגוון תחומי טכנולוגיית המידע והמדיה, ויצירה והטמעה של מתודולוגיה  

 . השירותים מסודרת לגיוס וניהול כוח האדם ולביצוע פרויקטים בתחום פעילות

שמרניים ודרישתם  ם  שחלקמאופיין בלקוחות  השירותים  תחום פעילות    -מוניטין   (ג

 .  שירותים הניתנים להםלאמינות ואיכות ה

 : השירותים פעילותתחום חסמי יציאה מלהערכת החברה, להלן 

טווח  (ד ארוכות  פעילות    -   התקשרויות  מתחום  חוזים  השירותים  חלק  על  מבוסס 

 ארוכי טווח עם לקוחות שמחייבים את מתן השירותים עד לתום תקופתם. 

תחום הפעילות ותחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים  שירותי תחליפים ל 6.8.1.9

 בהם

 להלן.  6.8.6ראו האמור בסעיף  השירותים, לפרטים אודות התחרות בתחום פעילות
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 בתחום הפעילות מוצרים ושירותים 6.8.2

שי מקצוע ומומחים בתחומי  אנ  252- פעילות החברה בתחום השירותים נעשית על ידי יותר מ

מ זה,  ובכלל  מאוקראינה,  שפועלים  והמדיה  המידע  מנתחי  טכנולוגיית  תוכנה,  הנדסי 

המרכזית או  החברה  , הקשורים עם  מערכות, מתכנתים, אינטגרטורים ואנשי בקרת איכות

עצמאיים   שירות  כנותני  משמשים  אלו  פיהם  על  אישיים  בהסכמים  סנקרה  עם 

מרכזית ולסנקרה. לפרטים נוספים אודות התקשרות החברה עם חברה ה"( ל פרילאנסרים)"

 להלן.  6.9.3ראו סעיף  ,הפרילאנסרים כאמור

פעילות תחום  ללקוחותיה  החברה  מעניקה    השירותים   במסגרת  שירותי  המרכזית 

Outstaffing - איתור, גיוס, הכשרה וניהול של השמה של עובדים מתחום הפיתוח והמדיה  . 

המרכזית לארגונים שזקוקים לצוותי פיתוח  החברה מציעה   Outstaffing-במסגרת שירותי ה

ד בקבלת התפוקה המקצועית מצוותי הפיתוח בלא צורך להתעסק כלל  ו/או מדיה, להתמק

באיתור, גיוס, הכשרה או ניהול האדמיניסטרציה הכרוכה בהעסקתם הישירה או לדאוג להם  

ש צוות מקצועי מעבר  דולר לחודש לאי  650-1250לציוד ומקום עבודה, וכל זאת בתשלום של  

 דולר לחודש בגין הציוד שישמש את איש  130-180לעלות העסקתו )זאת בנוסף לתשלום של  

וכיוב' מחשב  ללקוח,  השירותים  במתן  לשכורהצוות  או  לרכוש  יכול  שהלקוח  בתמורה    .(, 

 לתשלום כאמור, נהנה הלקוח, יחד עם איש הצוות שגויס, משלל יתרונות:

הליך הגיוס, משלב האיתור ועד שלב סגירת הסכמי ההתקשרות עם המועמדים שנחברו   •

שלא הושלם הליך הגיוס, ככל    מרכזית. חברה הנעשה במלואו על ידי ה  -על ידי הלקוח  

 לא יחוב הלקוח בתשלום כלשהו. 

כל שירותי כח האדם הנדרשים במהלך כל תקופת ההשמה, לרבות כל הקשור לתשלומים  •

 מרכזית. חברה הניתנים במלואם על ידי ה  -ת ולחוקים המקומיים לאיש הצוו

הטכנולוגיים  • באמצעים  שימוש  תוך  מרחוק  הצוות  את  לנהל  הלקוח  של  יכולת 

 המתקדמים ביותר. 

שנשכרו,  • הצוות  אנשי  עבור  ביותר  והמתקדמת  הגבוהה  מהרמה  עבודה  וסביבת  תנאי 

, מתנות יומולדת ויתר התנאים כושר, חדרי מנוחה, שיעורי עברית ואנגליתחדר  לרבות  

 טק בעולם המערבי. -המקובלים בחברות היי

 פעילויות לגיבוש הצוות שנשכר על ידי הלקוח ולהעלאת יכולותיו המקצועיות.   •

חלק מלקוחות תחום הפעילות נדרשים לכוח האדם המקצועי שמעמידה להם החברה לשם  

נדרשי וחלקם  שלהם  השוטפים  המדיה  ו/או  הפיתוח  ביצוע  פעילות  לשם  האדם  לכוח  ם 
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כאמור,   במקרים  ספציפי.  גם המרכזית  החברה  פרויקט  לעמיד  הלקוח,  לבקשת  יכולה, 

 שנדרשים ללקוח.  תכנון ופיתוח של פרויקטים טכנולוגיים שירותי  

 turnעל בסיס "פרויקט מפתח" )בעבר נהגה החברה המרכזית להציע פרויקטים של פיתוח  

key project)    השלימה    ,2019בשנת  על בסיס מחיר קבוע מראש לפרויקט. במסגרת זו, שהחלה

הה למעלה  חברה  מפרויקטים  רוייקטיםפ  120-ממרכזית  מאתגרים    שונים,  טכנולוגיים 

ומעוצבים, פשוטים  לפתרונות  ועד  מ  עבור  ומסובכים  לתאריך    .לקוחות  60-למעלה  נכון 

וכל התמורה    ל בסיס תמורה פרויקטלית התשקיף, החברה הפסיקה להציע שירותי תכנון ע

כאמור לעיל,    Outstaffing  -משולמת על ידי לקוחות תחום הפעילות על פי תמחור שירותי ה 

על בסיס כמות העבודה שהושקעה עבור הלקוח. לחברה המרכזית נותרו מספר פרויקטים על  

למועד התשקיף פחות  בסיס "פרויקט מפתח" שטרם הושלמו. בפרויקטים אלו מועסקים נכון  

מכוח האדם של תחום הפעילות, וגם פרויקטים אלו צפויים להסתיים בהדרגה תוך   10% -מ

כי אחת הסיבות לשינוי מבנה התמחור עבור פרויקטים כאמור, הינה    , מספר חודשים. יצוין

הניסיון שצברה החברה המרכזית על פיו חלקם הגדול של הלקוחות שהגיעו מתוך רצון לקבל  

 .  Outstaffingותי "פרויקט מפתח" המירו תוך זמן קצר את מודל ההתקשרות למודל של שיר

הנגישות לאנשי מקצוע ומומחים במגוון תחומים שונים, לצד הידע והניסיון שנצבר כי    ,יודגש

ו הספציפיים של  ימרכזית לתת פתרון שלם ומלא בהתאם לצרכ ה חברה  בחברה, מאפשרים ל

נעשה בידי צוותים מנוסים  כאמור  . כל פרויקט  ל תכנון ופיתוחשנדרש לפרויקט ש   כל לקוח

החל מסיוע באיפיון הפרויקט    - שמנהליהם מתמחים בביצוע פרויקטים טכנלוגיים מא' עד ת'  

על מנת שיענה בצורה המיטבית לצרכי הלקוח, דרך כל הליכי הפיתוח, היישום, ההדרכה  

וקה ובהמשך תמיכה בלקוח לאחר  וההטמעה של תוצרי הפרויקט אצל הלקוח וכלה בתחז 

 הפעלתם.    

תוכנה ופתרונות מחשוב  ניתן למנות:  ניתנים שירותים בתחום הפעילות  בין התחומים שבהם  

אפליקציות   ;Front Endפתרונות ; מערכות שליטה ובקרה ; ( Time-Real) למערכות זמן אמת

 . וארכיטקטורת מערכת ועודארכיטקטורת מוצר  ; UI/UX רונות; פתבתחום המובייל

 לקוחות  6.8.3

כוללים חברות בכל שלבי חייהן.  השירותים  הלקוחות הפוטנציאליים של תחום פעילות   6.8.3.1

מסייעים להתגבר על המרכזית  ת הזנק, השירותים המוצעים על ידי החברה  ועבור חבר 

מן בחברה, מחסור בכסף לגיוס צוותים מקומיים ומחסור בזמן  ומחסור בכוח אדם מי

צוותים  וכמה,  כמה  אחת  ועל  עובדים,  גיוס  להליך  הנדרשים  הכספיים  ובמשאבים 

ומבוססות גדולות  חברות  עבור  הצורך  שלמים.  על  גם  עונים  כאמור  השירותים   ,

המתגבר של תהליכים אוטומטיים, על רמת המיומנות הגבוהה הנדרשת מכוח האדם 

שהולכות   וטכנולוגיות  דיגיטליות  מערכות  ומתחזק  המחייבת  שמפתח  ומשתכללות, 

וכן על המחסור בכוח אדם מיומן שגורם להגדלת העלויות   תהליכי הכשרה ארוכים,
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 של כוח אדם כאמור גם כשזה מאותר.  

הינן חברות ישראליות, השירותים  נכון לתאריך התשקיף, רוב לקוחות תחום פעילות   6.8.3.2

ומגדילים את היקף השירותים  ורובם המוחלט של לקוחות תחום הפעילות הולכים 

מהחברהשהם   הזמן.  המרכזית    רוכשים  פעילות    לקוחותלאורך  השירותים תחום 

תחום לקוחות  להלן תרשימים המתארים את התפלגות    ם עסקיים.מגיעים ממגוון ענפי

 ם גאוגרפי וענפים עסקיים:מיקועל פי  2020הפעילות בשנת 
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בתחום ות  מרכזית לקוח חברה הלאין  "(  לקוח א')"  .YellowHead Ltd,  למעט לקוח אחד 6.8.3.3

או יותר מהכנסות החברה בדוחות    10%מהוות    , שההכנסות ממנוהשירותים  פעילות

מהכנסות  55%- וכ 29%-כ, 14.8%-כ היוו מלקוח א' . ההכנסות האחרוניםהפרופורמה  

 2020השנים  ובמהלך    2021של    ברבעון הראשוןהחברה בדוחות הפרופורמה המאוחדים  

   .Outstaffing, ונובעים משירותי  , בהתאמה2019-ו

ההסכם בין החברה המרכזית לבין לקוח א' הינו הסכם מסגרת המאפשר ללקוח א' 

של  במודל  שונים  מקצוע  אנשי  של  שירותיהם  את  המרכזית  מהחברה  לשכור 

Outstaffing    'לפי צרכיו של לקוח א'. בתמורה לשירותי איש המקצוע משלם לקוח א

לחברה המרכזית, מעבר לעלות העסקתו של איש המקצוע, סכום חודשי קבוע )צמוד  

לדולר( בגין כל איש מקצוע שמעניק לו שירותים. פרט לשירותי המיון, הגיוס וניהול כל  

החברה   המקצוע,  איש  עם  בהתקשרות  הקשורים  התחייבה ההיבטים  המרכזית 

להעמיד לשימושו של איש המקצוע מקום פיזי לביצוע השירותים עבור לקוח א', כמו 

נוסף חודשי  לתשלום  בתמורה  וכיוב'(,  )מחשב  לו  הדרוש  הציוד  כל  את  שמשלם  גם 

לקוח א' לחברה המרכזית. לקוח א' רשאי להודיע על הפסקת קבלת השירותים מאיש 

ימים. לקוח א' יהיה רשאי להחליט    30דעה מראש בת  מקצוע כלשהו, בכפוף למתן הו
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להעסיק את מי מאנשי המקצוע במישרין, בתמורה לתשלום פיצוי בסכום קצוב שנקבע 

איש  ידי  על  שיפותח  רוחני  קניין  בכל  זכויות  של  הבעלים  יהיה  א'  לקוח  בהסכם. 

א'.   ללקוח  מהשירותים  כחלק  המרכזיתהמקצוע  א'   החברה  לקוח  כלפי  התחייבה 

חודשים לאחר מכן, היא ו/או אנשי המקצוע   12שבמהלך תקופת ההסכם ולתקופה של  

גופים ששמותיהם  שהעניקו שירותים ללקוח א', דומים למספר  יעניקו שירותים  לא 

 נקובים בהסכם. 

והחליף הסכם קודם מחודש   2020ם עם לקוח א' כאמור נחתם בחודש דצמבר,  ההסכ

  ילות שהלכו וגברו עם לקוח א'., שלא תאם את היקפי הפע2019יולי 

פעילות השירותים ממועד   6.8.3.4 לקוחות תחום  הגידול במספר  להלן תרשים המראה את 

 : 2021תחילת הפעילות בתחום ועד לרבעון הראשון של  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לקוחות שמעוניינים בכך, יכולים להעסיק באופן ישיר את איזה מאנשי הצוות שנתנו 

   מרכזית.חברה ההפעילות, בתמורה לתשלום פיצוי ללהם את השירותים בתחום  

בתחום   6.8.3.5 לקוחותיה  כי  מעריכה  של השירותיםפעילות  החברה  טבעם  מעצם  יתקשו,   ,

. יחד  באופן מיידימרכזית  חברה הלהפסיק את ההתקשרות עם ההשירותים כאמור,  

הגמישות  עבור הלקוחות הינו    Outstaffing- אחד היתרונות של מודל השמאחר  עם זאת,  

באופן קיימים מקרים בהם הלקוחות מצמצמים,  ,  ביחס לכוח האדם הנדרש על ידם

קבוע,   או  מול  היקף  את  זמני  כאלו  החברה  הפעילות  ובמקרים  החברה  המרכזית 

של  אחרים  ללקוחות  שירותים  למתן  כאמור  האדם  כוח  את  לנייד  יודעת  המרכזית 

 . השירותים תחום פעילות
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החברה,   6.8.3.6 פעילותלהערכת  תחום  נשוא  השירותים  בשוק  הביקוש  בהיקפי    בהתחשב 

ל כיום  מרכזית בתחום  חברה ה, חלקה הזניח של ההשירותים חברה  והגמישות שיש 

לצורך מתן    םמרכזית בהתקשרויות עם אנשי המקצוע והמומחים המשמשיה אותה 

להשירותים,   התשקיףנכון  לתאריך  אין  מלקוחות  ה,  במי   פעילות תחום    תלות 

 . , לרבות לא בלקוח א'ותיםהשיר

ית  שנת  באמצעות נתון הכנסהשירותים  בתחום האת תוצאותיה    דודמנוהגת להחברה   6.8.3.7

להבין .  Annual Recurring Revenue) -  (ARRמתחדשת   היכולת  כי  סבורה,  החברה 

ולנתח את פעילות הקבוצה בתחום השירותים בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע 

מהלקוחות הינה הכנסה מתחדשת מידי נוסף זה, וזאת מכיוון שההכנסה המתקבלת  

חודש, ואינה תחומה בזמן, כך שכל התקשרות עם לקוח נוסף "מצטברת" להכנסות 

הינו מדד תפעולי המייצג את הערך החוזר   ARR  -ה  ודמת.המצטברות מהתקופה הק 

תלות    ללא   ARR  -של כל ההתקשרויות באופן מנורמל לתקופה של שנה. יש לבחון את ה 

אינו מהווה תחזית להכנסות עתידיות, אינו מהווה הכנסות    ARR  -בהכרה בהכנסה; ה

 ף למדדים אלה. נדחות, הכנסות שלא חויבו ולא מתחייב להיות פרמטר משולב או מחלי

( החברה  של  המתחדשות  השנתיות  בARRההכנסות  מהכפלה  מורכבות  של    12  -( 

מייצג: בחודש  להלן  מתחדשת  הנתונים  חודשית  הכנסות    הכנסה  מסך  המורכבת 

 .  חד פעמיות באותו חודש אשר אינן חוזרות החודש המייצג, פחות הכנסות

 

  על בסיס(  ARRהמחזוריות של הקבוצה )להלן פרטים אודות היקף ההכנסות השנתיות  

 :)באלפי ש"ח( מייצגים ים  חודשה

 

 

נובע   בין התקופות  עם    בעיקרוהגידול  בהסכמים  רב של מהתקשרות החברה  מספר 

לא מהותי וכן משינוי    (בהיקף שאינו מהותיבות של לקוחות  לקוחות חדשים )בניכוי עזי

יצוין,   ."(הרחבות)"  חלק מהלקוחות הקיימים  המבוקשים על ידיבהיקפי השירותים  

 שיעור צמיחה בתקופה המקבילה אשתקד  ARR חודש מייצג

 121% 14,809 2021יוני 

 167% 8,895 2021מרץ 

 - 6,693 2020יוני 

 - 3,329 2020מרץ 
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 . כי לצורך חישוב חודש מייצג נעשו התאמות בהיקף לא מהותי בהתאם למפורט להלן

של   לבין לקוחותיה נקבע תמחור מראש   המרכזית  כי בהתקשרויות בין החברה   ודגש,י

על בסיס    אותם מבקש לקבל הלקוח, וככלל תמחור חודשי זה אינו משתנה  השירותים

 . חודשי, אלא בסיום חוזה או בהרחבתו

 :ARR -התאמות שהחברה מבצעת להכנסות החודשיות בחישוב ההלן הסברים בגין ל

 ( הכנסות שאינן מתחדשות והכנסות שאינן בתחום השירותים: 1)

 turn)קטי מפתח  יפרוי מלקוחות  נלקחות ההכנסות  לא    ARR  -לצורך חישוב ה  א.  

key project).   

הטמעה של לקוח,  , כולל תהליכי  הכנסות החברה עשויות לכלול שירותים שונים   ב.  

נלקחות בחשבון    המהווים כן אינן  ועל  עלויות חד פעמיות שאינן מתחדשות 

 . ARR -בחישוב ה

 ( חוזים והרחבות: 2)

מדובר בחוזים שנחתמו אך טרם    - וקיימים  א.  התקשרויות עם לקוחות חדשים

מהתקשרויות אלה מתחילה    ARR  -התקבלו הכנסות בגינם. ההכרה כחלק מה

ללקוחהחל   השירותים  מתן  לתחילת  שנקבע  הגדלת    מהמועד  מועד  או 

   .השירותים, לפי העניין

 כהגדרתו לעיל. - ב.   הרחבות

לעיתים לקוחות מבקשים לקבל שירותים נקודתיים במקביל    -   תמורה משתנה    ג.    

לשירותים הסטנדרטים אשר מעניקה החברה המרכזית. במקרים אלו מוכרת  

 .  ARR -מתחדשת ולכן אינה חלק מחישוב ה ההכנסה כהכנסה שאינה

מלקוחות ניתנת הנחה בגין השירותים שמועמדים להם.    קטן לחלק    -  ד.   הנחות 

רק בסכום הנקי לאחר    ARR  -לצורך חישוב ה במקרים אלו מכירה החברה  

 ההנחה. 

 עתיד  צופה פני  מידע בגדר לקוחותיה הפוטנציאלים הן  בדבר  החברה  של  הערכותיה

 בידי הקיים המידע על מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות בחוק המונח כמשמעות

ועל הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה  כיום בנוגע  החברה לפעילותה 

וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא תצלח מול לקוחות   , בחלקה או במלואה,בלבד 

 פוטנציאלים כאמור.  

 בוצעו ,  והרחבות  המתחדשת  להכנסה  ביחס  ותלרב,  לעיל  כאמור  החברה  הערכות

החברה  למיטב  לתאריך   נכון  בידיה  המצויים  והמידע  הנתונים  בסיס  על   הערכת 
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 בו   בשוק,  הבנתה  למיטב,  )הפרקטיקה(  החישוב המקובל  אופן  בסיס  ועל  התשקיף

 מידע.  ערך  ניירות  בחוק  כהגדרתו  ,עתיד  פני   צופה  מידע  בבחינת   והינם,  פועלת  היא

או  להתממש  שלא  עשוי  זה במלואו,  או  מהותית(  שונה  בחלקו   בין ,  משהוערך  )אף 

יחולו   במקרה  כך  ובכלל,  החברה  בשליטת  שאינם  שונים  גורמים  בשל,  היתר   בו 

 במקרה   או,  השירותים  ולאספקת  עסקאות  לביצוע  שנקבעו  הזמנים  בלוחות  עיכובים

 .השירותים אספקת בגין בהכנסה להכרה  התנאים לא יבשילו בו

 והפצהשיווק  6.8.4

נעשה בעיקר על בסיס  השירותים  עד לתאריך התשקיף, שיווק השירותים של תחום פעילות  

עילות ברשתות  פ וזאת לצד    "לקוח מביא לקוח" ועל הגדלת נפחי הפעילות מול לקוחות קיימים

המסחריים   לשמות  המודעות  את  להעלות  בעיקר  שנועדה    - ו   ISRAEL ITהחברתיות 

SANKARA  השירותים  מרכזית שימוש בתחום פעילותהחברה שבהם עושה ה . 

ומכירה   שיווק  מערך  להקים  מנת  על  ההנפקה  מתמורת  בחלק  להשתמש  מתכוונת  החברה 

 וחות חדשים. ללק השירותים פעילות  םשירותי תחו תשיפעל להפצ

 מידע בגדר לרבות שיטות השיווק הם  ,אסטרטגיית החדירה בדבר החברה של הערכותיה

 הקיים  המידע  על  מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות בחוק המונח כמשמעות עתיד צופה פני

לפעילותה ועל הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד   כיום בנוגע  החברה בידי

כי   או במלואה,פעילות עסקית כאמור לא תצלחוייתכן  פוטנציאלים    , בחלקה  מול לקוחות 

  כאמור.

   צבר הזמנות 6.8.5

, שכן עם הלקוחות אינן לזמן ארוךהחוזיות  תחום השירותים מתאפיין בכך שההתקשרויות  

בת   בהודעה מוקדמת  סיום  לידי  להביא את ההתקשרות  יכול  לקוח  כן,    30כל  כמו  ימים. 

מעצם טבעם של השירותים, היקפם משתנה מעת לעת בהתאם לדרישות וצרכי הלקוחות,  

לצפות מראש את השינויים כאמור.   יכולת  יש  אופי תחום  בלא שלחברה המרכזית  לנוכח 

 .  השירותים  ברה המרכזית צבר הזמנות לתחום, אין לחכאמור השירותיםפעילות 

 תחרות 6.8.6

פעילות   ופיתוח  השירותים  תחום  תכנון  שירותי  המציעים  מתחרים  בריבוי  מתאפיין 

הן במסגרת מקומית  ,  Outstaffingפרויקטים טכנולוגיים בדרך של מיקור חוץ ושירותים של  
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( כפי שמוצע על ידי  Offshore( והן במסגרת במדינה אחרת )Nearshoreקרובה פיזית ללקוח )

 מרכזית. חברה ה ה

שירותי תכנון  המעניקים  המתחרים כוללים חברות גדולות המעסיקות מאות ואלפי עובדים  

במגוון תחומי פעילות, לצד המוני חברות קטנות יותר    Outstaffingופיתוח פרויקטים ושירותי  

 המתמחות בתחומים ספציפיים.

רבות אמצעי התקשורת ומחשוב הענן, מאפשרים לספק את  הטכנולוגיות הקיימות כיום, ל

מרכזית  חברה ה שירותי תחום הפעילות כמעט בלא הגבלה גאוגרפית, כך שבכל מדינה שבה ה

 פועלת ותפעל, צפויים להיות מתחרים רבים, הן גדולים והן קטנים, הן מקומיים והן זרים.

הגדול ביותר של החברה בתחום    השוק הישראלי, שנכון לתאריך התשקיף הינו שוק הפעילות

מתחרות איתה בתחום  הפעילות, מאופיין במספר חברות גדולות אשר למיטב הבנת החברה  

ר ניתן למנות את  והפעילות, בעיקר בכל הנוגע ללקוחות גדולים בישראל. בין החברות כאמ

 תים וטלדור.  -חברות מטריקס, וואן טכנולוגיות תוכנה, אלעד מערכות, מלם

הח שהיא  בידי  בשירותים  מתחרותיה  של  פעילותן  להיקפי  ביחס  ברורים  נתונים  אין  ברה 

של    המציע העצומים  ההיקפים  לאור  אך  פועלת,  היא  שבהם  השונים    שוקי בשווקים 

 השירותים הללו, ברור שחלקה של החברה בשווקים כאמור הינו זניח.  

השירותים  מרכזית בתחום פעילות  חברה ה המוצעים על ידי הלשירותים  נוסף  תחליף אפשרי  

  הלקוחות השונים   באמצעות מחלקות המחשוב הפנימיות של  השונים  ביצוע הפרויקטיםהינו  

 .  ו/או גיוס עובדים נוספים למחלקות אלו

המרכזית להתמודד מול מתחריה, טמונה, בין היתר,  החברה החברה מעריכה כי יכולתה של  

 בטעמים הבאים:

המק • האדם  כוח  על  השמירה  את  המשמש  והמיומן  הצועי  מתן  חברה  לשם  מרכזית 

רמתו   והעלאת  ושיפור  נוסף  אדם  כוח  גיוס  באמצעות  התמידית  הגדלתו  השירותים, 

והדרכות לצד מערכת תמיכה פנימית )מנטורינג( מובנית של אנשי צוות    םבאמצעות קורסי

 ותיקים באנשי צוות חדשים.   

הידע   • טכנולוגיית  תחומי  המגוון  מתמחה  שבהם  הוהמדיה  לה  חברה  מאפשר  מרכזית, 

 לספק מגוון של שירותים ופתרונות ללקוחותיה, שיענה באופן המדויק ביותר על צרכיהם. 

מרכזית והמוניטין שלה כמי שיודעת לספק פתרונות חדשניים  חברה ההניסיון שנצבר ב •

בגידול היקפי  במהירות וביעלות, שמתבטא, בין היתר, בהמלצות של לקוחות לחבריהם ו

גם   יצוינו  זה  לעניין  קיימים.  לקוחות  ידי  על  הנרכשים  שקיבלה  האזכורים  השירותים 
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של  ברה  חה בקרב Clutch-ו  GoodFirmsבפלטפורמות  והמשפיעות  מהמובילות  שהינן   ,

    .26ספקי שירותי טכנולוגיית מידע ולקוחותיהם 

 ומתקנים , מקרקעיןרכוש קבוע 6.8.7

 . להלן 6.9.2סעיף  ורא  ,לפרטים

   מחקר ופיתוח 6.8.8

הה השרותים  חברה  את  ליתן  בידה  המסייעים  ובקרה  ניהול  תכנון,  כלי  מפתחת  מרכזית 

  וכן את המוצרים הנוספים )ראו גם סעיף   בצורה היעילה ביותרהשירותים  בתחום פעילות  

    .להלן( 6.9.1

הסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח נטו בתחום השירותים הסתכמו    2020-ו   2019בשנים  

   אלפי ש"ח. 2,502-ובכאלפי ש"ח   1,032-בכ

של    12-ב והפיתוח  המחקר  הוצאות  התשקיף  תאריך  שלאחר  השירותים  החודשים  תחום 

 יליון ש"ח. מ  1-להגיע לכצפויות 

 הון אנושי 6.8.9

 להלן.  6.9.3, ראו סעיף הקבוצהאודות ההון האנושי של  לפרטים

 חומרי גלם וספקים 6.8.10

וכן רוכשת שירותי טכנולוגיית מידע    ספקיםהחברה רוכשת מחשבים וציוד נלווה ממספר  

החברה סבורה כי אין לה תלות במי    .וכיוב'(  AWS  ,ZOHOמספקים שונים )  רישיונותו/או  

לספק  , וזאת בשל העובדה שקיימים מתחרים נוספים בשוק, אשר יכולים  כאמור  מספקיה 

 ככל שתבחר בכך החברה, או ככל שהנסיבות יחייבו אותה לעשות כן.את אותם מוצרים 

 ומימון  הון חוזר 6.8.11

 להלן.    6.9.5-ו  6.9.4 פיםראו סעי, ולמימון פעילות הקבוצה לפרטים אודות הון החוזר

  מיסוי 6.8.12

ראו באור  לרבות בקשר עם תחום הפעילות,  ,  הקבוצהאודות חוקי המס החלים על    לפרטים

 __________________________ 

26 it-https://www.goodfirms.co/company/israel 

it-https://clutch.co/profile/israel  

https://www.goodfirms.co/company/israel-it
https://clutch.co/profile/israel-it
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 .  השנתיים הפרופורמה  ותלדוח ט'3

 בקשר עם תחום פעילות השירותים  הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה 6.8.13

 . לעיל 6.8.3.3ראו סעיף  - הסכם עם לקוח מהותי 6.8.13.1

עם   6.8.13.2 זכיינות  כהן משלט  הסכם  ושלום  אוחנה  רון  בע"מ,  ואחזקות  נכסים 

 )יחד, "הזכיינים"( 

מרכזית עם הזכיינים בהסכם זכיינות, לפיו  חברה ההתקשרה ה 2020ביולי,  6ביום 

משותף   מיזם  יקימו  ההצדדים  תפעל  הבמסגרתו  ולגיוס  חברה  לאיתור  מרכזית 

לקוחות חדשים בתחום השירותים בבריטניה, באמצעות מימון שיעמידו הזכיינים  

אלף דולר( אשר ייעשו בו שימוש בהתאם לתוכנית    100)  אלף ש"ח   330-בסך של כ

נוסף שיידרש לפעילו בבריטניה מעבר    תעסקית המהווה חלק מן ההסכם. מימון 

 ל, יועמד על ידי כל צד על פי חלקו במיזם המשותף.למימון הנ"

שיווק בבריטניה יבוצע באופן בלעדי באמצעות  ותף,  במשך כל תקופת המיזם המש

 המיזם המשותף ובדרך של זכיינות כמפורט להלן.  

הה בבריטניה,  חברה  לפעילות  מותאמת  שיווק  תוכנית  לגבש  התחייבה  מרכזית 

ייעודי ללקוחות שוק ה יעד, לגייס צוות מכירות מקומי ולכלול את  להקים מערך 

מרכזית שלא להציע  חברה ההמיזם המשותף בקמפיינים שיווקיים. כן התחייבה ה

 את שירותיה ללקוחות בבריטניה שלא דרך המיזם המשותף, כל עוד זה קיים.   

ת דמי זיכיון חד פעמיים  ימרכז חברה הבתמורה להענקת הזיכיון, שילמו הזכיינים ל 

 אלף דולר(.  50) אלפי ש"ח 165-כבסך של 

הוסכם בין הצדדים, כי הצדדים יחלקו את רווחי המיזם המשותף )דהיינו תקבולים  

בתום   שווה.  באופן  המשותף(  המיזם  הוצאות  תחילת    12פחות  ממועד  חודשים 

המיזם המשותף, יתווספו להוצאות המיזם המשותף גם עלויות והוצאות התפעול  

 מרכזית בקשר עם המיזם המשותף, לרבות עלויות הפרסום. חברה השל ה

תקופת המיזם המשותף ובהתאם גם תקופת הזיכיון הינה לתקופה בלתי קצובה  

לא   והצדדים  בבריטניה  מלקוחות  תקבולים  יתקבלו  לא  בו  למועד  עד  שתמשך 

חודשי הפעילות    12יעמידו למיזם המשותף מימון נוסף. על אף האמור לעיל, במהלך  

לסיים את ההתקשרות  הרא הזכות  לזכיינים  של המיזם המשותף, תעמוד  שונים 

מרכזית את סכום  חברה הה  הם בכפוף למתן הודעה מראש ובמקרה כזה תשיב ל

 המימון הראשוני בניכוי מלוא הרווחים שנצברו במיזם המשותף עד מועד הביטול. 

שכתוצאה בהסכם  הקבוע  מסויים  אירוע  בהתקיים  כי  בהסכם,  נקבע  ממנו    עוד 

ל הפעולה,  שיתוף  הפסקת  התדרש  את  חברה  להפסיק  אופציה  תהיה  מרכזית 
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בסך   לתשלום  בתמורה  המשותף  במיזם  הזכויות  מלוא  את  ולקבל  ההתקשרות 

 משווי פעילות המיזם בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם. 16%-השווה ל

מרכזית עם לקוח אחד מבריטניה שהוצג  חברה הנכון לתאריך התשקיף, קשורה ה

 . על ידי הזכיינים וההכנסות מלקוח זה אינן מהותיות לה

  וצפי התפתחויות לשנה הקרובהיעדים ואסטרטגיה עסקית  6.8.14

ובכך    , השירותים  היעד של החברה הינו להמשיך ולצמוח ולהפוך לספק מוביל בתחום פעילות 

והכנסות, בדגש על   )ושנתיהכנסות  להגדיל את כמות הלקוחות  וזאת, בין היתר,    ,ARR)ת 

 באמצעות:  

מתוך פעילותה, הבינה החברה   -פתיחת אקדמיה ללימוד מקצועות טכנולוגיית המידע   (א)

את הצורך בכוח אדם מיומן שעבר הכשרות מתאימות, והחליטה להקים במהלך השנה 

בלבוב,   למקצועות הקרובה  ומקוונים  פיזיים  קורסים  שתציע  אקדמיה  אוקראינה, 

החברה,  הערכת  פי  על  צפויה,  האקדמיה  בשוק.  ביותר  הנדרשים  המידע  טכנולוגיית 

להגדיל את כוח האדם הפוטנציאלי שיעמדו לרשות הקבוצה ולשפר את ידיעותיו וניסיונו  

מיה הזדמנות להשתלב בכוונת החברה להציע לבוגרים המצטיניים של האקד המקצועי. 

 בפעילות הקבוצה. 

שימור כוח האדם המקצועי של הקבוצה והשקעה בשיפור מתמיד ברמתו המקצועית, על  (ב)

שהחברה   לוודא  את המרכזית  מנת  ידה  על  הניתנים  השירותים  במסגרת  מציעה 

 הפתרונות המתקדמים והנדרשים ביותר. 

ים הצומחים ביותר בדרישה פיתוח אפשרות ליתן שירותים ופתרונות לפעילויות בתחומ (ג)

 ומחשוב ענן.  Big Dataבלוקצ'יין, אינטיליגנציה מלאכותית,  -לשירותי מיקור חוץ 

אנשי  (ד) פוטנציאל  את  להגדיל  במטרה  באוקראינה,  נוספות  בערים  משרדים  פתיחת 

מרכזית תוכל לגיס ולגייס את אנשי המקצוע הטובים ביותר בערים חברה ההמקצוע שה

 אלו. 

החברה פועלת להכשרת עובדים בתחום הסייבר ובין היתר   - רותי סייבר  הקמת מערך שי (ה)

לחברות תרונות בתחום הסייבר  מתכננת להכנס לתחום היעוץ, היישום, וההטמעה של פ

גדולים ל החברה  .  וארגונים  ליקויים ללקוחות  ספק  מתכוונת  על  המורה  חיצוני  דוח 

 בארגון ותפעל יחד עם הארגון ליישם ולהטמיע את הפתרונות.  

החברה פועלת להקמת יחידה אשר תיתן יעוץ לחברות   -ארכיטקטורת מוצר יעוץ ופיתוח   (ו)

ו שלהם  המוצר  ארכיטקטורת  בפתרונות  גדולים  מורכבים.   יישוםוארגונים  פתרונות 

מענה ישומי עבור אותם לקוחות וליווי מלא ביצירת במידת הצורך היחידה תדע לתת  

הדוקומנטציה הטכנית והעסקית של המוצר, תיעוד הקוד, ארכיטקטורת שרתים, מאגרי  

 מידע והגנת מידע.  

לתום   (ז) עד  כי  מעריכה  תחום 2022שנת  החברה  את  המשמשים  המקצוע  אנשי  מספר   ,

)לעומת השניים הקיימים   מרכזים  3-5- עובדים, שירוכזו ב  450-500-הפעילות יעלה לכ
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התשקיף(.   פעילות  בתאריך  תחום  הכנסות  עשויות  יתגשמו,  כאמור  שהתחזיות  ככל 

 מיליון דולר לחודש.  1-1.2- להגיע לסך של כהשירותים 

העסקית שלה ויעדיה, כמו גם הצפי להתפחות   הערכותיה של החברה בדבר האסטרטגיה 

בשנה הקרובה, הם בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. הערכות 

ועל הערכות הנהלת   אלו מבוססות על המידע הקיים בידי החברה כיום בנוגע לפעילותה 

צלח, כולה או החברה, אינם בשליטת החברה בלבד וייתכן כי פעילות עסקית כאמור לא ת

 חלקה, ו/או היעדים לא יושגו. 

 דיון בגורמי סיכון  6.8.15

 .  השירותים  להלן פירוט גורמי הסיכון העיקריים בקשר עם תחום פעילות

 להלן.    6.9.9סעיף  ראוכלל פעילות הקבוצה,  המשפיעים על  מקרו לגורמי סיכון

 סיכונים ענפיים:

הגידול המתמשך בביקוש להון אנושי איכותי בתחום פעילות השירותים,   -  הון אנושי .א

מציב קשיים באיתור, גיוס ושימור כוח אדם איכותי על ידי השחקנים בתחום. המשך 

הגידול בביקושים כאמור עלולה לגרום גם להעלאת עלויות האיתור, הגיוס והשימור 

ר, בעיקר למומחים בטכנולוגיות של כוח אדם איכותי, כמו גם צורך לשלם שכר גבוה יות

עלולים  העסקתו,  בעלות  משמעותית  העלאה  ו/או  איכותי  אדם  כוח  איבוד  חדשות. 

 להביא לשחיקה ברווחיות החברה. 

התחרות החריפה בחלק מן הסגמנטים בתחום השירותים, עלולה להקשות על   -  תחרות .ב

וכם עלולה להביא  החברה לשמור על חוזים עם לקוחותיה ו/או לצמוח על פי תכניותיה

 לשחיקת מחירים אשר תפגע ברווחיות החברה. 

 : השירותים לחברה בתחום פעילותסיכונים ייחודיים  

מרבית הסכמי ההתקשרות בין החברה ללקוחותיה בקשר   -  התקשרויות שלא ימומשו  .א

שירותי   שהיא,   Outstaffingעם  סיבה  מכל  ההתקשרות,  את  לבטל  ללקוחות  מאפשר 

בהודעה קצרה יחסית מראש. ביטולים כאמור עשויים להביא לכך שהקבוצה תידרש 

להם  תמצא  אשר  עד  אלו  שירותים  עבור  שגייסה  האדם  מכוח  חלק  בעלויות  לשאת 

 משימה חלופית או שהחברה תאבד כוח אדם איכותי שברצונה לשמר.    

משפטי .ב בתחום   -  ים סיכונים  הלקוחות  עם  ההתקשרויות  של  המורכב  אופיין  בשל 

מצד  הקבוצה  נגד  משפטיים  בהליכים  לפתיחה  משפטית  חשיפה  קיימת  הפעילות, 

לאופן   בקשר  בעיקר  הפעילות,  תחום  של לקוחות  למעשים  ובקשר  פרויקטים  ביצוע 
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. הקבלנים העצמאיים המשמשים את הקבוצה לצורך מתן השירותים בתחום הפעילות

הקבוצה פועלת לצמצום הסיכונים האמורים הן באמצעות תנאי ההתקשרות והגבלת 

כללית  אחריות  ביטוחי  רכישת  באמצעות  הן  לקוחותיה,  עם  בהסכמים  אחריותה 

 ואחריות מקצועית, והן דרך ניהול קפדני של הפרוייקטים אותם היא מבצעת. 

הפע  תחום  עם  בקשר  הקבוצה  כנגד  משפטיות  תביעות  תעלנה  תפסיד אם  והיא  ילות 

באותם הליכים משפטיים שיפתחו נגדה בעקבות כך, בסכום העולה על סכום הכיסוי 

בפוליסות הביטוח שלה, עלולות להיפגע  שיוכנסו שינויים  הביטוחי שלה, או במקרה 

תמצא אחראית מרכזית חברה השהתוצאותיה העסקיות של הקבוצה. כמו כן, במקרה 

ושירותים שבוצעו עללנזקים שייגרמו כתוצאה מפרוי לפגוע -קטים  עלול הדבר  ידיה, 

 . בתוצאותיה העסקיות של הקבוצה

סוג   את  המציגה  טבלה  טיבם  להלן  פי  על  לעיל  שתוארו  הסיכון  ענפיים    -גורמי  סיכונים 

וסיכונים מיוחדים לקבוצה, אשר דורגו בהתאם להערכת הנהלת החברה, על פי השפעתם על  

 : עסקי החברה

הערכת החברה,    , יצוין על סמך  הובאו  על החברה  השפעתם  ומידת  הסיכון  גורמי  זיהוי  כי 

 שהשפעתם שונה מהאמור לעיל.  אווייתכן כי בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו 

   עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו 6.9

 נוספים מוצרים ושירותים 6.9.1

לעיל,    6.8-ו  6.7שני תחומי הפעילות המתוארים בסעיפים  לעיל, בנוסף ל  6.2  בסעיףכאמור  

בפיתוח של מוצרים טכנולוגיים נוספים. בין המוצרים הנמצאים בפיתוח    הקבוצה עוסקת

פבחברה המרכזית  כאמור   למצוא  בין  ניתן  כספים  דיגיטליים להעברת  לטפורמת ארנקים 

לחברות טכנולוגיה שבאמצעותה ניתן לנהל    BIאדם לאדם ותשלום בבתי עסק ופלטפורמת  

 
 ההשפעה של גורם הסיכון מידת 

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

 סיכונים ענפיים 

  X  הון אנושי 

 X   תחרות 

 

 חברה בתחום הפעילותסיכונים ייחודים ל 

  X  התקשרויות שלא ימומשו 

   X סיכונים משפטיים 
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את המשאבים בצורה אופטימלית עם אינטגרציה למערכות שונות בהן ארגונים משתמשים. 

מהווה תחום פעילות עצמאי  פעילות זו, נכון לתאריך התשקיף, הינה מצומצם יחסית ואינה  

   במתן שירותי גיוס וניהול הצוותים כאמור. חברה המרכזיתותוצריה מסייעים ל

בנוסף, לבנט מפתחת את אפליקציית "בורסה לייב", שמיועדת לתת לכל אדם, בלא תשלום,  

בתל  ערך  לניירות  בבורסה  שנסחרים  ערך  ניירות  על  השקעה  אסטרטגיית  לבנות  אפשרות 

לל )אך  התראות  אביב  מערכת  ולקבל  האפליקציה(,  דרך  עסקאות  בפועל  לבצע  יכולת  א 

הופכים את   אשר  גרפים  בבורסה באמצעות  דינמיקת המסחר  לפי  וניתוח מגמות  שוטפות 

 חווית המסחר לפשוטה יותר עבור הסוחרים.  

-אפליקציית "בורסה לייב" מבוססת על מידע שמתקבל מהבורסה לניירות ערך בתל אביב על

בין לבנט לבין הבורסה, לפיו לבנט קיבלה רישיון, לא בלעדי,    2020ליוני,    3מיום  ם  פי הסכ

הפנימי   שימושם  לצורך  סופיים,  ללקוחות שהינם משתמשים  להפיץ  להעברה,  ניתן  שאינו 

והודעות   המדדים  המסחר,  נתוני  כל  את  אמת  ובזמן  לבנט  של  מערכות  באמצעות  בלבד, 

יודגש, כי הרישיון הינו אך ורק לשם  "(.  המידע)"  הבורסה המתפרסמים על ידה מעת לעת

וכן אינה רשאית   לעשות,  לבנט אינה רשאית  וזאת בהתאם לתנאי ההסכם.  הפצת המידע 

עוד נקבע בהסכם, כי לבנט תעביר  להתיר עשיית כל שימוש נוסף, מסחרי או אחר, במידע.  

רסה ללבנט דרישת  הבו  לבורסה דוחות אודות המידע שהופץ על ידה ובהתבסס עליו תשלח

לתקופות    אוטומטי  יתחדש  והוא  חתימתו  ממועד  שנה  של  לתקופה  הינו  ההסכם  תשלום. 

חודשים. על אף האמור לעיל, לכל צד הזכות להביא לסיום ההסכם באמצעות   12נוספות של 

לבין הבורסה, בששת החודשים   לבנטפי הסיכום בין  -יום מראש. על  90מתן הודעה בכתב של  

ש הפעילותהראשונים  לאוויר  ל  העליה  בעלות    לאחר  ניסיון  לתקופת  זכאית  לבנט  תהיה 

נגזר,   מידע  להפצת  רישיון  עבור  לבורסה  לבנט  תשלם  מכן  לאחר  מידע.  למפיץ  מינימלית 

)ללא תלות בכמות    3000בהתאם למחיר הקבוע להפצה לעד   לקוחות לפי מחירון הבורסה 

באפליקציה(. שיוצג  המידע  לאופי  ובכפוף  באפליקציה,  ה  המנויים  לתאריך  תשקיף, נכון 

   אפליקציית "בורסה לייב" טרם עלתה לאוויר.

 ומתקנים , מקרקעיןרכוש קבוע  6.9.2

הקבוצה,   כלל  פעילות  את  המשמשים  ובישראל,  באוקראינה  משרדים  שוכרת  הקבוצה 

 כדלקמן: 

 לבוב, אוקראינה 

הכולל, בין  בעיר לבוב באוקראינה, בניין משרדים   GAשוכרת  2019, באוקטובר 1 יוםמהחל 

, ומעמידה  מ"ר  1,070י משרדים, מטבח, מכון כושר ומלתחות בשטח כולל של  רהיתר, חד

וסנקרההחברה  אותו לרשות   . המושכר כאמור הינו מוקד הפעילות העיקרי של  המרכזית 

השונים   השירותים  את  הקבוצה  של  והמומחים  המקצוע  אנשי  מספקים  וממנו  החברה 

לתקופה    הסכם השכירותהוארך    2020באוקטובר,    1ביום    ים על ידה ללקוחותיה.המסופק 

דמי השכירות עומדים  .  2023בספטמבר,    31  עתיד להסתיים ביוםחודשים והוא    36נוספת בת  

סיכום עם בעל הנכס,  על פי    ,אולם  . דולר לחודש  10,700- דולר למ"ר, וסה"כ כ  10על סך של  
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ועד ליום    1.10.2020וירוס הקורונה, דמי השכירות בגין התקופה שתחילתה  התפשטות  בשל  

על    31.7.2021 משלמת    50%עומדים  כן,  כמו  כאמור.  השכירות  ההוצאות    GAמדמי  את 

רשאית    GA  דולר לחודש בממוצע.   1,500- השוטפות )מים, חשמל וכו'( של המושכר, בסך של כ

יכולה  משכירה  היום ו  30דעה מוקדמת של  באמצעות מתן הולהביא את ההסכם לידי סיום  

   יום.  60באמצעות מתן הודעה מוקדמת של להביא את ההסכם לידי סיום 

 איוון פרנקוב, אוקראינה

מ"ר של שטחי    220- שוכרת בשכירות משנה שטח של כ  GA,  2021במרץ,    19על פי הסכם מיום  

כ של  בסך  דירה  לשכר  בתמורה  פרנקוב  באיוון  גריבנה    50,000)  ש"ח  5,900-משרדים 

משלמת   בנוסף,  לחודש.  התשלומים    GAאוקראיני(  ויתר  המים  החשמל,  החימום,  בגין 

הפקידה   ההסכם,  פי  על  התשלומים  להבטחת  המושכר.  עם  בקשר    בידי   GAהשוטפים 

חודשים    24המשכיר סך השווה לדמי השכירות בגין חודש אחד. ההסכם הינו לתקופה של  

 . ניתנה אופציה להאריך את תקופת ההסכם GA-ממועד חתימתו. ל

 תל אביב 

קיבלה  מרכזית  חברה הה , על פיו  הסכםבמרכזית  חברה ההתקשרה ה  , 2020י,  במא  5ביום  

בקומה הראשונה   ומתחם קבלה  עבודה  שני חדרי  ביחידה משרדית, הכוללת  שימוש  זכות 

רוטשילד   בשדרות  הממוקם  אביב33שבניין  בתל  היחידה,  של  הראשי  מהשוכר  תקופת  ,   .

. בגין זכות השימוש,  2022באפריל,    30  סיומה ביוםשחודשים    24השימוש הינה לתקופה של  

ה לחודש    ש"ח  4,000דמי שימוש בסך של    לשוכר הראשי   מרכזית לשלםחברה ההתחייבה 

לחודש. דמי השימוש צמודים    ש"ח  5,000והחל מהשנה השנייה של תקופת השימוש סך של  

בגין  בחודש    ש"ח  1,650מרכזית לשלם סך של  חברה הד התחייבה הלמדד המחירים לצרכן. עו

החשמל   צריכת  עבור  תשלומים  וכן  אחזקה  בהוצאות  והשתתפות  מים  תשלומי  ארנונה, 

ערבות בנקאית  לטובת המשכיר הראשי  מרכזית העמידה  חברה הה ישירות לחברת החשמל.  

הבנקאית החליפה ערבות  להבטחת התחיבויותיה על פי ההסכם. הערבות    ש"ח   7,500בסך של  

, הסכםב  עוד נקבע .  שלה  מר כץ, מבעלי השליטה בחברה, דירקטור בה והמנכ"לאישית של  

ביחס ליחידה    של השוכר הראשי  שכירותהכפוף לתנאי הסכם  ביחידה המשרדית  השימוש    כי

בעלי היחידה המשרדית ליטול על עצמה את כל  מרכזית התחייבה כלפי  חברה ההמשרדית וה

הראשי  ת התחייבו המשכיר  של  המיו  ליחידה  ביחס  שלו  השכירות  הסכם  פי    . שרדיתעל 

 היחידה המשרדית משמשת נכון לתאריך התשקיף את הנהלת החברה. 

 הון אנושי 6.9.3

רואה  לצד פיתוח פלטפורמת לבנט,    שעוסקת במתן שירותים מקצועיים ללקוחותיה   הקבוצה 

האדם  באיכות   הקריטיכוח  כגורם  לרשותה  האתגרים  ביותר    העומד  וכאחד  להצלחתה 

 . מתמודדתהיא המרכזיים עמם 
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של    קבוצהה והקיים  החדש  האדם  כוח  והכשרת  גיוס  מיון,  לצורך  רבים  משאבים  מקצה 

וה של קבוצה  הידע  ושימור  עדכון  באוקראינה,  .  ולצורך  נרחב  עצמאי  גיוס  מערך  לקבוצה 

כשהיא נדרשת לכך לצורך  המאפשר לה גמישות באיתור כוח אדם מיומן בפרק זמן קצר יחסית  

שאינם נדרשים לה. יחד עם    עתודות כוח אדםמתן שירותים ללקוחות מבלי צורך להחזיק ב 

החברה   מסוים,  בפרויקט  או  לקוח  עבור  תפקידו  את  מסיים  האדם  מכוח  כשחלק  גם  זאת, 

בודה עבור לקוח ו/או בפרויקט אחר, ובכך לסייע לשימור כוח  מצליחה בדרך כלל להעבירו לע

 האדם האיכותי והמקצועי שלה.  

ישנה צמיחה עקבית בכמות העובדים של הקבוצה, כפי שניתן לראות    2019, כי החל מיולי  יצוין

   :בתרשים שלהלן

 

 פעילות הקבוצה המבנה הארגוני של  6.9.3.1

החבר מנכ"ל  ידי  על  מנוהלת  הקבוצה  פעילות  וסמנכ"ל  כלל  כץ  אדי  מר  ה, 

 הטכנולוגיה שלה, מר גיא עמר.

  להלן תרשים המבנה הארגוני של הקבוצה נכון לתאריך התשקיף:
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 מצבת כוח אדם   6.9.3.2

באמצעות   פועלת  מועסק  הקבוצה  המוחלט  רובם  אשר  עצמאיים,  קבלנים 

תחומים   ממגוון  מומחה  אדם  כוח  מעסיקה  החברה  זו,  במסגרת    -באוקראינה. 

מתכנתנים,   פרויקטים,  מנהלי  מנהלי  מהנדסים,  אדמיניסטרציה,  אנשי  מעצבים, 

ועוד. בעיקרון, כל אחד מהמומחים כאמור    חשבונות, מגייסות, מנהלי תיקי לקוחות 

לפרויק במודל  מצוות  לשירות  או  ספציפי  וכשאלו    Outstaffingט  מסוים,  ללקוח 

מסתיימים, הקבוצה מוצאת לו השמה חדשה בהתאם לצרכי הקבוצה ולקוחותיה.  

פיתוח   גם  כמו  בה,  והתמיכה  הטמעתה  לבנט,  פלטפורמת  פיתוח  גם  כי  יודגש 

ע"י החברה המרכזית  המוצרים במסגרת הפעילות הנוספת נכון לתאריך  מבוצע   .

תשקיף, לבנט משלמת לחברה המרכזית סך השווה לעלות העסקתם של הקבלים  ה

 פעילות לבנט.   םהעצמאיים שעוסקים בתחו 

קבלניה העצמאיים  מתקשרת עם  מרכזית וסנקרה,  חברה ההקבוצה, באמצעות ה 

א  ה ישייםבהסכמים  מקובלות  כוללים  ,  תחרות,  התחייבויות  אי  לסודיות,  בנוגע 

על פי רוב, ההסכמים הינם לתקופה קצובה   של החברה. ושמירה על קניינה הרוחני

שנים, במהלכן מתחייב הקבלן העצמאי לספק את שירותיו לחברה. יחד עם    1-5של  

זאת, הקבוצה רשאית, בכל מקרה, להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה של  

התמורה    ימים ובכך מתאפשרת לקבוצה גמישות בהעסקת הקבלנים העצמאיים.  30

ל החברה"מנכ

ל כספים"סמנכ

צוות כספים  
ישראל

צוות כספים  
ל"חו

ל  "סמנכ
טכנולוגיה

VP R&D

מנהלי 
פרוייקטים מפתחים מעצבים בודקים

לית  "סמנכ
תפעול

אדמיניסטרציה

מנהלת תהליכים  
ארגוניים רכש וציוד ניהול משרדים

שיווק ומכירות

מנהל מכירות
מנהל שיווק  

ורשתות  
חברתיות

משאבי אנוש

מנהלת כח אדם

צוות משאבי 
אנוש

מנהלת תיקי 
לקוחות

מגייסות

לקוחות

מנהלת קשרי 
לקוחות
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הינה  לקבל אך  גריבנה,  באוקראינה,  המקומי  במטבע  משולמת  העצמאיים  נים 

    צמודה, מדי חודש, לשער החליפין של דולר לגריבנה.

ליום   הקבוצה  ,  2021במרץ,    31נכון  ידי  על  ו  212-כהועסקו  קבלנים  עובדים 

 .  2020במרץ,  31ביום קבלנים עצמאיים עובדים ו 100- , בהשוואה לכעצמאיים

,  31.3.2020ל בסיס פונקציונלי לימים  קבלנים העצמאיים עההעובדים והתפלגות  

  כדלקמן: ,לתאריך התשקיף הינה  ולסמוך 31.3.2021

 31.3.2020 31.3.2021 תשקיף ה  ך לתאריסמוך  מחלקה/תפקיד

 85  174  207 מנהלי פרויקטים ו  מעצבים,  מפתחים

 8 15 19 וכספים אדמינסטרציה, מטה

  2  8  7 שיווק ומכירות 

  5  15  19 *  גיוס כח אדם והכשרות מקצועיות

  100  212  252 סה"כ 

כי    * מיצוין,  שליש  העצמאייםששני  עובדים    הקבלנים  והכשרות  אדם  כח  גיוס  במחלקת 

 . דולר 450של ממוצע בסך חודשי שכר ב משתכרים

 בחברה נושאי משרה בכירים  6.9.3.3

, מר רועי  סמנכ"ל הטכנולוגיה של החברהמר גיא עמר    , מנכ"ל החברה מר אדי כץ

הקבוצה של  הכספים  סמנכ"ל  סמנכ"לית  Oleksandra Usiemwanta -' גבהו  כץ 

ה"ה  תפעול של  כהונתם  תנאי  אודות  לפרטים  כץעמרגיא    ,כץאדי  .  רועי   -ו  , 

Oleksandra Usiemwantaלתשקיף 8פרק  ו, רא . 

   בדמויות מפתחתלות  6.9.3.4

מר    - במייסדי החברה ובבעלי השליטה בה  להערכת החברה יש לה תלות מהותית  

כץ   והמשמש  אדי  ה ככדירקטור  המשמש    חברהמנכ"ל  עמר  גיא  כדירקטור  ומר 

  נכ"ל הטכנולוגיה שלה. מסכו

 השקעות החברה באימונים והדרכה  6.9.3.5

  הקבוצה מקיימת ,  הלקוחותמעת לעת, כנדרש על ידי הקבוצה ו/או בהתאם לצרכי 

שלה האדם  כוח  שונים  עבור  מקצועיים  בתחומים  וקורסים  הכשרות  ,  הדרכות, 

במטרה לשמור ולפתח את הידע המצוי ברשותם. בנוסף, החברה מפעילה תוכנית  

( שבה מוצמד לקבלנים העצמאיים החדשים, אחד מחברי הצוות  mentoringחניכה )
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לו  ומשמש  החדש  הצוות  איש  בכל הקשור    הותיקים שמלווה את  נבוכים  כמורה 

  . לפעילותו במסגרת הקבוצה

 אופציות תכנית  6.9.3.6

על פיה    אופציות תכנית  אימוץ    אישר דירקטוריון החברה  2021  ,באפריל  18ביום  

, לנושאי משרה, ליועצים, לנותני שירותים  יוקצו מעת לעת, לעובדים, לדירקטורים

ידי דירקטוריון  -עלמעת לעת  קבע  ישללא תמורה, כפי    ,קבוצהולבעלי שליטה של ה

רשומות   לא  אופציות  להחברה,  למימוש  ניתנות  תהיינה  של  אשר  רגילות  מניות 

לפקודת מס הכנסה עם נאמן   102ההענקה תבוצע בהתאם להוראות סעיף  .החברה

אחר שאינו  ם  דאאו מסלול ללא נאמן. ליועצים, נותני שירותים, בעלי שליטה או כל  

 לפקודת מס הכנסה בלבד.  )ט( 3עובד של החברה יוקצו אופציות על פי סעיף 

 לתשקיף.  3.8.6 סעיף ראו  ,לפרטים נוספים בנוגע לתנאי תכנית האופציות

 תגמול  מדיניות 6.9.3.7

לתקנות    1א לחוק החברות ובהתאם להוראות תקנה  267סעיף  בהתאם להוראות  

התשע"ג תגמול(,  מדיניות  לקבוע  החובה  לעניין  )הקלות    25ביום  ,  2013- החברות 

אישרו 2021אוגוסט,  ב של   ,  המניות  בעלי  של  הכללית  והאסיפה    הדירקטוריון 

ן  החברה אימוץ מדיניות לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה )להל

כהונתם התגמול   מדיניות"  - תנאי  עומדים    כלשל    "(.  בחברה  המשרה  נושאי 

 בהוראות מדיניות התגמול של החברה.  

התגמולים הניתנים לנושאי    ועל  התגמול של החברה לפרטים נוספים בדבר מדיניות  

  לתשקיף.  8 ראו פרק ,המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה

  הון חוזר 6.9.4

  31ההון החוזר של החברה על פי דוחות הפרופומה המאוחדים של החברה ליום    להלן הרכב

 :2021במרץ, 

לקוחות  פיקדון לזמן קצר,  מזומנים ושווי מזומנים,    -  אלפי ש"ח  3,096בסך    נכסים שוטפים

 וחייבים ויתרות חובה. 

מבעלי  ר  הלוואות לזמן קצ   אשראי מתאגיד בנקאי,  -  אלפי ש"ח  5,750בסך    התחייבויות שוטפות

   ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות זכות. המניות,

 מימון 6.9.5

למימון פעילותן השוטפת של חברות הקבוצה כמפורט   6.9.5.1 מעבר למסגרות האשראי 

נת את פעילותה מתוך הכנסותיה ובאמצעות מימון שהועמד  מלהלן, הקבוצה ממ 

קשורים להם ומספר הלוואות המירות מצדדים  בעלי השליטה וצדדים  לה על ידי  

בנוסף, בוצעה    (.לתשקיף  3פרק    ורא  ,אודות ההלוואות ההמירות  שלישיים )לפרטים
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ה  ינו קשור לחבר השקעה בהון המניות של החברה המרכזית על ידי צד שלישי שא

 (. לתשקיף 3פרק )לפרטים נוספים, ראו  

שתי  את    , בין היתר,החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה על מנת לפרוע

של החברה המרכזית ואת מסגרת האשראי הפתוחה    מסגרות האשראי הפתוחות

לפרטים נוספים אודות יעוד תמורת ההנפקה, ראו סעיף    ., כמפורט להלןלבנטשל  

 לתשקיף.  5.2

   של הקבוצה:והלוואות  האשראי   מסגרותפרטים נוספים אודות    להלן

 המלווה 
סכום מסגרת  

  האשראי 

  וניצול

ליום 

1.2023.13 

  ת מקבל

 ההלוואה 

  עלות מסגרת

 האשראי 

, ריבית  ריבית בטחונות עיקריים

ומועדי   אפקטיבית

 פירעון 

תאגיד  

 בנקאי 

 

 

ש"ח,    300,000

מנוצל   מתוכה 

של    253-כסך 

 ש"ח אלפי 

החברה  

 המרכזית 

הקצאת   עמלת 

 אשראי 

לחלק    0.5625%

שהועמד   היחסי 

 במסגרת כל רבעון 

 

למסגרת   בטחונות  קיימים  לא 

אשראי זו, למעט ערבות אישית  

מבעלי   כץ,  אדי  ה"ה  של 

קשדן   יורה  בחברה,  השליטה 

השליטה   מבעלי  פורמן,  וסרגיי 

 .27בחברה המרכזית 

 

 

כל    -ריבית   .א על 

פריים   המסגרת 

+2% ; 

אפקטיבית   .ב ריבית 

 ל/ר; -

פירעון . ג   -   זמן 

 ; לדרישת הבנק 

תאגיד  

 בנקאי 

 

 

ש"ח,    150,000

מנוצל   מתוכה 

של     85-כסך 

 ש"ח  אלפי

החברה  

 המרכזית 

הקצאת   עמלת 

 אשראי 

 שנתי  2.45%

 

 

 

למסגרת   בטחונות  קיימים  לא 

אשראי זו, למעט ערבות אישית  

מבעלי   כץ,  אדי  ה"ה  של 

קשדן   יורה  בחברה,  השליטה 

השליטה   מבעלי  פורמן,  וסרגיי 

 . 27בחברה המרכזית

 

   -ריבית  .א

ש"ח   7,500עד  

8.5%; 

לכך   מעבר 

ש"ח   37,500

9.35%; 

ש"ח   5,000 

אחרונים  

10.25%; 

אפקטיבית   .ב ריבית 

 ל/ר; -

פירעון . ג   –   זמן 

 ; לדרישת הבנק 

 __________________________ 

על    27 ניירות המוצעים  הנפקת  להשלמת  בכפוף  בסעיף  -אשר  שינוי המבנה בקבוצה כמתואר  הליך  והשלמת    6.1.2פי התשקיף 

 (. לתשקיף 3.7לתשקיף, יהיו מבעלי השליטה בחברה )לפרטים נוספים, ראו סעיף 
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 המלווה 
סכום מסגרת  

  האשראי 

  וניצול

ליום 

1.2023.13 

  ת מקבל

 ההלוואה 

  עלות מסגרת

 האשראי 

, ריבית  ריבית בטחונות עיקריים

ומועדי   אפקטיבית

 פירעון 

תאגיד  

 בנקאי 

 

 

ש"ח,    100,000

מנוצל   מתוכה 

של     98-כסך 

 ש"ח  אלפי

הקצאת   לבנט  עמלת 

 אשראי 

 

לחלק    0.525%

שהועמד   היחסי 

 ברבעון במסגרת 

 

 

 

למסגרת   בטחונות  קיימים  לא 

אשראי זו, למעט ערבות אישית  

של מר אדי כץ, מבעלי השליטה  

 בחברה. 

 

 66,000עד    -   ריבית .א

פריים   -ש"ח  

+2% ; 

45000   + פריים 

2.75%; 

אפקטיבית   .ב ריבית 

 ל/ר; -

פירעון . ג   –   זמן 

 ; לדרישת הבנק 

מלווה  

חוץ  

 בנקאית 

קרן ההלוואה:  

 ש"ח  200,000

הלוואה   יתרת 

  172  -בסך של כ

 ש"ח אלפי 

חברה  ה

 מרכזית ה

 עמלת הקמה 

 ש"ח 4,000

להלוואה   לא קיימים בטחונות 

למעט של    זו,  אישית  ערבות 

כץ,   אדי  השליטה  ה"ה  מבעלי 

וסרגיי  בחברה,   קשדן  יורה 

  פורמן, מבעלי השליטה בחברה 

 .27המרכזית

 

  8.6%  -  ריבית .א

נומינאלית  

 שנתית; 

אפקטיבית   .ב ריבית 

- 8.95% 

פירעון    29  -  זמן 

 2022בדצמבר, 

מלווה  

חוץ  

 בנקאית 

ההלוואה   קרן 

 ש"ח  150,000

 

הלוואה   יתרת 

  117  -בסך של כ

 ש"ח אלפי 

חברה  ה

 מרכזית ה

 עמלת הקמה 

  ש"ח 3,000

להלוואה   לא קיימים בטחונות 

למעט של    זו,  אישית  ערבות 

כץ,   אדי  השליטה  ה"ה  מבעלי 

וסרגיי  בחברה,   קשדן  יורה 

  פורמן, מבעלי השליטה בחברה 

 .27המרכזית

 

  8.6%  -  ריבית .א

נומינאלית  

 ; שנתית 

אפקטיבית   .ב ריבית 

- 8.95%; 

פירעון   . ג   29  - זמן 

באוקטובר,  

2022; 

תאגיד  

 בנקאי 

הלוואה     - קרן 

 אלפי ש"ח   220

הלוואה   יתרת 

אלפי    180  -כ  -

 ש"ח

טיפול   לבנט    1,870  -דמי 

  ש"ח

להלוואה   לא קיימים בטחונות 

שעבוד על רכב שכספי    זו, למעט

 . לרכישתוההלוואה שימשו 

 

פריים +    -   ריבית .ד

0.75%; 

 

פירעון     60  -זמן 

שמתסיימים    חודשים

   2025בפברואר,    2ביום  

כייןייצו 6.9.5.2 המרכזית  עד    ,  מהחברה  פיתוח  שירותי  קיבלה  לבנט  התשקיף,  לתאריך 

ובעלי השליטה ניהלו בפועל את פעילות לבנט, בלא    כוח האדם בלבד  במחיר עלות 

לאחר ההנפקה תחוב לבנט בחלקה היחסי בעלות העסקתם של ה"ה כץ    תמורה.

    ועמר, ששכרם ישולם על ידי החברה.
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GA  מרכזית וסנקרה במחירי עלות את השטחים המושכרים על  חברה המעמידה ל

לבוב   בערים  פרנקובידה  סעי  ואיוון  )ראו  כל    6.9.2  ף באוקראינה  את  וכן  לעיל( 

כאמור,   המושכרים  השטחים  במסגרת  העצמאיים  לקבלנים  הניתנים  השירותים 

ה את  ההמשמשים  פעילות  חברה  תחום  במסגרת  השירותים  מתן  לצורך  מרכזית 

 השירותים.

אישור,  2021באוגוסט,    8ביום   6.9.5.3 החדשנות  התקבל  לביצוע  לרשות  תמיכה  בקשת 

לפיילוט עצמי מול הציבור להנגשת המסחר בשוק ההון לציבור הרחב באמצעות  

  בשיעור השתתפות של,  ש"חאלפי    1,338-אפליקציית "בורסה לייב" בעלות של כ

"( של  פיילוטוזאת במסגרת תוכנית ההרצה )"מהתקציב    30%  -רשות החדשנות ב

  ,חודשים  12  לתקופה  2021חודש אפריל  החל באמור  ה רשות החדשנות. הפיילוט  

לשלם   לבנט בתמורה למענק כאמור, התחייבה . וכפוף למספר אבני דרך שנקבעו בו

ות  י בהם מוערבות טכנולוגמהכנסותיה מכלל המוצרים    3%תמלוגים בשיעור של  

צרים המפותחים, ומכל מוצר אשר יעשה שימוש בידע  ו של פלטפורמת המסחר, והמ

בתכנית מהרשות  ,  המפותח  בפועל  בחברה  שהתקבל  המענק  לסכום  עד  וזאת 

 מרשות החדשנות. טרם התקבל המענק נכון לתאריך התשקיף, . לחדשנות

נוספים על תמורת ההנפקה לצורך    , החברה סבורה 6.9.5.4 לגייס מקורות  כי לא תידרש 

  תאריךחודשים לאחר    12מילוי יעדי ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקיה בתקופה של  

 התשקיף. 

  מיסוי 6.9.6

 .  הפרופורמה השנתיים  ותלדוח ט'3ראו באור הקבוצה, אודות חוקי המס החלים על  לפרטים

 הליכים משפטיים  6.9.7

 קיף, חברות הקבוצה אינן צד להליכים משפטיים כלשהם. שנכון לתאריך הת

 והתפתחויות בשנה האחרונה יעדים ואסטרטגיה עסקית  6.9.8

  6.7.20,  6.7.19ליעדים והאסטרטגיה העסקית בכל אחד מתחומי הפעילות )ראו סעיפים    מעבר

הנוספת    6.8.14-ו הפעילות  במסגרת  המוצרים  את  ולפתח  להמשיך  החברה  מתכוונת  לעיל, 

חודשים    12והעלאתה לאוויר בתוך  "בורסה לייב"  אפלקיציית  פיתוח  ובככל זה להשלים את  

   .מתאריך התשקיף

 דיון בגורמי סיכון  6.9.9

העיקריים    להלן  הסיכון  גורמי  הקבו פירוט  על  נוספים  החלים  סיכון  לגורמי  בכללותה.  צה 

 .  עילל 6.8.15סעיף ו  6.7.22ו סעיף א שהינם ספציפיים לתחומי הפעילות של החברה, ר
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    סיכוני מקרו

ו  .א ואי  כלכלית  העולמיוהאטה  בשוק  בשוק   -  דאות  הכלכלית  הוודאות  ולאי  להאטה 

עשויות להיות השפעה  מבקשת לחדור בעתידלבנט היעד אליהם  שוקיעולמי בכלל ובה

של   יכולתה  על  אלו הקבוצה  לרעה  לשווקים  השירותים   לחדור  ו/או  המוצרים  עם 

 . המוצעים על ידי הקבוצה

עיקר    ובעולם  ובשאר  , באוקראינהתלות במצב הכלכלי, הביטחוני והפוליטי בישראל .ב

נכון  , ועיקר הכנסותיה מופקות  ובאוקראינה  מבוצעת בישראלהקבוצה  פעילותה של  

באיזה ממדינות אלו לשינויים במצב הביטחוני והמדיני  .  לתאריך התשקיף, בישראל

. החמרה במצב הביטחוני והמדיני עשויה, בין  קבוצהעשויה להיות השפעה על פעילות ה

  שוקימוצריה ל  למכור לפתח את מוצריה והקבוצה  היתר, להביא לירידה ביכולתה של  

 .  היעד

מהוצאותיה ומהכנסותיה, הקיימות והצפויות,  חלק    -  שיפה לשינויים בשערי החליפיןח .ג

תנודות ולפיכך    בעות שוניםשל הקבוצה בתחום הפעילות, משולמים או מתקבלים במט

, עשויות הקבוצה בפעילותהשל המטבעות המשמשים את  משמעותיות בשערי חליפין  

 . הקבוצהלהשפיע באופן מהותי לרעה על התוצאות הכספיות של  

התפשטות נגיף הקורונה ברחבי העולם והחשש מהתמתנות   - נגיף הקורונה  התפשטות  .ד

על פעילות ה עלולים להשפיע  ותוצאותיה. הנהלת קבוצה  הפעילות הכלכלית בעולם, 

הס קבוצה  ה על  הווירוס  השפעת  התפשטות  השלכות  אחר  השונים עוקבת  יכונים 

למידע נוסף אודות  ונערכים לפעול בהתאם להתפתחויות.  קבוצההקשורים לפעילות ה

   לדוח הדירקטוריון. 1.2.1סעיף  והשפעת ניגף הקורונה על פעילות החברה, רא 

  :ענפיים סיכונים

ובסעיף   6.7.7  )כאמור בסעיףבכל תחומי פעילותה  חשופה לתחרות  קבוצה  ה  -   תחרות .א

  גורמים לעיל(, הן מצד גורמים הפועלים בשוק כבר במועד תשקיף זה והן מצד    6.8.6

אשר נמצאים בשלבים שונים של מחקר ופיתוח או כאלה שעשויים להתחרות בעתיד 

בתחוקבוצהב התחרות  החרפת  שקבוצה  .  של  הפעילות  להומי  להקטנה עלולה  ביל 

בהיקף ההתקשרויות של הקבוצה ו/או להורדת מחירים אשר עשויים להביא לשחיקה 

 . קבוצהברווחי ה

לנזילות גבוהה לטווח ארוך לצורך    תנדרשהקבוצה    -  יכולות גיוס הון ומקורות מימון .ב

קבוצה . אין כל ודאות כי ככל שה יעדיה העסקייםלשם השגת  הקבוצה  של  פיתוח חזונה  

 ה ופעילותה למקורות מימון נוספים היא תצליח לגייסם לצורך פיתוח מוצרי תזדקק  

 . בעתיד
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טכנולוגיות .ג ה  -  התפתחויות  את  פעילות  בקבוצה  הצלחת  לשפר  ביכולתה  תלויה 

בקשר  בהסכמים  להתקשר  או  ולפתח  ללקוחותיה,  מציעה  היא  אותם  הפתרונות 

ההתפתחויות   בקצב  שיעמדו  ופתרונות  התלמערכות  המשתנים    קניםהטכנולוגי, 

תצליח לרכוש קבוצה  ובשינויים התדירים בצרכי הלקוחות בעקבות כך. אין וודאות שה

במועד את הכישורים הנדרשים לטכנולוגיות החדשות, או להתקשר בהסכמים בקשר  

בכלל זה לפתח התמחויות ומוקדי ידע בזמן המתאים, על  ו   ,למערכות ופתרונות כאמור

. טכנולוגיות חדשות ו/או עם דרישותיהם המשתנות של הלקוחותמנת להתמודד עם  

לשינויים  הולמים  פתרונות  של  בהתאמה  או  באימוץ  בפיתוח,  כישלון  או  עיכוב  כל 

תחום הטכנולוגיים ולשינויים בדרישות השוק עלולים לפגוע בתוצאות העסקיות של  

עלולה  ידי החברה,    למוצרים המוצעים עליצירת טכנולוגיה חלופית  כמו כן,    .הפעילות

 . פעילות הקבוצהלפגוע ב

,  נתקלת באתגר באיתור, גיוס ושימור כח אדם איכותי ומקצועיקבוצה  ה   -  הון אנושי .ד

בעתיד לקוחותיה  כלפי  התחייבויותיה  מילוי  לצורך  לה  יידרש  העיקרי .  אשר  הגורם 

 . מי פעילותה של החברהלמחסור הוא הגידול המהיר בביקוש לעובדים מנוסים בתחו

גורם לקשיים באיתור מומחים נדרשים לחברה כאמור  המשך העלייה בביקוש לעובדים  

כדי לעמוד בדרישות השוק, כמו כוח אדם  באיתור וגיוס  הקבוצה  תוך העלאת עלויות  

התקשרות  לעלויות    , בין היתר,נדרשתקבוצה  . בעקבות כך הכוח אדם קייםגם בשימור  

 .זה הקייםחדש והן לשימור כוח אדם גבוהות יותר, הן לגיוס 

כוח  עלולה לאבד  הקבוצה  ,  קבוצה מגמות אלה עלולות להוביל לגידול בעלויות של ה

שלהם לא יתממשו( ואף להיתקל בקשיים בגיוס  התמורה  )ככל שציפיות עליית    אדם

יקה ברווחיות חדש בעלויות כלכליות ראויות. כל אלה עלולים להביא לשחכוח אדם  

 .קבוצהה

בנוסף, תחום העבודה מאופיין בריבוי רגולציה ובשינויי רגולציה תכופים. יישום שינויי 

על התחום באוקראינה, במיוחד בכל הנוגע ליכולת להעסיק קבלנים עצמאיים רגולציה  

מעביד, עובד  יחסי  במסגרת  על    שלא  להשפיע  האדם  עשויים  עלכוח  ידי  - המועסק 

לחשיפה לטענות ותביעות   לעלויות משמעותיות נוספותקבוצה  את ה  , לחשוףקבוצהה

ולהשפיע לרעה על   קבוצהאשר עשויים להביא לפגיעה ברווחי ההקבוצה  מצד עובדי  

 .תוצאותיה העסקיות

יהיה בהיקפים קבוצה  הושירותי  אם יתברר שהביקוש למוצרי    -  לא מבוקרת  צמיחה .ה

, אזי ישנו חשש קבוצהמוקדמות יותר ממה שציפתה הגדולים יותר ו/או בתקופות זמן  

זו.  יוכלו לעמוד בצמיחה לא מבוקרת  כי המשאבים הניהוליים והפיננסיים שלה לא 

ועל תחזיותיה לצמיחה הקבוצה  לנושא זה עשוי להיות השפעה לרעה על המוניטין של  

 עתידית. 
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מידע .ו ואבטחת  של    -  סייבר  מידהקבוצה  פעילותה  מערכות  על  מידע מבוססת  ועל  ע 

של   לרבות  שונים,  מסוגים  ושל  דיגיטלי  העצמאיים  ההקבלנים  של  . קבוצה לקוחות 

במהלך השנים האחרונות חל גידול בתכיפות ובחומרת אירועי סייבר )לרבות פשיעת 

גם   להימשך  צפויה  זו  מגמה  ההגנה   בעתידסייבר(.  מנגנוני  כל  אף  על  להחמיר,  ואף 

לגישה בלתי מורשית, חשיפה בלתי המופעלים כנגדה. אירועי סייבר ע לולים להוביל 

ו החברה  של  המידע  של  שינוי  או  מחיקה  שיבוש,  לרעה,  ניצול  של  / מורשית,  או 

אותם   להאט  המחשוב,  בשירותי  לפגוע  השוטפת,  לפעילות  להפריע  וכן  לקוחותיה, 

 .באופן משמעותי ואף להשבית מערכות מידע

ב פגיעה  של  עלולה    קבוצהבמקרה  כאמור  סייבר  מהתקפות  לסבול הקבוצה  תוצאה 

הפעילות שיבוש  כגון  שליליות,  של    מהשלכות  ו/או  החברה  שיבוש  יהלקוחות של   ,

גניבת מידע של  ן,  או השבתתשל החברה ו/או של לקוחותיה  פעולתן של מערכות המידע  

   יה.פגיעה במוניטין המשפיעה על אמונם של לקוחותוכן   החברה ו/או של לקוחותיה

כי לקוחות הקבוצה הפועלים בשווקים הפיננסיים, בכלל זה כל לקוחות תחום    , יצוין

 פעילות לבנט, מהווים מטרה מתמדת ומשכך חשופים יותר להתקפות סייבר.  

כמו כן, פגיעה כאמור שתגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבוצה עלולה לחשוף 

על  הקבוצהאת   כאמור,  במקרים  משפטיות.  בתוצאותיה  לתביעות  לפגוע  הדבר  ול 

 . העסקיות של החברה

החברה פועלת בכדי לעמוד בכלללים הרגולטוריים החלים עליה בכל הנוגע לאבטחת 

החברה נדרשת להשקיע משאבים ניכרים ועשויה להידרש להגדיל את   בהתאם, .מידע

ותחכומן,  הסייבר  מתקפות  בנסיונות  לעליה  בסיכון,  לגידול  לב  בשים  ההשקעה, 

 ם. ועי אבטחת מידע שיתגלו ולשינויים רגולטוריילאיר

תקשורת .ז ובמערכות  ענן  בשירותי  ה - תלות  ושירותי  בחלקם   קבוצהמוצרי  תלויים 

סייבר  תקיפות  לרבות  מתקלות,  מושפעים  להיות  עלולים  אשר  ענן,  בשירותי  הגדול 

גם עקב הצורך בשירותי  קבוצה  וכיוב' התלות בשירותי ענן כאמור מגדילה את חשיפת ה

ל הנדרשים  מידע,  ומערכות  מטעמה  קבוצה  תקשורת  המקצוע  ואנשי  היות  ממילא 

לקוחו כשמרבית  באוקראינה  הנמצאים  בהתאם, קבוצה  ת  אחרות.  ממדינות  הינם 

תקלות בשירותי הענן ו/או בשירותי תקשורות ו/או במערכות מידע, עלולות להשפיע 

להעניק את השירותים או  /להפיץ את מוצריה והקבוצה  באופן מהותי על יכולתה של  

 המוענקים על ידה.

כץ וגיא עמר, תלות בבעלי השליטה בחברה ה"ה אדי  לקבוצה    -  תלות בעובדי מפתח .ח

המשמשים כמנכ"ל וסמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה. ככל שמי מעובדי מפתח אלו 

משאבים להשקיע  תצטרך  החברה  בקבוצה,  עבודתו  את  למצוא   יסיים  בכדי  רבים 
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 מחליף מתאים. 

כלל, מאופיינים שוקי ההון בתנודתיות גבוהה, כ   -  בשוקי ההון בעולם ובארץ  שינויים .ט

לחברות טכנולוגיה. שפל בשוקי ההון בישראל ובעולם עלול להקשות על בפרט ביחס  

 מציאת מקורות מימון לפעילותה של לבנט כמו גם על הביקוש לפלטפורמת לבנט. 

סיכוני מקרו, סיכונים    -גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  להלן טבלה המציגה את סוג 

דורגו   אשר  לקבוצה,  מיוחדים  וסיכונים  הענפיים  הנהלת  להערכת  פי  קבוצה בהתאם  על   ,

 : קבוצההשפעתם על עסקי ה

כי זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הובאו על סמך הערכת החברה, וייתכן כי    יצוין 

 בפועל קיימים גורמי סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל. 

 

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון 

 השפעה קטנה  השפעה בינונית  השפעה גדולה

 סיכוני מקרו

   X אות בשוק העולמי ד האטה כלכלית ואי וו

תלות במצב הכלכלי, הביטחוני, והפוליטי  

 בישראל, אוקראינה ובשאר העולם
X   

 X   חשיפה לשינויים בשערי החליפין 

  X  התפשטות נגיף הקורונה 

 סיכונים ענפיים 

 X   תחרות 

  X  יכולת לגייס הון ומקורות מימון 

  X  התפתחויות טכנולוגיות 

  X  הון אנושי 

 X   צמיחה לא מבוקרת 

   X סייבר ואבטחת מידע 

  X  תלות בשירותי ענן ובמערכות תקשורת 

   X בעובדי מפתח תלות 

   X שינויים בשוקי ההון בארץ ובעולם 
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 חברות בנות וקשורות  6.9.10

 וחברות קשורות של החברה לתאריך התשקיף: להלן פרטים אודות חברות בנות  6.9.10.1

 

 כי הנתונים כאמור מבוססים על הדוחות הפרופורמה האחרונים והשנתיים. , יצוין

 

 

 

 

מדינת   שם החברה 

 התאגדות 

ני"ע  שיעורי החזקה 

הניתנים 

למימוש  

לזכויות 

בהון או  

בהצבעה  

המוחזקים  

על ידי 

החברה  

ומועד  

 המימוש 

היקף  

ההשקעה  

בחברה  

המוחזקת  

)באלפי  

 ש"ח( 

יתרת  

ההלוואות  

ושטרי  

ההון  

שהעמידה  

החברה  

לחברה  

המוחזקת  

)באלפי  

 ש"ח( 

תרת  י

הערבויות  

שהעמידה  

החברה  

לחברה  

המוחזקת  

)באלפי  

 ש"ח( 

 בהצבעה  בהון 

בסמכות  

למינוי 

 דירקטורים

אר. די לבנט  

 בע"מ
 100% 100% 100% ישראל 

- 

 
- - - 

החברה  

המרכזית  

לחדשנות  

ועידוד  

 הייטק בע"מ 

 - 6 - - 100% 100% 100% ישראל 

SANKARA 

TECH LLC 
 אוקראינה 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

- - - - 

GA LLC  אוקראינה 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

- - - - 

CENTRAL 

COMPANY 

INC 

 ארה"ב 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

100%  

באמצעות  

החברה  

 המרכזית 

- - - - 
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להלן יפורטו שמות המחזיקים, למיטב ידיעת החברה ומנהליה, בתאריך התשקיף,   6.9.10.2

או   ההצבעה  מכוח  או  המונפק  המניות  מהון  אחוזים  וחמישה  מעשרים  בלמעלה 

 מהסמכות למנות דירקטורים, בחברות הבנות ובחברות הקשורות של החברה:

 

להלן תיאור עיסוקן של החברות הבנות והחברות הקשורות של החברה, הנכללות   6.9.10.3

וכן פרטים בדבר הרווח ההפסד שלהן בשנים   לעיל,  )באלפי    2019- ו  2020בטבלה 

 :2021במרץ,   31לתקופה של שלושה חודשים שסיומה ביום ש"ח( וכן 

 עיסוק שם החברה 

2020 2019 
לשלושה חודשים  

 31.3.2021שהסתיימו ביום 

הפסד/רווח  

 מס לפני

רווח  /הפסד

 נקי

הפסד/רווח  

 מס לפני

רווח  /הפסד

 נקי

הפסד/רווח  

 מס לפני

רווח  /הפסד

 נקי

אר. די לבנט  

 בע"מ

פיתוח שיווק  

והפצה של  

פלטפורמת  

 לבנט 

165 165 (74 ) (74 ) (2,331 ) (2,331 ) 

החברה  

המרכזית  

לחדשנות  

ועידוד הייטק  

 בע"מ

מתן שירותי  

איתור, גיוס,  

הכשרה וניהול  

של השמה של  

עובדים מתחום  

הפיתוח  

(1,982 ) (1,982 ) (940 ) (940 ) 97 97 

 שם המחזיק שם החברה
 שיעורי החזקה 

 בסמכות למינוי דירקטורים בהצבעה  בהון

 100% 100% 100% בע"מ  107גרופ  אר. די לבנט בע"מ 

החברה המרכזית לחדשנות  

 ועידוד הייטק בע"מ 
 בע"מ  107גרופ 

100% 100% 100% 

SANKARA TECH LLC 

החברה המרכזית  

לחדשנות ועידוד הייטק  

 בע"מ

100% 100% 100% 

GA LLC 

החברה המרכזית  

הייטק  לחדשנות ועידוד 

 בע"מ

100% 100% 100% 

CENTRAL COMPANY INC 

החברה המרכזית  

לחדשנות ועידוד הייטק  

 בע"מ

100% 100% 100% 
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והמדיה עבור  

 הלקוחות 

SANKARA 

TECH LLC 

  מספקת

  שירותים 

  לחברה

 המרכזית 

13 11 10 8 28 23 

GA LLC 

  מספקת

  שירותים 

  לחברה

 .המרכזית

(12 ) (12 ) 15 15 

22 

 

 

22 

CENTRAL 

COMPANY 

INC 

סליקת  

תשלומים  

מהלקוחות  

הלא ישראלים  

 של הקבוצה 

- - - - - - 

 כי הנתונים כאמור מבוססים על הדוחות הפרופורמה האחרונים והשנתיים. , יצוין

)עד לתאריך התשקיף( לא קיבלה    2021וברבעון הראשון לשנת    2019-2020בשנים   6.9.10.4

  למעט הוראות הדין,  החברה דיבידנד, ריבית או דמי ניהול מחברות בנות וקשורות.

במסגרת  יצוין, כי    .קשורותואין מגבלות על חלוקת דיבידנדים על ידי חברות בנות  

היחסים בין חברות הקבוצה לבין עצמן, מתקשרות חברות הקבוצה בינן לבין עצמן  

בהסכמים שונים, לרבות הסכמי ניהול, הסכמי שכירות, הלוואות והסכמים למתן  

, לחברות  31.3.2021נכון ליום    שירותים על ידי עובדים לחברות אחרות בקבוצה. 

 רווחים ראויים לחלוקה. הבנות אין 



 

 

 

   - 6לפרק  א'נספח 

ולתקופה של שלושה חודשים  2020בדצמבר,  31דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שנסתיימה ביום 
 2021במרץ,  31שנסתיימה ביום 



 
1 

 

  
 

 על מצב ענייני החברה   דו"ח הדירקטוריון

חודשים    שלושה של   תקופהלו  2020בדצמבר,  31לשנה שנסתיימה ביום 

 1202, מרץב  13שנסתיימה ביום 

  31לשנה שנסתיימה ביום    התאגידענייני  דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב  

תקופת  "-ו "  תאריך הדוח)"  2021  מרץ,ב  31יום  חודשים שנסתיימה ב  לושהתקופה של שלו  2020בדצמבר,  

 . הדוחות, בהתאם לתקנות ", בהתאמה(הדוח

כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי    ,לתשקיף  6בפרק    נספח א'כ הנכלל  ,  דוח דירקטוריון זה

 .נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם תשקיף החברה  והוא

   שלו העצמי ותזרימי המזומניםהסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו  .1

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית 1.1

ביום   והתאגדה  ישראל, כחברה פרטית  2020,  מאיב  31החברה הוקמה  מדינת  לדיני  , בהתאם 

 מוגבלת במניות על פי חוק החברות, תחת שמה הנוכחי.  

ג לתקנות פרטי  6ג לתקנות הדוחות, ובתקנה  5החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  

ד לתקנות הדוחות, כמפורט  5תשקיף. בהתאם, החליט דירקטוריון לאמץ את ההקלות המנויות בתקנה  

 להלן: 

הנדרש לצירוף הערכות שווי מהותיות   - וככל    (10%)חלף שיעור של    20%  -ל העלאת הרף  )אם 

 שקיימות הערכות שווי( ; 

 ;(ISOX)פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון לעניין אפקטיביות הבקרה  -

העלאת סף הצירוף לדוחות ביניים של דוחות חברות    -דוחות חברות כלולות  הקלה בחובת צירוף   -

)אם וככל    ( 20%)תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על    40%-כלולות מהותיות ל

 שרלוונטי(; 

מתן פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות הדוחות )פרטים בדבר    -פטור מ"דוח גלאי"   -

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, "דוח גלאי"( לתאגידים קטנים אשר החשיפה שלהם לסיכוני  

בתקנות   שנקבעו  מהותיות  לספי  בהתאם  מהותית,  אינה  פיננסיים  ממכשירים  הנובעים  שוק 

 ;הדוחות
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חברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מהרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה  ה

על  והתעשייה   , פיו-להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות 

בפי  אשר מתקדמים  עוסקת  כלים  ושל  הפיננסים  בתחום  טכנולוגיים  מוצרים  של  ושיווק  תוח 

לניהול חברות ובמתן שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ללקוחות בישראל  

 ומחוץ לישראל.  

 (: תשקיףל  6.2ראו סעיף  לפרטים נוספים,  פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים )

מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות    -שיווק והפצה של מערכת לבנט    ,פיתוח (א)

 בניירות ערך בשם "לבנט". הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט.

הפיתוח והמדיה (ב) צוותים בתחום  וניהול  גיוס  . הפעילות מבוצעת באמצעות  מתן שירותי 

 בת שלה.  ה החברה המרכזית וחברות 

בפיתוח    התאגידים האוקראינייםהחברה המרכזית ו ,  לבנטכמו כן, הקבוצה עוסקת, באמצעות  

יחסית ואינה    מת מצומצשל מוצרים טכנולוגיים נוספים. פעילות זו, נכון לתאריך התשקיף, הינה  

 מהווה תחום פעילות עצמאי.  

צמיחה    הדוח  פת תקובמהלך   להציג  והמשיכה  מהותית  התקדמות  הקבוצה  תחומי  ברשמה 

ברמת מתן שירותי גיוס  הן    ,שיווק והפצה של מערכת לבנט  ,פיתוחהמחקר ו ברמת    הן  פעילותה

.  פיתוח מוצרים טכנולוגיים נוספיםהמחקר והוהן ברמת    ונוהל צוותים בתחום הפיתוח והמדיה,

גידול   הציגה החברה  השירותים  בהתאם  מעניק את  האדם המקצועי שלה אשר  בכוח  מתמיד 

 חס לתקופה המקבילה אשתקד.בי 117% -כ של של  גידול לח  2021במרץ,  31כאשר נכון ליום 

 - לבנט  מערכת של והפצה  שיווק ,פיתוחמחקר ו ברמת

תעודות הצטיינות מהאיחוד האירופי על חדשנות וטכנולוגיה    שתיקיבלה לבנט    2020שנת  מהלך  ב

השלימה לבנט הטמעה של מערכת לבנט בארבעת הבנקים הנוספים בקבוצת כמו כן,  מתקדמת.  

 הבינלאומי.  

שנת   של  הראשון  הרבעון  פעולה    2021במהלך  לשיתופי  תשתיות  בפיתוח  החברה  המשיכה 

עם   אסטרטגי  הסכם  על  חתימה  כולל    Finastra International Limitedחברת  אסטרטגיים 

"(Finastra)",  בתחומי  אחרים  פיננסיים   ומוסדות   בנקים  לאלפי   ופתרונות  שירותים  המספקת  

הדוח,  תקופת  . יצוין, כי לאחר ותשלומים הון  שוקי,  מסחר,  עסקית בנקאות,  יתאקמעונ בנקאות

, ברוקר סוחר הפועל באופן מקוון  Tradierהתקשרה לבנט במזכר הבנות עם    2021בחודש יולי  

ין פלטפורמת לבנט לבין  בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק  פיו יחלו הצדדים ב- , עלבעיקר בארה"ב

 .FINASTRA, לרבות חיבורו לפלטפורמת Traiderשירותי הברוקראז' של 

תשתית שיווקית    תריליצ  ישמשו כלילהערכת החברה, ההתקשרות בהסכמים אסטרטגיים אלו  

אסטרטגיים מקומיים  תחת הסכמים מסחריים אפשריים בין החברה לשחקנים    לבנט  מערכתל

צופה  נוספיםבינלאומיים  ו החברה  המערכת  בההצלחה  כי  .  ושיתופי  הטמעת  הלקוחות  בקרב 

קדם את החברה  י,  צת המערכת אצל שחקנים אסטרטגייםרהמבוססים על ה  סקייםעה הפעולה  

 לחברה בקידום האסטרטגיה העסקית שלה. 
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   -מתן שירותי גיוס וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיהברמת 

כאשר הציגה עלייה    הלקוחות  במספר  מתמיד  גידול  להציג  החברה   המשיכהתקופת הדוח    במהלך

הציגה החברה גידול של למעלה    2021ברבעון הראשון לשנת  ו  2019)שנתי( ביחס לשנת    3של פי  

   .במספר הלקוחות 30% -מ

 -נוספים טכנולוגיים מוצרים פיתוח רמתב

אפליקציית "בורסה לייב", שמיועדת לתת  בפיתוח  כן, במהלך תקופת הדוח המשיכה לבנט    כמו

לכל אדם, בלא תשלום, אפשרות לבנות אסטרטגיית השקעה על ניירות ערך שנסחרים בבורסה  

"מ )אך ללא יכולת לבצע בפועל עסקאות דרך האפליקציה(, ולקבל  בע לניירות ערך בתל אביב  

עות גרפים אשר  מערכת התראות שוטפות וניתוח מגמות לפי דינמיקת המסחר בבורסה באמצ

יותר עבור הסוחרים. לפשוטה  נכון לתאריך התשקיף, אפליקציית    הופכים את חווית המסחר 

לאוויר. עלתה  טרם  לייב"  מוצריה    "בורסה  לפתח  המרכזית  החברה  המשיכה  במקביל, 

 . BIהטכנולוגיים הנוספים, כגון פלטפורמת ארנקים דיגיטליים ופלטפורמת 

של  בעלי המניות  המרכזית וכל  חברה  התקשרה החברה בהסכם עם לבנט, ה  ,2021ביוני,    22ביום  

מחזיקי  "(. על פי הסכם המיזוג, כל  הסכם המיזוגלבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג )" 

הערך   כל  ניירות  את  לחברה  יעבירו  המרכזית  והחברה  לבנט  שלהם  של  הערך  בלבנט  ניירות 

ב תחזיק  שהחברה  כך  המרכזית,  החברה  ובחברה  ושל  לבנט  של  והנפרע  המונפק  ההון  מלוא 

המרכזית, וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית ושל  

ולאופציות לרכישת מניות של החברה שתקוצינה לבעלי אופציות לרכישת מניות של החברה  לבנט  

בלבנט  המניות    יבעל ,  סקת המיזוגמיד עם השלמת ע  "(.עסקת המיזוג)"המרכזית ו/או של לבנט  

מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול    60%-ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט, יחזיקו ב

חברה המרכזית, יחזיקו  מניות בובעלי אופציות לרכישת  בחברה המרכזית  המניות    ימלא( ובעל 

עסקת המיזוג נעשית על פי הוראות  מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא(.    40%  -ב

הכנסה103סעיף   מס  לפקודת  לכ  בהתאם  )"  אישור ,  המס  התנאים    "(הרולינגרשויות  בדבר 

למועד המימוש    הפטורשבהתקיימם עסקת המיזוג   נדחה  )ואירוע המס  במועד ההעברה  ממס 

 . לתשקיף 6.1.2-ו  3.4פים לפרטים נוספים, ראו סעי. בפועל של המניות(

בעיקר לצורך ביצועה של עסקת המיזוג )כמפורט  ,  2020החברה הוקמה בחודש מאי    לעיל,  כאמור

להלן(, ללא נכסים, התחייבויות ופעילות כלשהן, למעט הענקת שירותי יעוץ לגורם אחד ולתקופה  

  2020בדצמבר,    31. בהתאם לכך, הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום  קצרה

בתחילת    2021במרץ,    31וליום   התבצעה  כאילו  החברה  הקמת  את  המשקף  באופן  ערוכים 

,  בינואר  1פרופורמה, היינו,    המאוחדיםהתקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים  

2019 . 

ראו ביאור  ,  יקריות בבסיס הדוחות המאוחדים פרופורמה של החברהלפרטים אודות ההנחות הע 

  9, המצורפים בפרק  האחרוניםפרופורמה  הלדוחות    2וביאור    השנתייםפרופורמה  הלדוחות    2

   לתשקיף.

פי התשקיף, הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה  -על החברה של ניירות הערך  הנפקת

למסחר בבורסה,    ם, ככל שתושלם, ורישומיםהמוצע ניירות הערך  של    םלציבור. לאחר הנפקת



4 
 

תהפוך החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת  

 . מונח זה בחוק ניירות ערך

בדבר שיתופי פעולה אסטרטגיים, ההתקשרות בהסכמים עם  החברה של הערכותיה, כי  יודגש

FINASTRA  ו-  Traider  ,לרבות  דברב בפיתוח,  הנמצאים  מהפרויקטים  אילו  השלמת 

בדבר האסטרטגיה העסקית שלה ויעדיה, פרויקטים אשר טרם החלו ובכוונת החברה ליישם, ו

 בחוק המונח כמשמעות עתיד פני צופה בגדר מידע כאמור לעיל הן  כמו גם הצפי להתפחות,

לפעילותה ועל   בנוגע כיום החברה יים בידיהק המידע על מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות

הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש, כולה או חלקה,  

 ו/או היעדים לא יושגו. או עשויה להתממש באופן שונה מהותית

 על הפעילות העסקית של החברה  השפעות 1.2

 התפשטות נגיף הקורונה  1.2.1

(  COVID-19)  "קורונה"מסוג    חדש  נגיף  החל להתפשט ברחבי העולם  ,2020שנת  תחילת  ב

עולמית כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  הוכרז  ואי  אשר  המגיפה  התפרצות   .

להנחיות  למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה והוודאות באשר לקצב התפשטותה,  

הביאו למשבר ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה,  

   .ובאוקראינה כלכלי עולמי, ובין היתר גם בישראל

הדוח,   תקופת  עלייה  במהלך  עדיין  לסירוגין  חלה  הנוכחית  והעת  ההתפשטות  בקצב 

ו, יציאה  מידת עוצמת  ,מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף

ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים ו/או כניסה לסגר  

מ החל  הדרגתי,  דצמבר  באופן  ישראל    החלה  2020חודש  חיסונים בממשלת  מבצע 

מ  אשר  ישראל  להתנהללאוכלוסיית  אלה   משיך  שלישי    בימים  חיסון  מתן  תחילת  עם 

   .ומעלה 30לאזרחים בני 

ת  ומשמעותית ברמ וירידות    ותעלי  ובמקביל לכך, ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חל 

מגבלות משמעותיות  הטלת והסרת  את ממשלת ישראל להכרזה על    ואשר הביא  ,התחלואה

 . בהתאם לרמות התחלואה להתניידות והתקהלות של אנשים

התפשטותו לבלימת  וניסיון  הנגיף  התפרצות  עם  מההתמודדות  באזורים כחלק  ננקטו   ,

ניידות   משמעותי  באופן  שהגבילו  מחמירים  צעדים  בישראל,  לרבות  בעולם,  רבים 

אנשים.   של  הרבעון  לוהתקהלות  סוף  לקראת  בישראל  הנגיף  בהתפשטות  האטה  מרות 

ות העולם חלה עלייה בקצב ההתפשטות והעת  נ , בחלק ניכר ממדי2021הראשון של שנת  

אות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת  הנוכחית עדיין מאופיינת באי וד

עוצמתה, לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר 

 והשינויים התדירים הכרוכים בכך.

הינ  המשבר  מן  היציאה  תרחישי  מנעד  החברה,  בעיקר   ולהערכת  ותלוי  במספר    ורחב 

להשלמת התחסנות  תר: משך הזמן שיחלוף עד  בשליטת החברה, ובין הי   םגורמים אשר אינ

  האוכלוסיה  התחסנותלנגיף, היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד להאוכלוסיה  כלל  

 .העולם  יבמשקהממשלות השונות  שלורמת התמיכה לנגיף  
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וההגבלות השונות שננקטו בישראל   במהלך תקופת  ובאוקראינה  עקב המצב הבריאותי 

ניהול  צורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה,  פעולות לבמספר    קבוצהההדוח נקטה  

  :המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי לטובת המשך פעילות שוטפת בהתאם לנסיבות

מיד עם פרוץ המשבר, נערכה החברה יחד עם לקוחותיה, לעבודה מהבית וחיבור מרחוק  

קודי של כלל עובדי הקבוצה. יצוין, כי בשיא הגבלת הפעילות  על מנת לשמור על רצף תפ

מעובדי הקבוצה המשיכו לעבוד באופן רגיל מהבית, כאשר   90%-במהלך משבר הקורונה כ

ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה בהנחיות משרדי   הגעה למשרדי הקבוצה בישראל 

 הבריאות בישראל ובאוקראינה. 

בעבודה מהבית במשולב עם   ביחד עם לקוחותיה,ממשיכה החברה,  לתאריך התשקיף  נכון  

מהמשרד, לעת.   עבודה  מעת  המתפרסמות  השונות  ולמגבלות  להוראות  בהתאם  והכל 

מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית מהמשבר, כאשר בחלקם אף הייתה עליה  

לעבוד להיערך  הלקוחות  של  מהצורך  כתוצאה  קצר,בפעילות,  בזמן  מהבית  כגון    ה 

מידע ואבטחת  ענן  שירותי  תוכנה,  מוצרי  חומרה,  ותקשורת,  תוכנה  גם בתשתיות  כמו   ,

  שליטה ובקרה ודיגיטל., הבריאותהאצת פרויקטים בתחומי 

עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל    הקבוצה , כמעט כל עובדי  לתאריך התשקיףנכון  

 .משרד(היברידי )שילוב של עבודה מהבית ומה

ענפי   מרבית  על  שלילית  השלכה  דבר  של  בסופו  תהיה  הקורונה  למשבר  כי  הן  הערכות 

. יחד עם זאת, IT-המשק בדרגות שונות, ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה 

)דוגמת   משברמה  מהותיאשר נפגעו באופן ישיר ו  בענפיםקוחות  חשיפה מועטה לל  קבוצהל

למרות המפורט לעיל יש לציין  (.  המלונאות  וענף   התיירות  ענף,  האופנה  ענף ,  התעופה  ענף

לקוחות   של  והצורך  במשק  שחלות  ההגבלות  בעקבות  קצר   הקבוצהכי  בזמן  להיערך 

כגו של החברה  בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות  עלייה  :  ןלעבודה מהבית חלה 

מבוססות  פתרונות   הכוללים    ענןמערכות  פרויקטים  האצת    ושליטה  בקרה,  ניטורוכן 

השפעות    הנהלת  .מרחוק בדבר  וההתפתחויות  השינויים  אחר  לעקוב  ממשיכה  החברה 

, להערכת לתאריך התשקיףהתפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה.  

ת כדי  השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולו  ,החברה

הוצאותיה   הכנסותיה,  על  לרבות  הקבוצה,  של  העסקית  פעילותה  על  מהותית  השפעה 

ורווחיותה. כמו כן, להערכת החברה, אין להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה 

 .ועל מקורות המימון שלה

לציין יש  זה  בהנחיות    ,בהקשר  התלויים  לשינויים  ונתונה  דינמית  היא  זו  תחזית  כי 

,  י העולםבטיפול בנגיף, המשך התפשטותו והשפעתו על משקהעולם  ת  וובהתנהלות מדינ 

כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף  

 כחברת מחקר ופיתוח. בכלל ובפרט על פעילותה של החברה 

 ת דונבאס ממלח 1.2.2

ב   מצב לגבול    חבלהמלחמה  הסמוך  תוראוקראינה דונבאס  עבודה   ם,  סביבת  לפיתוח 

ולתקשורת  לאינטרנט  תכופות  הפרעות  בשל  לרבות  אזור,  מאותו  לאנשים  שלילית 

, ככל שמצב המלחמה כאמור  אולםישירות על תפוקת העובדים.    המשפיעות סלולרית  ה



6 
 

פעה על החברה צפויה להיות לא מהותית  במתכונת דומה לזו הקיימת היום, ההש  ישאר

שכן מרכזי פעילותה של החברה נמצאים במרחק רב מאזורי הלחימה ולא מורגשת בהם 

השפעה מהותית על שוק העבודה המקומי. יחד עם זאת, התפשטות המתיחות לאזורים 

  מקצוע  אנשי   ולהעסיק  לאתר   החברה  יכולת  על   להשפיע   עשויה ,  דונבאסהמרוחקים מחבל  

 .  מיםמתאי

ושל    התפשטות נגיף הקורונההערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך  

בעטיו לציבור  הניתנות  רוסיה  ההנחיות  מלחמת  של  של  אקוראינה-וכן  פעילותה  על   ,

המבוסס, בין היתר, על    ,מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק נירות ערך  קבוצהה

זה ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה.  דוח  נכון למועד פרסום  הערכות של החברה 

הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים כיום בידי החברה, על פרסומים בנושא זה 

כולו או חלקו, והעשוי  ש,ועל הנחיות הרשויות הרלוונטיות, ואשר אין כל ודאות כי יתממ

ן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובהם, בין להתממש באופ

היתר, ההנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם ועוצמת ומשך ההאטה הכלכלית  

 .שתתפתח בארץ ובעולם

   ולאחריואירועים מהותיים בתקופת הדוח  1.3

וכן של   ( COVID-19)   "קורונה"- נגיף ההשפעתה של התפרצות  לפרטים נוספים אודות   1.3.1

רוסיה החברהאוקראינה  -מלחמת  של  העסקיות  ותוצאותיה  פעילותה  עסקיה,   על 

   .עילל 1.2, ראו סעיף במהלך תקופת הדוח ולאחריו

את   האסיפה  אישרה,  2021,  באוגוסט  25  ביום 1.3.2 החברה  של  המניות  בעלי  של  הכללית 

 ההחלטה  אשרלתשקיף,    4כנספח א' לפרק    המצורף  החברה  של   תקנוןה  הוראותתיקון  

לתוקף   תיכנס  אימוצן  הנפק  מועד בבדבר  המוצעים    תהשלמת  הערך  פי  -עלניירות 

 למסחר.  םרישומל  עוברו התשקיף 

והאסיפה  ואישר,  2021,  באוגוסט  25ביום   1.3.3 החברה  החברה   דירקטוריון  של  הכללית 

תקנה   להוראות  מדיניות   1בהתאם  לקבוע  החובה  לעניין  )הקלות  החברות  לתקנות 

התשע"ג לסעיף  2013-תגמול(,  בהתאם  לחברה  פטורה  תגמול  מדיניות  לתקנות 2,  א 

 8.1.5. לפרטים נוספים, ראו סעיף  לתשקיף  8האמורות בנוסח המצורף כנספח ג' לפרק  

 . לתשקיף

כי  ,  דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  אישרו,  2021,  באוגוסט,  25ביום   1.3.4

למסחר   םרישומעובר לפי התשקיף ו-על   יםהמוצע  ניירות הערךהשלמת הנפקת  מועד  ב

לה"ה  בבורסה,   כהן,יוקצו  ו  דני  כץ  )רועי  פריד  בלבנטנתי   המשמש   וכן  דירקטור 

 לא אופציות  490,135  של הקבוצה(  ההנפקהל הליך שינוי המבנה ותהליך  ש  כפרויקטור

ע.נ. כל אחת, בהתאם   ללא של החברה    ותרגיל  ות למימוש למני  ניתנותאשר  רשומות  

 3  פרקלפרטים נוספים, ראו  .  ונושאי משרה בחברה   יועצים לתכנית האופציות לעובדים,  

 . לתשקיף

  כי,  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה,  2021,  באוגוסט  25ביום   1.3.5

  למסחר בבורסה  םורישומפי התשקיף  -על  המוצעים  הערך  ניירותהשלמת הנפקת    מועדב
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בסעיף   המתואר  בקבוצה  מבנה  שינוי  הליך  תנאי    יעודכנו,  לתשקיף  6.1.2והשלמת 

לפרטים נוספים, .  אדי כץ וגיא עמר, מבעלי השליטה בחברהה  הכהונה והעסקה של ה" 

 .לתשקיף  8.1.3-ו  8.1.2  פיםסעיראו 

דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי    אישרו,  2021,  באוגוסט  25  ביום 1.3.6

הנפקת   להשלמת  המוצעיםבכפוף  הערך  התשקיף  -על   ניירות  למסחר   םורישומפי 

, התגמולים לתשקיף 6.1.2והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  בבורסה

כפי   מהחברה,  ניהול  דמי  או  שכר  מקבלים  אינם  אשר  הדירקטורים  לכלל  שישולמו 

כללים בדבר בתקנות החברות )קבוע  כ" קבועהסכום ה" בגובה בשיכהנו מעת לעת, יהיו 

התש"ס חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  , כן  כמו  ."(הגמול  תקנות)"  2000-גמול 

 .הגמול לתקנות  בהתאם הוצאות להחזר זכאים יהיו  הדירקטורים

החברה ,  2021,  באוגוסט  25ביום   1.3.7 של  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו 

הנפקת   להשלמת  בכפוף  התשקיף  -על  המוצעים  הערך   ניירותלהעניק,   ם ורישומ פי 

, לתשקיף  6.1.2והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף    למסחר בבורסה 

בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, בכירה    ונושאי המשרה לדירקטורים  

ו/  בנות  בחברות  ו/או  בעקיפין,  ו/או  במישרין  בשליטתה,  המצויות  בחברות  או  ו/או 

לבעל לרבות  קשורות,  לנמנים    יבחברות  ו/או  בה  כתבםעמהשליטה  ושיפוי    י,  פטור 

 . אמהבהת, לתשקיף 8ב' לפרק -א' ו יםכנספח  פיםהמצור  יםבנוסח 

החברה,   ,2021,  באוגוסט  25  ביום 1.3.8 של  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  אישרו 

הנפקת   להשלמת  התשקיף  -על   המוצעים  הערך  ניירותבכפוף  למסחר   םורישומפי 

את לתשקיף  6.1.2  בסעיף  המתואר   בקבוצה  מבנה  שינוי  הליך  והשלמת  בבורסה  ,

ונושאי   דירקטורים  של  מקצועית  אחריות  לביטוח  בפוליסה  החברה  של  התקשרותה 

ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות בשליטתה,   בחברה, המכהנים  בכירה   משרה

השליטה   יבעקיפין, ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעל במישרין ו/או  

 במועדתחילתה ש חודשים  12 לבהתאם לחוק החברות לתקופה ש  ם עמבה ו/או לנמנים 

, בבורסה  למסחר  ורישומם  התשקיףפי  -על   המוצעים  הערך  ניירות   הנפקת   השלמת

   למקרה ולתקופה. דולר מיליון5- כ של עדכולל  בסכוםבגבולות אחריות 

אישור   האסיפה  אישרה,  2021,  באוגוסט  25  ביום 1.3.9 קבלת  לאחר  החברה  של  הכללית 

החברה,   הנפקת  דירקטוריון  להשלמת  התשקיף -על   יםהמוצע   הערך  ניירותבכפוף  פי 

המניות    םרישומל  עוברו כל  פיצול  את  בבורסה,  בהו  הרגילותלמסחר   נהברשומות 

של החברה וכן ביטול ערכן הנקוב, כך שהונה של החברה יורכב   והנפרע  והמונפק   הרשום

 ממניות רגילות ללא ע.נ.. 

הסכם   וסרגי פורמן   קשדן "ה אדי כץ, גיא עמר, יורי  ה בין    נחתם,  2021באוגוסט,    25  ביום 1.3.10

שליטה שיכנס לתוקפו בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים   דבוקתלהקמת  

והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר   בבורסה  פי התשקיף ורישומם למסחר-על

 לתשקיף.  3.4. לפרטים נוספים, ראו סעיף לתשקיף 6.1.2בסעיף 

, ברוקר סוחר הפועל באופן  Tradier, התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  2021ביולי,    7  ביום 1.3.11

יפותח  בפיילוט במסגרתו  יחלו הצדדים  מזכר ההבנות,  פי  על  בעיקר בארה"ב.  מקוון 
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של  בממשק   הברוקראז'  שירותי  לבין  לבנט  פלטפורמת  חיבורו  Traiderין  לרבות   ,

סעיף    FINASTRAלפלטפורמת   ראו  נוספים  למספר   1.3.20)לפרטים  ויוצע  להלן(, 

. על פי ההסכמות בין הצדדים, FINASTRA( של בנקים שחברים ברשת של  2-3מצומצם )

שיעשו   הפרטיים  הסוחרים  מלקוחותיהם  ו/או  כאמור  מהבנקים  שייגבו  תשלומים 

עמלת   ניכוי  לאחר  כאמור,  המלא  בפתרון  לFINASTRAשימוש  לבנט  בין  יתחלק   , - 

Tradier  .לתשקיף. 6.7.18.7לפרטים נוספים, ראו סעיף באופן שייקבע בין הצדדים   

  מחזיקיהמרכזית וכל    חברההתקשרה החברה בהסכם עם לבנט, ה  ,2021ביוני,    22ביום   1.3.12

)"  המניות לפרטים   "(.הסכם המיזוגשל לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג 

   .עילל  1.1, ראו סעיף הסכם המיזוג נוספים אודות 

 אשרפורמן, סרגי קשדן ויורי התקשרה החברה המרכזית עם ה"ה   ,2021ביוני,  21 ביום 1.3.13

על המוצעים  ניירות  הנפקת  להשלמת  והשלמת -בכפוף  למסחר  ורישומם  התשקיף  פי 

בסעיף   כמתואר  בקבוצה  המבנה  שינוי  יהיו    6.1.2הליך    השליטה  מבעלילתשקיף, 

"ח  ש   אלפי  375  של  בסך  הבעלים  הלוואת  תומר,  לעיל  לאמור  בכפוף  לפיו  בהסכם,  בחברה

 החברה  להם  שהוקצו  ניותהמ  על  לפרמיה,  המרכזית  בחברה  לעת  מעת  שהשקיעו

 לתשקיף. 8.2.1.4. לפרטים נוספים, ראו סעיף  השקעתם במועד המרכזית

חדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה הקיבלה החברה אישור מרשות  ,  2021ביוני,    2ביום   1.3.14

 בדבר הכרתה כחברת מחקר ופיתוח.  

 כדירקטוריות בחברה.לכהן  מאיה פינגר ומייבר דורסט  , התמנו ה"ה  2021במאי,    1  ביום 1.3.15

 התמנה מר דני כהן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.   ,2021במאי,  1 ביום 1.3.16

 GoldenCross Media GmbH, התקשרה לבנט במכתב כוונות עם  2021אפריל,    בחודש 1.3.17

"(GOLDENCROSS  על פיו ,)"GOLDENCROSS   להכיר את פלטפורמת לבנט   תפעל

שיביעו    פונטציאלייםללקוחות   פוטנציאליים  לקוחות  ללבנט  ותפנה  כאמור  במדינות 

 .לתשקיף 6.7.18.6 סעיף ראו, נוספים  לפרטיםעניין בפלטפורמה. 

התחייבות  נחתם  ,  2021,  באפריל  19  יוםב 1.3.18  כתב)"המרכזית  החברה    כלפיכתב 

ה"ה  -על   "(,ההתחייבות )אדיבי   מר)"  אדיבי  אמירידי  מורגנשטרן  וישראל   מר""( 

המרכזיפיו  -על  "(מורגנשטרן עם    ההתקשר  תהחברה  השקעה  טובים בהסכם  אחים 

( זה בלבד: "מוגבלת  שותפותאנחנו  )בסעיף   בשותף"(, אשר בעלי השליטה  השותפות( 

 בתמורה,  ההשקעה  הסכם  לתנאי  בהתאם  .מורגנשטרן  ומר  אדיבי  מרשלה הינם    הכללי

המרכזית  2021  ,במאי  5  ביום"ח,  ש  3,350,650  של  לסך החברה  הקצתה   לשותפות, 

   .החברה  של"ח ע.נ. ש 0.01 בנותמניות רגילות   29,202

 מר לשירותיהם של    בתמורהההתחייבות, העניקה החברה המרכזית    כתבבמסגרת    עוד

, השותפות   והשקעות   השקעה   באיתור  המרכזית   לחברה   שניתנו  מורגנשטרן   ומר   אדיבי 

  בשליטתו  חברה"מ,  בע  אחזקות  אדיבי  מאמיראחד    לכל  המרכזית  החברה   העניקה

 המלאה  בשליטתו  חברה "מ,  בע   החזקות   ומלישמור,  אדיבי  מר  של(  100%)   המלאה

  28,757עד    לרכישת(  Warrants, כתבי אופציה לא רשומים ) מורגנשטרן  מר  של(  100%)

  890עד    וכן,  אחד  כל,  המרכזית  החברה  של  אחת  כל.נ.  ע"ח  ש  0.01רגילות בנות    מניות 
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 מר)"   שלום  מני  למר   המרכזית "ח ע.נ. כל אחת של החברה  ש  0.01מניות רגילות בנות  

 החברה   של  אחת  כל .נ.  ע"ח  ש  0.01  בנות  רגילות  מניות  58,404עד    הכל, ובסך  1"(שלום

הערך   .המרכזית ניירות  הנפקת  להשלמת  בכפוף  כי  ההתחייבויות,  בכתב  נקבע  עוד 

על והשלמת  -המוצעים  למסחר  ורישומם  התשקיף   בקבוצה  המבנה  שינוי  הליךפי 

רשומים   אופציהה  כתבי,  לתשקיף  6.1.2  בסעיף  כמתואר לא  אופציה  בכתבי  יוחלפו 

(Warrants  )זכות  ומר מורגנשטרן  אדיבי  ממר  אחד  לכלתעניק  , כך שהחברה  החברה  של 

  15,878עד  זכות לרכישת    שלום  מרלוכן    החברה  של  רגילות  מניות  513,037עד  לרכישת  

במחיר ,  המניות רגילות של החבר   1,041,952הכל עד    ובסך,  מניות רגילות של החברה

 .  התשקיף  פי-עלזהה למחיר המניה בהנפקה   שיהיה אחת למניהמימוש 

 לתשקיף.   3.4.1לפרטים נוספים אודות כתב ההתחייבות, ראו סעיף 

כפי שתוקנה , אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות,  2021באפריל,    18ביום   1.3.19

לעת,   לעת,  מעת  מעת  להקצות  החברה  רשאית  תהיה  לא   2,318,519מכוחה  אופציות 

ל  הניתנות למימוש  ע.נ. כל אחת, מניות    2,318,519  -רשומות  של החברה ללא  רגילות 

 ףלפרטים נוספים, ראו סעי   לעובדים, נושאי משרה, יועצים ונותני שירותים של החברה.

 . לתשקיף 3.8.6

.  Finastra( עם  Referral Agreement)  הפניות  בהסכם התקשרה לבנט  2021במרץ,    2יום  ב 1.3.20

Finastra  בתחומי   אחרים  פיננסיים  ומוסדות  בנקים  לאלפי  ופתרונות  שירותים  המספקת  

הסכם, לבנט ה   פי   על .  ותשלומים  הון   שוקי ,  מסחר,  עסקית  בנקאות ,  קמעונית  בנקאות 

להפנות  חודשים  36  של   לתקופה,  Finastraאת    הסמיכה  של   אליה ,  מלקוחות  לידים 

Finastra    .לתשקיף.  6.7.18.2  סעיף  ראו,  נוספים  לפרטיםאשר יתעניינו בפלטפורמת לבנט 

ומרץ    במהלך 1.3.21  המירות הסכמי הלוואות    6-, התקשרה החברה ב2021חודשים פברואר 

בסך   המירות( במסגרתם נטלה החברה הלוואות  2021)כפי שתוקנו בחודש יולי  למניות  

המפורטים להלן: )א( ה"ה   מהמלווים"(  ההמירותההלוואות    הסכמיש"ח )"  750,000של  

, דירקטורית בחברה; )ב( הגב' דורסט  ומיבר"(  דורסט  מר)בסעיף זה בלבד, "  דורסטרפי  

; 2; )ג( הגב' אולגה פורמן, אמו של מר סרגיי פורמן דורסט, אחותו של מר  דורסטניבה  

  יהיו   ולא  שאינם  שלישיים  צדדים  2)ה(  -ו;  2של מר יורי קשדן  אמו,  קזדן  פאינה)ד( הגב'  

 . ;בחברה עניין בעלי

ההלוואות    בהתאם הסכמי  הערך ההמירותלהוראות  ניירות  הנפקת  השלמת  במועד   ,

על מלוא -המוצעים  את  להמיר  החברה  בכוונת  למסחר,  לרישומם  ועובר  התשקיף  פי 

ההלוואות   הסכמי    ידי  על  שישולם  למניה  למחיר  זהה  שיהיה  למניה  במחיריתרת 

   .15% של  הנחה  בתוספת התשקיףפי - על ההנפקה  במסגרת המשקיעים

 
יצוין, כי בהתאם לכתב ההתחייבות, תחילה הקצתה החברה המרכזית לכל אחד מהצדדים השלישיים כתבי אופציה לרכישת       1

מניות רגילות של החברה המרכזית.    58,404ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית ובסה"כ    0.01מניות רגילות בנות    29,202

מניות רגילות של החברה המרכזית לטובת הצד    890ם את זכותם לרכישת  , המחו הצדדים השלישיי2021באפריל,    19ביום,  

 השלישי הנוסף.  
על      2 ניירות המוצעים  הנפקת  להשלמת  בכפוף  בסעיף  -אשר  בקבוצה כמתואר  שינוי המבנה  הליך  והשלמת    6.1.2פי התשקיף 

 . (תשקיףל 3.7לתשקיף, יהיו מבעלי השליטה בחברה )לפרטים נוספים, ראו סעיף 
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 לתשקיף.  3.3.1ואות ההמירות, ראו סעיף לפרטים נוספים אודות הסכמי ההלו

בהסכם,2021בינואר,    4ביום   1.3.22 לבנט  התקשרה  אפריל,    ,  בחודש  שתוקן  עם 2021כפי   ,

(  33.33%"(, חברה שאחד מבעלי המניות בה )3פיטכ פתרונות טכנולוגיים בע"מ )"  3פיטכ

 אסטרטגיים  ייעוץ   לשירותי   תמורהפיו ב- הינו מר דני כהן, יו"ר דירקטוריון החברה, על

מייעץ   דירקטוריון  שירותי  העמדת  זה  לבנט   ,לבנטל(  advisory board)ובכלל  העניקה 

ע.נ.   ש"ח   1מניות רגילות בנות    745עד  ( לרכישת  Warrant)  רשום  לא   אופציה   כתב   3לפיטכ

כתב אופציה ש"ח )בסעיף זה בלבד, "  1לבנט, במחיר מימוש למניה אחת של  כל אחת של  

פיטכ  לבנט  3פיטכ עם  הייעוץ  שירותי  אודות הסכם  נוספים  לפרטים  סעיף 3"(.  ראו   ,

   לתשקיף.  6.7.18.3

, עם יועץ  2021במאי,    6, התקשרה לבנט בהסכם, כפי שתוקן ביום  2021בינואר,    24ביום  

על ייעוץ,  שירותי  לקבלת  עניין,  לבעל  יהיה  ולא  ייעוץ  -שאינו  לשירותי  בתמורה  פיו 

רכישת   ((Warrantליועץ כתב אופציה לא רשום    לבנט  עץ, העניקהשהועמדו על ידי היו

כתב אופציה לבנט )בסעיף זה בלבד, "ע.נ. כל אחת של    ש"ח  1מניות רגילות בנות    245עד  

 "(. יועץ לבנט

: בלבד  זהבסעיף  לבנט וכתב אופציה יועץ לבנט, ייקראו יחד להלן    3כתב אופציה פיטכ

 ". לבנט   יועציםאופציה  כתבי"

הנפקת   להשלמת  על   ניירותבכפוף  המוצעים  למסחר -הערך  ורישומם  התשקיף  פי 

המבניל הוהשלמת   שינו  כמ  ה ך  אופציה   6.1.2בסעיף    תוארבקבוצה  כתבי  לתשקיף, 

 , כך שהחברההחברה  של(  Warrantsיוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים )  לבנט  יועצים

 לרכישת  זכות  ליועץו  החברה  של  רגילות  מניות  230,852  עדות לרכישת  זכ  3לפיטכתעניק  

 מניות רגילות של החברה.  306,770ובסך הכל עד  מניות רגילות של החברה, 75,918 עד

 לתשקיף.  3.4.2לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה, ראו סעיף 

התקשרה החברה המרכזית עם הגב' חניתה כץ, אשתו של מר אדי  ,  2020ביוני,    1ביום   1.3.23

ות הקבוצה ומבעלי השליטה בחברה, בהסכם העסקה בקשר לתפקידה כץ, מנכ"ל חבר

פעולה   שיתופי  מערך  לקוחותכמנהלת  סעיף  וקשרי  ראו  נוספים,  לפרטים   .8.1.2.4 

 לתשקיף. 

בהתאם לדיני מדינת ישראל, כחברה החברה  הוקמה והתאגדה  ,  2020במאי,    31ביום   1.3.24

 פרטית מוגבלת במניות על פי חוק החברות.  
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 המצב הכספי 1.4

  ליום   פרופורמה  המאוחדים  הכספיים  לדוחות   בהתאם  הכספי  המצב  על  הדוח  סעיפי  יוצגו  להלן

)באלפי    בהם  שחלו  העיקריים  לשינויים  וההסברים  2021,  במרץ  31  וליום  2020,  בדצמבר  31

 "ח(:ש

 הסעיף

 בדצמבר 31 ליום מרץב 31 ליום

 2021 הסברי הדירקטוריון

)בלתי 

 ( מבוקר

2020 

)בלתי 

 ( מבוקר

2020 

 )מבוקר( 

2019 

 )מבוקר( 

נכסים  

 212 387 296 3,096 שוטפים 
בעיקרה בעליה בהיקף נובעת  העלייה בסעיף  

בתאגידים  המזומנים  ושווי  המזומנים 
  הלוואות המירות   מקבלת כתוצאה    בנקאיים

 . וכן בעליה בסעיף הלקוחות

לא   נכסים 

 34 234 39 773 שוטפים 
בעיקרה בעליה בהיקף נובעת  העלייה בסעיף  

הקבוע   וציוד   -הרכוש  מחשבים  רכישת 
בנקאיים  נלווה  בפקדונות  מגידול  וכן   ;

 הלוואות המירות מקבלתכתוצאה 

 246 621 335 3,869 סה"כ נכסים 
מהשילוב של העלייה בנכסים העלייה נובעת 

 .השוטפים והעלייה בנכסים הלא שוטפים

התחייבויות 

 854 2,872 1,447 5,750 שוטפות

בסעיף   בעלייה נובעת  העלייה  בעיקרה 
הזכאים  סעיף  תחת  לעובדים  בהתחייבויות 

גיוס   חדשיםלאור  עצמאיים  כחלק    קבלנים 
כן העלייה  -. כמומהתרחבות בפעילות החברה

 . מהלוואות לזמן קצר מבעלי המניותנובעת 

התחייבויות 

 -  1,121 1,322 1,177 1,027 לא שוטפות

גרעון  סה"כ  

 1,729 3,573 2,289 2,908 הוןב
בסך  שהעלייה  מכך  נובעת  בסעיף  העלייה 

בסך   ההתחייבויות מהעלייה  יותר  גבוהה 
 .הנכסים
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 תוצאות הפעילות פרופורמה  1.5

   תמצית דוחות רווח והפסד של החברה )בש"ח(:

 הסעיף

חודשים   לשלושת 

ביום    31שנסתיימו 

 במרץ  

שנסתיימה  לשנה 

 בדצמבר 31ביום 

 הסברי הדירקטוריון
2021 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

 )מבוקר( 

2019 

 )מבוקר( 

 2,202 7,113 1,104 4,047 הכנסות
נובעות בעיקר הכנסות החברה  העליה ב

בעיקר   חדשים,  לקוחות  גיוס  לאור 
 . השירותים בתחום פעילות 

 עלות המכר 

2,456 610 4,599 1,410 
מ נובעת  המכר  בעלות  מגידול העלייה 

העסקת   גיוס   עובדיםבעלויות  לאור 
 . חדשיםם עצמאיים קבלני

הוצאות  

מחקר  

 ופיתוח, נטו 
931 808 2,515 1,160 

והפיתוח   המחקר  בהוצאות  העלייה 
מהעסקת   עצמאיים נובעת  קבלנים 

הפיתוח   חדשים בצרכי  עמידה  לשם 
 . השוטפים של החברה

הוצאות  

הנהלה 

 וכלליות
12,88 317 1,647 546 

כחלק  עלו  וכלליות  הנהלה  הוצאות 
להנפקה   החברה  פי  מהיערכות  על 

 .התשקיף

הפסד 

מפעולות  

 רגילות
12,22 631 1,648 914  - 

הכנסות  

)הוצאות(  

 מימון
80) ) 70 186) ) 75) )  - 

הפסד 

 991 1,836 561 62,30 לתקופה
בעיקר   נובעת  הנקי  בהפסד  העלייה 
הוצאות  המכר,  בעלות  מהעלייה 
הנהלה   והוצאות  והפיתוח  המחקר 

 . וכלליות
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 נזילות ומקורות מימון  1.6

 ניתוח תזרים המזומנים של החברה )בש"ח( 1.6.1

 הסעיף

לשלושת חודשים  

  31שנסתיימו ביום 

 במרץ 

לשנה שנסתיימה 

 ביום

 בדצמבר 31

 הסברי הדירקטוריון

2021 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

 )מבוקר( 

2019 

 )מבוקר( 

תזרימי המזומנים  

ששימשו לפעילות 

 שוטפת
896 238 385 546 

בסעיף   מהעלייה   ה השקענובעת 
בהון חוזר תפעולי לצורך הרחבת  

 . פעילותה של החברה

תזרימי המזומנים  

ששימשו לפעילות 

 השקעה
379 8 229 34 

בסעיף   בעיקרה נובעת  העלייה 
הקבוע   הרכוש  בהיקף   -בעליה 

 . רכישת מחשבים וציוד נלווה

תזרימי המזומנים  

 נבעו מפעילותש

 מימון
3,389 242 721 573 

בעיקר   נובעת  בסעיף  העלייה 
והלוואות   מקבלת השקעות 

של  מניותיה  מבעלי  המירות 
 . החברה

 

   פרטים אודות מקורות המימון 1.6.2

פעילותה   את  מממנת  בנקאיים,  החברה  מתאגידים  מימון  קבלת  ממקורות  באמצעות 

)בין בדרך של כניסת בעלי מניות    מבעלי מניותיה  גיוסי הון, מ)מתוך הכנסותיה(  עצמיים

וצדדים קשורים וכן ממספר    בעליםהלוואות  , חדשים ובין מגיוס של בעלי מניות קיימים(

   .הלוואות המירות מצדדים שלישיים

  6.9.5לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של הקבוצה מתאגידים בנקאיים, ראו סעיף  

 לתשקיף. 

אשרא הסכם  אודות,  נוספים  הדדי לפרטים  סעיף  עם    י  ראו  קשורים,    8.2.1.6צדדים 

 לתשקיף.  

  3, ראו פרק  והסכמי ההלוואות ההמירות  נוספים אודות תנאי הסכמי השקעה   פרטים ל

   לתשקיף.

 דוח מצבת התחייבויות 1.7

ת  ו, מצורפ 31.3.2021ליום  ו  31.12.2020ליום ת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון  ומצב

 . , בהתאמהלדוח הדירקטוריון ב' -ים א' ונספחכ
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 בטי ממשל תאגידי יה .2

 מדיניות מתן תרומות 2.1

בתקופת הדוח לא תרמה    .וכל בקשה לתרומה נבחנת לגופה  לחברה אין מדיניות מתן תרומות

   החברה סכומים כלשהם.

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית   2.2

כי    קבע דירקטוריון החברה,  2021,  באוגוסט  25החברות, ביום  ( לחוק  12)א()92לסעיף  בהתאם  

ופיננ חשבונאית  מיומנות  בעלי  דירקטורים  של  הראוי  המזערי  יעמוד  המספר    2על  סית 

. לדעת החברה, מספר זה של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יאפשר  יםדירקטור 

ובמיוחד  לדירקטוריון   ההתאגדות,  ולמסמכי  לדין  בהתאם  עליו  המוטלות  בחובות  לעמוד 

נכון    .בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של החברה ולעריכת הדוחות הכספיים ואישורם

לחברה   התשקיף,  מיומ  2לתאריך  בעלי  ופיננסיתדירקטורים  חשבונאית  אודות  .  נות  לפרטים 

 לתשקיף.  7חברי דירקטוריון החברה, ראו פרק 

 דירקטורים בלתי תלויים  2.3

 הדירקטורים הבלתי תלויים.של  מספרם המזעריכי בתקנון החברה אין הוראה בדבר  , יצוין

 גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה   2.4

הפיכת החברה לחברה ציבורית ובסמוך לאחר  נכון לתאריף התשקיף, טרם מונה מבקר פנימי. עם  

ההנפקה ימנה דירקטוריון החברה מבקר פנימי, בהתאם לפרק הרביעי לחלק הרביעי לחוק  ביצוע  

 החברות. 

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר   2.5

 שם רואה החשבון המבקר   2.5.1

החברה   של  המבקר  החשבון  משרדרואה  חייקין  KPMG  הינו  רו"חסומך  רואה )"  , 

 . "(החשבון המבקר

  המבקררואה החשבון שכר ושעות עבודת  2.5.2

ביקורת שירותי  בגין  המבקר  החשבון  רואה  של  הטרחה  הקשורים   שכר  ושירותים 

אלפי ש"ח. סך שעות    230ביחס לדוחות הכספיים המצורפים לתשקיף הינו    לביקורת 

העבודה שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בקשר עם השירותים הנ"ל הסתכמו  

 שעות.  1,300 -בכ

 מבקר החשבון הרואה של טרחה השכר אופן קביעת  2.5.3

הנהלת   להמלצת  בהתאם  נקבע  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  של  הטרחה  שכר 

חברה, לאור הערכת עבודת הביקורת הנדרשת ובהתייחס להשוואת שכר טרחת רואי  ה

חשבון חיצוניים בחברות ציבוריות הדומות לחברה בכל הקשור להיקף הפעילות שלהן  

ולאחר מו"מ. הגורם המאשר את שכר טרחה רואה החשבון המבקר הינו דירקטוריון  

 החברה. 
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 הערכת שווי .3

  3  לפיטכ שהוענקורשומות   לא   אופציות   - שווי בגין קרן הון תשלום מבוסס מניות    הערכת לחברה נערכה 

. על אף שבהתאם להוראות תקנות  לתשקיף  3.4.2  סעיף  ראו,  נוספים  לפרטים.  בלבנט  יעוץ  שירותי   ןלנותו

לא רשומות  אופציות  של  רכת שווי  דוחות מדובר בהערכת שווי מהותית מאוד, מכיוון שמדובר על העה

ועובר לרישום ניירות    השלמת ההנפקהל  בכפוףהחברה  של  לא רשומות  וחלפו באופציות  י אשר  בלבנט  

לא  וי  ובהתאם לכך הערכת השו   ,ובמסגרת השינוי המבנה ועסקת המיזוגפי התשקיף  - ערך המוצעים על

על ההנפקה  השלמת  לאחר  רלוונטית  נכסיה  הפי  -תהיה  על  להשפיע  צפויה  לא  היא  תשקיף, 

ב)ט( לתקנות  8ורף גילוי לפי תקנה  מצ  3שות ניירות ערך והתחייבויותיה של החברה ובהתאם לעמדה סגל ר

 .גילוי כהערכת שווי מהותית מאוד חלף  הדוחות

 ב)ט( לתקנות 8פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 

 אופציות לנותני שירותי יעוץ  -קרן הון תשלום מבוסס מניות  זיהוי נשוא ההערכה 

 2021מאי,  עיתוי ההערכה 

 מליון דולר  18.6 שווי נשוא ההערכה

 מעריך השווי

 שנות ניסיון בייעוץ כלכלי. 15-שותף מייסד בבטא פייננס, בעל כ
 אקדמית: ההשכלאודות  םלהלן פרטי

 תואר ראשון בכלכלה, באוניברסיטת תל אביב;  ▪

 תואר שני במנהל עסקים, באוניברסיטת תל אביב.  ▪

 תחומי התמחות: להלן פירוט אודות 

ציבוריות  ▪ לחברות  שונים  מסוגים  כלכליות  עבודות  ניהול 
הערכת  רכישה,  עלות  הקצאת  ערך,  לירידת  בחינות  לרבות 

 שווי אופציות לעובדים, הערכת שווי מניות ועוד.

לכתיבת   ▪ הנוגע  בכל  וחברות  לגופים  ועסקי  כלכלי  ייעוץ 
וי תהליכי מיזוג ורכישה,  תוכניות עסקיות, הערכות שווי, ליו

ביצוע תחשיבים כלכליים במגוון סוגים ותחומים ומתן ייעוץ 
 . ות במשקבנוגע לסיכונים הפיננסיים בחברות מוביל

 

ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים 
חשבונאיים בתאגידים מדווחים 

ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה  
 המדווחת או העולים על היקפים אלה

והייעוץ  בעל   שווי  הערכות  בתחום  שנים  עשרות  של  עשיר  ניסיון 
 .הכלכלי בהיקפים דומים או גדולים יותר

מגוון עבודות כלכליות לחברות רבות בקבוצה, בהן   -הכשרת הישוב  
לרבות   רגולטוריים  ולצרכים  עסקיים  לצרכים  שווי  הערכות 

 חשבונאיים של החברות השונות.

ות כלכליות בהן בחינות לירידת ערך מגוון עבוד  -אלביט טכנולוגיות  
 יחידות מניבות מזומנים והערכות שווי נוספות.  פרלמס

פתאל   ערך   -קבוצת  לירידת  בחינות  בהן  כלכליות  עבודות  מגוון 
עלות   פרלמס והקצאות  שווי  הערכות  מזומנים,  מניבות  יחידות 

שונות  במדינות  מלונות  המפעילות  שונות  חברות  של  רכישה 
 באירופה. 

הכרמל  גרני הקבוצה    -ת  לחברות  שווי  סופרגז,   -הערכות  סונול, 
טמבור, מיני ישראל והאחזקות בפי גלילות, לצרוך דיווח בשווי הוגן  

 . בדוחות הכספיים

 . אין תלות בחברה 

 
 של רשות ניירות ערך בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי.  105-23עמדה משפטית מספר  3
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 מתן שיפוי למעריך השווי

או   עלות  נזק,  לכל  מקרה  בשום  אחראי  יהיה  לא  השווי  מעריך 
, אשר יגרמו בכל אופן ודרך )לרבות הוצאות שכ"ט סבירות( הוצאה

ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו 
מלא או מניעת מידע מצד החברה ו/או מי מטעמה, או כל התבססות  

כאמור. המידע  על  מעריך  אחרת  את  לשפות  מתחייבת  החברה 
ך, על כל נזק, עלות , בכפוף להצגת אמסכתאות מתאימות לכהשווי

חלוט   דין  בפסק  שייקבע  ובלבד  הוצאה כאמור,  החברה   על  כיאו 
למען הסר ספק, בכל מקרה, סכום השיפוי לא   לשלם את האמור.

עלה על פי שלוש מגובה שכר הטרחה ששולם ע"י החברה למעריך י
לא יהיה רשאי להתפשר ללא מעריך השווי  .  השווי בגין חוות הדעת

ויאישור   להחברה  דרישה   האפשר  ו/או  תביעה  כל  מפני  להתגונן 
 30. הוצאות אלו תועברנה למעריך השווי תוך  לפיצוי כאמור לעיל

 . יום מהרגע שהודיע עליהן מעריך השווי לחברה

 . DCF מודל הערכה 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי 
 את ההערכה 

לכ  -הכנסות   עד  עולה  ב  60-מתווה  דולר  בתרחיש   2025- מיליון 
נגזרות    .השמרנימיליון דולר בתרחיש    12-וכ  הבסיס הכנסות אלו 

דולר בממוצע ללקוח מידי חודש ומשיעור חדירה   18מהכנסה של  
לקוחות פוטנציאלים ולברוקר    600,000-לבנק עם כ  2.5%ממוצע של  

 לקוחות פוטנציאלים.   75,000-עם כ
 בטווח הארוך. 27%- כ -תפעולית  רווחיות

 . 25%  -שיעור היוון 
 . 1.5% -צמיחה לטווח ארוך 

 אלפי ש"ח  2,318 השפעה על הרווח והפסד

 

   החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  .4

 אומדנים חשבונאיים קריטיים שימוש ב 4.1

 .  2020לשנת  לדוחות הכספיים  2 ביאור ויים קריטיים, רא אלפרטים אודות אומדנים חשבונ

 

הדירקטוריון והנהלת החברה, מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם ומסירותם 

 לקידומה של החברה.  

 

 

 

 

   ודירקטור , מנכ"לאדי כץ   יו"ר הדירקטוריון ,דני כהן

 

 . 2021, באוגוסט 25  ,יפו- אביב תל
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 -  הדירקטוריוןנספח א' לדוח 

   :2031.12.20מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום 

 :31.12.2020להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועד פירעון ליום  

אג"ח שהונפקו לציבור על ידי התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על      א.  

  - ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד 

 ( ש"חסולו"( )באלפי "על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל      ב.  

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של    -השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד  

 ( ש"ח)באלפי  התאגיד )דוחות "סולו"( 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
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על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"(    -אשראי בנקאי מבנקים בישראל       ג.  

 ( ש"ח)באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

)דוחות "סולו"(    - אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל      ד.   נפרדים של התאגיד  על בסיס נתוני דוחות כספיים 

 ( ש"ח)באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים    -חוץ בנקאי ואג"ח    סך אשראי בנקאי,  ד,-טבלת סיכום לטבלאות א    ה.  

 ( ש"חשל התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן 
שקלי   

צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
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על בסיס נתוני דוחות    - חשיפת אשראי חוץ מאזני )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי(       ו.  

 (ש"ח כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

התחייבות  
 - - - - - - - - - חד פעמית 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

החברות     ז.   כלל  של  אשראי(  למתן  והתחייבויות  פיננסיות  ערבויות  )בגין  מאזני  חוץ  אשראי  חשיפת 

ו'   נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה  ולמעט  המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים 

 ( ש"חלעיל )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

התחייבות  
 - - - - - - - - - חד פעמית 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות    אשראי חוץ בנקאי והאג"ח  סך יתרות האשראי הבנקאי,    ח.  

 ( ש"חד לעיל )באלפי -שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית
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שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד     ט.  

 (:   ש"חהמדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 מס( ניכוי 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 979 29 - - - - - 950 - ראשונה 

שנה  
 262 9 - - - - - 253 - שניה

שנה  
 35 1 - - - - - 34 - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- 

- 
- - - - - - 

- 

 1,276 39 - - - - - 1,237 - סה"כ 
 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת     י.  

התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם  

 (:ש"חאו בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח )באלפי  

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

 - - - - - - - - - שנה שניה 
שנה  

 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח  

 (: ש"חהמוחזקים ע"י חברות מאוחדות )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

)ללא  ברוטו 
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

 - - - - - - - - - שנה שניה 
שנה  

 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית
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 כספיים נפרדים )דוחות "סולו"(: י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות 

 .כן

( מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים  1)

 .    -נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(: 

( מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים  2)

 . 92"ח(: שלפי מאוחדים של התאגיד )בא

 

  

שנה  
חמישית  

 ואילך
- 1,035 - - - - - - 1,035 

 1,035 - - - - - - 1,035 - סה"כ 
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 -לדוח הדירקטוריוןב' נספח 

 : 1.2023.13מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום 

 : 31.3.2021להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועד פירעון ליום  

אג"ח שהונפקו לציבור על ידי התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על      א.  

  - ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד 

 ( ש"חסולו"( )באלפי "על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות 

 

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל      ב.  

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של    -השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד  

 ( ש"ח)באלפי  התאגיד )דוחות "סולו"( 

 

"סולו"(    על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות  -אשראי בנקאי מבנקים בישראל       ג.  

 ( ש"ח)באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 703 23 - - - - - - 680 ראשונה 

שנה  
 143 7 - - - - - - 136 שניה

שנה  
 15 1 - - - - - - 14 שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 861 31 - - - - - - 830 סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 
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)דוחות "סולו"(    - אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל      ד.   נפרדים של התאגיד  על בסיס נתוני דוחות כספיים 

 ( ש"ח)באלפי 

 

נפרדים    על בסיס נתוני דוחות כספיים  -חוץ בנקאי ואג"ח    סך אשראי בנקאי,  ד,-טבלת סיכום לטבלאות א    ה.  

 ( ש"חשל התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

 

  על בסיס נתוני דוחות   - חשיפת אשראי חוץ מאזני )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי(       ו.  

 (ש"ח כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 703 23 - - - - - - 680 ראשונה 

שנה  
 143 7 - - - - - - 136 שניה

שנה  
 15 1 - - - - - - 14 שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 861 31 - - - - - - 830 סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים
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החברות     ז.   כלל  של  אשראי(  למתן  והתחייבויות  פיננסיות  ערבויות  )בגין  מאזני  חוץ  אשראי  חשיפת 

ו'   נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה  ולמעט  המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים 

 ( ש"חלעיל )באלפי 

 

אשראי חוץ בנקאי והאג"ח של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות    יתרות האשראי הבנקאי,סך      ח.  

 ( ש"חד לעיל )באלפי -שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א

 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד     ט.  

 (:   ש"חהמדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי 

 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
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יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת     י.  

התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם  

 (:ש"חאו בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח )באלפי  

 

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח  

 ( ש"חהמוחזקים ע"י חברות מאוחדות )באלפי 

 

 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

)ללא  ברוטו 
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 877 - - - - - - - 877 סה"כ 
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 נפרדים )דוחות "סולו"(: י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות כספיים 

 .כן

( מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים  1)

 .   412נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(: 

כספיים    ( מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות2)

 . 1,991 (:ש"חמאוחדים של התאגיד )באלפי 

 



 

 

 

   - 6לפרק  'בנספח 

 2021ביוני,  30לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה 

 

 

 

 

 

 

  



 
1 

 

  
 

 על מצב ענייני החברה   דו"ח הדירקטוריון

 1202, יוניב 03שנסתיימה ביום חודשים  שישה של   תקופהל

חודשים   ישהשתקופה של ל התאגידענייני דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב 

 . הדוחות, בהתאם לתקנות ", בהתאמה(תקופת הדוח"-" ותאריך הדוח)" 2021  ,יוניב 30יום שנסתיימה ב

מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי  כולל רק    ,לתשקיף  6בפרק    'בנספח  כ הנכלל  ,  דוח דירקטוריון זה

 .נערך בהתחשב בכך שבפני קוראיו מצוי גם תשקיף החברה  והוא

   שלו הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים .1

 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית 1.1

ביום   והתאגדה  ישראל, כחברה פרטית  2020,  מאיב  31החברה הוקמה  מדינת  לדיני  , בהתאם 

 מוגבלת במניות על פי חוק החברות, תחת שמה הנוכחי.  

חברה הינה חברת מחקר ופיתוח בעלת אישור מהרשות לחדשנות טכנולוגית במשרד הכלכלה  ה

על  והתעשייה   , פיו-להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה וההנחיות 

בפי  אשר מתקדמים  עוסקת  כלים  ושל  הפיננסים  בתחום  טכנולוגיים  מוצרים  של  ושיווק  תוח 

ג לתקנות פרטי  6ג לתקנות הדוחות, ובתקנה  5החברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  

ד לתקנות הדוחות, כמפורט  5תשקיף. בהתאם, החליט דירקטוריון לאמץ את ההקלות המנויות בתקנה  

 להלן: 

הנדרש לצירוף הערכות שווי מהותיות   - וככל    (10%)חלף שיעור של    20%  -ל העלאת הרף  )אם 

 שקיימות הערכות שווי( ; 

 ;(ISOX)פטור מצירוף חוות דעת רואה חשבון לעניין אפקטיביות הבקרה  -

העלאת סף הצירוף לדוחות ביניים של דוחות חברות    -דוחות חברות כלולות  הקלה בחובת צירוף   -

)אם וככל    ( 20%)תוך הותרת סף הצירוף לדוחות כספיים שנתיים על    40%-כלולות מהותיות ל

 שרלוונטי(; 

מתן פטור מיישום הוראות התוספת השנייה בתקנות הדוחות )פרטים בדבר    -פטור מ"דוח גלאי"   -

חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם, "דוח גלאי"( לתאגידים קטנים אשר החשיפה שלהם לסיכוני  

ב שנקבעו  מהותיות  לספי  בהתאם  מהותית,  אינה  פיננסיים  ממכשירים  הנובעים  תקנות  שוק 

 ;הדוחות
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לניהול חברות ובמתן שירותי גיוס ו/או ניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ללקוחות בישראל  

 ומחוץ לישראל.  

 (: תשקיףל  6.2ראו סעיף  לפרטים נוספים,  פעילות הקבוצה נחלקת לשני תחומי פעילות עיקריים )

מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות    -שיווק והפצה של מערכת לבנט    ,פיתוח (א)

 בניירות ערך בשם "לבנט". הפעילות מבוצעת באמצעות לבנט.

הפיתוח והמדיה. הפעילות מבוצעת באמצעות   (ב) צוותים בתחום  וניהול  גיוס  מתן שירותי 

 בת שלה.  ה החברה המרכזית וחברות 

בפיתוח    התאגידים האוקראינייםהחברה המרכזית ו ,  לבנטמצעות  כמו כן, הקבוצה עוסקת, בא 

יחסית ואינה    מת מצומצשל מוצרים טכנולוגיים נוספים. פעילות זו, נכון לתאריך התשקיף, הינה  

 מהווה תחום פעילות עצמאי.  

צמיחה    הדוח  תקופת במהלך   להציג  והמשיכה  מהותית  התקדמות  הקבוצה  תחומי  ברשמה 

ברמת מתן שירותי גיוס  הן    ,שיווק והפצה של מערכת לבנט  ,פיתוחהמחקר ו ברמת    הן  פעילותה

.  פיתוח מוצרים טכנולוגיים נוספיםהמחקר והוהן ברמת    ונוהל צוותים בתחום הפיתוח והמדיה,

האד בכוח  גידול מתמיד  הציגה החברה  השירותים  בהתאם  מעניק את  ם המקצועי שלה אשר 

נכון ליום   ונכון  בי  89%  -כ   של  גידול  לח  2021,  ביוני  30כאשר  חס לתקופה המקבילה אשתקד 

 . 2021ביחס לרבעון הראשון לשנת  24% -לתאריך התשקיף גידול של כ 

 - לבנט  מערכת של והפצה  שיווק ,פיתוחו מחקר ברמת •

, ברוקר סוחר הפועל באופן  eridTraהתקשרה לבנט במזכר הבנות עם    2021בחודש יולי  

בארה"ב בעיקר  על מקוון  ב-,  הצדדים  יחלו  ממשק  פיו  יפותח  במסגרתו  ין  בפיילוט 

של   הברוקראז'  שירותי  לבין  לבנט  לפלטפורמ Traiderפלטפורמת  חיבורו  לרבות  של   ה , 

Finastra International Limited  "(Finastra)",    וזאת בהמשך לחתימה על הסכם אסטרטגי

לשנת   הראשון  הראשון  הרבעון  חברת    2021במהלך    שירותים   המספקת  ,Finastraעם 

  בנקאות ,  יתא קמעונ  בנקאות   בתחומי  אחרים  פיננסיים   ומוסדות  בנקים  לאלפי  ופתרונות 

 . ותשלומים הון שוקי, מסחר, עסקית

אלו   אסטרטגיים  בהסכמים  ההתקשרות  החברה,  כלילהערכת  תשתית    תריליצ  ישמשו 

ל לשחקנים    לבנט  מערכת שיווקית  החברה  בין  אפשריים  מסחריים  הסכמים  תחת 

הטמעת המערכת בההצלחה  כי  . החברה צופה  נוספיםבינלאומיים  אסטרטגיים מקומיים ו

רצת המערכת אצל שחקנים  המבוססים על ה  סקייםעה בקרב הלקוחות ושיתופי הפעולה  

 קדם את החברה לחברה בקידום האסטרטגיה העסקית שלה. י, אסטרטגיים

   -והמדיה הפיתוח בתחום צוותים וניהול גיוס שירותי מתןברמת  •

כאשר הציגה    הלקוחות  במספר  מתמיד  גידול  להציג  החברה  המשיכהתקופת הדוח    במהלך

   .לתקופה המקבילה אשתקדביחס  במספר הלקוחות 119% -עלייה של למעלה מ
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 -נוספים טכנולוגיים מוצרים פיתוח רמתב •

אפליקציית "בורסה לייב", שמיועדת בפיתוח  כן, במהלך תקופת הדוח המשיכה לבנט    כמו

לתת לכל אדם, בלא תשלום, אפשרות לבנות אסטרטגיית השקעה על ניירות ערך שנסחרים 

אביב   בתל  ערך  לניירות  דרך בע בבורסה  עסקאות  בפועל  לבצע  יכולת  ללא  )אך  "מ 

המסחר  דינמיקת  לפי  מגמות  וניתוח  שוטפות  התראות  מערכת  ולקבל  האפליקציה(, 

 עות גרפים אשר הופכים את חווית המסחר לפשוטה יותר עבור הסוחרים.בבורסה באמצ

לאחר תקופת הדוח,    נכון לתאריך התשקיף, אפליקציית "בורסה לייב" טרם עלתה לאוויר.

פיילוט  2021באוגוסט,    8ביום   , התקבל אישור רשות החדשנות לבקשת תמיכה לביצוע 

אפליקציית   באמצעות  הרחב  לציבור  ההון  בשוק  המסחר  להנגשת  הציבור  מול  עצמי 

 -אלפי ש"ח, בשיעור השתתפות של רשות החדשנות ב  1,338- "בורסה לייב" בעלות של כ

"( של רשות החדשנות. הפיילוט  פיילוטתוכנית ההרצה )"  מהתקציב וזאת במסגרת  30%

אפריל   בחודש  החל  להיערך  דרך   12לתקופה    2021אמור  אבני  למספר  וכפוף  חודשים, 

בו.   סעיף  שנקבעו  ראו  נוספים,  החברה לתשקיף.    6.9.5.3לפרטים  המשיכה  במקביל, 

ארנקים   פלטפורמת  כגון  הנוספים,  הטכנולוגיים  מוצריה  לפתח  דיגיטליים  המרכזית 

 . BIופלטפורמת 

של  בעלי המניות  המרכזית וכל  חברה  התקשרה החברה בהסכם עם לבנט, ה  ,2021ביוני,    22ביום  

מחזיקי  "(. על פי הסכם המיזוג, כל  הסכם המיזוגלבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג )" 

הערך   כל  ניירות  את  לחברה  יעבירו  המרכזית  והחברה  לבנט  שלהם  של  הערך  בלבנט  ניירות 

החברה   ושל  לבנט  של  והנפרע  המונפק  ההון  במלוא  תחזיק  שהחברה  כך  המרכזית,  ובחברה 

המרכזית, וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקצינה לבעלי המניות של החברה המרכזית ושל  

ברה  לבעלי אופציות לרכישת מניות של החצינה  וקשת ולאופציות לרכישת מניות של החברה  לבנט  

בלבנט  המניות    יבעל ,  מיד עם השלמת עסקת המיזוג  "(.עסקת המיזוג)"המרכזית ו/או של לבנט  

מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול    60%-ובעלי אופציות לרכישת מניות בלבנט, יחזיקו ב

חברה המרכזית, יחזיקו  מניות בובעלי אופציות לרכישת  בחברה המרכזית  המניות    ימלא( ובעל 

עסקת המיזוג נעשית על פי הוראות  מהונה המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא(.    40%  -ב

הכנסה103סעיף   מס  לפקודת  לכ  בהתאם  )"  אישור ,  המס  התנאים    "(הרולינגרשויות  בדבר 

למועד המימוש    הפטורשבהתקיימם עסקת המיזוג   נדחה  )ואירוע המס  במועד ההעברה  ממס 

 . לתשקיף 6.1.2-ו  3.4פים נוספים, ראו סעילפרטים  . בפועל של המניות(

בעיקר לצורך ביצועה של עסקת המיזוג )כמפורט  ,  2020לעיל, החברה הוקמה בחודש מאי    כאמור

להלן(, ללא נכסים, התחייבויות ופעילות כלשהן, למעט הענקת שירותי יעוץ לגורם אחד ולתקופה  

 . קצרה

ראו ביאור  ,  מאוחדים פרופורמה של החברהלפרטים אודות ההנחות העיקריות בבסיס הדוחות ה

   לתשקיף. 9, המצורפים בפרק 2021ביוני,  30ליום פרופורמה  ה לדוחות  2

פי התשקיף, הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה  -על החברה של ניירות הערך  הנפקת

למסחר בבורסה,    ם, ככל שתושלם, ורישומיםהמוצע ניירות הערך  של    םלציבור. לאחר הנפקת

תהפוך החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת  

 . מונח זה בחוק ניירות ערך
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בדבר שיתופי פעולה אסטרטגיים, ההתקשרות בהסכמים עם  החברה של הערכותיה, כי  יודגש

FINASTRA  ו-  Traider  ,מהפרויקטים   דברב אילו  לרבות השלמת  בפיתוח,  הנמצאים 

בדבר האסטרטגיה העסקית שלה ויעדיה, פרויקטים אשר טרם החלו ובכוונת החברה ליישם, ו

 בחוק המונח כמשמעות עתיד פני צופה בגדר מידע  כאמור לעיל הן  חות,תכמו גם הצפי להתפ

ועל  לפעילותה   בנוגע כיום החברה הקיים בידי המידע על מבוססות אלו ניירות ערך. הערכות

הערכות הנהלת החברה, אינם בשליטת החברה בלבד ועשויים שלא להתרחש, כולה או חלקה,  

 ו/או היעדים לא יושגו. או עשויה להתממש באופן שונה מהותית

   ולאחריואירועים מהותיים בתקופת הדוח  1.2

וכן של   ( COVID-19)   "קורונה"- נגיף ההשפעתה של התפרצות  לפרטים נוספים אודות   1.2.1

רוסיה החברהאוקראינה  -מלחמת  של  העסקיות  ותוצאותיה  פעילותה  עסקיה,   על 

לימים  ל  1.2, ראו סעיף  במהלך תקופת הדוח ולאחריו בדצמבר,   31דוח הדירקטוריון 

  .לתשקיף 6המצורפים כנספח א' לפרק   2021במרץ,   31 -ו  2020

האסיפה  ,2021באוגוסט,    25ביום   1.2.2 את   אישרה  החברה  של  המניות  בעלי  של  הכללית 

 אשר ההחלטהלתשקיף,    4המצורף כנספח א' לפרק  החברה  של  תקנון  הוראות התיקון  

לתוקף   תיכנס  אימוצן  הנפק  מועד בבדבר  המוצעים    תהשלמת  הערך  פי  -עלניירות 

 למסחר.  םרישומעובר לו התשקיף 

החברה   ואישר  ,2021באוגוסט,    25ביום   1.2.3 של  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון 

תקנה   להוראות  מדיניות   1בהתאם  לקבוע  החובה  לעניין  )הקלות  החברות  לתקנות 

התשע"ג לסעיף  2013-תגמול(,  בהתאם  לחברה  פטורה  תגמול  מדיניות  לתקנות 2,  א 

 8.1.5לפרטים נוספים, ראו סעיף    .לתשקיף  8האמורות בנוסח המצורף כנספח ג' לפרק  

 תשקיף. ל

כי  ,  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  ,2021באוגוסט,    25ביום   1.2.4

למסחר   םרישומעובר לפי התשקיף ו-על   יםהמוצע  ניירות הערךהשלמת הנפקת  מועד  ב

לה"ה  בבורסה,   כהן,  יוקצו  ודני  כץ  )רועי  פריד  בלבנטנתי  המשמש   דירקטור   וכן 

לא   אופציות   490,135  של הקבוצה(  ההנפקה הליך שינוי המבנה ותהליך    לש   כפרויקטור

, בהתאם כל אחת  ע.נ.  ללא של החברה    ותרגיל  ות למימוש למניניתנות  אשר  רשומות  

 3פרק  לפרטים נוספים, ראו  .  ונושאי משרה בחברה   , יועצים לתכנית האופציות לעובדים

 . לתשקיף

כי  ,  אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה,  2021באוגוסט,    25ביום   1.2.5

  למסחר בבורסה  םורישומפי התשקיף  -על  ניירות הערך המוצעיםהשלמת הנפקת    מועדב

בסעיף   המתואר  בקבוצה  מבנה  שינוי  הליך  תנאי    יעודכנו,  לתשקיף  6.1.2והשלמת 

לפרטים נוספים, .  אדי כץ וגיא עמר, מבעלי השליטה בחברהה  הכהונה והעסקה של ה" 

 .לתשקיף  8.1.3-ו  8.1.2  פיםסעיראו 

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי    ,2021באוגוסט,    25  ביום 1.2.6

הנפקת   להשלמת  המוצעיםבכפוף  הערך  התשקיף  -על   ניירות  למסחר   םורישומפי 

, התגמולים לתשקיף 6.1.2והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  בבורסה
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כפי   מהחברה,  ניהול  דמי  או  שכר  מקבלים  אינם  אשר  הדירקטורים  לכלל  שישולמו 

בתקנות החברות )כללים בדבר קבוע  כ"  קבוע ה סכום  ה"גובה  בשיכהנו מעת לעת, יהיו  

התש"ס חיצוני(,  לדירקטור  והוצאות  הגמול)"  2000-גמול  , כן  כמו  ."(תקנות 

 .הגמול לתקנות  בהתאם הוצאות להחזר זכאים יהיו  הדירקטורים

והאסיפה  ,2021באוגוסט,    25ביום   1.2.7 החברה  דירקטוריון  החברה   אישרו  של  הכללית 

הנפקת   להשלמת  בכפוף  המוצעיםלהעניק,  הערך  התשקיף  -על  ניירות   ם ורישומ פי 

, לתשקיף  6.1.2והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף    למסחר בבורסה 

בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, בכירה  לדירקטורים ונושאי המשרה  

בשליטתה,   המצויות  בחברות  ו/או  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בעקיפין,  ו/או  במישרין 

לבעל לרבות  קשורות,  לנמנים    יבחברות  ו/או  בה  כתבםעמהשליטה    ושיפוי   פטור  י, 

 לתשקיף, בהתאמה.  8לפרק   ב'-ו א' יםכנספח  פיםהמצור  יםבנוסח 

והאסיפה  ,2021באוגוסט,    25  ביום 1.2.8 החברה  דירקטוריון  החברה,   אישרו  של  הכללית 

הנפקת   להשלמת  המוצעיםבכפוף  הערך  התשקיף  -על   ניירות  למסחר   םורישומפי 

בסעיף    בבורסה המתואר  בקבוצה  מבנה  שינוי  הליך  את לתשקיף  6.1.2והשלמת   ,

ונושאי   דירקטורים  של  מקצועית  אחריות  לביטוח  בפוליסה  החברה  של  התקשרותה 

שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות בשליטתה, בחברה, המכהנים ו/או  בכירה    משרה

השליטה   יבמישרין ו/או בעקיפין, ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעל 

במועד תחילתה חודשים ש  12ל בהתאם לחוק החברות לתקופה ש  ם עמבה ו/או לנמנים 

על  המוצעים  הערך  ניירות  הנפקת  למסחר-השלמת  ורישומם  התשקיף  , הבבורס   פי 

   למקרה ולתקופה. דולר מיליון 5- כ עדשל בסכום כולל בגבולות אחריות 

אישור ,  2021באוגוסט,    25ביום   1.2.9 קבלת  לאחר  החברה  של  הכללית  האסיפה  אישרה 

החברה,   הנפקת  דירקטוריון  להשלמת  הערךבכפוף  התשקיף -על   יםהמוצע   ניירות  פי 

לו בבורסה  םרישומעובר  את  למסחר  המניות  ,  כל  ברשומות  פיצול   נהבהוהרגילות 

וכן ביטול ערכן הנקוב, כך שהונה של החברה יורכב   של החברה   הרשום והמונפק והנפרע

 ממניות רגילות ללא ע.נ.. 

הסכם   אדי כץ, גיא עמר, יורי קשדן וסרגי פורמן ה"ה  ין  בנחתם  ,  2021,  באוגוסט  25ביום   1.2.10

שליטה שיכנס לתוקפו בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים   להקמת דבוקת

והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר   פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה-על

 לתשקיף.  3.4. לפרטים נוספים, ראו סעיף לתשקיף 6.1.2בסעיף 

על באופן  , ברוקר סוחר הפוTradier, התקשרה לבנט במזכר הבנות עם  2021ביולי,    7  ביום 1.2.11

יפותח  בפיילוט במסגרתו  יחלו הצדדים  מזכר ההבנות,  פי  על  בעיקר בארה"ב.  מקוון 

של  בממשק   הברוקראז'  שירותי  לבין  לבנט  פלטפורמת  חיבורו  Traiderין  לרבות   ,

 ראו סעיף   ,FINASTRAאודות ההסכם עם  )לפרטים נוספים    FINASTRAלפלטפורמת  

)תשקיףל  6.7.18.2 מצומצם  למספר  ויוצע  של 2-3(,  ברשת  שחברים  בנקים  של   )

FINASTRA  ו/או שייגבו מהבנקים כאמור  בין הצדדים, תשלומים  פי ההסכמות  על   .

ניכוי   לאחר  כאמור,  המלא  בפתרון  שימוש  שיעשו  הפרטיים  הסוחרים  מלקוחותיהם 
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לפרטים   באופן שייקבע בין הצדדים.  Tradier  -, יתחלק בין לבנט לFINASTRAעמלת  

   לתשקיף.  6.7.18.7נוספים, ראו סעיף  

  מחזיקיהמרכזית וכל    חברההתקשרה החברה בהסכם עם לבנט, ה  ,2021ביוני,    22ביום   1.2.12

)"  המניות לפרטים   "(.הסכם המיזוגשל לבנט והחברה המרכזית לביצוע עסקת מיזוג 

   .עילל  1.1, ראו סעיף הסכם המיזוג נוספים אודות 

 אשרפורמן, סרגי קשדן ויורי התקשרה החברה המרכזית עם ה"ה   ,2021ביוני,  21 ביום 1.2.13

על המוצעים  ניירות  הנפקת  להשלמת  והשלמת -בכפוף  למסחר  ורישומם  התשקיף  פי 

בסעיף   כמתואר  בקבוצה  המבנה  שינוי  יהיו    6.1.2הליך    השליטה  מבעלילתשקיף, 

"ח  ש   אלפי  375  של  בסך  הבעלים  הלוואת  תומר,  לעיל  לאמור  בכפוף  לפיו  בהסכם,  בחברה

 החברה  להם  שהוקצו  המניות  על  לפרמיה,  המרכזית  בחברה  לעת  מעת  שהשקיעו

 לתשקיף. 8.2.1.4. לפרטים נוספים, ראו סעיף  השקעתם במועד המרכזית

חדשנות במשרד הכלכלה והתעשייה הקיבלה החברה אישור מרשות  ,  2021ביוני,    2ביום   1.2.14

 בדבר הכרתה כחברת מחקר ופיתוח.  

 לכהן כדירקטוריות בחברה.מאיה פינגר ומייבר דורסט  , התמנו ה"ה  2021במאי,    1  ביום 1.2.15

 התמנה מר דני כהן לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה.   ,2021במאי,  1 ביום 1.2.16

 GoldenCross Media GmbH, התקשרה לבנט במכתב כוונות עם  2021אפריל,    בחודש 1.2.17

"(GOLDENCROSS  על פיו ,)"GOLDENCROSS   להכיר את פלטפורמת לבנט   תפעל

שיביעו    פונטציאלייםללקוחות   פוטנציאליים  לקוחות  ללבנט  ותפנה  כאמור  במדינות 

 .לתשקיף 6.7.18.6 סעיף ראו, נוספים  לפרטיםעניין בפלטפורמה. 

התחייבות  נחתם  ,  2021,  באפריל  19  יוםב 1.2.18  כתב)"המרכזית  החברה    כלפיכתב 

ה"ה  -על   "(,ההתחייבות )אדיבי   מר)"  אדיבי  אמירידי  מורגנשטרן  וישראל   מר""( 

המרכזיפיו  -על  "(מורגנשטרן עם    ההתקשר  תהחברה  השקעה  טובים בהסכם  אחים 

( זה בלבד: "מוגבלת  שותפותאנחנו  )בסעיף   בשותף"(, אשר בעלי השליטה  השותפות( 

 בתמורה,  ההשקעה  הסכם  לתנאי  בהתאם  .מורגנשטרן  ומר  אדיבי  מרשלה הינם    הכללי

המרכזית  2021  ,במאי  5  ביום"ח,  ש  3,350,650  של  לסך החברה  הקצתה   לשותפות, 

   .החברה  של"ח ע.נ. ש 0.01 בנותמניות רגילות   29,202

 מר לשירותיהם של    בתמורהההתחייבות, העניקה החברה המרכזית    כתבבמסגרת    עוד

, השותפות   והשקעות   השקעה   באיתור  המרכזית   לחברה   שניתנו  מורגנשטרן   ומר   אדיבי 

  בשליטתו  חברה"מ,  בע  אחזקות  אדיבי  מאמיראחד    לכל  המרכזית  החברה   העניקה

 המלאה  בשליטתו  חברה "מ,  בע   החזקות   ומלישמור,  אדיבי  מר  של(  100%)   המלאה

  28,757עד    לרכישת(  Warrants, כתבי אופציה לא רשומים ) מורגנשטרן  מר  של(  100%)

  890עד    וכן,  אחד  כל,  המרכזית  החברה  של  אחת  כל.נ.  ע"ח  ש  0.01רגילות בנות    מניות 

 מר)"   שלום  מני  למר   המרכזית "ח ע.נ. כל אחת של החברה  ש  0.01מניות רגילות בנות  
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 החברה  של  אחת  כל.נ.  ע"ח  ש  0.01  בנות  רגילות  מניות  58,404עד    הכל, ובסך  1"(שלום

הערך   .המרכזית ניירות  הנפקת  להשלמת  בכפוף  כי  ההתחייבויות,  בכתב  נקבע  עוד 

על והשלמת  -המוצעים  למסחר  ורישומם  התשקיף   בקבוצה  המבנה  שינוי  הליךפי 

בכתב  אופציהה  כתבי,  לתשקיף  6.1.2  בסעיף  כמתואר רשומים יוחלפו  לא  אופציה  י 

(Warrants  )זכות  ומר מורגנשטרן  אדיבי  ממר  אחד  לכלתעניק  , כך שהחברה  החברה  של 

  15,878עד  זכות לרכישת    שלום  מרלוכן    החברה  של  רגילות  מניות  513,037עד  לרכישת  

במחיר ,  המניות רגילות של החבר   1,041,952הכל עד    ובסך,  מניות רגילות של החברה

 .  התשקיף  פי-עלזהה למחיר המניה בהנפקה   שיהיה אחת למניהמימוש 

 לתשקיף.   3.4.1לפרטים נוספים אודות כתב ההתחייבות, ראו סעיף 

כפי שתוקנה , אישר דירקטוריון החברה אימוץ תכנית אופציות,  2021באפריל,    18ביום   1.2.19

לעת,   לעת,  מעת  מעת  להקצות  החברה  רשאית  תהיה  לא   2,318,519מכוחה  אופציות 

ל  למימוש  הניתנות  אחת 2,318,519  -רשומות  כל  ע.נ.  ללא  החברה  של  רגילות  מניות 

החברה.האופציות)" של  שירותים  ונותני  יועצים  משרה,  נושאי  לעובדים,  לפרטים   "(, 

 .לתשקיף 3.8.6  ףנוספים, ראו סעי

  

 
יצוין, כי בהתאם לכתב ההתחייבות, תחילה הקצתה החברה המרכזית לכל אחד מהצדדים השלישיים כתבי אופציה לרכישת       1

מניות רגילות של החברה המרכזית.    58,404ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית ובסה"כ    0.01מניות רגילות בנות    29,202

מניות רגילות של החברה המרכזית לטובת הצד    890ים את זכותם לרכישת  , המחו הצדדים השלישי2021באפריל,    19ביום,  

 השלישי הנוסף.  
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 המצב הכספי 1.3

  ליום   פרופורמה  המאוחדים  הכספיים  לדוחות   בהתאם  הכספי  המצב  על  הדוח  סעיפי  יוצגו  להלן

 "ח(:ש)באלפי  בהם שחלו העיקריים לשינויים  וההסברים 2021,  יוניב 30

 הסעיף

 בדצמבר 31 ליום יוני ב 30 ליום

 2021 הסברי הדירקטוריון

)בלתי 

 ( מבוקר

2020 

)בלתי 

 ( מבוקר

2020 

 )מבוקר( 

2019 

 )מבוקר( 

נכסים  

 212 387 509 1,552 שוטפים 
הגידול בסעיף נובע בעיקרו מעליה בחייבים 

חובה   הנובע לקבל  ותהכנס  –ויתרות   ,
החברה, בהכנסות    הוצאות   וכן  מגידול 

 . ההנפקה בגין מראש

לא   נכסים 

 34 234 77 1,025 שוטפים 
הגידול בסעיף נובע בעיקרו מעלייה בסעיף 

קבוע   וציוד   –רכוש  מחשבים  רכישת 
 אלקטרוני נלווה לצרכי פעילות החברה. 

 246 621 586 2,577 סה"כ נכסים 
בסעיף   מעליה  בעיקרו  נובע  בסעיף  הגידול 
רכוש  בסעיף  וכן  חובה  ויתרות  חייבים 

 קבוע.

התחייבויות 

 854 2,872 2,175 2,504 שוטפות
 חלו שינויים מהותיים בסעיף זה.לא 

התחייבויות 

 1,121 1,322 1,159 537 לא שוטפות
  מהמרת   בעיקרו  נובע  בסעיף  הקיטון

 .המניות על לפרמיה בעלים הלוואות

גרעון  סה"כ  

 1,729 3,573 2,748 464 הוןב

  מהמרת   בעיקרו  נובע   זה  בסעיף  הקיטון
  וכן   המניות  על  לפרמיה  בעלים  הלוואות

 .החברה נכסי בסך מגידול

 תוצאות הפעילות פרופורמה  1.4

   תמצית דוחות רווח והפסד של החברה )בש"ח(:

 הסעיף

חודשים    שישהל

ביום    30שנסתיימו 

   ביוני

חודשים   לשלושה 

ביום    30שנסתיימו 

 ביוני 

שנסתיימה  לשנה 

 בדצמבר 31ביום 

הסברי 

 2021 הדירקטוריון

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

)בלתי 

 מבוקר( 

2021 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

 )מבוקר( 

2019 

 )מבוקר( 

 2,202 7,113 1,237 3,624 2,341 7,671 הכנסות

בסעיף  הגידול 
נובע  ההכנסות 
מגיוס   בעיקרו 
חדשים  לקוחות 
 בתחום השירותים. 
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עלות  
 המכר 

5,740 1,612 3,284 1,002 4,599 1,410 

בעלות  הגידול 
נובע   בעיקרו המכר 

בהיקף  בגידול 
בתחום  הפעילות 

 השירותים. 

הוצאות  

מחקר  

ופיתוח, 

 נטו 

1,908 858 977 50 2,515 1,160 

זה  בסעיף  הגידול 
מהמשך   נובע 

  השקעה
 של   בפרויקטים

  כמתואר  החברה
 - ו   6.7.11בסעיפים  

  .לתשקיף 6.8.8

הוצאות  

הנהלה 

 וכלליות
3,492 648 611 331 1,647 546 

בסעיף נובע   הגידול
מהוצאה  בעיקרו 
שאינה  פעמית  חד 
בגין   במזומן 

 לא   אופציות
שהוקצו  רשומות 

 של   םליועצי 
 . החברה

הפסד 

מפעולות  

 רגילות
3,469 777 1,248 146 1,648 914 

בסעיף נובע   הגידול
מהוצאה  בעיקרו 
שאינה  פעמית  חד 
בגין   במזומן 

 לא   אופציות
שהוקצו  רשומות 

 של   םליועצי 
 . החברה

הכנסות  

)הוצאות(  

 מימון
(212 ) (241 ) 132 311 186) ) 75) ) 

לא חל שינוי  
 מהותי בסעיף זה.

הפסד 

 991 1,836 457 1,388 1,018 3,694 לתקופה

הגידול בסעיף נובע 
מהוצאה  בעיקרו 
שאינה  פעמית  חד 
בגין   במזומן 

לא   אופציות
 ם ליועצי  רשומות

 . החברה של
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 נזילות ומקורות מימון  1.5

 ניתוח תזרים המזומנים של החברה )בש"ח( 1.5.1

 הסעיף

חודשים  שישהל

  30שנסתיימו ביום 

 יוני ב

לשלושה חודשים  

  30שנסתיימו ביום 

 ביוני 

שנסתיימה לשנה 

 ביום

 בדצמבר 31

 הסברי הדירקטוריון

2021 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

)בלתי 

 מבוקר( 

2021 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

)בלתי 

 מבוקר( 

2020 

 )מבוקר( 

2019 

 )מבוקר( 

מזומנים נטו  

שנבעו 

)ששימשו(  

לפעילות 

 שוטפת

(2,321 ) (147 ) 

(1,425 ) 91 (385 ) (546 ) 

נובע   בסעיף  הגידול 
בהיקף  בעיקרו   מעליה 

בתחום  הפעילות 
והצורך   השירותים 
חוזר   בהון  להשקיע 

 תפעולי. 

  מזומנים נטו 

ששימשו 

לפעילות 

 השקעה

(884 ) (51 ) 

(305 ) (43 ) (229 ) (34 ) 

נובע   בסעיף  הגידול 
בעיקרו מעלייה בסעיף  

קבוע   רכישת    –רכוש 
וציוד   מחשבים 
אלקטרוני נלווה לצרכי  

בנוסף,   פעילות החברה.
בפקדונות  השקעות 

 לזמן ארוך.

  מזומנים נטו 

נבעו ש

)ששימשו(  

 פעילותל

 מימון

3,381 422 

(8 ) 180 721 573 

נובע   בסעיף  הגידול 
מהשקעות בעיקרו  

המניות   בעלי  שביצעו 
הלוואות  מוכן   קבלת 

מבעלי   המירות
 המניות.

 

   פרטים אודות מקורות המימון 1.5.2

פעילותה   את  מממנת  בנקאיים,  החברה  מתאגידים  מימון  קבלת  ממקורות  באמצעות 

)בין בדרך של כניסת בעלי מניות    מבעלי מניותיה  גיוסי הון, מ)מתוך הכנסותיה(  עצמיים

וצדדים קשורים וכן ממספר    בעליםהלוואות  , חדשים ובין מגיוס של בעלי מניות קיימים(

   .הלוואות המירות מצדדים שלישיים

  6.9.5לפרטים נוספים אודות מקורות המימון של הקבוצה מתאגידים בנקאיים, ראו סעיף  

 לתשקיף. 

הסכם   אודות  נוספים  הדדילפרטים  סעיף  עם    אשראי  ראו  קשורים,    8.2.1.6צדדים 

 לתשקיף.  
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  3, ראו פרק  והסכמי ההלוואות ההמירות  נוספים אודות תנאי הסכמי השקעה   פרטים ל

   לתשקיף.

 דוח מצבת התחייבויות 1.6

נכון  ומצב פירעון,  מועדי  לפי  החברה  התחייבויות  לדוח    א'  נספחכ  ףמצור,  30.6.2021ליום  ת 

 הדירקטוריון. 

 הערכת שווי .2

  לנותני ל   שהוענקורשומות    לא  אופציות  -שווי בגין קרן הון תשלום מבוסס מניות    הערכתנערכה    לחברה

על אף שבהתאם להוראות    .לתשקיף  3.4.1  סעיף  ראו,  נוספים  לפרטים.  בחברה המרכזית  וץעי ישירותי  

לא  אופציות  של  רכת שווי  מכיוון שמדובר על העדוחות מדובר בהערכת שווי מהותית מאוד,  התקנות  

ועובר    השלמת ההנפקהל  בכפוףהחברה  של  לא רשומות  וחלפו באופציות  יאשר  בחברה המרכזית  רשומות  

ניירות ערך המוצעים על ועסקת המיזוגפי התשקיף  -לרישום  ובהתאם לכך    ,ובמסגרת השינוי המבנה 

תשקיף, היא לא צפויה להשפיע על  הפי  -השלמת ההנפקה עללא תהיה רלוונטית לאחר  וי  הערכת השו 

ב)ט(  8ורף גילוי לפי תקנה מצ  2שות ניירות ערך נכסיה והתחייבויותיה של החברה ובהתאם לעמדה סגל ר

 . גילוי כהערכת שווי מהותית מאוד חלף  הדוחותלתקנות 

 ב)ט( לתקנות 8פרטים הנדרשים בהתאם לתקנה 

 יעוץ י שירותי לנותנירשומות  לא אופציות -הון תשלום מבוסס מניות  קרן זיהוי נשוא ההערכה 

 2021, באפריל 19 עיתוי ההערכה 

 אלפי ש"ח  907 שווי נשוא ההערכה

 מעריך השווי

  וואיז .ר.ט  סהשווי בוצעה על ידי יואל סקרה, שותף מייסד בחברת    הערכת
חשבונאיים  לצרכים  שווי  הערכות  בביצוע  המתמחה  חברה  בע"מ,  ייעוץ 

 ואחרים ובייעוץ כלכלי, מימוני ועסקי.
בכלכלה   יואל ראשון  תואר  ובעל  מוסמך  חשבון  רואה  הינו  סקרה 

וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה ותואר שני בחשבונאות מאוניברסיטת בר  
 אילן. 

 בנגזרים  והתמחות  ואחרים  חשבונאים  לצרכים  שווי  בהערכות  מומחה
 .בפרט

 זינגר אבן  –בפירמת הייעוץ גיזה  כשותף שימש בעבר ▪
ניסיון בביצוע הערכות שווי לצרכים 

חשבונאיים בתאגידים מדווחים ובהיקפים 
דומים לאלה של ההערכה המדווחת או  

 העולים על היקפים אלה

כספי   דיווח  לצרכי  שווי  הערכות  מאות  של  או  ביצוע  דומים  בהיקפים 
 גבוהים יותר 

 .אין תלות בחברה 

 מתן שיפוי למעריך השווי

 פעמים שכ"ט בגין הייעוץ  3-אחריות מוגבלת ל

 שולסאנד  בלק מודל הערכה 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את 
 ההערכה 

 ש"ח  4.21 –נכס הבסיס ומחיר המימוש  שווי
 31.9% –תקן  סטיית
 0.26% – חסרת סיכון  ריבית

 אין השפעה על הרווח והפסד

 
 של רשות ניירות ערך בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי.  105-23עמדה משפטית מספר  2
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   החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  .3

 אומדנים חשבונאיים קריטיים שימוש ב 3.1

   .2020לשנת  לדוחות הכספיים  2 ביאור ויים קריטיים, רא אלפרטים אודות אומדנים חשבונ

 

הדירקטוריון והנהלת החברה, מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם ומסירותם 

 לקידומה של החברה.  

 

 

 

 

   ודירקטור , מנכ"לאדי כץ   יו"ר הדירקטוריון ,דני כהן

 

 . 2021,  באוגוסט 25 ,יפו  -אביב תל
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 -  נספח א' לדוח הדירקטוריון

 : 12.206.30מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון, נכון ליום 

 : 30.6.2021להלן פירוט מצבת התחייבויות של התאגיד לפי מועד פירעון ליום  

אג"ח שהונפקו לציבור על ידי התאגיד המדווח ומוחזקות בידי הציבור, למעט אג"ח כאמור המוחזק על      א.  

  - ידי החברה האם של התאגיד, בעל השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או חברות בשליטת התאגיד 

 ( ש"חסולו"( )באלפי "על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

אג"ח פרטיות ואשראי חוץ בנקאי, למעט אג"ח או אשראי שניתן ע"י החברה האם של התאגיד, בעל      ב.  

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של    -השליטה בו, חברות בשליטת מי מהם או בשליטת התאגיד  

 ( ש"ח)באלפי  התאגיד )דוחות "סולו"( 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
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על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"(    -אשראי בנקאי מבנקים בישראל       ג.  

 ( ש"ח)באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

)דוחות "סולו"(    - אשראי בנקאי מבנקים בחו"ל      ד.   נפרדים של התאגיד  על בסיס נתוני דוחות כספיים 

 ( ש"ח)באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

על בסיס נתוני דוחות כספיים נפרדים    -חוץ בנקאי ואג"ח    סך אשראי בנקאי,  ד,-טבלת סיכום לטבלאות א    ה.  

 ( ש"חשל התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן 
שקלי   

צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 



15 
 

על בסיס נתוני דוחות    - חשיפת אשראי חוץ מאזני )בגין ערבויות פיננסיות והתחייבויות למתן אשראי(       ו.  

 (ש"ח כספיים נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

התחייבות  
 - - - - - - - - - חד פעמית 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

החברות     ז.   כלל  של  אשראי(  למתן  והתחייבויות  פיננסיות  ערבויות  )בגין  מאזני  חוץ  אשראי  חשיפת 

ו'   נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלה  ולמעט  המאוחדות, למעט חברות שהינן תאגידים מדווחים 

 ( ש"חלעיל )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

התחייבות  
 - - - - - - - - - חד פעמית 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

של כלל החברות המאוחדות, למעט חברות    אשראי חוץ בנקאי והאג"ח  סך יתרות האשראי הבנקאי,    ח.  

 ( ש"חד לעיל )באלפי -שהינן תאגידים מדווחים ולמעט נתוני התאגיד המדווח שהוזנו בטבלאות א

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

שנה  
 - - - - - - - - - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית
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שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברת האם או בעל שליטה ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד     ט.  

 (:   ש"חהמדווח המוחזקים ע"י חברת האם או בעל השליטה )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 מס( ניכוי 

סה"כ  
 לפי שנים 

שנה  
 749 29 - - - - - 720 - ראשונה 

שנה  
 114 15 - - - - - 99 - שניה

שנה  
 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- 

- 
- - - - - - 

- 

 863 44 - - - - - 819 - סה"כ 
 

יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות בשליטת חברת האם או בעל השליטה ואינן בשליטת     י.  

התאגיד המדווח, ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח המוחזקים ע"י חברות בשליטת חברת האם  

 (:ש"חאו בעל השליטה ואינן בשליטת התאגיד המדווח )באלפי  

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

ברוטו )ללא  
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

 - - - - - - - - - שנה שניה 
שנה  

 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית

שנה  
חמישית  

 ואילך
- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - סה"כ 
 

י"א. יתרות האשראי שניתנו לתאגיד המדווח ע"י חברות מאוחדות ויתרות האג"ח שהנפיק התאגיד המדווח  

 (: ש"חהמוחזקים ע"י חברות מאוחדות )באלפי 

  תשלומי קרן 

 
שקלי  
צמוד  
 מדד 

שקלי  
לא  

צמוד  
 מדד 

 אחר  ________ ________ דולר  יורו 

תשלומי  
ריבית  

)ללא  ברוטו 
 ניכוי מס( 

סה"כ לפי  
 שנים

שנה  
 - - - - - - - - - ראשונה 

 - - - - - - - - - שנה שניה 
שנה  

 - - - - - - - - - שלישית 

שנה  
 - - - - - - - - - רביעית
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 כספיים נפרדים )דוחות "סולו"(: י"ב. האם החברה מפרסמת דוחות 

 .כן

( מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים  1)

     .60נפרדים של התאגיד )דוחות "סולו"( )באלפי ש"ח(: 

( מזומנים ושווי מזומנים, ני"ע מוחזקים למסחר ופיקדונות לזמן קצר על בסיס נתוני דוחות כספיים  2)

 . 171"ח(: שאלפי מאוחדים של התאגיד )ב

 

 

שנה  
חמישית  

 ואילך
- 1,035 - - - - - - 1,035 

 1,035 - - - - - - 1,035 - סה"כ 



 
 
 

 1 -ז  

   ונושאי משרה בכירהדירקטורים   - החברהניהול  - 7פרק 

   חברהה דירקטוריון  .7.1

   :1, נכון לתאריך התשקיף החברהפרטים אודות חברי דירקטוריון להלן 

 יבר דורסט מ קרן  -מאיה פינגר גיא עמר  אדי כץ  כהן  ןד שם 

 נקבה נקבה זכר  זכר  זכר  מין

 040654386 58845207 מספר זיהוי 
. )ת.ז 80016222

 ית( ינראאוק
40409732 025492091 

 18.6.1973 15.11.1980 8.10.1993 2.10.1981 7.8.1964 ידה תאריך ל

 ל אביב ת 1331/1 , חיפה 15גולדה מאיר  דין -יבתבי  את כלהמצ ןעמ
149/4zh Zelena street 

Ukraine 
 , חולון 5אוסישקין  

115 Bacigalupi Dr. Los 

Gatos, CA 95032 

 לית א ריש ישראלית  קראינית וא לית רא יש ישראלית  נתינות 

.12021.5 ת כהונה כדירקטור ילחת  22.6.2020 22.6.2020 1.5.2021 1.5.2021 

 לא לא לא לא לא 2ן ו ירו טקדירועדת חברות בו 

 לא 3לא לא לא לא וי ל י תבלת וני/דירקטורצנו דירקטור חי יהאם ה

 לא לא לא לא לא האם הינו דירקטור חיצוני מומחה

ו חברה  בת אה  חבר , שלברהבד של החנו עוהיור טקריהד האם

ותם הוא  כן, התפקידים א ? אםן בהייענ  ל בעלש או  השל  רהשוק

 ממלא

 אל
ות חבר כן, מנכ"ל 

 הקבוצה 

 הלוגיו טכנל כ" כן, סמנ

 של חברות הקבוצה 
 לא לא

  ,ניהול ספורט  , B.S, )בהצטיינות( MBAכונית; הכשרה  יתהכשרה   ;תיכונית  מנהל עסקים ,B.A השכלה

 
ק  חלל  אשוןרק הפרל'  המן  לסי  ם בהתא,  תייבורצה  רבלח   החברפוך התה  שבו  ועדמים מהש דמשלושה חו וחר  יא  אניים עד לצוחים  רי ורקט רה דיבתמנה הח  ,ריתיבו צברה  חרה לבהח  הפיכתם  ע  יכ וין,צי  1

 . רותחב הוק י לחשהשי 
 .תור חבוק החותקנון ל בהתאם  יוןר רקטודי תדוועינוי מ החברה ל תפעלל, לעי  1 מס' םיי ל רת שועה ר בום כאמי יונ יצחה טוריםקהדירמינוי  חראול, תורייב צה רלחב ברה החעם הפיכת כי   יצוין,  2
 צונית בה.יקטורית חכדיר  רה כדי לכהןקרן מונתה כדירקטורית בחב-גב' פינגרהיצוין, כי   3
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 יבר דורסט מ קרן  -מאיה פינגר גיא עמר  אדי כץ  כהן  ןד שם 

טת  יסאוניבר, וכלכלה

תוכנית ניהול   חיפה

,  כיריםמתקדם לב 

 טתסיאוניבר

 ; ארה"בארד, ווהר

ועית צגית מקלונוטכ

 בצה"ל 

ועית צגית מקלונוטכ

 בצה"ל 

ה  , המכללמנהל עסקים

 למינהל 

Adelphi University,NY, 

USA 

MBA ,  מנהל עסקים ,   

NYIT, NY, USA 

 ות רונאחהשנים ה 5-ב יסקע  וןניסי

בחלק  ל פעי  רטודירק

 תמתוארוחברות המה

 הלן ל

 ; הצבוות הקחבר מנכ"ל 

חברת "ל מנכ 2016-2020

  די .פס ארארטי גיק אפ

וועד המייעץ  ; חבר בבע"מ

של רשת בתי הספר 

 ; אכדר

וגיה של  סמנכ"ל טכנול

חברות הקבוצה,  

  מנכ"ל טכנולוגיהס

פס  חברת ארטי גיק אפ

 בע"מ די .אר

המרכז  -טולת אקהמנ

האקדמי להשקעות 

קט, מפזמות אייו

המכללה למינהל; מרצה 

יים  דמאק ותסדבמו

לה,  כתחומי מימון, כל ב

 זמות ואימפקט.י

 :תיסדומי תלי" מנכ

Maybar Durst 

Consultancy; 

OfCourse Marketplace ; 

- Sr. Manager- Chief of 

Staff, Strategy, 

Planning and 

Operations for Global 

Service Provider 

Marketing- 

 Cisco ; 

Sr. Manager- Go to 

Market launches and 

events, Customer 

Solutions Marketing-  

Cisco; 

Team lead, Strategy, 

Planning and operations 

- Enterprise Solutions  

Cisco; 

 קטור כדירהן כמ בהם פיםסנוים  תאגיד

 ;בראון הוטלס בע״מ

  ;מע"נירוסטה צפון ב 

  כטפי; מ"אוטו דיל בע 

  טיאר ,הוצברות הקבח

, מבע" די .פס אראפ גיק

 מ ע"ב  לישרא י גיקארט

די   אפפס אר טי גיקרא

 בע"מ
- - 
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 יבר דורסט מ קרן  -מאיה פינגר גיא עמר  אדי כץ  כהן  ןד שם 

פתרונות טכנולגים   3

  ;בע"מ

 לא בחברה  ראח יןיענעל לב  תיתפחבה משרק

כן. הגב' חניתה כץ, אשתו  

קת  של מר כץ מועס

 זית בחברה המרכ

 לא לא לא

רות יננסית/כשיית ופ אנות חשבומומחי  בו כבעל הה רואהחבר האם

  ןויר וקטירד הבע שק עריבמספר המז הדעמיך  ורלצ  בות)לר  תועיצקמ

 (ותר בחק החול (12())א92יף  סע לפי

 לא כן  לא לא כן 
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 ופיננסית ות חשבונאית חי מומ ירקטורים בעל יד .7.2

המפסהמי  כ  הקבע   החברה מיומנקטוריד  של  זעריר  בעלי  חשברים  עיסית  ופיננ  תונאיות    [ 2]  לעמוד 

דזו,    ביעתוקב  .םיוררקטיד פה  על  ה רחב ה   ןוירוטירקהתבסס  אוהרבח השל    הותעיליקף  פ,   הותעילפי 

 ן.קטוריודירי הר חברפסמה וייניפאמו

   חברהב  הריכ ה בשאי משרונ .7.3

 :נכון לתאריך התשקיף, םיורטקדירינם אשר א ,של החברה רהנושאי המשרה הבכי ם אודותירטפ ןלהל

 Oleksandra Usiemwanta רועי כץ  שם

 נקבה  זכר  מין

 3119419682 039528161 מס' זהות 

 28.5.1985 3.3.1984 תאריך לידה

 2.2.2018 1.5.2021 הונת כהליתח ךרי את

לה,  בחברה, חברת בת ש ידתפק

על בב ה אוורה שלברה קשחב

 ן בהיינע

ל כספים של חברות סמנכ"
 קבוצה ה

  הקבוצהל תפעול של סמנכ"
  -ו  Sankara Tech LLCומנכ"לית

G.A LLC 

 ההשכל

B.A    ותונאב חשו עסקיםבמנהל  
, (יתרהינות טיבהצ)
ת ירסיטה העבראוניב ה
במנהל   M.B.Aרושלים; בי

רה(, ות יתצטיינהעסקים )ב
 העבריתטה רסיאוניב ה

 רושלים בי

M.A  בינלאומיים   םביחסי
ה  יברסיטבכלכלה, אונ

 קייב   הבינלאומית של

ם  ינהש 5-ב יון עסקייסנ

 חרונות הא
אי וס כץ ושות', רועמ ,שותף

 חשבון 

החברה  של סמנכ"ל תפעול 
לית  " ומנכ; דירקטורית כזיתהמר

 -ו   Sankara Tech LLCבחברות
G.A LLC 

ה פחמשבן או  הברבח ןיעני לבע

ו של כירה אמשרה ב שאשל נו

 רהחבין בבעל עני
 לא לא

 

 קר פנימי במ .7.4

ה  ,ויןצי עם  לובסמ  יתציבורלחברה    חברההכת  יפכי  התשקיף-על  נפקההה  תהשלמ  רחאוך   ה ימנ,  פי 

 . לק הרביעי לחוק החברותחיעי לבר הפרק אם לתבה ינימפ רמבק רהחב וריון הדירקט

   מאיעצחתימה  המורש .7.5

בחברף,  שקיהת  ךירלתא  וןכנ לד)37בסעיף  זה    מונח ת  דרכהג  ,יעצמא  תימהחה  שרמוה  אין  נ(  ת  יירוחוק 

 .רךע
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 חברה  הל ש ןריוורקטית לחברי הד יחסוהמתיון נתקה ותהורא .7.6

תמואתיובא  י  הלןל היתת,  לולוכהקטוריון,  דירל  ותסיח תיהמקנון  תהאות  הורל  ש  יתיצר  הוראות ר,  בין 

בחברורטירקדה  רי שלזע והמ  מרבימספר ההבר  דב דים  מילוי    תם,כהונך  שמ   רתם,בחי  ואיים  נורכי מיה, 

הדירדעו   מנויו  כרםש  כהונתם,   סיום מם,  מקו והסמכוקטורות  לשניתות  ייון  שקיככ  ,הן לק  עניהן  מות  י ל 

 .מורכאת וראוה

נס צן תיכאימובדבר    , וההחלטהחברהידי ה  לעצו  מאו  םרות להלן טוארהמת  נוןהתק  ותוראה  , כיובהרמ

   .תשקיףהפי -למסחר על םשומריעובר לו םיעך המוצהער תרויישל נהנפקה השלמת ה דעמוב ף,וקלת

 בנסח לעיון    יףלמהווה תח  כן אינו  ועל,  המצמ  וואינ  יתנו תמצייה  הלןבא לאור המוהתי  יר כבהן, מוכמו כ

 . לתשקיף 4 קרלפ ספח א'נכ מצורףה, ןנוקתשל המלא ה

ק ובח  וא  תחברווק החב  ת עליהן נוא ניתן להתות שלוראה  ןיבלן  נותקהת  והוראה בין  מקרה של סתיר  בכל

 . ןהוראות התקנו ת עלראות האמורווהה יגברו ,כוחםמה קנת כלאו ברות ערך, יני

 ם בתקנון ף/יסעיה ת ואההור

 . א70 י(מזערו )מירבי וריםקטרמספר די

 77, 73, .א 71 חירתם או ב ויי מינדרכ

 .ב71 (1)כהונה תקופת

 75 ם קו מי מילו

 79 ,77 ,76 כהונה םויס

 . א72 כר ש

 95 הןק ל ת שניתן להעניכויוהסמריון ושל הדירקטות  ועדו וימינ

מתן  , רהושא משנ וח אחריותט, בי(1)הרב חמשרה בלנושאי  ר מאחריות מראשפטו תןמ

 ה רחבבי משרה שאלנויעבד ובד אשרשיפוי מל תוייבהתח
117-111 

מא  מתן  הסדרו  םירקטוירהד  תנהוכופת  קתדות  אוט  לפירו   (1)  מראחרפטור  מל  ש  שיות  ה שרנושאי 

   .קיףתשל  .924.-ו .824.  ,.4.24 פים יראו סע, ןונקבע בתקנש ,בחברה

 ברה חה לש  תמסוימוות התחייבוי .7.7

התחיה  כל יימים  ק  לא ,  התשקיף  לתאריךן  כונ אובו יסכם,  תשחהת  ממשלהם  לפיש  ,נוהג  ת  ם  לומיברה 

ר  שיעורו  עלם  ססיהמבו או  תינסוכה  רה,זומח,  שהכושל  החברה  יבהתחיט  עלמ,  הוחירוה  המרכזית  ות 

להשוו  בסך  העמלם  לשל הנקי    50%  -ה  ה  של מהרווח   ,יטירבהזכיין  לבלבד    בריטניהב מרכזית  החברה 

 לא קשור  לצד שלישי ומי בינלאהבנק ויקט הפרות הכנסמ 10% -ל והובסך הש עמלה ם התחייבות לבנט לשל

וזאת    אפליקציית "בורסה לייב"הכנסות  מ  3%  -השווה ל  בסך  יםשנתי  ם תמלוגיםלשל  לבנטות  התחייבוכן  

לחדשנותהרשומ  בפועלבחברה    שהתקבל  המענק  לסכום  עד נוס  .ת    6.8.15.2  פיםיסעראו    , פיםלפרטים 

   .התאמה, בלתשקיף 6.9.5.3 -ו 6.7.18.4
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  וספיםנ יםרטפ .7.8

 . פטנטים י כורוע ןורכי דיע, תשדו לן מהולתאי :ףורך התשקיצלה חברה שלדין ה רכיוע .7.8.1

 . 4612002 ,ההרצלי ,(Cבניין ) 10בן א אבאדרות ש 

 .רו"ח ,ך חייקיןמסו KPMG  :ףיקשתה  ךלצור רהחבהחשבון של י הארו .7.8.2

  .609אר תא דו ,17 ארבעההרחוב  

   .0266883 ,תל אביב, 33 דילטשושדרות ר  :רההחבשל  רשוםד ה שרהמ .7.8.3



 1 -ח  

 ונושאי משרה בכירה בעלי עניין    - 8פרק 

   בחברה תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה 8.1

פירוט   8.1.1 בשליטתה  החברה  התחייבה  שו/או    של התגמולים שניתנולהלן  חודשים שנסתיימה   שלושהולתקופה של    2020,  2019נים  בשלשלם  או תאגיד 

או בתאגיד בשליטתה, שניתנו להם בקשר   חברהלכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה ב ,2021, מרץב 31ביום 

וכן לכל אחד מבעלי העניין   ,ם ניתנו על ידי אחרובין א  חברה בין אם התגמולים ניתנו על ידי הלפי העניין,  או בתאגיד בשליטתה,    חברהעם כהונתם ב

בשליטתהבחברה, אם התגמו ידי החברה או בתאגיד  על  לו  ניתנו  בין אם   לים  בשליטתה,  כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד  בקשר עם שירותים שנתן 

  של האחרונים ודוחות הפרופורמה השנתיים  פרופורמהה דוחות בסיס על, מעביד ובין אם לאו, ואף אם אינו נושא משרה בכירה -מתקיימים יחסי עובד 

   :החברה

  :0212, מרץב 13 ביום סתיימהנ אשרחודשים  שלושהשל  בתקופה

 תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבלי התגמולים 

 סה"כ 

 תפקיד  שם ( "חש)ב
היקף  

 משרה

שיעור החזקה  

 חברהבהון ה 
 מענק (1)שכר

תשלום מבוסס  

 מניות 

דמי 

 ניהול

דמי 

 ייעוץ
 ריבית אחר  עמלה

 דמי

 שכירות
 אחר 

 95,544 - - - - - - - - - 95,544 50% 80% מנכ"ל כץ אדי

 99,000 - - - - - - 99,000 - - - 50% 100% סמנכ"ל טכנולוגיה  גיא עמר

Oleksandra 

Usiemwanta 
 38,184 - - - - - - 38,184 - - - - 100% "ל תפעול  סמנכ

 כץ חניתה
מנהלת מערך שיתופי פעולה  

 וקשרי לקוחות 
100% (2)  43,485 - - - - - - - - - 43,485 
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 : 2020בשנת 

 תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבלי התגמולים 

 סה"כ 

 תפקיד  שם ( ש"ח)ב
היקף  

 משרה

שיעור החזקה בהון  

 חברה ה
 מענק (1)שכר

תשלום מבוסס  

 מניות 
 דמי ניהול 

דמי 

 ייעוץ
 ריבית אחר  עמלה

 דמי

 שכירות
 אחר 

 334,601 - - - - - - - - - 334,601 50% 80% מנכ"ל אדי כץ

 182,000 - - - - - - 182,000 - - - 50% 100% סמנכ"ל טכנולוגיה  גיא עמר 

Oleksandra 

Usiemwanta 
 132,768 - - - - - - 132,768 - - - - 100% "לית תפעול  סמנכ

 כץ חניתה
וקשרי  מנהלת מערך שיתופי פעולה 

 לקוחות 
100% (2) 101,010 - - - - - - - - - 101,010 

 : 9201 בשנת

 תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבלי התגמולים 

 סה"כ 

 תפקיד  שם ( ש"ח)ב
היקף  

 משרה

שיעור החזקה בהון  

 חברה ה
 מענק (1)שכר

תשלום מבוסס  

 מניות 
 דמי ניהול 

דמי 

 ייעוץ
 ריבית אחר  עמלה

 דמי

 שכירות
 אחר 

 32,000 - - - - - - - - - 32,000 50% 80% מנכ"ל אדי כץ

 72,200 - - - - - - 72,200 - - - 50% 50% סמנכ"ל טכנולוגיה  גיא עמר 

Oleksandra 

Usiemwanta 
 55,855 - - - - - - 55,855 - - - - 100% תפעול   ית"לסמנכ

 
 השתלמות מנהלים וקרן סלולרי, ביטוח  טלפוןלשכר, רכב,  נלוות חודשית, הוצאות משכורת כולל השכר  (1)
 ניירות ערך.הגב' כץ, הינה בת זוגו של מר כץ, מבעלי השליטה בחברה המכהן כמנכ"ל החברה ודירקטור בה, ונחשבים כמחזיקים יחד, כהגדרת מונח זה בחוק  (2)
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  המנויים בטבלאות שלעילפרטים נוספים אודות התגמולים  8.1.2

  קבוצההות , מנכ"ל חבראדי כץמר  של העסקהכהונה ו תנאי 8.1.2.1

המרכזיתהתקשרה    ,2019,  ביולי   1  ביום מר    החברה  כץעם  מבעלי אדי   ,

בקשר   "(הסכם ההעסקה"  -)בסעיף זה    בהסכם העסקה  השליטה בחברה,

היה , לפיו,  2019בנובמבר,    1החל מיום    המרכזית  לתפקידו כמנכ"ל החברה

מר   של  כץזכאי  בסך  ברוטו(  )במונחי  חודשי    לחודש   ש"ח  16,000-כ  לשכר 

של   משרה  מיום    80%בהיקף  )במונחי   2020,  נוארבי  1והחל  חודשי  לשכר 

 .  ש"ח 26,000ברוטו( בסך של 

כץ    הודיע  ,2021במאי,    26ביום   המרכזית  מר  להשלמת   בכפוף  כילחברה 

על המוצעים  הערך  ניירות  התשקיף,  -הנפקת    תחובו  כל  על  מוותר  הואפי 

  עליהם   לוותר  ניתן  לא  אשרהעסקה    תנאי)למעט    נלוויםהתנאים  הו  שכרה

דין(  -על כל  ההעסקה    בהתאםפי  כ ב  ,לזכותו  נצברושלהסכם  של  -סך 

 .  לו  מוטרם שולנכון ליום הודעתו ואשר  "חש  238,000

 של  הכללית  והאסיפהדירקטוריון החברה    ואישר  ,2021,  באוגוסט  25ביום  

, לתקופה  בהסכם למתן שירותים   עם מר כץ  החברהאת התקשרות    החברה

על דין-המותרת  שפי  ב  ייכנס,  הנפקת  מועד  לתוקף  הערך  השלמת  ניירות 

בבורסה  םורישומ  תשקיףהפי    -לעהמוצעים   הליך שינוי    למסחר  והשלמת 

בסעיף  ה המתואר  בקבוצה  בלבד  )  לתשקיף  6.1.2מבנה  זה  הסכם "בסעיף 

ההעסקהלפיו  ,  "(השירותים הסכם  שירותים  י  ,חלף  לחברה  כץ  מר  עמיד 

 .משרה 100%בהיקף של 

ש"ח   60,000בסך    תמורה   כץלמר    החברה, תשלם  השירותיםבתמורה למתן  

  2022בינואר,    1והחל מיום    2021במהלך שנת    בתוספת מע"מ כדיןלחודש  

"( כנגד קבלת חשבונית מס  ניהול דמיזה בלבד " בסעיף) ש"ח 75,000סך של 

הניהול  .דיןכ לתוקף    ישולמו  דמי  כניסתו  ממועד  החל  בחודשו,  חודש  מדי 

הסכם   ההשירותיםשל  מהיום  יאוחר  לא  בגין   10-,  קלנדרי  חודש  לכל 

 דרי הקודם.החודש הקלנ

זכאי    כץ  מר,  בנוסף   מתן   במסגרת  ידו  על  שהוצאו  הוצאות  להחזריהיה 

רק,    לחברה  השירותים לא  אך  ושהות( )לרבות  לינה  טיסה,  ,  הוצאות 

   .מתאימות קבלות הצגת כנגד החברה למדיניות בהתאם

הסכםיהיו  הצדדים   את  להביא  מר    השירותים  רשאים  סיום  כץ  של  לידי 

 . חודשים 6בכל עת ולאחר הודעה מוקדמת בת 

של  ל  כול  השירותים  הסכם  בעסקי  להתחרות  שלא  כץ  מרהתחייבות 

 .ההסכםחודשים לאחר תום  12ועד  ההסכם תקופתב החברה
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  לשיפוי   להתחייבות,  לפטור  זכאייהיה    ,משרה בחברה  כנושא  ,כץ מר,  בנוסף

  החברה   של  ההתאגדות  לתקנון   בהתאם  משרה  נושאי  אחריות  ולביטוח

  ונושאי   הדירקטורים  לגבי   בחברה   וכנהוג  החברה  של  התגמול  ולמדיניות

 בה. המכהנים המשרה

 כץכמו כן, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי מר  

למענק זכאי  להנפקה  יהיה  השווה  בסכום  לאחר  ש"ח  600,000  -,  בסמוך   .

על המוצעים  הערך  ניירות  הנפקת  למסחר -השלמת  ורישומם  התשקיף  פי 

 לתשלום מענק ההנפקה.   כץ בבורסה, יהיה זכאי מר 

 :בהתאם למפורט להלןמר כץ יהיה זכאי למענק שנתי,  בנוסף,

בהכנסה  /בשנה   התקשרויותכמות   קריטריונים  יעד   סוג גידול 
 אירועים רשימת / ( ARR החוזרת השנתית) 

  סכום
 המענק

)במונחי  
חודשי   מס' 
 שכר ברוטו( 

  יעד
  חברה

 ( מדידים) 

לבנט  של  התקשרות 
, בהסכם מחייב עם לקוח

 גופים   או  בנקים  כגון
 אחרים  פיננסיים

0-1   0 

2 1 

3 2 
 3 ומעלה  4

החוזרת  בהכנסה  גידול 
 ( ,  ARR)השנתית 

 זה   מונח  כהגדרת
 שיבחן   התגמול  במדיניות

הקלנדרית  השנה  עבור 
   שחלפה

0-49.99%   0 
50%-99.99% 1 

100%-149.99% 2 
 3 ומעלה  150%

 3 .ר. ל שיקול דעת  מדיד  לא
גיוס    ביצוע מענק מיוחד  מדיד  השקעות/רכישות חדשות מהותיות, 

בהיקף של   הון או חוב בדרך של הנפקה לציבור
ל ש"ח  10  -מעל  מניות  מיליון  של  מכירה   ,

עיקר   של  מכירה  או  לבורסה  מחוץ  החברה 
שלישי/ לצד  החברה  למכירת    הסכםפעילות 

חברות  /אפליקציה  של  מוצר/תוכנה 
 ואסטרטגי  מהותיהקבוצה/הסכם שיתוף פעולה 

4 

 

ה  יחושב   ARR-ב  הגידול השוואת  ידי  ההכנסה    ARR  -על  על  בהתבסס 

( החודשית  בMRR") (Monthly Recurring Revenuesהחוזרת   חודש "(( 

ה לעומת  מסוימת  בשנה  ה  ARR  -דצמבר  על  בחודש   MRR  -בהתבסס 

 דצמבר לשנה הקודמת.

 

)מדידים(    המענקלקבלת    תנאיה חברה  ביעדי  עמידה    לכך  כפוף בלבד  בגין 

מסוג    יחדיו  הקריטריונים   שני  בגיןלמר כץ הזכאות לקבלת מענק    תקוםש

  .קריטריון זה

יובהר, כי כל התנאים בקשר עם המענק השנתי הינם ויהיו בהתאם ובכפוף  

בגינם,   התשלום  עיתוי  זה  ובכלל  התגמול,  במדיניות  של לקבוע  הזכות 

   התקרה של המענק וכיוב'.דירקטוריון החברה להפחית את סכום המענק 
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שנת  עבור  יעדים  הינם  לעיל,  בטבלה  המנויים  התנאים  ספק,  הסר  למען 

-על  המותרת  ההתקשרות  תתקופ  במהלך  יהלאחר  שנה  כל  עבורב  כןו  2022

 .  דיןפי 

כי   יובהר,  של  עוד  והעסקתו  כהונתו  כץתנאי  יהיו    מר  ולא  בתוקף  יהיו 

ת תקופ, במשך  על ידי האורגנים המוסמכים בחברה  טעונים אישור מחדש

על  ההתקשרות דין-המותרת  תנאי   , פי  גם    םכאשר  לחול  ימשיכו  אם  אלו 

מר כץ ישתנה ליו"ר פעיל חלף מנכ"ל במהלך התקופה   ככל שתפקידו של ו

 הנ"ל. 

 

 מר גיא עמר, סמנכ"ל טכנולוגיה חברות הקבוצה   של כהונה והעסקה תנאי 8.1.2.2

עם  ,  2019בנובמבר,   1ביום   המרכזית  החברה  בהסכם עמר    מרהתקשרה 

  עמר עמיד מר מ"(, לפיו השירותיםהסכם זה בלבד " בסעיף)שירותים  למתן 

של    המרכזית  חברהל בהיקף  למתן    100%שירותים  בתמורה  משרה. 

ש"ח    13,200-לכ  השווהבסך    תמורה  עמרלמר    החברה  משלמת,  השירותים

-לכתמורה בסך השווה    2020בדצמבר,    1מיום    והחלדולר( לחודש    4,000)

33,000  ( בלבד  )(  דולר  10,000ש"ח  זה  ניהו"בסעיף  קבלת לדמי  כנגד   )"

  .דיןחשבונית מס כ

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של   ,2021,  באוגוסט  25ביום  

התקשרות   את  עם  החברה  למתן    עמר  מרהחברה  ,  שירותים בהסכם 

ניירות השלמת הנפקת  מועד  לתוקף ב  ייכנס, ש פי דין -המותרת עללתקופה  

בבורסה  םרישומעובר לפי התשקיף ו-על  הערך המוצעים והשלמת   למסחר 

זה בלבד    בסעיף)  לתשקיף  6.1.2הליך שינוי מבנה בקבוצה המתואר בסעיף  

יעמיד מר  חלף הסכם השירותים,  "(,  השירותים החדשהסכם  "   עמר לפיו 

 משרה.  100%בהיקף של  שירותים חברהל

למתן   תשלם  השירותיםבתמורה    60,000בסך    תמורה  עמרלמר    החברה, 

  75,000סך של    2022בינואר,    1והחל מיום    2021במהלך שנת    ש"ח לחודש

בלבד  )  ש"ח זה  ניהול"בסעיף  כדמי  מס  חשבונית  קבלת  כנגד    דמי .  דין"( 

לתוקף של הסכם   ישולמו  הניהול כניסתו  בחודשו, החל ממועד  חודש  מדי 

לכל חודש קלנדרי בגין החודש הקלנדרי    10-, לא יאוחר מהיום ההשירותים

 הקודם.

זכאי    עמר  מר,  בנוסף   מתן   במסגרת  ידו  על  שהוצאו  הוצאות  להחזריהיה 

רק,    לחברה  השירותים לא  אך  ושהות( )לרבות  לינה  טיסה,  ,  הוצאות 

 . מתאימות קבלות הצגת כנגד החברה למדיניות בהתאם
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השירותים    עוד בהסכם    רילוקיישן   תלחביל  זכאי  יהיה  עמר  מר  כינקבע 

באוקראינה   הוצאות,  אשר תכלול החזר  למחיה  ביטוח  בגין  שכ"ד, אש"ל, 

 .  לחודש דולר 2,500של  כולל כוםהוצאות שונות בסובריאות 

של  ל  כול  החדשהשירותים    הסכם   להתחרות   שלא  עמר  מרהתחייבות 

 .ההסכםחודשים לאחר תום  12ועד  ההסכם תקופתב החברה בעסקי

צד סיבה    כל  מכל  הניהול,  שירותי  מתן  את  עת  בכל  להפסיק  רשאי  יהיה 

 חודשים מראש.  6שהיא, במתן הודעה של 

בחברה  כנושא  עמר,  מר,  בנוסף  להתחייבות,  לפטור  זכאייהיה    ,משרה 

 של  ההתאגדות  לתקנון  בהתאם  משרה  נושאי  אחריות  ולביטוח  לשיפוי

 הדירקטורים  לגבי  בחברה  וכנהוג  החברה  של   התגמול  ולמדיניות  החברה

 בה.  המכהנים המשרה ונושאי

 בנוסף, מר עמר יהיה זכאי למענק שנתי, בהתאם למפורט להלן: 

בשנה/    כמות קריטריונים  יעד   סוג בהכנסה  התקשרויות  גידול 
 רשימת אירועים / ( ARR החוזרת השנתית) 

סכום  
המענק 

)במונחי  
חודשי   מס' 
 שכר ברוטו( 

יעד  
חברה  

 )מדידים( 

התקשרות של לבנט 
, בהסכם מחייב עם לקוח

כגון בנקים או גופים  
 פיננסיים אחרים 

0-1   0 

2 1 

3 1.5 
 2 ומעלה  4

גידול בהכנסה  לפי  
 ,  ARR)החוזרת השנתית ) 

0-49.99%   0 
50%-99.99% 1 

100%-149.99% 1.5 
 2 ומעלה  150%

 2 ל.ר.  שיקול דעת  לא מדיד 
גיוס  ביצוע השקעות/רכישות חדשות מהותיות,   מיוחד מענק  מדיד 

בהיקף של   בדרך של הנפקה לציבוראו חוב    הון
ל ש"ח  10  -מעל  מניות  מיליון  של  מכירה   ,

עיקר   של  מכירה  או  לבורסה  מחוץ  החברה 
שלישי לצד  החברה  למכירת  /פעילות  הסכם 

חברות   של  אפליקציה/מוצר/תוכנה 
 טרטגי הקבוצה/הסכם שיתוף פעולה מהותי ואס

4 

 

ה  יחושב   ARR-ב  הגידול השוואת  ידי  ההכנסה    ARR  -על  על  בהתבסס 

( החודשית  בMRR") (Monthly Recurring Revenuesהחוזרת   חודש "(( 

ה לעומת  מסוימת  בשנה  ה  ARR  -דצמבר  על  בחודש   MRR  -בהתבסס 

 דצמבר לשנה הקודמת.

)מדידים(    המענקלקבלת    תנאיה חברה  ביעדי  עמידה    לכך  כפוף בלבד  בגין 

מסוג   יחדיו  הקריטריונים  שני  בגיןהזכאות לקבלת מענק    עמרלמר    שתקום 

 . קריטריון זה

יובהר, כי כל התנאים בקשר עם המענק השנתי הינם ויהיו בהתאם ובכפוף  

בגינם,   התשלום  עיתוי  זה  ובכלל  התגמול,  במדיניות  של לקבוע  הזכות 
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המענק,   סכום  את  להפחית  החברה  של השנתית  התקרה  דירקטוריון 

  המענק וכיוב'.

יעדים   הינם  לעיל,  בטבלה  המנויים  התנאים  ספק,  הסר   שנת   עבורלמען 

פי  -על  המותרת  ההתקשרות  תתקופ  במהלךשנה לאחריה    כל  עבורוב  2022

 .דין

והעסקה    תנאי 8.1.2.3 תפעול  Oleksandra Usiemwantaהגב'    שלכהונה  סמנכ"ל   ,

 האוקראיניות החברות לית"ומנכ הקבוצה חברות של

עם  ,  2019ביולי,    1ביום   המרכזית  החברה   Usiemwantaהגב'  התקשרה 

למתן   "  בסעיף)שירותים  בהסכם  בלבד  לפיו  השירותיםהסכם  זה   ,)"

של    המרכזית  חברה ל   Usiemwantaהגב'  העמידמ בהיקף    100%שירותים 

למתן    משרה. גב' ל  המרכזית  החברה   משלמת,  השירותיםבתמורה 

Usiemwanta  לחודש דולר  3,750)"ח  ש  12,375-לכ   השווהבסך    תמורה  ) 

הנפקת  ל ובכפוף   הערך  השלמת  ו-על  המוצעיםניירות  התשקיף  עובר  פי 

בבורסה  םרישומל המתואר    למסחר  בקבוצה  מבנה  שינוי  הליך  והשלמת 

לכ  6.1.2בסעיף   השווה  בסך  תמורה  המרכזית  החברה  תשלם  -לתשקיף, 

19,800  ( בכל עת את הסכם  .דולר(  6,000ש"ח  רשאי להפסיק  יהיה  צד  כל 

 . יום מראש  30השירותים, מכל סיבה שהיא, במתן הודעה של 

בחברה  תכנושא  ,Usiemwantaהגב'    בנוסף ,  לפטור  תזכאיתהיה    ,משרה 

  לתקנון   בהתאם  משרה  נושאי  אחריות  ולביטוח   לשיפוי  להתחייבות

  לגבי   בחברה  וכנהוג  החברה  של   התגמול  ולמדיניות  החברה  של  ההתאגדות

 בה. המכהנים המשרה ונושאי הדירקטורים

כץ   8.1.2.4 אדי  מר  של  אשתו  כץ,  חניתה  הגב'  של  העסקה    החברה  עםהסכם 

 המרכזית 

הגב' חניתה כץ, אשתו   עםהמרכזית    החברה  התקשרה,  2020,  ביוני  1  ביום

בהסכם  בחברה,  ומבעלי השליטה  הקבוצה  חברות  מנכ"ל  כץ,  אדי  מר  של 

זה   )בסעיף  כמנהלת מערך  ההעסקה  הסכם"  -העסקה  "( בקשר לתפקידה 

פעולה   בישראלושיתופי  לקוחות  זכאיקשרי  לפיו,   חודשי   לשכר  כץ'  גב  ת, 

לחודשש  12,000  של  בסך(  ברוטו)במונחי   מיום    "ח    2021ולי,  בי  1והחל 

. כמו כן, זכאית הגב' כץ לקבלת ש"ח לחודש   15,000תהיה זכאית לסך של  

ברוטו בגין כל עובד חדש שיגויס בהצלחה עבור  דולר    400לעמלה בסך של  

 . לקוחות החברה המרכזית שהגיעו באופן ישיר דרכה

בביטוח גבאת    המרכזיתהחברה    מבטחת   ההעסק ה  הסכםל  בהתאם כץ   '

וקופת    עבורה  מפרישהופנסיוני   המקובלות  ההפרשות  כל  את  חודש  מדי 

 .1963-תשכ"גהלחוק פיצויי פיטורין,  14תגמולים בהתאם לסעיף 
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לגב זכאית  כץ  חופשה    18-'  כי בשנהימי  ההעסקה,  בהסכם  נקבע  עוד   .

הצגת    המרכזית  החברה כנגד  העסקתה  במסגרת  נסיעה  בהוצאות  נושאת 

הוצאות לשם מילוי תפקידה, ובכלל זה טיסה, שהות, אירוח,    וכן  חשבוניות

 .  המרכזית החברה', והכל בהתאם ובכפוף לנהלי וכיובחניה 

  החברה  בעסקי  להתחרות  שלאהסכם ההעסקה התחייבה הגב' כץ    במסגרת

 .כהונתה סיוםחודשים לאחר  12במהלך כהונתה ועד תום  המרכזית

ההע הסכם  את  להביא  רשאים  של  הצדדים  לאחר  גבסקה  סיום  לידי  כץ   '

מוקדמת   העסקה   עלהודעה  הסכם  את  לסיים  הזכות  לחברה  וכן  דין  פי 

 במקרה של נסיבות מיוחדות. מיידיבאופן 

  1הסכם למתן שירותים בין מר רועי כץ, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה לבין החברה  8.1.3

בהסכם לקבלת שירותים כסמנכ"ל הכספים  ,  2021במאי,    1יום  ב התקשרה החברה 

כץ   רועי  זה )  משרה  50%בהיקף של    בלתי קצובהלתקופה  של הקבוצה ממר  בסעיף 

 . "(הסכם השירותים"בלבד 

  לחודש ש"ח    20,000בסך    תמורה  כץלמר    החברה, תשלם  השירותיםבתמורה למתן  

( כדין  מע"מ  בלבד  בתוספת  זה  ניהול" בסעיף  כ "(  דמי  מס  חשבונית  קבלת   . דיןכנגד 

הסכם    ישולמו   הניהול  דמי של  לתוקף  כניסתו  ממועד  החל  בחודשו,  חודש  מדי 

 לכל חודש קלנדרי בגין החודש הקלנדרי הקודם. 10-, לא יאוחר מהיום ההשירותים

זכאי    כץ  מר,  בנוסף  השירותים   מתן  במסגרת  ידו  על  שהוצאו  הוצאות  להחזריהיה 

   .מתאימות קבלות הצגת כנגד החברה למדיניות בהתאם, לחברה

הסכם  יהיוהצדדים   את  להביא  מר  השירותים    רשאים  עת כץ  של  בכל  סיום  לידי 

 חודשים.  3ולאחר הודעה מוקדמת בת 

 תקופת ב  החברה  בעסקי  להתחרות  שלא  כץ   מרהתחייבות של  ל  כול  השירותים  הסכם

 .ההסכםחודשים לאחר תום  12ועד  ההסכם

 ולביטוח   לשיפוי  להתחייבות,  לפטור  זכאייהיה    ,משרה בחברה  כנושא  כץ,  מר,  בנוסף

  של   התגמול  ולמדיניות  החברה  של  ההתאגדות  לתקנון  בהתאם  משרה  נושאי  אחריות

 בה.  המכהנים המשרה ונושאי הדירקטורים לגבי בחברה וכנהוג החברה

מר   זכאי  כן,  שנתיים  כץכמו  מענקים  החברה  לקבלת  ביעדי  עמידה   ובשיקול   )בגין 

לקבוע בהתאם  בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים של החברה ו ,  ( ומענק מיוחדדעת

 של החברה, כפי שתקבע מעת לעת. מדיניות התגמול ב

 
  00010,  -בסך של כ  פיננסים  יםשירות  הקבוצה  לחברות  מעניק  כץ  מר  של  קרובו  של, כי משרד רואה חשבון  יצוין     1

 ש"ח לחודש.
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דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה,    ישרוא,  2021,  באוגוסט  25ביום  

בכפוף הנפקת    כי  המלהשלמת  הערך  ו-על  וצעיםניירות  התשקיף  לפי    ם רישומ עובר 

בבורסה כץ  למסחר  למר  יוקצו  לא  141,427,    ןמה  ת אח  כל  אשרות  רשומ  אופציות 

  לתכנית   בהתאם.נ.,  ע  ללא  החברה  של   אחת  רגילה  למניה  למימוש  נתניתתהיה  

 . לתשקיף 3.8.6ף סעי ורא ,נוספים לפרטים. בחברה משרה ונושאי לעובדים אופציותה

  דירקטוריםלגמול ת 8.1.4

כץה"ה  ,  בחברה  המכהנים  הדירקטורים,  התשקיף  לתאריך  נכון כהן, אדי  גיא  ,  דני 

פינגר  ,עמר דורסט ו  קרן  -מאיה  בגין    לתגמול  זכאים  אינם  2מיבר  מהחברה  כלשהו 

להשלמת    בכפוףמר דני כהן אשר    , למעטכהונתם כדירקטורים בדירקטוריון החברה

המוצעיםהנפקת   הערך  ופי  -על  ניירות  להתשקיף  בבורסה  םרישומעובר    למסחר 

  של החברהלמניות רגילות  ת למימוש  וניתנה  רשומותלא  אופציות    230,852  יוקצו לו

ע.נ. בחברה,  ללא  משרה  ונושאי  לעובדים  האופציות  לתכנית  בהתאם  בהתאם , 

  . 2021,  באוגוסט  25  מיוםלאישור דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  

 לתשקיף.   3.8.6נוספים, ראו סעיף לפרטים 

דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  ,  2021,  באוגוסט  25  ביום אישרו 

למסחר   םורישומפי התשקיף  -על  ניירות הערך המוצעיםלהשלמת הנפקת    בכפוףכי  

דמי    הדירקטורים  לכלל  שישולמו  התגמולים,  בבורסה אינם מקבלים שכר או  אשר 

  בתקנות  קבועכ"  הקבוע"סכום  ה  בגובה   יהיושיכהנו מעת לעת,  ניהול מהחברה, כפי  

תקנות )"  2000-"סהתש(,  חיצוני  לדירקטור  והוצאות  גמול  בדבר)כללים    החברות

   .גמולה לתקנות בהתאם הוצאות להחזר הדירקטורים יהיו זכאים ,כן וכמ ."(הגמול

   בכירה נושאי משרהדירקטורים ופטור  8.1.5

האסיפה הכללית של החברה  ו  דירקטוריון החברה  אישרו,  2021,  באוגוסט  25ביום  

הנפקת   להשלמת  בכפוף  המוצעיםלהעניק,  הערך  ורישומם  תשקיף  הפי  -על  ניירות 

בבורסה ללמסחר  ו,  המשרה  דירקטורים  ו/או הבכירה  נושאי  המכהנים  בחברה, 

בעקיפין,  , ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או  בחברהשיכהנו מעת לעת  

לבעל לרבות  קשורות,  בחברות  ו/או  בנות  בחברות  לנמנים    יו/או  ו/או  בה  השליטה 

 "(.הפטור כתבלפרק זה )" 'א  נספחכ, כתב פטור בנוסח המצורף  םעמ

 בכירה  נושאי משרהדירקטורים ושיפוי  8.1.6

ו  ,2021,  באוגוסט  25ביום   דירקטוריון החברה  הכללית של החברה    האסיפהאישרו 

הנפקת   להשלמת  בכפוף  המוצעיםלהעניק,  הערך  ורישומם    תשקיףהפי  -על  ניירות 

בבורסה ללמסחר  ו,  המשרה  דירקטורים  ו/או הבכירה  נושאי  המכהנים  בחברה, 

שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין,  

 
עם    המירות  ותהלווא  הסכמי  אודות  לפרטים     2 החברה  מר    דורסט  רפי  מרו  דורסט'  הגבשחתמה  של  ועם אחותו 

 .לתשקיף  6.7.18.5 -ו 3.3.1  פים, ראו סעיוהסכם שירותים של בין לבנט לבין מר דורסט דורסט
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לבעל לרבות  קשורות,  בחברות  ו/או  בנות  בחברות  לנמנים    יו/או  ו/או  בה  השליטה 

 "(.כתב השיפוילפרק זה )" ב'נספח בנוסח המצורף כ  שיפוי , כתב םעמ

    בכירה משרה נושאי אחריות ביטוח 8.1.7

האסיפה הכללית של החברה, החברה ו  דירקטוריון  ואישר  ,2021,  באוגוסט  25ביום  

הנפקת   להשלמת  המוצעיםבכפוף  הערך  למסחר ורישומם  תשקיף  הפי  -על  ניירות 

של    ,בבורסה מקצועית  אחריות  לביטוח  בפוליסה  החברה  של  התקשרותה  את 

שיכהנו מעת לעת בחברה, המכהנים ו/או  בחברה,  בכירה    משרהנושאי  דירקטורים ו

בחברות  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בעקיפין,  ו/או  במישרין  בשליטתה,  בחברות  ו/או 

לבעל לרבות  לנמנים    יקשורות,  ו/או  בה  החברות   םעמ השליטה  לחוק   בהתאם 

פי -ממועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים עלשתחילתה    חודשים  12  לתקופה

  ליון מי 5 -כ של עדכולל  בסכוםבגבולות אחריות , ורישומם למסחר בבורסה התשקיף

  למקרה ולתקופה. דולר

   מדיניות תגמול 8.1.8

  של החברה  דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית  ואישר  ,2021,  באוגוסט  25  ביום

תקנה   להוראות  מדיניות   1בהתאם  לקבוע  החובה  לעניין  )הקלות  החברות  לתקנות 

התשע"ג תגמול  2013-תגמול(,  מדיניות  לסעיף  ,  לחברה בהתאם  לתקנות  2פטורה  א 

בהתאם לתקנות לעיל, מדיניות תגמול  .  לפרק זה  ג'נספח  בנוסח המצורף כ  האמורות

לציבור,  שלו  ערך  ניירות  לראשונה  המציע  מדווח  תאגיד  של  בתשקיף  המתוארת 

כמדיניות   סעיף  תגמול  תיחשב  לפי  החברות,  267שנקבעה  לחוק  טעונה   יהותהא 

התאגיד   הפך  בו  מהמועד  שנים  חמש  בחלוף  רק  כן,  ציבוריתלחברה  אישור  על   .

התגמול החבר  מדיניות  ממועד    שנים  5  למשך  בתוקפהתיוותר    השל    ם רישומ החל 

 .פי התשקיף-עלניירות הערך המוצעים למסחר בבורסה של 

  עסקאות עם בעל שליטה 8.2

והדירקטורים שלה, להלן פירוט אודות עסקאות עם בעל השליטה או    חברהלמיטב ידיעת ה

שה באישורן,  אישי  עניין  השליטה  שקדמו    חברהשלבעל  השנתיים  במהלך  בהן  התקשרה 

 לתאריך התשקיף או שהן עדיין בתוקף בתאריך התשקיף:

 ת( לחוק החברו4)270העסקאות המנויות בסעיף  .8.2.1

 חברות הקבוצה תגמול למנכ"ל  .8.2.1.1

נוספים   גם לפרטים  )המכהן  החברה  מנכ"ל  של  התגמול  תנאי  אודות 

 לעיל.  8.1.2.1סעיף ראו כדירקטור( ומבעלי השליטה בחברה, 

 



 11 -ח  

 תגמול לסמנכ"ל טכנולוגיה של חברות הקבוצה  .8.2.1.2

של  הטכנולוגיה  סמנכ"ל  של  התגמול  תנאי  אודות  נוספים  לפרטים 

ראו  בחברה,  השליטה  ומבעלי  כדירקטור(  גם  )המכהן  הקבוצה  חברות 

 . לעיל 8.1.2.1סעיף 

 "ל חברות הקבוצה  מנכשל  אשתולתגמול  .8.2.1.3

החברה  מנכ  של   אשתו  של  התגמול  תנאי  אודות  נוספים  לפרטים "ל 

סעיף   ראו  בחברה,  השליטה  ומבעלי  כדירקטור(  גם    8.1.2.3)המכהן 

 לעיל. 

בעלים  הלוואהמרת  הסכם   .8.2.1.4 המרכזית  בין  ת  מבעלי לבין  החברה  חלק 

 השליטה בה 

ה"ה    , 2021יוני,  ב  21ביום   עם  המרכזית  החברה  קשדן  יורי  התקשרה 

עלפורמן,  סרגי  ו המוצעים  ניירות  הנפקת  להשלמת  בכפוף  פי  -אשר 

למסחר  התשקיף בקבוצה    ורישומם  המבנה  שינוי  הליך  והשלמת 

בסעיף   יהיו    6.1.2כמתואר  בהסכם בחברה  השליטה  מבעלילתשקיף,   ,

  375,000לוואת הבעלים בסך של  היומרו מלוא  לפיו בכפוף לאמור לעיל,  

   .חברה המרכזיתבמניות שהוקצו להם לפרמיה על חשבון ובגין ש"ח 

המיידי   הדו"ח  פרסום  עם  בבד  בד  מיידי  בדוח  תודיע    בדבר החברה 

-המוצעים עלתוצאות ההנפקה ועובר לרישום למסחר של ניירות הערך  

 המרת הלוואות הבעלים כאמור לעיל.  , עלפי התשקיף

 בכירה  פטור, שיפוי וביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה .8.2.1.5

אודות תנאי פטור, שיפוי וביטוח אחריות לדירקטורים   לפרטים נוספים

משרה   בחברהבכירה  ונושאי  השליטה  בעלי  וביניהם   ואר  ,בחברה, 

   .לעיל 8.1.7, 8.1.6 ,8.1.5 סעיפים

 הדדי  אשראי הסכם .8.2.1.6

הדדי,פי  -על אשראי  ביום    הסכם  לתוקף    עם ,  2018ליוני,    1שנכנס 

,  המרכזית  החברה,  פורמן  סרגי ,  קשדן  יורי,  עמר  מר ,  כץ  מר החברה,  

,  מי מהם  יעמידו  הצדדיםבהסכמת מי מ  לפיו,  כץ  מר  של  וקרובים  לבנט

 סכום  כל,  ההדדי  האשראי  הסכם  פי-על  .לזה  זה  הלוואות,  לעת  מעת

  מס   בתקנות  הקבוע  בשיעור  שנתית  ריבית  נושא   זו  במסגרת  ועמדהש

נטל    שנתן  להלוואה  הכנסה חברתית    שליטה  בעלאו  בין  ריבית  או 

עוד נקבע בהסכם אשראי הדדי, כי כל צד  .  הקבועה בתקנות מס הכנסה

בהודעה  הצד לו הועמדה ההלוואה    כלפירשאי לדרוש פירעון ההלוואות  
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יום ובכל מקרה לא יוכל מי מהצדדים לדרוש הפירעון   90מוקדמת של  

תיפ  .2022ביוני,    1לפני   הלוואות  מתום  רכלל  יאוחר  לא  שנים    3ענה 

 פי התשקיף.-ממועד השלמת ההנפקה על

בגינה שהעמידה    ,התשקיף  לתאריך  נכון כולל הריבית  סכום ההלוואה, 

  6,000  -ולמר כץ בסך של כ  ש"ח  7,000-כבסך של  הינו  החברה למר עמר  

ההלווא .ש"ח הריביותסכום  כולל  בגינו,  לחברה  שהעמידה    ןת  לבנט 

ולמר עמר ש"ח    82,000-בסך של כבשליטת ה"ה כץ, עמר, פורמן וקשדן  

כ של  ההלומנגד  ש"ח.    59,000-בסך  בגינה  סכום  הריבית  כולל  ואה, 

כץ  לבנט  נטלה  ש כ הינה  ממר  סכום ההלוואה, ש"ח.    423,000-בסך של 

ה"ה  בשליטת  לחברה  המרכזית  החברה  שהעמידה  בגינן  הריבית  כולל 

סכום ההלוואות, כולל  ש"ח.    2,000  -כץ, עמר, פורמן וקשדן בסך של כ

  65,000  -כהינן בסך של   החברה המרכזית נטלה ממר כץהריבית בגינן ש

בסך  ממר פורמן הינן  וש"ח    185,000  -הינן בסך של כ   וממר קשדןש"ח,  

ופורמן סך   קשדן)כאשר מתוך הסכומים של ה"ה    ש"ח  281,000  -של כ

   .(לעיל 8.2.1.4כמפורט בסעיף  לפרמיה"ח יומרו ש  375,000של 

כי   משנהו,  כלפי  התחייבו  עלהצדדים  ההנפקה  להשלמת  פי -בכפוף 

ובכפו בסעיף  ף  התשקיף  בקבוצה כמתואר  הליך שינוי המבנה  והשלמת 

ל  לתשקיף,  6.1.2 ימשיכו  מעבר לא  נוספות  הלוואות  ליטול  או  העמיד 

 לסכומים המתוארים לעיל על פי ההסכם הנ"ל. 

אמ .8.2.1.7 בין  המירה  הלוואה  שיהי  םהותיההסכם  מי  השליטה מ  ושל  בעלי 

 חברה לבין החברה ב

שנחתם   המירה  הלוואה  הסכם  אודות  פורמן, עם  לפרטים  אולגה  הגב' 

פורמן סרגיי  מר  של  עם    אמו  קזדן,  וכן  פאינה  יורי הגב'  מר  של  אמו 

על,  קשדן המוצעים  ניירות  הנפקת  להשלמת  בכפוף  התשקיף -אשר  פי 

בסעיף   כמתואר  בקבוצה  המבנה  שינוי  הליך  לתשקיף,    6.1.2והשלמת 

 לתשקיף.  3.3.1, ראו סעיף הבחבר  השליטה מבעלי ויהי

בדבר   המיידי  הדו"ח  פרסום  עם  בבד  בד  מיידי  בדוח  תודיע  החברה 

-תוצאות ההנפקה ועובר לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על

 פי התשקיף, על המרת הסכמי ההלוואות ההמירות כאמור לעיל. 

 ערבויות .8.2.1.8

ה לחבר  בנקאיים  תאגידים  שהעמידו  אשראימסגרות    להבטחת

וללבנט מבעלי    העמידו,  פעילותן  מימון  לשם  המרכזית  כץ,  אדי  מר 

אשר   קשדן  ויורי  פורמן  סרגי  וה"ה  בחברה  להשלמת השליטה  בכפוף 

על המוצעים  ניירות  המבנה -הנפקת  שינוי  הליך  והשלמת  התשקיף  פי 
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בסעיף    בקבוצה בחברה    לתשקיף  6.1.2כמתואר  השליטה  מבעלי  יהיו 

ראו סעיף   נוספים,  בסעיף זהלתשקיף(    3.7)לפרטים  יחד  :  בלבד  )להלן 

אינן    אשר"(, ללא תמורה וללא הגבלה בזמן, ערבויות אישיות  הערבים"

 סעיף  ראו  ,כאמור  האשראי  מסגרות  אודות  לפרטים.  בסכום  מוגבלות

רבויות בע,  המובטח  האשראי  סך,  התשקיף  לתאריך  נכון.  לתשקיף  6.9.5

 ש"ח.   400,000 -הערבים הינו בסך של כ

כי   להשלמת  ביצוין,  המוצעים  כפוף  הערך  תשקיף הפי  -עלניירות 

בכוונת החברה לסגור את מסגרות האשראי    ורישומם למסחר בבורסה,

הערבויות  לביטול  לפעול  ובהתאם  ההנפקה,  תמורת  מתוך  כאמור 

יעו אודות  נוספים  לפרטים  הערבים.  ידי  על  ההנפקה,  שניתנו  תמורת  ד 

 לתשקיף.  5.2ראו סעיף 

   ( לחוק החברות4)270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .8.2.2

 ה  בקבוצ  חברותההסכמים בין  .8.2.2.1

חברות   מתקשרות  עצמן,  לבין  הקבוצה  חברות  בין  היחסים  במסגרת 

הקבוצה בינן לבין עצמן בהסכמים שונים, לרבות הסכמי ניהול, הסכמי  

לחברות   עובדים  ידי  על  שירותים  למתן  והסכמים  הלוואות  שכירות, 

 אחרות בקבוצה. 

   שירותים הניתנים על ידי עובדים .8.2.2.2

על ידי עובד ים של חברה אחת ליתר חברות  שירותים מסוימים ניתנים 

הקבוצה, כמו גם שירותים המתקבלים בחברה אחת על ידי עובדים של 

מבוצעת   אלו  שירותים  עבור  הקבוצה.  בחברות  אחרות  חברות 

 התחשבנות שוטפת בין חברות הקבוצה. 

 תגמול לסמנכ"ל הכספים של הקבוצה  .8.2.2.3

וצה, לפרטים נוספים אודות תנאי התגמול של סמנכ"ל הכספים של הקב

לחברות  פיננסים  שירותים  מעניק  קרובו  של  חשבון  רואה  משרד  אשר 

  סעיף הקבוצה וכן לה"ה אדי כץ וגיא עמר, מבעלי השליטה בחברה, ראו  

 . לעיל  8.1.3

 בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בניירות ערך   תוהחזק 8.3

עניין  לפרטים בעלי  של  החזקות  בדבר  והדירקטורים שלה,  החברה  ידיעת  למיטב    ונושאי , 

או חברות קשורות של   ,החברה  של  בנות  חברות  ,החברה  של  ערךה  בניירות  בכירה  משרה

 . לתשקיף 3.5 סעיף ראו, החברה
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הליך שינוי המבנה בקבוצה אשר בכפוף לכניסתו לתוקף כל בעלי המניות של לבנט   לתיאור

המרכזית    שלו שהחברה    יעבירוהחברה  כך  המרכזית,  ובחברה  בלבנט  מניותיהם  כל  את 

המרכזית   החברה  ושל  לבנט  של  והנפרע  המונפק  ההון  במלוא   השלמת עם    מידתחזיק 

נה לבעלי המניות של החברה המרכזית מיזוג, וזאת בתמורה למניות של החברה שתוקציה

במועד   לבנט    לרישומם   ועובר  התשקיףפי  -על  המוצעים  הערך  ניירות  הנפקת  השלמתושל 

 לתשקיף.  6.1.2, ראו סעיף למסחר



 

 

   - 8לפרק  'אנספח 

 דירקטורים ונושאי משרה  פטורנוסח כתב 

 



  
 

 בע"מ   107גרופ  

 )"החברה"(

 כתב פטור 

 , לכבוד

 _____________ 

נושאי משרה  _________    וביום הואיל   דירקטוריון החברה לאשר מתן התחייבות החברה לפטור עבור  החליט 

  המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין  בחברה,בכירה 

בהתאם לחוק החברות, לרבות לבעל השליטה בה ו/או לנמנים עימם   ,ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות

 "( ולתנאי הפטור המפורטים בכתב זה; חוק החברות)" 1999-תשנ"טה

 גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה;  אישרה____ _____ וביוםוהואיל 

 בחברה;בכירה והואיל והינך מכהן כנושא משרה 

 הננו להודיעך כדלהלן: 

 פטור מאחריות:  .1

בזאת .1.1 אותך  פוטרת  חוזר,,  החברה  בלתי  ובאופן  ו/או   מראש  שנגרם  נזק  לכל  כלפיה,  אחריות  מכל 

 כלפיה.שלך עקב הפרת חובת הזהירות בין במישרין ובין בעקיפין,  לה, אם נגרם ו/או ייגרם, ייגרם

 לעיל בשל כל אחד מאלה: 1.1לא יהיה תוקף לפטור האמור בסעיף  .1.2

 .כלפי החברה או כלפי חברת הבת שלה או חברה שלובה או גוף אחר הפרת חובת אמונים .1.2.1

 חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות בלבד. הפרת  .1.2.2

 ., כמשמעותה מונח זה בחוק החברותהפרת חובת הזהירות בחלוקה .1.2.3

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין. .1.2.4

 . ךאו כופר שהוטל עלי קנס, קנס אזרחי, עיצום כספי .1.2.5



כנגדה, .1.2.6 שתגיש  תביעה  בשל  החברה  שתגיש  שכנגד  תביעה  מסוג  בו    בהליך  מקום  למעט 

התובענה של נושא המשרה הינה לשמירה על זכויות מגן בדיני העבודה שמקורם בדין ו/או 

 . בהסכם עבודה אישי בינו לבין החברה

לזכותך   .2 יעמדו  זה  כתב  לפי  החברה  לזכות  התחייבויות  וזאת  ו/או  בזמן,  הגבלה  ללא  לאחר עיזבונך  גם 

הפטור   ן ובלבד שהפעולות בגינן ניתכנושא משרה בחברה או בחברה אחרת כהגדרתה לעיל,  סיום כהונתך  

כהונתך   בתקופת  ייעשו  ו/או  נעשו  משרהמאחריות  בתקופת   בחברה  כנושא  ו/או  האחרת  בחברה  ו/או 

 .העסקתך בחברה, ללא תלות במועד הגילוי של האירוע בגינו הינך זכאי לפטור לפי כתב פטור זה

   - זה פטורבכתב  .3

 

)לרבות הגדרת   1968-ו/או בחוק ניירות ערך, התשכ"ח כמשמעותו בחוק החברות   -"נושא משרה" 

פעילות החברה ונושאי המשרה    "נושא משרה בכירה"( ו/או כל דין אחר החל על

 , ולרבות עובד החברה. בה

 

ייצוגית,     -"תביעה"  תובענה  נגזרת,  תובענה  פלילית,  תובענה  אזרחית,  תובענה  לרבות 

 בקשות הסדר ותביעות נושים. 

ובלבד   .4 בחברה  משרה  כנושא  כהונתך  סיום  לאחר  גם  לזכותך  יעמדו  זה  כתב  לפי  החברה  התחייבויות 

משרה  כנושא  כהונתך  או  עבודתך  בתקופת  ייעשו  ו/או  נעשו  מאחריות  הפטור  ניתן  בגינן  שהפעולות 

לזכות  בחברה. בנוסף, התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ו

 דירקטורים חליפים שמונו לך כדין. 

זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין,    פטורהתחייבויות החברה על פי כתב   .5

בכתב   כלשהי  הוראה  בין  נועדו. במקרה של סתירה  הוראות דין שלא פטור  לשם התכלית שלה  לבין  זה 

עליה להוסיף  או  לשנותה  עליה,  להתנות  או ניתן  לפגוע  בכך  יהיה  לא  אך  האמורה,  הדין  הוראת  תגבר   ,

 זה.  פטורלגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב 

ניתנת  .6 אינה  והיא  כלשהו  מבטח  לרבות  כלשהו  ג'  צד  לטובת  חוזה  אינה  לפטור  זו  התחייבות  כי  מודגש 

פי  -ח עללהמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבט

 הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור. 

ידי החברה או על ידך, לא יפורשו בשום נסיבות -שום ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על .7

ם פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדי-פי כתב פטור זה ועל-יתור על זכויותיך עלוכו

 המשפטיים והאחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.

זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון  פטור  הדין החל על כתב   .8

כתב פטור זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק   זה.פטור במחלוקות שינבעו מיישום כתב 

 החברות.

 בלשון זכר, אף נקבה במשמע.כל האמור  .9

 



 :ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין

        __________________ 

 בע"מ  107 גרופ          

 אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את הסכמתי לכל תנאיו.

 ______________________ 

        

            ___________ 

 תאריך:  _______________ 



 

 

   - 8לפרק  'בנספח 

 דירקטורים ונושאי משרה  שיפוינוסח כתב  
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 "מ בע  107גרופ  

 )"החברה"(

 

 שיפוי כתב 

 , לכבוד

 __________ 

 

עבור נושאי משרה   שיפוירה לאשר מתן התחייבות החברה להחליט דירקטוריון החב _________  הואיל וביום  

בחברה,  בחברה,  בכירה   בעלי השליטה  נושאי משרה שהינם  בחברה, לרבות  ו/או שיכהנו מעת לעת  המכהנים 

בחברות קשורות, בהתאם  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בעקיפין  ו/או  במישרין  בשליטתה,  בחברות המצויות  ו/או 

 המפורטים בכתב זה;  שיפוי"( ולתנאי החוק החברות)" 1999-תשנ"טהלחוק החברות, 

 

 אישרה גם האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ההחלטה האמורה; _________, והואיל וביום 

 

 בחברה;בכירה כנושא משרה  והואיל והינך מכהן

 

 הננו להודיעך כדלהלן: 

 

 התחייבות לשיפוי  .1

החברה  מבלי לגרוע מזכותה של החברה לשפותך בדיעבד בהתאם למותר בתקנון החברה, מתחייבת בזאת  

 כדלהלן:

אותך   .1.1 שתוטל מראש  לשפות  להלן,  כמפורט  הוצאה,  או  חבות  כל  שתוציא  עליך    נהבשל  עקב  ו/או 

היותך   בתוקף  שתעשה  ו/או  זה(  כתב  תאריך  לפני  פעולותיך  )לרבות  שעשית  משרה פעולות  נושא 

רין  בזכויות, במישו/או נציגה של החברה ולבקשתה בתאגיד אחר כלשהו שהחברה מחזיקה בו  חברהב

 . בעלת עניין בואו בעקיפין, או 
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תן בפשרה נחבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שי .1.1.1

 סוגי מבמישרין או בעקיפין לאחד או יותר    ההקשור  , אושר בידי בית משפטיאו פסק בורר ש

, המהווה חלק בלתי נפרד הימנו המפורטים בתוספת לכתב זה  או כל חלק מהם,  ,האירועים

 ;", בהתאמה(החבות הכספית"-" והתוספת)"

ש .1.1.2 דין,  עורך  טרחת  שכר  לרבות  סבירות,  התדיינות  הליך    תוציאהוצאות  או  חקירה  עקב 

בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב   ךשהתנהל נגד

נגד עליומבלי    ךאישום  ללא    ךשהוטלה  שהסתיים  או  פלילי,  להליך  כחלופה  כספית  חבות 

נגד אישום  כתב  שאינה    ךהגשת  בעבירה  פלילי  להליך  כחלופה  כספית  חבות  בהטלת  אך 

 ;  או בקשר לעיצום כספי דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 -בפסקה זו 

התיק לפי  סגירת    -  "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"

חוק סדר "  -)בסעיף קטן זה    1982-תשמ"בהלחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[,    62סעיף  

הפלילי סעיף  "הדין  לפי  לממשלה  המשפטי  היועץ  בידי  הליכים  עיכוב  או  סדר    231(  לחוק 

   הדין הפלילי;

פלילי" להליך  כחלופה  כספית  להליך    -"  חבות  כחלופה  חוק  פי  על  כספית שהוטלה  חבות 

המינהליות,   העבירות  חוק  לפי  מנהלי  קנס  לרבות  עבירה 1985-תשמ"והפלילי,  על  קנס   ,

 שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר; 

ב בהן בידי בית הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או שתחוי .1.1.3

פלילי   באישום  או  אחר,  אדם  בידי  או  בשמה  או  החברה  בידי  נגדך  שיוגש  בהליך  משפט, 

בעבירה תורשע  שבו  פלילי  באישום  או  תזוכה,  מחשבה   שממנו  הוכחת  דורשת  שאינה 

 ; פלילית

במסגרת הליך מנהלי, כהגדרתו    בשל תשלום עבור נפגעי ההפרה  חבות כספית שהוטלה עליך .1.1.4

 ;"(חוק ניירות ערך)" 1968-תשכ"חה, ()א( לחוק ניירות ערך1נד)א()52, כאמור בסעיף להלן

שהתנהל בעניינך, לרבות הוצאות    , כהגדרתו להלן,הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מנהלי .1.1.5

 ות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין;התדיינות סביר

ש .1.1.6 חוק  תהוצאות  לפי  להליך  בקשר  הכלכלית,  וציא   שהתנהל  1988-תשמ"חההתחרות 

 ;התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין הוצאותבעניינו, לרבות 

פי   .1.1.7 על  נושא משרה  יהיה מותר לשפות  ו/או  בשלהן מותר  הוצאה אחרת אשר  כל חבות או 

ו/או הר שינוי  בשל  כפי שיהיו מעת לעת לרבות  דין,  כל  של איזה  הוראות  ו/או תיקון  חבה 

 ; מהסעיפים המפורטים לעיל

למרות האמור לעיל, לא יינתן לך שיפוי במקרים שבהם אסור על חברה לשפות נושא משרה בה לפי 

סימן ג' לפרק השלישי בחלק השישי של חוק החברות ו/או לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי  

כמו   ;ות ערך, כפי שנוסחם יהיה במועד בקשתך לשיפויבהתאם להוראות חוק ניירו/או  לחוק החברות  

לא יינתן לך שיפוי במקרה של הגשת תביעה שכנגד על ידך כנגד החברה ו/או החברות הבנות ו/או   ,כן

 נגדך. ות הקשורותאו החברות הבנות ו/או החברבעקבות תביעה שתגיש החברה ו/ החברות הקשורות
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)הטלת אמצעי   4)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך(, ח'  3הליך לפי פרקים ח'  -"  הליך מנהלי"

ט' או  מנהלית(  אכיפה  ועדת  בידי  מנהליים  הפסקת   1אכיפה  או  הליכים  מנקיטת  להימנעות  )הסדר 

לעת   מעת  שיתוקן  כפי  ערך,  ניירות  לחוק  בתנאים(  המותנית  לפרק  תנאים,  ד'  סימן  לפי  הליך  וכן 

 . תשיעי בחוק החברות כפי שיתוקן מעת לעת ובכפוף לכל דיןהרביעי בחלק ה

 ."הוצאות ההתדיינות"לעיל, יקראו להלן:   1.1.7עד   1.1.2הוצאות התדיינות, כמפורט בסעיפים 

שהוצאו    על פי כל כתבי השיפוי,  שתשלם החברה לכל נושאי המשרההכולל והמצטבר  סכום השיפוי   .1.2

  1.1.1כמפורט בסעיף    ,כספיתחבות  , בגין  האמורה  טת השיפוישיוצאו להם על ידי החברה על פי החלו

מ  ,לעיל בהנובעת  המפורטים  מהאירועים  יותר  או  על  תוספת,אחד  יעלה  וחמישה   25%  לא  )עשרים 

החברה   של  העצמי  מההון  פי  אחוזים(  הסקורים  ,יםהמאוחד  יםהכספי  ותיה דוחעל  או    , המבוקרים 

בפועל,  של  האחרונים   השיפוי  תשלום  מתן  לפני  שפורסמו  המשרה החברה  מנושאי  אחד  לכל  וזאת 

 (.רבי""סכום השיפוי המ ) ולכולם יחד, למקרה בודד ובמצטבר

הזכות לקבלת    ,יובהר .1.3 ולאחר מיצוי  ומעל,  בנוסף  הינה  נושאי המשרה  כי התחייבות החברה לשיפוי 

בטח/ים מהם רכשה החברה ביטוח לאחריות  סכומי שיפוי כלשהם בגין אירועים ברי השיפוי מאת המ

 נושאי המשרה. 

כי אין בתשלום סכום השיפוי האמור לעיל בכדי לפגוע בזכותך לקבל תגמולי ביטוח בגין    עוד יובהר .1.4

מ עבורך  תקבל  שהחברה  ביטוח,  בחברת  המובטחים  בתוספת,  המפורטים  לעתהאירועים  אם  עת   ,

  רקטורים ונושאי משרה בחברה.תקבל, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות די

למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם )אם וככל   .1.5

שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה, בכפוף לכך כי לא ישולם לך  

בסעיף   כאמור  שיפוי  בת  הוצאה שהינה  או  חבות  בגין  פיצוי  וכי    1.1.1כפל  קבל  ת  שבו  במקרה לעיל 

נושאי  יש ביטוח  פוליסת  כל הסכם שיפוי אחר,  המשרהפוי מאת המבטח של  רוע יבגין הא  או מכוח 

לגבי ההפרש שבין סכום החבות הכספית  ינשוא השיפוי,   ו/או ההוצאות   יךעל  שהוטלהינתן השיפוי 

שהוצא שחויב  תהמשפטיות  המבטח    כאמורבהן,    תאו  מאת  שיתקבל  הסכום  לבין  מכוח  לעיל,  או 

זה לא שיפוי  תחויב בו לפי כתב    שהחברהבגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי  הסכם השיפוי האחר  

 . יעלה על סכום השיפוי המרבי

בה .1.6 משרה  לנושאי  לשלם  תידרש  שהחברה  השיפוי  סכומי  כל  וככל שסך  כלשהו  אם  כאמור במועד   ,

השיפוי  לעיל  1.1.1בסעיף   סכום  על  יעלה  )כפי,  המרבי  השיפוי  סכום  יתרת  על  או  שתהיה   המרבי 

סעיף   לפי  עת(  באותה  יחולק  1.2קיימת  המרבי  ודלעיל,  השיפוי  יתרתו  ,סכום  העניין,או  לפי  בין   , 

פי כתבי השיפוי ולא שולמו להם  -בגין דרישות שהגישו לחברה על  שיהיו זכאים לשיפוי  נושאי המשרה

)"כשיפוי לפני   , באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מנושאי  "(נושאי המשרה הזכאיםאותו מועד 

השיפוי  הזכאים  המשרה   סכום  שבין  היחס  פי  על  יחושב  לבפועל  המשרה שיגיע  מנושאי  אחד    כל 

השיפוי  הזכאים   סכום  ללבין  שיגיע  המשרההכולל  נושאי  במצטברהזכאים  כל  בגין  ,  ,  מועד  באותו 

 .  אלמלא מגבלת סכום השיפוי המרבידרישות אלה, 
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בגובה  לעיל    1.1.1בגין חבות כספית כאמור בסעיף  שילמה החברה סכומי שיפוי לנושא משרה בחברה  

  1.1.1חבות כספית כמפורט בסעיף  בגיןשא החברה בסכומי שיפוי נוספים יסכום השיפוי המרבי, לא ת

באורלעיל,   יאושר  הנוספים  השיפוי  סכומי  תשלום  אם  לאשר אלא  מוסמכים  שיהיו  בחברה  גנים 

על זו  במידה  -הגדלה  החברה,  תקנון  לשינוי  ובכפוף  הנוספים  השיפוי  סכומי  תשלום  במועד  דין  פי 

 פי דין. -ויידרש לשם כך, על

 ההתחייבות לשיפוי על פי כתב זה כפופה לאמור בסעיף זה: מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  .2

   הודעת השיפוי .2.1

 משפטית   ה ו/או דרישה מכל סוג, לרבות תביעמנהלי  הליך  או  לחברה על כל הליך משפטי    עתודי  האת

רתי, לרבות בוררות או גישור ו/או חקירה בידי  צויים כספיים ו/או בקשר לסעד הצה לרבות תביעה לפי

שייפתח נגדך בקשר לכל אירוע בגינו עשוי השיפוי לחול ועל כל  רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך  

בכתבתש  ראההת לך  איום  ימסר  או  חשש  כל  משפטי  או  הליך  מנהלי  לפיו  נגדך  או  בכל    ייפתח  וכן 

מקרה בו מתעורר בלבך חשש סביר בדבר קיומן של נסיבות העלולות לשמש עילה להגשת תביעה נגדך  

  לך לראשונה על כך   עשייוד, וזאת במהירות הראויה לאחר  "(הליך משפטי)"  בתוקף תפקידך בחברה

 . ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, כל מסמך בקשר לאותו הליך ,"(הודעת השיפוי")

כתב   פי  על  הודעת השיפוי בהתאם לאמור לעיל לא תשחרר את החברה מהתחייבויותיה  אי מסירת 

שיפוי זה, למעט במקרה שבו אי מסירת הודעת השיפוי כאמור תפגע מבחינה מהותית בזכויותיה של 

להתגונן ובהיקף    החברה  התביעה  כנגד  בשמך  ו/או  הליך(  באותו  תתבע  היא  שגם  )במקרה  בשמה 

 הפגיעה האמור. 

 הטיפול בהגנה  .2.2

 -כפוף לכך שהדבר אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה  ב .2.2.1

ו/או  משפטי  הליך  אותו  בפני  בהגנתך  הטיפול  את  עצמה  על  לקחת  זכאית,  תהיה  החברה 

הט את  זה  למסור  לצורך  תבחר  דין שהחברה  עורך  לכל  האמור  דין שלא יפול  לעורך  )פרט 

שיתקיימו   בתנאי  בכתב(,  ומנומקות  סבירות  מסיבות  עליך  מקובל  התנאים  כל  יהיה 

 המצטברים הבאים:

לעיל    2.1כאמור בסעיף    שיפויהת  ימים ממועד קבלת הודע  14החברה הודיעה תוך   .2.2.1.1

לצ נדרש  הדבר  אם  יותר  קצרה  תקופה  תגובתך  )או  או  הגנתך  כתב  הגשת  ורך 

 להליך( כי היא תשפה אותך בהתאם לאמור בכתב זה.

לרבות חקירה של רשות מוסמכת,    ,מכל סוגההליך המשפטי כנגדך יכלול תביעה   .2.2.1.2

ו/או בקשה    לפיצויים כספיים תביעה משפטית ו/או תביעה אזרחית לרבות תביעה  

 . לסעד הצהרתי

הנ"ל   ההליך  את  להביא  בכדי  הנ"ל  הטיפול  במסגרת  יפעלו  כאמור  דין  עורך  ו/או  החברה 

 ניהולו. לידי סיום, ימסרו לך דיווח שוטף על התקדמות ההליך וייוועצו עמך בקשר עם 

ידי החברה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום -הדין שימונה על  עורך

היא חייבת לשפות אותך    יהבו החברה לקחה על עצמה את הטיפול בהגנתך כאמור, לא תה

 מך בקשר עם הטיפול המשפטי בהליך.בגין הוצאות שהוצאת על דעת עצ
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הדין, חשש לניגוד עניינים בינך לבין החברה בהגנתך  שייווצר, לדעתך או לדעת עורך    מקום

בפני אותו הליך משפטי ו/או אם התנגדות נושא המשרה לעורך הדין שמינתה החברה תהא  

מבוססת על טעמים סבירים אחרים, תודיע על כך לחברה ו/או יודיע לך עורך הדין האמור 

עורך דין מטעמך לטיפול בהגנתך  על ניגוד עניינים זה, לפי העניין, ואתה תהיה רשאי למנות  

 והוראות כתב שיפוי זה יחולו על ההוצאות שיהיו לך בגין מינוי עורך דין כאמור.

  החברה לא תהא רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי כאמור בדרך של פשרה ו/או הסדר .2.2.2

לחוק    1להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים )כמשמעות הסדר כאמור בפרק ט'

שכתוצאה ממנו תידרש לשלם סכומים שלא תשופה בשלהם על פי כתב שיפוי    ,ערך  תניירו

על שיירכש  ו/או  שרכשה  משרה  נושאי  אחריות  ביטוח  במסגרת  ישולמו  לא  ואף  ידי  -זה 

לפשרה שתושג. כמו כן, החברה לא תהא רשאית   החברה, אלא בהסכמתך המוקדמת בכתב,

הנ"ל ל נשוא ההליך המשפטי  פישור או  להביא את המחלוקת  בוררות או  בדרך של  הכרעה 

אלא  זו  הסכמתך  לתת  תסרב  שלא  ובלבד  בכתב,  לכך,  המוקדמת  בהסכמתך  אלא  גישור, 

מנימוקים סבירים שיימסרו לחברה בכתב. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אף אם תועבר  

,  המחלוקת בהליך המשפטי לפתרון בדרך של בוררות או פישור או גישור או בכל דרך אחרת

 שא בהוצאות הקשורות בכך במסגרת הוצאות כתב שיפוי זה.יהחברה ת

החברה לא תהיה רשאית להביא לסיום ההליך המשפטי הנ"ל בדרך של   ,על אף האמור לעיל .2.2.3

פשרה ו/או הסדר ו/או להביא את המחלוקת נשוא ההליך המשפטי הנ"ל להכרעה בדרך של  

את   לכך  תיתן  אם  אלא  נגדך,  פליליים  אישומים  של  במקרים  גישור  או  פישור  או  בוררות 

ך האמורה בס"ק זה לפי שיקול  הסכמתך מראש ובכתב. אתה תוכל לסרב ליתן את הסכמת

 דעתך הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את אי הסכמתך. 

לטפל   .2.2.4 כאמור,  דין  עורך  כל  ו/או  אותה  שיסמיך  מסמך  כל  על  תחתום  החברה  בקשת  לפי 

בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל. כמו כן, לפי  

כל    באופן מיידי,  החברה,  בהתאם להנחיותשלישי  או לצד  בקשת החברה, תמסור לחברה ו/

 תתבקש.  שו/או ייפוי כוח מסמך 

כי ככל שהחברה ו/או נושא המשרה יהיו עשויים להיות זכאים לשיפוי במסגרת ביטוח  ,יצוין .2.2.5

נושאי המשרה, בקשר עם ההליך, ייעשה מינוי עורך הדין כאמור לעיל, בהתחשב בזכותו של  

עורך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, ולחובות החברה  המבטח לקבוע את זה ותו של 

את  לקבוע  זכאי  המבטח  הביטוח  תנאי  פי  על  אם  במיוחד  הנ"ל,  הביטוח  פי  על  זה  בעניין 

המבטח   יהיה  עלול  שאחרת  באופן  בהליך,  המשרה  נושא  את  שייצג  הדין  ערוך  של  זהותו 

מקרה, בכל  להקטינה.  או  לשיפוי  מהתחייבותו  יכולתה,   להשתחרר  כמיטב  תעשה  החברה 

של נושא   רצונובמסגרת תנאי הביטוח ובכפוף להם, להשפיע על בחירת עורך הדין בהתאם ל

 המשרה.
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ימים מיום קבלת הודעת השיפוי על ידי החברה, כאמור לעיל, החברה לא תיטול על    14במידה שתוך   .2.3

בפני ההליך המשפטי כאמור ו/או אם אתה ת בהגנתך  עורך    י תנגדעצמה את הטיפול  ידי  על  לייצוגך 

בפני החברה(, אתה תה בכתב  רשאי למסור את    היהדין של החברה מטעמים סבירים )אותם תציין 

בהתחשב בזכותו של המבטח לקבוע את זהותו של עורך הדין שייצג ייצוגך לעורך הדין שיבחר על ידך, 

הנ פי הביטוח  על  זה  ולחובות החברה בעניין  בהליך,  נושא המשרה  פי תנאי  כאשר    בפרט"ל,  את  על 

הביטוח המבטח זכאי לקבוע את זהותו של ערוך הדין שייצג את נושא המשרה בהליך, באופן שאחרת 

להקטינה. או  לשיפוי  מהתחייבותו  להשתחרר  המבטח  יהיה  על    עלול  יחולו  זה  שיפוי  כתב  הוראות 

 דין כאמור.  -בגין מינוי עורך י/ההוצאות הסבירות שתישא

החבר .2.4 אם  בסעיף  בין  המפורט  לפי  תפעל  ההוצאות    2.2ה  כל  לכיסוי  תדאג  היא  לאו,  אם  ובין  לעיל 

לעיל באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם    1.1והתשלומים האחרים למיניהם האמורים בסעיף  

ו/או פוליסת   מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על פי האמור בכתב זה   -בעצמך, וזאת  

 לעיל.  2.2, והכל בכפוף לאמור בסעיף וש החברה מעת לעת, אם תרכושהביטוח שתרכ

השיפוי שלך בקשר להליך משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב זה, לא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך   .2.5

בעקבות פשרה או בוררות, אלא אם כן החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות,  

תמנע מלתת את הסכמתה כאמור אלא מטעמים סבירים שינומקו. כמו ואולם החברה לא    לפי העניין

מחשבה   הוכחת  דורשת  שאינה  בעבירה  פלילי  באישום  הודאתך  של  במקרה  יחול  לא  השיפוי  כן, 

 פלילית אלא אם הודאתך קיבלה את הסכמת החברה לכך בכתב ומראש.

 תנאי השיפוי  .3

 שיתוף פעולה עם החברה  .3.1

בכל אופן סביר שידרש ממך על ידי    ,ו/או עם כל עורך דין כאמור לעילאתה תשתף פעולה עם החברה  

משפטי הליך  לאותו  בקשר  טיפולם  במסגרת  מהם  ההוצאות   ,מי  כל  לכיסוי  תדאג  שהחברה  ובלבד 

והתשלומים האחרים למיניהם כאמור לעיל שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך וזאת מבלי  

טח לך על פי האמור בכתב שיפוי זה והכל בכפוף לאמור לעיל. שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המוב

כמו כן תקיים את כל הוראות המבטחים על פי כל פוליסה לאחריות נושאי משרה שהחברה ו/או אתה 

מהם  מי  ידי  על  ממך  שיידרש  סביר  אופן  בכל  המשפטי,  בהליך  התגוננות  עם  בקשר  בה  תתקשרו 

ובלבד שהחברה או חברת הביטוח, לפי העניין תדאגנה   במסגרת טיפולם בקשר לאותו הליך משפטי,

לכיסוי כל ההוצאות שלך שיהיו כרוכות בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, וזאת  

 לעיל.   1בכפוף לאמור בסעיף 

 אי תחולת השיפוי במקרים של שיפוי ו/או ביטוח מצד אחר  .3.2

ים בגין אירוע כלשהו ככל שסכומים כאמור שולמו  החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומ

בחברה   נושאי משרה  ביטוח של אחריות  דרך שהיא במסגרת  בכל  ו/או במקומך  בפועל לך או עבורך 

זולת החברה. מובהר בזאתהסכם  ו/או במסגרת   כלשהו  נושא    ,שיפוי אחר  כי החברה לא תשפה את 

לם לו תשלום בפועל מכח פוליסת ביטוח ו/או  המשרה בקרות מקרה השיפוי, היה ובגין אותו מקרה שו 

הסכם שיפוי אחר, אלא בסכום שהוא מעבר לסכום ששולם מכח פוליסת הביטוח ו/או הסכם השיפוי 

החברה   לנשיאת  הנוגע  בכל  המשרה  נושא  של  מזכויותיו  לגרוע  בכדי  זה  בסעיף  באמור  אין  האחר. 
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ב תגמולי  העברת  ו/או  בפוליסה  הנקובה  העצמית  בגין  בהשתתפות  ממבטחים  החברה  יטוח שקיבלה 

 חבותו של נושא המשרה ו/או הוצאות משפטיות שנשא בהן. 

לעניין התחייבות החברה לשיפוי בגין פעולה שעשית או תעשה בתוקף היותך נושא משרה ו/או מועסק 

בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה ו/או בתאגיד אחר שבו אתה מכהן על פי דרישת 

 "( יחולו גם ההוראות הבאות:התאגיד החייברה )להלן ביחד ולחוד: "החב 

החברה לא תידרש לשלם על פי כתב שיפוי זה סכומים אשר אתה תהא זכאי לקבל ותקבל   .3.2.1

בפועל מהתאגיד החייב במסגרת פוליסת ביטוח שנערכה על ידי התאגיד החייב ו/או על פי 

 ניתנו על ידי התאגיד החייב.התחייבות מראש לשיפוי או על פי היתר לשיפוי ש 

בתוקף תפקידך בתאגיד   .3.2.2 ביטוחי בגין פעולה שעשית  כיסוי  ו/או  דרישתך לקבלת שיפוי  אם 

החייב והעשוי להיות בר שיפוי על פי כתב שיפוי זה, תידחה על ידי התאגיד החייב או חברת 

כומים להם הביטוח של התאגיד החייב, לפי העניין, תשלם לך החברה על פי כתב שיפוי זה ס 

את   לחברה  תמחה  ואתה  אלו  לסכומים  זכאי  תהא  אם  זה,  שיפוי  כתב  פי  על  זכאי  תהא 

פוליסת הביטוח של התאגיד החייב   פי  על  ו/או  זכויותיך לקבלת סכומים מהתאגיד החייב 

דרש לקיום הוראות  י ותסמיך את החברה לגבות סכומים אלו בשמך ככל שהסמכה שכזו ת

ידרש על ידי החברה לצורך המחאת  יהנך מתחייב לחתום על כל מסמך שסעיף זה. לעניין זה  

 זכויותיך האמורות והסמכת החברה לגבות את הסכומים האמורים בשמך. 

צד  .3.2.3 לכל  ו/או  החייב  לתאגיד  להעניק  בכדי  זה  שיפוי  בכתב  אין  כי  מובהר  ספק  הסר  למען 

מ לגרוע  מבלי  אך  לרבות,  החברה,  כלפי  כלשהן  זכויות  אחר  לעיל, שלישי  האמור  כלליות 

זכות לתבוע ו/או לדרוש תשלום כלשהו מהחברה כהשתתפות בשיפוי ו/או בכיסוי הביטוחי  

 שינתן לך על ידי התאגיד החייב בגין פעולה שעשית בתוקף תפקידך בתאגיד החייב.

 תשלום השיפוי  .3.3

החב תנקוט  זה  שיפוי  כתב  פי  על  כלשהו  לאירוע  בקשר  כלשהו  תשלום  לביצוע  בקשתך  בכל  עם  רה 

  הפעולות הנחוצות על פי דין לתשלומו, ותפעל להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש

 .  לרבות אישור בית המשפט ו/או אישור מוסדות החברה, אם וככל שיידרש

 ביניים תשלומי .3.4

עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה   .3.4.1

לעת,   מעת  זה,  לרשותך,  שיפוי  כתב  פי  על  לך  שיגיעו  הוצאות  חשבון  על  את  כמקדמה 

הדרושים להערכתה,הכספים  הכרוכים   ,  למיניהם  האחרים  והתשלומים  ההוצאות  לכיסוי 

 י /ה לא תידרש/באופן שאתלרבות בהליכי חקירה,  ,  או מנהלי   בטיפול באותו הליך משפטי 

 לשלמם או לממנם בעצמך, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות בכתב שיפוי זה.

החברה    כמו .3.4.2   במסגרת  להעמיד  עליך  שיהיה  ערבויות  או  בטחונות  לרשותך  תעמידכן, 

 החלפת   לשם  לרבות,  בבוררות  כולל,  ביניים   החלטותפי  -על  או  המשפטי  בהליך  או  החקירה

, המשפטי  ההליך   או  החקירה   תום  לפני   או  תחילת  לפני  עוד  וזאת,  נכסיך  על  שיוטלו  עיקולים

  השיפוי   סכום  על  יעלו  לא  כאמור  והערבויות  הבטוחות,  הסכומים  כל  שסך  ובלבד,  העניין  לפי

 . המרבי
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  להוצאות  זכאי  שאינך  והתברר,  לעיל  3.4.1  בסעיףהחברה לרשותך מקדמה, כאמור    העמידה .3.4.3

  המחירים  למדד  צמודה  כשהיא,  כאמור  המקדמה  את  לחברה  תחזיר  אתה,  ההתדיינות

  דרישה  עם  וזאת,  בפועל  המקדמה  העמדת  ביום  ידוע  שהיה  האחרון  הישראלי  לצרכן

 . ראשונה

זכאי   3.4.2בסעיף    כאמור  ערבויות  או  בטחונות  החברה  העמידה .3.4.4 שאינך  והתברר  לעיל, 

ניתנו   בגינה  בגין הפעולה  ואתה   הבטחונותלשיפוי  או הערבויות, תגרום החברה לביטולם, 

ידי החברה, ואם הם או חלק מהם מומשו, אתה -תסייע לביטולם ככל שתידרש לעשות כן על

כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן הישראלי האחרון   תחזיר לחברה את הסכום שמומש 

 ה ידוע ביום העמדת המקדמה בפועל, וזאת עם דרישה ראשונה.שהי

 החזרת סכומי שיפוי ששולמו   .3.5

בקשר   .3.5.1 זה  שיפוי  כתב  במסגרת  כלשהם  סכומים  במקומך  או  לך  תשלם  שהחברה  במקרה 

אותם   על  החברה  מאת  לשיפוי  זכאי  שאינך  יתברר  מכן  ולאחר  כאמור,  משפטי  להליך 

שני כהלוואה  אלה  סכומים  יחשבו  ריבית  סכומים,  תישא  אשר  החברה,  ידי  על  לך  תנה 

בשיעור המזערי כפי שיקבע מעת לעת על פי דין על מנת שלא תהווה בידי מקבל ההלוואה 

בגין  מע"מ  בצירוף  לחברה,  הנ"ל  הסכומים  את  להחזיר  עליך  ויהיה  במס,  חייבת  הטבה 

שה תשלומים  הסדר  ולפי  כן  לעשות  ידיה  על  בכתב  לכשתידרש  דין,  פי  על  חברה  הריבית 

 תקבע. 

לך החברה סכום כלשהו מכוח כתב שיפוי זה, ולאחר מכן בוטל החיוב שבגינו שולם    שילמה .3.5.2

הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה שהיא, אתה תמחה לחברה את מלוא זכויותיך להשבה 

של הסכום מאת התובע בהליך ותעשה את כל הנחוץ כדי שהמחאה זו תהיה תקפה והחברה  

תהא פטור מהחזרת הסכום שהזכות להשבתו הומחתה. לא   -כן  תוכל לממשה. משתעשה  

תהיה חייב להחזיר את הסכום, או את חלקן, לפי העניין, בצירוף הפרשי ריבית    -תעשה כן  

 והצמדה, בשיעורים ולתקופה שלפיהם תהא זכאי להחזר הסכום מאת התובע.

 - בכתב שיפוי זה .4

החברות   -"נושא משרה"  בחוק  הגדרת    כמשמעותו  )לרבות  ערך  ניירות  בחוק  ו/או 

החברה    "נושא  פעילות  על  החל  אחר  דין  כל  ו/או  בכירה"(  משרה 

 , ולרבות עובד החברה.ונושאי המשרה בה

כל הפעולות שנעשו   - "או כל נגזרת שלה"פעולה"  ובין במחדל לרבות  בין במעשה  פעולה משפטית 

ב העסקתך  בתקופות  זה  שיפוי  כתב  מועד  לפני  ידך  ו/או על  חברה 

בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או בתקופות כהונתך כנושא 

ו/או   החברה  של  קשורות  ו/או  בנות  בחברות  ו/או  בחברה  משרה 

בתאגיד אחר בו אתה מכהן על פי דרישת החברה, אך למעט הפעולות 

 הבאות:
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כלפי החברה (1) חובת אמונים  או    הפרת  כלפי חברת הבת שלה  או 

אם פעלת בתום לב והיה לך יסוד  אלא, ף אחרחברה שלובה או גו

החברה בטובת  תפגע  לא  שהפעולה  להניח  בת   סביר  חברה  או 

 ; אחר או גוף שלובהאו חברה שלה 

בפזיזות,   (2) או  בכוונה  שנעשתה  זהירות  חובת  אם  הפרת  למעט 

 ד;נעשתה ברשלנות בלב

 פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; (3)

 ; עליך  שהוטלו כופר או כספי עיצום, אזרחי קנס, קנס (4)

תובענה      -תביעה" " נגזרת,  תובענה  פלילית,  תובענה  אזרחית,  תובענה  לרבות 

 ייצוגית, בקשות הסדר ותביעות נושים. 

 כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.

ובלבד   .5 בחברה  משרה  כנושא  כהונתך  סיום  לאחר  גם  לזכותך  יעמדו  זה  כתב  לפי  החברה  התחייבויות 

הפעולות בגינן ניתן השיפוי נעשו ו/או ייעשו בתקופת עבודתך או כהונתך כנושא משרה בחברה. בנוסף,  ש

התחייבויות החברה לפי כתב זה יעמדו לזכות יורשיך על פי דין, לרבות עיזבונך ולזכות דירקטורים חליפים  

 . , באם הינך מכהן כדירקטור בחברהשמונו לך כדין

כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל המותר על פי דין,  התחייבויות החברה על פי   .6

לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב שיפוי זה לבין הוראות דין שלא ניתן  

לגרוע   לפגוע או  בכך  יהיה  הדין האמורה, אך לא  הוראת  תגבר  להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, 

 פן של שאר ההוראות בכתב שיפוי זה. מתוק

ניתנת    ,מודגש .7 אינה  והיא  כלשהו  מבטח  לרבות  כלשהו  ג'  צד  לטובת  חוזה  אינה  לשיפוי  זו  התחייבות  כי 

פי -להמחאה, ולא תהא לכל מבטח זכות לדרוש השתתפות של החברה בתשלום אשר לו מחויב מבטח על

 הסכם ביטוח שנערך עימו, למעט השתתפות העצמית הנקובה בהסכם כאמור. 

ביל את החברה או למנוע ממנה להגדיל את סכום השיפוי המרבי בשל אירועים אין בכתב שיפוי זה כדי להג .8

פי פוליסת ביטוח אחריות נושאי המשרה יוקטנו, בין מחמת  -נשוא השיפוי, בין מחמת שסכומי הביטוח על

שהחברה לא תוכל להשיג ביטוח נושאי משרה שיכסה את האירועים נשוא השיפוי בתנאים סבירים ובין  

 רת, ובלבד שההחלטה כאמור תתקבל בדרכים הקבועות בחוק החברות.מכל סיבה אח 

ויתור, שיהוי, הימנעות מפעולה או מתן אורכה על .9 יפורשו בשום נסיבות  -שום  ידי החברה או על ידך, לא 

פי כל דין, ולא ימנעו מהחברה או ממך מלנקוט בכל הצעדים -פי כתב שיפוי זה ועל-ויתור על זכויותיך עלוכ

 האחרים הדרושים לשם מימוש זכויותיך כאמור.המשפטיים ו
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על  החברה .10 רשאית,  על-תהא  לשיפוי  התחייבותה  את  לבטל  עת,  ובכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  כתב  -פי  פי 

השיפוי, או לשנות תנאי מתנאיו לרבות הפחתת סכום השיפוי המירבי או צמצום רשימת האירועים עליהם  

ובין בנוגע לחלק מהם, והכל ביחס לאירועים שיחולו לאחר   חל כתב השיפוי, בין בנוגע לכל נושאי המשרה

יום לפני    30מועד השינוי ובלבד שהחברה נתנה לנושא המשרה הודעה מוקדמת על כוונתה, בכתב, לפחות  

המועד בו תכנס החלטתה לתוקף. למען הסר ספק, מובהר כי כל החלטה כאמור, אשר יש בה כדי להרע את  

, לא תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מכל סוג שהיא, וכתב השיפוי, בנוסחו  תנאי כתב השיפוי או לבטלו

טרם שינויו או ביטולו, לפי העניין, יהיה תקף לכל דבר ועניין בנוגע לכל אירוע אשר ארע טרם השינוי או  

   .הביטול, אף אם ההליך בגינו הוגש כנגד נושא המשרה לאחר שינויו או ביטולו של כתב השיפוי

, כל הוראות כתב השיפוי יחולו, בשינויים המחויבים, על חליפיו,  (חו"ח)נושא המשרה    פטירתשל    במקרה .11

 .לפי הוראות כל דין, לרבות על עזבונו

הדין החל על כתב שיפוי זה הינו הדין בישראל, ולבית המשפט בתל אביב מסורה הסמכות הייחודית לדון   .12

זה כפוף להוראות הפרק השלישי לחלק השישי לחוק    כתב שיפוי  במחלוקות שינבעו מיישום כתב שיפוי זה.

 החברות.

 התוספת לכתב שיפוי זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. .13

 

 ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין. 

 

 

 ________________________ 

   "מבע 107 גרופ    

 

 הסכמתי לכל תנאיו.אני מאשר קבלת כתב זה ומאשר את 

 

 ______________________ 

 

 תאריך:  _______________ 
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 התוספת

 :שבשלהם יינתן שיפוי בגין החבות הכספית בכפוף להוראות הדין, אלה האירועים

על .1 ערך  ניירות  של  עצמית  ורכישה  הנפקה  על-הצעה,  או  החברה  קשורה  -ידי  או חברה  בת  חברת  ידי 

או  החברה)" לעיל, הצעת -על"(  לגרוע מכלליות האמור  בעלי מניות של החברה, לרבות, אך מבלי  ידי 

על לציבור  ערך  אחרת  -ניירות  בדרך  ערך  ניירות  הצעת  או  פרטית,  הצעה  אחרת,  בדרך  או  תשקיף  פי 

  .בישראל ובין מחוצה להניירות הערך נסחרים בבורסה , הכל בין אם כלשהי

מכך שניירות ערך של החברה הוצעו לציבור או הנובע  יבורית ו/או  מהיות החברה חברה צאירוע הנובע   .2

ביחס למתן הודעות    מכך שניירות ערך שלה נסחרים בבורסה בישראל או מחוצה לה, לרבות אך לא רק

דין,   כל  פי  על  גילוי בתשקיף,  ו/או מתן  הודעה כאמור  דיווח או  הימנעות מהגשת  ו/או  דיווחים  ו/או 

ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחם, או על פי כלליים או הנחיות הנהוגים   לרבות חוק החברות וחוק

 .בבורסה בישראל

כל תביעה ו/או דרישה ביחס לאי גילוי או כשל לספק כל סוג של מידע בזמן הנדרש בהתאם לדין ו/או   .3

ובכלל זה למחזיקי ניירות ערך של    בקשר לגילוי מוטעה או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים 

, לרבות בכל הנוגע להנפקה, הקצאה, חלוקה, רכישה, החזקה  בכחו/או למחזיקי ניירות ערך    החברה

ו/או זיקה לניירות ערך של החברה ו/או כל פעילות השקעה אחרת המערבת ו/או המושפעת מניירות 

 . החברההערך של 

או  /ו  לדין  בהתאם  הנדרש  בזמן  מידע  של  סוג  כל  לספק  כשל  או  גילוי  לאי  ביחס  דרישהאו  /ו  תביעה  כל .4

הכנסה מס ערך מוסף  -וטעה ו/או לקוי של מידע כאמור, לצדדים שלישיים ובכלל זה מסלגילוי מ בקשר

 ביטוח לאומי מרכז השקעות רשויות מקומיות וכל גורם ממשלתי, מוסדי ו/או איגוד מקצועי או אחר. 

הפעלת שיקול דעת ו/או החלטות ו/או פעולות באישור עסקאות עם בעלי עניין, כמפורט בפרק החמישי  .5

 השישי של חוק החברות;לחלק 

הפעלת שיקול דעת בדירקטוריון החברה במסגרת קבלת החלטה בדבר חלוקה, לרבות חלוקה באישור  .6

 בית משפט ו/או מיזוג, כהגדרתם בחוק החברות, בכפוף למגבלות הדין;

חוות דעת דירקטוריון החברה לניצעים בהצעת רכש, בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, בהתאם  .7

 לחוק החברות או הימנעות ממתן חוות דעת כאמור; 329לסעיף 

ידי חברות בשליטתה של -ידי החברה ו/או על-פעולה בקשר עם תיעוד, דיווחים או הודעות המוגשים על .8

על ערך, -החברה,  ניירות  חוק  או  החברות  חוק  האמור,  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות  דין,  כל  פי 

פי כללים או הנחיות הנהוגים בבורסה בישראל או מחוצה לה  -לרבות תקנות שהותקנו מכוחם, או על

ודיני המס החלים על החברה,   , דיני הגנת הפרטיותפי הוראות דיני הגבלים עסקיים, דיני עבודה-או על

 .או חוק של מדינה אחרת המסדיר עניינים דומים ו/או הימנעות מהגשת דווח או הודעה כאמור

בתאגידים כלשהם, ובכלל זה לפני, במהלך ואחרי   החברהידי  -על  אירועים הקשורים לביצוע השקעות .9

ביצוע ההשקעה, במהלך ההתקשרות, החתימה, ביצועה, פיתוחה, המעקב ופיקוח עליה, לרבות פעולות 

בשם   מבוצעת   החברההנעשות  בו  בתאגיד  בדירקטוריון  משקיף  או  עובד  משרה,  נושא  כדירקטור, 

ו/או חשבונות הבנק   החברהבעקיפין, לניהול תיק ההשקעות של  ההשקעה וכן כל הקשור, במישרין או  

 . שלה
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  או  זכויותיה  או  רכושה  או  החברה אירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי על רווחיות   .10

 ;התחייבויותיה

תביעה או דרישה המוגשת בידי רוכשים, בעלים, משכירים, שוכרים או מחזיקים אחרים של נכסים   כל .11

 בגין נזקים או הפסדים הקשורים לשימוש בנכסים האמורים.   החברהשל 

  ובכלל,  החברהועם יחסי מסחר של    בחברההקשורה במישרין או בעקיפין ביחסי עובד מעביד    פעולה .12

אירועים הקשורים בתנאי העסקה של  פקים ונותני שירותים. ס, לקוחות, ם חיצוניי קבלנים, עובדים זה

עובד וביחסי  העסקתם  בסיום  בהסדרים   משאלרבות    ,מעביד-עובדים,  טיפול  עובדים,  קידום  ומתן, 

אופציות והטבות   תכניתהסכמי עבודה אישיים או קיבוציים,    יישוםפנסיונים, קופות ביטוח וחסכון,  

 אחרות.

צד    כל .13 כל  ו/או  קבלן  ספק,  לקוח,  בידי  לה,  מחוצה  ובין  בישראל  בין  המוגשות,  דרישה  ו/או  תביעה 

נגד נושא   הוגשהאשר  כל תביעה ו/או דרישה    או/ו  החברהשלישי אחר המקיים כל סוג של עסקים עם  

 . פי דין -עלידי אדם ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים -המשרה על

או    1בסעיף    ןכמשמעות  ,חריגה  סקהע  לרבות,  עסקה .14 במישרין  הנעשות,  ו/או פעולות  החברות,  לחוק 

, לרבות,  החברה  של  הרגיל  העסקים  במהלך  שאינה  בין  או  הרגיל  העסקים  במהלך  שהינה  ביןבעקיפין,  

והענקת   בעסקה, קבלת  להתקשרות  בגין משא ומתן  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  ,  אשראי אך מבלי 

, למכירה  אופציה  מתןאו  /ו  קבלת  וכן  התחייבויותאו  /ו  נכסים  של  רכישה,  העברה,  השכרה,  מכירה

והתחייבויות    ,כאמור  התחייבויותאו  /ו  נכסים  של  רכישה  או  העברה,  השכרה,  חכירה נכסים  שעבוד 

פיננסיים  ו גורמים  ו/או  בנקים  עם  מימון  בהסכמי  התקשרויות  זה  ובכלל  ביטחונות  קבלת  או  מתן 

המבוצעות התקשרויות  או  עסקאות  מימון  לצורך  לעיל,   ,אחרים  האמור  בכל  הקשור  אחר  עניין  וכל 

במישרין או בעקיפין, והכל בין אם יושלמו העסקאות ו/או הפעולות כאמור ובין אם לא יושלמו מכל  

  יבה שהיא.ס

לתחום    כל .15 הקשורות  לעת,  מעת  שיהיו  כפי  החברה,  של  לפעולות  ביחס  המוגשת  דרישה  או  תביעה 

עיסוקה ופעילותה של החברה, כפי שיהיו מעת לעת, ולרבות בקשר עם מחקר, פיתוח, ייצור, מסחור,  

"ל,  הנ  הפעולות  בביצוע  בעקיפיןאו  /ו  במישרין  הקשורה  פעולה  כלאו  /ו  מוצריה  שלשיווק ו/או מכירה  

  וטכנולוגיות   פתרונות,  במוצרים  תמיכהאו  /ו  שיווק,  בקידום  הקשורות  פעולות  עם  בקשר   לרבות

 . החברה של פעילותה בתחומי

,  סוכנים ,  יועצים ,  עובדים  בידי,  לה  מחוצה  ובין  בישראל  בין,  המוגשות  דרישהאו  /ו  תביעה  כל .16

אותם    לחברה  שירותים  המספקאו  /ו  המועסק  גוףאו  /ו  אחרים  יחידים,  משווקים לפיצויים  בקשר 

ידי   על  העסקתם  עם  בקשר  להם  נגרמו  אשר  חבויות  ו/או  נזקים  או  להם  או   החברה חייבים 

עם   וביחסי  החברההתקשרותם  עובדים  של  העסקה  בתנאי  הקשורים  אירועים  גם  זה  -עובד  ובכלל 

פנסיונים, בהסדרים  טיפול  עובדים,  קידום  לרבות  הענק  מעביד  וחסכון,  ביטוח  ערך  קופות  ניירות  ת 

 .ו/או הטבות אחרות

הנטענת  .17 או  שבוצעה  לעילה  ביחס  לה,  מחוצה  ובין  בישראל  בין  המוגשות,  דרישה  ו/או  תביעה  כל 

ו/או   בעבודה  בטיחות  מענייני  הנובעים  ו/או  הכרוכים  ו/או  הקשורים  נושאים  עם  בקשר  שבוצעה 

 בטיחות בכלל. 
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הפצה .18 שיווק,  תמחור,  לרבות  עבודה,  תוכניות  ושיתופי  גיבוש  ולספקים  ללקוחות  לעובדים,  הנחיות   ,

 כלשהם. פעולה 

הנטענת  .19 או  שבוצעה  לעילה  ביחס  לה,  מחוצה  ובין  בישראל  בין  המוגשות,  דרישה  ו/או  תביעה  כל 

ו/או   עובדים  בריאות  מענייני  הנובעים  ו/או  הכרוכים  ו/או  הקשורים  נושאים  עם  בקשר  שבוצעה 

 שיים.  בריאות הציבור ו/או בריאות צדדים שלי

הנטענת  .20 או  שבוצעה  לעילה  ביחס  לה,  מחוצה  ובין  בישראל  בין  המוגשות,  דרישה  ו/או  תביעה  כל 

שבוצעה בקשר עם נושאים הקשורים ו/או הכרוכים ו/או הנובעים מענייני תחבורה ובכלל זה תביעות 

 של עובדי החברה ו/או קבלניה ו/או צדדים שלישיים. 

גופנית כל תביעה ו/או דרישה   .21 המוגשות, בין בישראל ובין מחוצה לה, בידי צד שלישי הסובל מחבלה 

המיוחסים  מחדל  ו/או  פעולה  כל  במהלך  בו  השימוש  אובדן  לרבות  אישי  לנכס  ו/או  לעסק  נזק  ו/או 

 לחברה לעובדיה, סוכניה ו/או אנשים אחרים הפועלים ו/או הטוענים לפעול מטעם החברה. 

טית, בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור  כל פעולה מנהלית ו/או שיפו .22

לעיל, הליכים, צווים, פסקי דין, תביעות, דרישות, הנחיות, טענות, חקירות או הודעות מטעם רשויות  

שלטון ו/או גופים סטטוטוריים הטוענים לחוסר ציות, לאי מילוי או להפרת הוראות חוק, תקנה, צו,  

, נוהג, הוראה, רישוי או פס"ד על ידי החברה או על ידי נושא משרה בחברה במסגרת מילוי פקודה, כלל

 תפקידו בחברה.

נסיבות היוצרות ו/או כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בו נטען כל סוג של הפרה של חוקי   .23

רשים על פי הוראות  איכות הסביבה, תקנות, רישיונות סביבתיים, היתרים, או אישורים נוספים הנד

לה בקשר לאיכות הסביבה, לרבות   בישראל או מחוצה  כפי תחולתם  נהלים או תקנים  החלטות  דין, 

מסוכנים לחומרים  זה  ובכלל  הסביבה  לאיכות  הנוגעות  פעולות  לרבות   ו/או  סביבתיות  הפרעות  ו/או 

 . רעש

 מכוחו.  החלטות ו/או פעולות הנוגעות לחוק הגנת הצרכן ו/או צווים ו/או תקנות .24

כל תביעה ו/או דרישה המוגשות באופן ישיר או עקיף בקשר למחדל במלואו או בחלקו, בידי החברה   .25

תיעוד   ו/או  דיווח  לתשלום,  הנוגע  בכל  החברה,  של  עובדים  ו/או  מנהלים  משרה,  נושאי  ידי  על  ו/או 

הנדרש על פי    תשלום אחרמסמכים, של אחת מרשויות המדינה, רשות חוץ, רשות מוניציפלית ו/או כל  

, מס ערך בלו,  העברה  מסי ,  שבח  מס,  מכירה  מסמס על הכנסה,    תשלומיחוקי מדינת ישראל, לרבות  

אחרים,    ,בולים  מסמוסף,   עיכובים  ו/או  לעובדים  שכר  עיכוב  ו/או  משכורות  לאומי,  ביטוח  מכס, 

    לרבות כל סוג של ריבית ותוספות בגין הצמדה.

, לרבות רכישת מניות החברה ובלבד כל פעולה ו/או החלטה בקשר לחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות .26

 דין.  פי-עלששיפוי בגין פעולה כאמור מותר 

בין .27 משפטי,  הליך  להגבלים   כל  בעקיפין,  או  במישרין  הקשורים,  בנושאים  לה,  מחוצה  ובין  בישראל 

 עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולין. 

כספיים, תוכניות עסקיות   .28 דוחות  ו/או לאישור  ו/או תקציב   או תחזיותו/אירועים הקשורים לעריכה 

 . יות ו/או הליכי בקרות פנימיותו/או תוכניות עבודה ו/או נהלים ו/או הנחיות פנים ארגונ
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כל מסמך   .29 כספיים או  דוחות  דיווח מיידי, תשקיף,  חיצוניות לצורך הוצאת  דעת  חוות  אימוץ ממצאי 

 גילוי אחר. 

פירוקה,    ,שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש .30 נכסיה או  כינוס  בחברה,  בעלות  או כל החלטה  שינוי 

ושיקום כלכלי,  דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון  או כל צו ו/או החלטה בעל תוצאה בנוגע אליהם

פירעון)"  2018-התשע"ח לעיל,  "(חוק חדלות  לגרוע מכלליות האמור  נכסיה  , לרבות, אך מבלי  מכירת 

הקמת חברות בנות פירוקן או  הקצאה ו מיזוג, פיצול, שינוי בהון החברה,  או עסקיה )כולם או חלקם(  

  .מכירתן

שנעשתה בתום לב   , הצבעה או הימנעות מהצבעה,לרבות הבעת עמדה או דעה  ,אמירהאו  התבטאות   .31

באמצעי התקשרות,   לרבות  ,בחברה  פקידו ומכוח תפקידובמהלך תאו מי מטעמו  על ידי נושא המשרה  

הנהלה   ישיבות  במסגרת  לרבות  לקוחות,  או  ספקים  עם  והתקשרויות  ומתן  משא  במסגרת  לרבות 

 הדירקטוריון או ועדה מועדותיו. ההנהלה, גרת ישיבות במס  ולרבות כאורגן של החברה,

דיון וקבלת החלטות ומתן דיווח וגילוי בדיווחי החברה, לרבות מתן הערכה לגבי אפקטיביות הבקרה   .32

והתייחסויות  הצהרות  מתן  וכן  החברה,  של  הדירקטוריון  בדוח  הכלולים  נוספים  ונושאים  הפנימית 

 לדוחות כספיים.  

אישור .33 עריכה,  כללים   הכנה,  הפעלת  בדבר  החלטות  קבלת  לרבות  כספיים,  דוחות  על  וחתימה  של 

 חשבונאים והצגה מחדש בדוחות כספיים. 

 US(, כללי חשבונאות מקובלים בארה"ב )IFRSאימוץ דיווח כספי על פי תקני דיווח כספי בינלאומיים ) .34

GAAP,וכן כל פעולה הכרוכה    ( או כל תקני דיווח כספי הנהוגים על ידי החברה או חברות בנות שלה

 בכך. 

 של החברה. ההתאגדות פעולה בניגוד לתקנון  .35

הקשורות   .36 היתרים פעולות  רישיונות,    פטורים או  /ו  אישורים  לרבות,  פטורים,  אישורים  ,בהוצאות 

"(, רישיונות: "זהלחברה או לעסקיה על פי כל דין או הסכם )בסעיף  הדרושים, עסקיים  הגבלים בנושא

לרבות אי חידושם או אי הארכתם כדין, או פגם אחר בהליך קבלתם ו/או חידושם ו/או הארכתם ו/או  

קבלת   הטעונה  פעולה  ו/או  לה  שניתנו  רישיונות  פי  על  החברה  חבויות  ו/או  התחייבויות  עם  בקשר 

)בין     רישיונות ,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות(,  נתקבלו  שלא  ובין  שנתקבלורישיונות 

 אחרות   ופעולות  הפרטיות  הגנת,  הצרכן  הגנת,  עסקים  רישוי,  הסביבה  איכות ,  ובניה  לתכנון   הנוגעים

 . החברה של  לפרויקטים הנוגעות

של   .37 עריכתם  ו/או  הצעות  להגשת  הקשורה  פעולה  מין    מכרזיםכל  מכל  רישיונות,  ו/או  זיכיונות  ו/או 

 .  וסוג שהם

 פעולה או החלטה הנוגעות לבטיחות וגהות בעבודה ו/או לתנאי עבודה. .38

צווים /ו"(  הפרטיותחוק הגנת  )"  1981-לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א  תהנוגעאו החלטה    הפעול .39 או 

מכוחוו/או   לרבות  תקנות  להקמת,  ,  בקשר  החלטות  או  פעולות  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי 

 .רישום, ניהול, ושימוש במרשמים ומאגרי מידע כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות
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קניין   .40 זכויות  של  אכיפה  או  שימוש  לרבות  עליו,  והגנה  החברה  של  הרוחני  לקניין  הקשורות  פעולות 

יעה או דרישה שעילתה שימוש לרעה בזכויות קניין רוחני של צד שלישי בידי החברה  רוחני וכן כל תב

יוצרים  זכויות  זכויות מטפחים, סימני מסחר,  רק, פטנטים, מדגמים,  או מי מטעמה, לרבות, אך לא 

 וכיוצ"ב.

בנקים גיבוש, שינוי או תיקון של הסדרים בין החברה ובין בעלי המניות ו/או מחזיקי אגרות חוב ו/או   .41

הנאמנות,   שטרי  של  תיקון  או  עריכה  זה,  ובכלל  קשורים,  תאגידים  של  או  החברה  של  נושים  ו/או 

 אגרות החוב ומסמכי המתווה וההסדר בכללותם, ככל שיהיו.  

פוליסת ביטוח, ובכלל זה, כל פעולה שהביאה לאי עריכה של סידורי  .42 משא ומתן, התקשרות והפעלת 

התקשרות עם מבטחי משנה ו/או סוכנים ו/או עם מבטחים ו/או מבוטחים ו/או , לרבות  ביטוח נאותים

 . עם לקוחות אחרים

משא ומתן, כריתה וביצוע של חוזים מכל מין וסוג עם ספקים, מפיצים, סוכנים, זכיינים, משווקים,   .43

ו/או  הנמכרים  ו/או  המשווקים  השירותים  או  המוצרים  של  וכיוצ"ב,  לקוחות  יצואנים,    יבואנים, 

 המסופקים על ידי החברה או המשמשים אותה. 

קבלני   .44 בניין,  קבלני  שירותים,  קבלני  אדם,  כוח  קבלני  עם  הסכמים  של  וביצועם  כריתה  ומתן,  משא 

 שיפוצים וכיוצ"ב. 

ניהול חשבונות הבנק שבהם פועלת החברה בבנקים וביצוע פעולות בחשבונות הבנק שלעיל, לרבות בכל  .45

פיקדונות במט"ח(, ני"ע )כולל עסקת מכר חוזר בניירות ערך והשאלה    הנוגע לעסקאות במט"ח )כולל

ושאילה של ניירות ערך(, הלוואות ומסגרות אשראי, כרטיסי חיוב, ערבויות בנקאיות, מכתבי אשראי,  

הסכמי ייעוץ בהשקעות, לרבות עם מנהלי תיקים, עסקאות גידור, אופציות, חוזים עתידיים, נגזרים,  

 ( וכיוצ"ב.SWAPעסקאות החלף )

 מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה הבכירה לחברה, כערובה להתחייבות ו/או להצהרות החברה. .46

אובדן   .47 את  גרר  אשר  החברה,  של  בהשקעות  נאותים  ו/או  מלאים  נאותות  בדיקת  הליכי  קיום  אי 

כלפי התחייבויות  של  להפרה  ו/או  החברה  בעסקי  לפגיעה  ו/או  חלקי  או  מלא  באופן  צד    ההשקעות 

 שלישי. 

ובכלל    התביעכל   .48 החברה,  של  ערך  ניירות  מחזיקי  מצד  דרישה  ו/או  תובענה  בחברהאו  מניות  , בעלי 

ניירות   דיני  החברות,  דיני  של  הפרה  בגין  החברה,  של  נושים  או  המירים  ערך  ניירות  מחזיקי  לרבות 

 .ערך, או כל דין אחר בישראל או מחוצה לה המקנה להם עילת תביעה

כספית   .49 נושא המשרה חבות  נגד  בגין תביעה של צדדים שלישיים  נושא המשרה הבכירה  על  שהוטלה 

גילוי חסר או מטעה, בכתב או בעל פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, -הבכירה בגין 

 לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה אחרת.

הליכי   .50 ייעול  חוק  לפי  לשפות  ניתן  בגינם  פעולה  ו/או  אירוע  )תיקוני  כל  ערך  ניירות  ברשות  האכיפה 

 . 2011-חקיקה(, התשע"א

 אחריות נושאי משרה.  .51

 . , בין אם בוצעה בפועל ובין אם נטען שבוצעההפרת הסכם כלשהו שהחברה צד לו .52

 פעולה הנוגעת לחבות מס של החברה ו/או חברה בת ו/או בעלי המניות של מי מהן.   .53
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בקשר   .54 לעיל,  המפורטים  מהאירועים  אחד  המשרהכל  נושא  של  תפקידו   לכהונתו  בתאגיד   מתוקף 

 שבשליטת החברה או בתאגיד קשור של החברה.

  במוסדות  הנהוגים  הנחיות  או  כללים  פי  על  או,  זר  או  ישראלי  דין  כל  פי  על  המוגשים  הודעה   או  דיווח .55

 . כאמור הודעה או דיווח מהגשת הימנעותאו /ו, לה מחוצה או בישראל

  נזק   או,  נפשית  פגיעה,  מחלה,  מוות  לרבות,  גוף  נזקי   בגין  שלישי  צד  בידי  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל .56

 או  פעולה  כל  במהלך  עסקית  הפרעה  ולרבות  בו   השימוש  אובדן  לרבות',  ג  צד  של   לרכוש  נזק  או,  לעסק

  אחרים   אנשים   או  סוכניה,  לעובדיה,  שלה  המשרה   לנושאי  בהתאמה  או,  לחברה  המיוחסים  מחדל

  הנזק  אם  בין  או  מתאונה  הנובע  מאירוע  נובע הנזק  אם  בין,  החברה  מטעם  לפעול  הטוענים  או  הפועלים

 . ומצטבר הדרגתי מתהליך נובע

 חובות   או ,  ידיהם  על  שהולוו  לכספים  בנוגע  נושה  או  מלווה  ידי  על  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל .57

 .כלפיהם החברה

כל בקשה   או  החברה  לנכסי  נכסים  כונס  למינוי  בקשה  או   למינוי  ביחס  המוגשות  דרישה  או  תביעה  כל .58

  החברה  כנגד   פירוק  לבקשת  ביחסאו  /ו  ,םחלק  או  כולם,  חוק חדלות פירעוןבעלת תוצאה דומה על פי  

ו/או ביחס להליך כלשהו לצורך   פירעון חדלות  חוק פי על זהה או דומה תוצאה בעל פירוק בקשתכל  או

 פשרה או הסדר עם נושים של החברה. 

  או   עבור  סחירים  ערך  ניירות  החזקת  או  קניה,  מכירה  לפעולת  ביחס  המוגשת  דרישה  או  תביעה  כל .59

 . פיקדונותאו /ו בנקיםאו /ו בורסה חברי אצל חשבונותאו /ו השקעות תיק לניהולאו /ו החברה בשם

תביעה או דרישה המוגשת ביחס לפעולה הקשורה להשקעות שהחברה בוחנת ו/או מבצעת בניירות    כל .60

בעסקה,  התקשרות  לצורך  ההשקעה,  ביצוע  אחרי  ו/או  שלפני  בשלבים  המתבצעות  כלשהם,  ערך 

)על מכירה  ו/או  רכישה  לפעולות  הקשורות  תביעות  וכן  עליה  והפיקוח  המעקב  פיתוחה,  ידי  -ביצועה, 

,  וזכויות (  מניות )לרבות    נכסים  של,  בעקיפיןאו  /ו  במישרין(,  החברה  של  בנות  חברותו  א/ו  החברה

,  שונים   בתאגידים  זכויות  קבלת  או   שונים  תאגידים   של"ע  בני  השקעה  או  לישראל  ומחוץ  בישראל

, החברה  של  הרגיל  העסקים   במהלך  נעשו  אם  בין  והכל  שליטה   גרעיני  של  מכירהאו  /ו  רכישה  לרבות

  ניהול ,  הגילוי   מסמכי,  ההודעות,  ההסכמים,  ההחלטות,  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך,  ולרבות

  או   במישרין,  לעיל  האמור  בכל  וכרוך  הקשור  אחר  עניין  וכל,  בכך  הקשורים  והדיווחים  ומתן   המשא

 . שהיא סיבה מכל, יושלמו לא אם ובין כאמור מכירותאו /ו  רכישות יושלמו אם בין והכל, בעקיפין

  הודעות   או  דיווחים,  כספיים  דוחות,  דעת  חוות,  מצגים,  מידע  מתן  עם  בקשר  דרישה  או  תביעה  כל .61

  חוק  או  החברות  חוק,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות,  דין  כלפי  -על   החברה  ידי  על  המוגשים

 או   בישראל  בבורסה  הנהוגים   הנחיות  או  כלליםפי  -על  או ,  מכוחם  שהותקנו  תקנות   לרבות,  ערך  ניירות

 ותיעוד   החברה  על  החלים  עבודה  יחסי  המסדירים  וחוקים  המס  דיני  הוראותפי  -על  או,  לה  מחוצה

 .דין כלפי -על הנדרש
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טענות,   .62 הנחיות,  דרישות,  פעולות,  משפטיים,  או  רגולטוריים  מנהליים,  הליכים  ו/או  תביעה  כל 

גוף ממשלתי בישראל או מחוצה לה,  חקירות, הליכים או הודעות של אי עמידה או הפר ידי כל  ה על 

זה    ומבלי בכלל  לרבות  האמור,  מכלליות  או    לשכתלגרוע  ראשי    משרד  של  ההשקעות  מרכזהמדען 

אחר כפי שיהיה לגופים אלה מעת לעת, רשות התחרות ו/או רשות ניירות   או כל שם רחוהמס התעשייה

ערך בישראל או מחוצה לה, ובכל מדינה ו/או מקום אחרים או של כל אדם אחר בטענה לאי עמידה  

 בכל דין, חוק, תקנה, צו של כל גוף ממשלתי ו/או רגולטורי החלים על החברה בפעילותה ועסקיה. 

*    *   * 

   



 

 

 

 

  - 8לפרק  'גנספח 
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 מבוא  .1

"( בנוגע לתגמול נושאי  החברה)"בע"מ    107גרופ  של  מדיניות  המטרת מסמך זה הינה לתאר ולפרט את  

להוראות  הינן בהתאם  ואופן קביעתו  המשרה של החברה. קביעת מדיניות התגמול, מרכיבי התגמול 

ל  ", בהתאמה( והיא תחוחוק החברות"-" ומדיניות התגמול)" 1999-תשנ"טהא לחוק החברות,  267סעיף  

 על כלל נושאי המשרה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות, כפי שיהיו מעת לעת. 

 

מדיניות התגמול הינה כלי בידי החברה אשר במסגרתה תוכל במידת הצורך לתמרץ ולתגמל את נושאי  

המשרה שלה. רכיבי התגמול להם יהיו זכאים נושאי המשרה יהיו אך ורק אלו שאושרו לגביהם באופן  

  .דיןפרטני על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה ובכפוף להוראות כל 

 

 ללא ,  כאחד  וגברים  נשים  על  לחול  מיועדת  והיא  בלבד  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  וסחתמנהתגמול    מדיניות

 אפליה. וללא הבדל

 

 התגמול  מדיניות של תוקפה .2

ניהול    החברה  דירקטוריון על  כך  היישומ,  התגמול  מדיניות מופקד  לשם  הדרושות  הפעולות  כל    , ועל 

 לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן יישומה.  

 

דירקטוריון החברה בעלי המניות של החברה  בכפוף לאישור  , מדיניות התגמול והאסיפה הכללית של 

למסחר בבורסה    ןעל פי התשקיף ורישומהמניות המוצעות  מועד השלמת הנפקת  כנס לתוקפה החל מית

תקנות החברות )ג( ל1תקנה    שנים בהתאם להוראות  5למשך  "(  הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )"

 .  2013-תשע"גה)הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, 

 

ולפחות אחת לשנה את מדיניות התגמול    מעת לעתיבחן    1בהמלצת ועדת התגמול דירקטוריון החברה  

  ופיקוח   לעדכון  חיצוניים  ביועצים   להסתייע   רשאית  תהיה  התגמול  ועדת  .שנקבעה, ויעדכנה במידת הצורך

 התגמול.  מדיניות על

 

אישור מדיניות תגמול זו, קיימים בחברה מנגנוני תגמול לנושאי המשרה בחברה, אשר החברה    למועד

הכהונה והעסקה של נושאי המשרה   תנאימחויבת להם מכוח הסכמי העסקה והסכמי ניהול שנכרתו.  

החברה   דירקטוריון  ידי  על  התגמול  מדיניות  קביעת  במועד  התגמול מ  חורגים  אינםבחברה  מדיניות 

   להלן. שתתואר

 

חדשים/החברה   ניהול  הסכמי  ו/או  העסקה  בהסכמי  ההתקשרות  במסגרת  הסכמים   חידושתשאף 

קיימים, להטמיע וליישם את עקרונות מדיניות התגמול הנכללים להלן, בכפוף לאפשרותה של החברה  

 לחרוג ממדיניות התגמול, ככל שיידרש ובכפוף להוראות הדין. 

 

 
, תפעל  ציבוריתנכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, החברה טרם מינתה וועדת תגמול. יצוין, כי עם הפיכת החברה לחברה       1

 החברה למינוי ועדת התגמול בהתאם להוראות תקנון ההתאגדות של החברה והוראות חוק החברות. 
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או עמדות משפטיות תקנות מכוחו  , ה בו יתוקנו הוראות חוק החברותלמען הספר ספק יובהר, כי במקר 

ניירות ערך,   רשות  בכל הקשור למדיניות  של סגל  באופן המקל על החברה ביחס לאופן הפעולה שלה 

אלה גם אם או עמדות רשאית לנהוג על פי הוראות   יהתגמול זו, ולתגמול נושאי המשרה בה, החברה תה

 הוראות מדיניות תגמול זו. הן סותרות את 

 

 התגמול  דיניותשיקולים מנחים בעת קביעת מ  .3

בחברה .3.1 המשרה  לנושאי  ומאוזנים  ראויים  תמריצים  יצירת  לשקף  נועדה  התגמול    מדיניות 

נושאי המשרה לפעול להשגת    ה מטרתב נוספיםיעדים  הלתמרץ את  ויעדים  אשר   האסטרטגיים 

  ,והן בראיה ארוכת טווח  קצרתוכנית העבודה שלה, הן בטווח הומטרות החברה  מימוש  יקדמו את  

את היחס הראוי בין הרכיבים המשתנים לקבועים מסך חבילת מדיניות התגמול  מגדירה  ובכלל זה  

  ם שאינ התגמול, זאת בין היתר על מנת שלא לעודד את נושא המשרה הרלוונטי ללקיחת סיכונים 

 תן דגש לאיזון הצורך בשימור נושאי המשרה בחברה.בהתאם למדיניות החברה לעניין זה תוך מ

המשך   .3.2 החברה,  לניהול  האיתן  הבסיס  את  המהווים  וראויים  איכותיים  מנהלים  ושימור  גיוס 

 פיתוחה והצלחתה לאורך זמן. 

  את לידי ביטוי    תאפשר להביא  -קביעת רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקת נושאי המשרה   .3.3

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה, בין היתר, בראיה ארוכת טווח  

 ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה. 

 מדיניות התגמול משקפת התייחסות לגודל החברה ואופי ומורכבות פעילותה.  .3.4

 מדיניות התגמול .4

 כללי  .4.1

תחומי אחריותם בחברה  ככלל, תוכניות התגמול לנושאי המשרה בחברה מותאמות לתפקידם ול

וליעדים הניתנים להשגה המוצבים להם במסגרת מילוי תפקידם לצורך קידום מטרות החברה,  

 תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח.  

 התגמול  מדיניותמטרות  .4.2

, בראייה  הומדיניות  התכניות העבודה שלהיעדים האסטרטגיים שלה,  ,  חברהמטרות ה  קידום .א

 .טווחארוכת 

והשאת ,  בחברה  המשרה  לנושאי  ראוייםו  סבירים  תמריצים  יצירת .ב החברה  ביצועי  לשיפור 

   .רווחיה, תוך צמצום נטילת סיכונים בלתי סבירים על ידי נושאי המשרה

ל .ג כלים  ושימורמתן  לניהול   גיוס  האיתן  הבסיס  את  המהווים  מצטיינים  איכותיים  מנהלים 

 .זמן לאורך והצלחתה פיתוחה המשך, חברהה

 . ופעילותה החברה עם המשרה נושאי של ההזדהות תחושת הגברת .ד
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נושאי המשרה של החברה לבעלי  ו  עסקיים   שיקולים  למען  לפעול .ה בין  אינטרסים  זהות  יצירת 

 . החברה לטובתמניותיה, בכפוף 

,  המשרה  מנושאי  אחד  לכל  אישית  תגמול  תכנית  לקביעת  וברורה  אחידה  כללית  מסגרת  יצירת . ו

 המשרה   נושא  של  התפקיד  מאפייניו  לניסיונו  התאמה  ותוך  לכולם  המשותפים  עקרונות  בסיס  על

 . ידו על התפקיד וביצוע

 

 משרה  ילנושא היקף תגמול קביעת בעתשיקולים  .4.3

כישוריו,  ב  התחשבות .א או  השכלתו,  לכהונה  המועמד  של  והישגיו  המקצועי  ניסיונו  מומחיותו, 

  נושא המשרה המכהן.

הסכמים קודמים עם נושא  בו  , תקופת ההעסקהתחומי אחריותבתפקיד,  הגדרת הב  התחשבות .ב

 המשרה )ככל שלא מדובר בנושא משרה חדש(.

 . הואופי פעילות החברה גודל .ג

 המלצת הממונה של נושא המשרה.  .ד

רווחי  החברה  יעדי  להשגת  המשרה  נושא  של   תרומתו .ה בראייה ארוכת טווח    והכל,  הולהשאת 

 . ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה )לעניין רכיבי תגמול משתנים(

בעת אישור    –2המועסקים אצל החברה   עובדי הקבלןו  החברה  עובדירמת ההשתכרות של  ל  יחס . ו

חברה )ככל  נושאי משרה ברמה דומה ב( התגמול של  1תגמול לנושא משרה, יוצגו נתונים אודות: )

( השכר הממוצע  3( השכר של נושא המשרה הקודם באותו תפקיד )ככל שרלבנטי( )2; )שרלבנטי(

והיחס בין כל אחד    חברהאצל ההמועסקים    ועובדי הקבלן  החברהשל עובדי    החציוניוהשכר  

בהקשר זה תיבחן השפעת הפער בין תנאי   -מאלה לבין התגמול שמוצע לאשר לנושא המשרה  

  .בחברה, על יחסי העבודה  חברהבהכהונה של נושאי המשרה לבין תנאי השכר של שאר העובדים  

לעת   השוואה .ז ההשתכרות  ל ש  מעת  )  רמת  הרלוונטי  משרה (  Benchmarkבשוק  נושאי  של 

דומים.   כך,  בתפקידים  חייבת(  תוכלהחברה  ככל שתבחר לעשות  על  לה  )אך לא תהיה  סתמך 

ייבחרו כך  לצורך  כאשר  השוואה,  קבוצת  הכוללת  חיצונית  ייעוץ    תחומילהן  חברות    עבודת 

ונתונים כספיים רלוונטיים כגון שווי שוק, סך מאזן, הכנסות ו/או    דומים  מאפיינים  בעלי  פעילות

 מכלול פרמטרים אלו בהתאם לאופי, גודל החברה וסוג הפעילות שלה.  

 מצבה הכספי של החברה. .ח

 

 

 

 

 

 

 
עובדים של קבלן כוח אדם שהחברה היא המעסיק בפועל שלהם, ועובדים של קבלן    – "עובדי קבלן המועסקים אצל החברה"    2

כהגדרתם בחוק   -שירות המועסקים במתן שירות אצל החברה; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "קבלן שירות", "מעסיק בפועל" 
 ; 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 
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 קווים מנחים של מדיניות התגמול .5

, בכל  החברה  דירקטוריוןלהלן יפורטו קווים מנחים של מדיניות התגמול בחברה כפי שאושרה על ידי  

 הנוגע לרכיבי תוכניות התגמול. 

בה  כי אין במדיניות זו בכדי להשית התחייבות כלשהי על החברה כלפי נושאי המשרה  ,יודגש ויובהר

זו כדי לגרוע מהוראות  תגמול  במדיניות  אין באמור  וכי  מקנה כל זכות לנושאי המשרה בה    היא אינהו

בנוגע לאופן אישור התקשרות החברה עם נושאי המשרה בקשר עם חוק החברות ו/או תקנון החברה  

 .תנאי כהונתם והעסקתם

   קבוע שכר  רכיבי .5.1

 שכר קבוע ותנאים נלווים:  -הרכיב הקבוע מורכב משני רכיבי משנה 

  קבוע שכר .5.1.1

באופן  תפקידו בחברה בביצוע משקיע הוא אותו הזמן עבור נושא המשרה את לתגמל נועד

את כישוריו  שקף ויייקבע במשא ומתן בין החברה לבין נושא המשרה קבוע ה שכרהשוטף. 

 תפקידו ורמת    תפקידו  מאפייני,  תפקידו  הגדרת  את  ,המקצועי של נושא המשרה  וניסיונו

 .בחברה, לרבות הסמכות והאחריות הנובעות ממנה

עבור    3דשיחו  שכרה השנתי  הקבוע  הרכיב  במסגרת  על    מלאה  משרההנכלל  יעלה  לא 

  בטבלה להלן: המפורטיםהסכומים 

 (ש"ח)אלפי  תקרה נושא משרה 

 1,200 דירקטוריון"ר יו

 1,200 "למנכ

 1,200 טכנולוגיות  לסמנכ"

 750 נושאי משרה אחרים הכפופים למנכ"ל

 

ש    תותאם   החודשי  השכר  תקרת,  מלאה   משרהשל    בהיקף  עובד  אינו  המשרה  נושאככל 

 .בפועל משרתו להיקף ישיר ביחס

לצרכן או לעלייה במדד   המחירים למדד צמוד עשוי להיות החודשי של נושאי המשרה השכר

 .המדד יתיעל בשיעור לשנה אחת ויעודכן כאמור

 היות  של כל נושא משרה בהתאם לצרכיה. בשל ההעסקההחברה רשאית לקבוע את היקף 

 בחוק   כמשמעותו ,  בכיר הדורש מידה מיוחדת של אמון   ניהולי  תפקיד  בעל  המשרהנושא  

  יהיה  לא  ולפיכך  המשרה  נושאי  זה על  חוק  יחול  לא,  1951-ומנוחה, התשי"א  עבודה  שעות

 השבועית.  המנוחה בזמן או נוספות בשעות עבודה עבור לתגמול זכאי

 
 והסוציאליות. ינו שכר הבסיס ברוטו ללא רכיב הנלוותלעניין זה ה חודשיהשכר ה   3
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הסכמי ההעסקה לא יהיו מוגבלים בתקופה, למעט הסכמי ההעסקה המוגבלים על פי דין.  

רשאית להביא לסיומם, מכל סיבה שהיא, תוך מתן הודעה מראש   תהיהעם זאת החברה  

 אשר תוגדר בהסכם ההעסקה ובהתאם למדיניות התגמול.

  נלווים תנאים .5.1.2

נכללים   המשרה,  נושאי  של  והעסקה  כהונה  תנאי  והפרשות  במסגרת  נלווים  תנאים 

 סוציאליות בהתאם לחוק ולנהוג בחברה. 

הפרשות לתגמולים   ימי מחלה, ,הבראה דמי , חופשהימי  ,היתר בין  ,כוללים נלווים תנאים

  להעמיד  רשאית  החברהאובדן כושר עבודה. כמו כן,    מותלהשתקרן  להפרשה  ו  ולפיצויים

 כפי "ב,  וכיו  נישא  מחשב,  נייד  טלפון,  רכב,  תפקידו  מילוי  לצורך,  המשרה  נושא  לזכות

  הכרוכות  ההוצאות  בכל  תישא  היא   כי  ,לקבוע  רשאית  החברה.  החברה  הנהלת  שתקבע

  עם   בהתקשרותה  לקבוע  רשאית  החברה.  בגינם   המס  גילום  לרבות,  אלה  נלווים  בתנאים

  מילוי   לצורךנדרשו    אשר  המשרה נושא  הוצאות  בכל  או  בחלק  תישא   היא  כי  ,המשרה  נושא

  הוצאות ,  אירוח"ל,  אש(,  לה  ומחוצה)בארץ    לינה,  אינטרנט,  טלפוןארוחות,    לרבות,  תפקידו

ביטוח מקצועי  בארגון  חברות  דמי,  מקצועית  ספרות,  עיתונים"ל,  ובחו  בארץ  נסיעה  ,

 והוצאות נוספות ככל שיהיו.    ( סקר מנהליםבדיקות רפואיות שנתיות )אחראיות מקצועית,  

  וזאת ,  מהותיים  לא  בסכומים,  נוספות  הטבות  משרה  לנושא  העניקל  רשאית  החברה

,  אישיים   אירועים   או /ו  לחגים  שי :  כגון,  החברה  עובדי  לכלל  ולמקובל  לנהוג  בהתאם

 "(. הטבות כלל חברתיות)" 'וכד השתלמויות, נופשים

המשרה בחברה, לרבות   יהתקשרות עם נושאה בתנאילקבוע  רשאית תהיה החברהבנוסף, 

שא בהוצאות בגין  ית  היאכי    ,נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או הנמנים עמם

הוצאות בגין  העתקת מקום המגורים של נושא המשרה מחוץ לישראל במסגרת תפקידו )"

 "(, ובכלל זה: העתקת מקום המגורים

 דמי שכירות לדירת מגורים;  ( א)

 שנים;   18חינוך של ילדי נושא המשרה שטרם מלאו להם הוצאות  (ב)

 הוצאות ביטוח רפואי לנושא המשרה, בן/בת זוגו וילדיהם; (ג)

 כן הוצאות שכירת רכב )לרבות הוצאות שימוש ברכב(;  (ד)

יחו  הבמקר המגורים  מקום  העתקת  בגין  ההוצאות  תשלום  המשרה ישבעקבות  נושא  ב 

 תישא בהוצאות המיסוי כאמור. היא כי לקבוע רשאית  תהיה החברה במס, 

  חוק   פי  על   הנדרשים  לאישורים   ובכפוף,  בלבד  מיוחדות  בנסיבות,  רשאית  תהיה  החברה

  הקרן  סכום  יעלה  לא  מקרה  שבכל  ובלבד ,  בחברה  משרה  לנושאי  הלוואות  להעניק,  החברות

פעמים    10-לנושא משרה כלשהו, לא תעלה על סך השווה ל  ההלוואות  של  הכולל  נפרע  הבלתי

של    תהחודשיהעלות   הפירעון  תקופת  כי  הרלוונטי,  המשרה  נושא  של  הקבוע  השכר  של 

שנים ממועד העמדת ההלוואה, וכי ההלוואה תישא ריבית    5כלשהי לא תעלה על    הלוואה
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( לתקנות מס  3)א()2שנתית אשר לא תפחת משיעור הריבית שנקבע מעת לעת כאמור בסעיף  

 . 1985-"ההתשמהכנסה )קביעת שיעור ריבית(, 

במסגרת הסכם שירותים עם חברה    שירותים  לחברה  המספקים  משרה  נושאיבכל הנוגע ל

 התנאים   כלל  ואתהקבוע  השכר  רכיב  כיל בתוכו את  יבוצע בחשבונית ויהתשלום  ,  בשליטתם

 . (והטבות כלל חברתיות הוצאות החזר)למעט  וההטבות הנלווים

בהתייחס ליחסים שהגדירה   כחלק מסך הרכיב הקבוע  ייבחנו  הנלווים  בתנאים  שינויים 

 החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול.

נושאי המשרה במסגרת   ישיר בהוצאות שיוציאו  באופן  בהם החברה לא תישא  במקרים 

ל הוצאות סבירות שהוציאו במסגרת  תפקידם, נושאי המשרה יהיו זכאים להחזר מלא ש

תפקידם. החזר ההוצאות כאמור ייעשה ללא תקרה, וכנגד הצגת אסמכתאות מתאימות 

 ם לנהלים המקובלים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת.אובהת

 וביטוח  שיפוי, פטור .5.1.3

בחברה או הנמנים עמם,  נושאי משרה שהינם בעלי שליטה  לרבות    ,משרה בחברהה  י נושא

, בנוסף לחבילת התגמול כאמור במדיניות תגמול זו, ובכפוף לאישור האורגנים םזכאייהיו 

המוסמכים לכך בחברה, לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, הסדרי שיפוי ופטור  

על משרה  כנושאי  אחריותם  ותקנון -בגין  דין  כל  להוראות  כפוף  והכל  בחברה,  הנהוג  פי 

 ה. החבר

החברה    לעניין משרה,  נושאי  אחריות  אחריות   תוכלביטוח  לביטוח  בפוליסה  להתקשר 

ו/או הנמנים    כאלה שהינם בעלי השליטה בחברה   רבותלנושאי משרה ודירקטורים בחברה,  

שנתית  עמם לפרמיה  בתמורה  אחריות  כמקובל,  כיסוי  בגבולות  עד  ,  ר  דול מיליון    15של 

  למקרה בתקופת הביטוח. )ארה"ב(

ודירקטוריון החברה  ועדת דין(  התגמול  כל  פי  על  יהיו רשאים לאשר עליה   )ככל שנדרש 

יהיו בהתאם לתנאי  ש  בתנאי,  עלות פרמיית הביטוח )שנתי( וגובה ההשתתפות העצמיתב

עשוי להשפיע באופן מהותי על    השוק באותה השנה, כשעלות הפרמיה תהיה בסכום שאינו

התחייבויותיה או  רכושה  החברה,   במהלך  להתקשר   רשאית  תהיה  החברה  .רווחיות 

 להוראות  ובכפוף החברה  של  התגמול  ועדת ידי על שתקבענה כפי לתקופות  הרגיל העסקים

   .לעת מעת שתהיינה כפי בחברה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסות הדין

( מפני תביעות לפי דיני  Entity Coverהפוליסה יכול שתכלול כיסוי ביטוחי לחברה עצמה )

 משרה בחברה. יוגם נגד נושאנגדה ניירות ערך שיוגשו 

ביטוח מסוג כן, תהיה רשאית החברה להתקשר בפוליסת  , אשר Run Off  -ו   POSIי  כמו 

 יהיה באותם גבולות ותנאים כאמור לעיל.  ןהיקף הכיסוי הביטוחי בה
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הזכאות לפטור ו/או שיפוי ו/או ביטוח כאמור לעיל, תחול גם ביחס לפטור ו/או שיפוי ו/או  

פי בקשתה -כיסוי ביטוחי של נושא משרה בחברה בקשר עם כהונתו מטעם החברה או על

ן ו/או תאגיד  כנושא משרה בתאגיד אחר שהחברה מחזיקה בו מניות, במישרין או בעקיפי

 קשור של החברה, כפי שתהיינה מעת לעת. 

  כאלה שהינם בעלי השליטה בחברה  לרבות  ,לנושאי משרה  ושיפוי  פטורכתבי  לעניין הענקת  

ובנוסח זהה    יינתן על פי הנהוג והמקובל בחברה  - ו/או הנמנים עמם וכן על מנכ"ל החברה

 . לכלל נושאי המשרה בחברה

 תנאי פרישה  .5.1.4

ע הנדרשת  מוקדמת  להודעה  זכאים  בחברה  המשרה  לתקופה    פי-לנושאי  עד  וזאת  דין 

חודשים ולפיצויי פיטורים בהתאם להסכמי העסקתם והוראות כל דין.   6מקסימלית של  

את   ולמלא  להמשיך  המשרה  נושא  יידרש  המוקדמת  ההודעה  תקופת  במהלך  כי  יובהר, 

 תפקידו, אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה. 

, הפורש  משרה  לנושא  פרישה  מענק  לאשר  רשאים  יהיו  החברה  של  המוסמכים  האורגנים

 .המוקדמת ההודעה תקופת בגין לתגמול מעבר וזאת מטה המפורטים לתנאים בהתאם

שנים בחברה וכן לנושא משרה    3-מ  פחותהפרישה לא יוענק לנושא משרה בותק של    מענק

. כמו כן, החברה  פיטורין  פיצויישהעסקתו בחברה הסתיימה בנסיבות שיש בהן כדי לשלול 

חודשי   6מענק פרישה לא יעלה על  רות.  רשאית להתנות את מענק הפרישה בתנאי אי תח

 . אחר משרהנושא חודשי שכר ברוטו של  4"ל ועל מנכלברוטו  שכר

וועדת    בהמלצת  בהתחשב  פרישה  מענק  מתן  בדבר  יחליטו  החברה  של  המוסמכים  האורגנים

)אשר אינם מהווים רשימה סגורה  לפרמטרים הבאים  , בין היתר,התגמול, תוך התייחסות

 :  וממצה(

 ; תקופה ותנאי הכהונה וההעסקה של נושא המשרה .א

 ; ביצועי החברה בתקופה האמורה .ב

 ;תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה .ג

 ;נסיבות הפרישה )ללא פגיעה בחברה(  .ד

במסגרת הסכם שירותים עם חברה    שירותים  לחברה  המספקים  משרה  נושאיבכל הנוגע ל

בהסכם  ,  בשליטתם שתיקבע,  ככל  שתיקבע,  כפי  מוקדמת  להודעה  זכאים  הם  יהיו 

   לא יהיו זכאים לפיצויי פיטורים.השירותים עמם. יובהר, כי נושאי משרה אלה 

 בחינת שכר תקופתית  .5.1.5

שכרם   יבחן  לעת  מעת  זמן,  לאורך  בתפקידיהם  המשרה  נושאי  את  לשמר  לאפשר  בכדי 

תפקידים  ה לבעלי  הרלוונטי  השוק  למול  בנפרד  גם  יידרש  ואם  המשרה  נושאי  של  קבוע 

של החברה. במידת הצורך, ובהתאם לשיקולים המנויים לעיל,   העסקי מצבהדומים ולמול 



 

10 
 

האורגנים  לאישור  ותובא  מהם(  חלק  )או  המשרה  נושאי  של  שכרם  לעדכון  הצעה  תוכן 

 . 4המוסמכים בחברה 

 מענק שימור /חתימה מענק .5.1.6

בתקופת  נושא משרה  כל  לפעם אחת  ,  אורגנים המוסמכים בחברהלהעניק, באישור ה  ניתן

זו,   תגמול  שימור  חתימה  מענק  מדיניות  מענק  בהפרשות ו/או  מזכה  שאינו  מיוחד 

 . מענק החתימה 5ברוטו שכר חודשי 3על סך של סוציאליות ותנאים נלווים, אשר לא יעלה  

השימור מענק  ובנסיבות    המיוחד  ו/או  השוק  בתנאי  התחשבות  תוך  היתר,  בין  ייקבע, 

 נושא משרה. הספציפיות של אותו 

 מענק מבוסס יעדים  -תגמול משתנה  .5.2

בראיה  הרכיב המשתנה ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה,  

 . 6, על פי קריטריונים הניתנים למדידה ארוכת טווח

מול   אל  המשרה  נושא  של  האישיים  וביצועיו  החברה  לביצועי  בהלימה  יקבע  המשתנה  הרכיב 

 ריותו. תחומי אחהיעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי 

מדיניות התגמול של החברה נותנת משקל משמעותי לעמידה ביעדי החברה )הכפופים לתנאי סף  

" ביחד:  )להלן  המשרה,  נושאי  של  אישיים  וליעדים  להלן(  "היעדיםכמפורט  ו/או  היעדים  " 

נגזרים    אשר"(  המדידים שנתית    השנתית  העבודה  מתכניתבחלקם  היעדים החברה  שלוהרב   . 

המשרה  נושאי  של  תרומתם  את  תוכניותיה,  למימוש  בכללותה  החברה  הצלחת  את  מבטאים 

 משרה על עמידה ביעדים אלו.  להצלחת החברה ואת רצון החברה לתגמל נושאי 

 

יכללו   היעדים  בטווח   יעדים מדידיםבמניין  המשקפים את מטרות החברה והאסטרטגיה שלה 

והארוך   העבודה  הקצר  תכנית  את  בעלי   שלה,וכן  החברה,  בין  אינטרסים  זהות  ליצור  מנת  על 

 .כאמור שלה והאסטרטגיה החברה מטרות בקידום, המניות ונושאי המשרה

 

שאינם ניתנים למדידה    קריטריוניםחלק לא מהותי מתוך סך רכיבי התגמול המשתנה יוענק על פי  

 להלן.  5.3.5( בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה, ובהתאם לאמור בסעיף  דעת )קרי שיקול 

הניתנים למדידה ייגזר ויחושב על בסיס היעדים המדידים    קריטריוניםהמענק השנתי המבוסס על  

 אך לא יעלה על תקרות המענק השנתי. 

 

 

 

 

 

 
 להלן. 5.4סעיף   גםשינוי לא מהותי בתנאי כהונה וההעסקה של נושאי משרה ואופן אישורו, ראו  לעניין     4
 לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ללא רכיב הנלוות והסוציאליות.  חודשיה השכר     5
 להלן.  5.3.5מענק על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה )מענק בשיקול דעת( בהתאם לאמור בסעיף   למעט     6
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 מודל חישוב לתגמול המשתנה  .5.3

 תחולה .5.3.1

בחברה עשויים להיות זכאים למענק שנתי על פי תכנית מענקים שנתית אשר  נושאי המשרה  

 ועדת תגמול ודירקטוריון החברה בהתאם למפורט במדיניות תגמול זו.   לאישורתובא 

 7השנתי  המענק מנגנון רכיבי .5.3.2

 : שלהלן הרכיבים שלושת את לכלול העשוי במודל יקבע משרה לנושא השנתי המענקגובה 

 ;להלן  5.3.3סעיף  ורא -ביעדי חברה הכפופים לתנאי סף  עמידה .5.3.2.1

 להלן;  5.3.4סעיף  ורא -ביעדים אישיים  עמידה .5.3.2.2

 להלן;  5.3.5סעיף  ורא -בשיקול דעת  מענק .5.3.2.3

 עמידה ביעדי חברה הכפופים לתנאי סף  .5.3.3

יעדי החברה    חברה.  יעד  כל  משקלואת    , אחד או יותר,רלוונטי חברה  יעד  יקבעו  ,שנה  מדי

 .  יכול שיהיו כמותיים ו/או איכותיים אך מדידים, באופן שאינו מצריך הפעלת שיקול דעת

להלן דוגמאות, אשר אינן מהוות רשימה סגורה וממצה, של אירועים אשר עשויים להיחשב  

כאירועים אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה במענק בגין עמידה ביעדי חברה: עמידה 

החבר  אסטרטגיים,  בתקציב  חוזים  לחתימת  יעדים  לרבות  עסקית,  בתכנית  עמידה  ה, 

תוח מוצר, עמידת בתכנית פיתוח עסקי, חוזים מסחריים, יעדי מכירות  יעמידה בתכנית פ

היקף  רגולטוריות,  דרך  גידול מכירות בשווקים השונים, השגת אבני  יעדי  בפועל, לרבות 

ח החברה לפני מס, רווח תפעולי, רווח נקי,  הכנסות, היקף גבייה, תשואה לבעלי מניות, רוו

או כל יעד מדיד    ARR, מדד  (EBITDA  לרבות)  מכירות, הזמנות, עמידה ביחסים פיננסיים

 אחר אשר ייקבע מראש. 

זה, יתכן שיהיו   5.3.3כי מעבר לאירועים המתוארים בסעיף  ,למען הסר ספק מודגש בזאת

אירועים נוספים אשר עשויים לזכות את נושאי המשרה במענק בגין עמידה ביעדי חברה, 

הם יקבעו מראש יעדים מדידים שיאושרו מראש על ובלבד שיהיה מדובר באירועים שלגבי

 .כאמור בתוכנית זו ידי האורגנים המוסמכים לכך

נושא המשרה יהיה זכאי למענק שנתי בגין    -תנאי סף כללי לתשלום המענק בגין יעדי חברה  

אם   רק  לעיל,  לאמור  בהתאם  מראש  יקבעו  אשר  החברה,  מיעדי  יותר  או  באחד  עמידה 

  החברה תעמוד בתנאי סף מינימאלי שייקבע ע"י ועדת התגמול והדירקטוריון.

 
בזאת   7 זכויותיהם   ,מובהר  עבור  להפריש  החברה  על  בגינו  שכר אשר  שהוא משום  סוג  מענק מכל  בהענקת  לראות  אין  כי 

 .הסוציאליות של נושאי המשרה ואין המענק מהווה תשלום שכר או שווה שכר



 

12 
 

להלן דוגמאות, אשר אינן מהוות רשימה סגורה וממצה, של אירועים אשר עשויים להיחשב  

אי סף לצורך חלוקת מענק בגין עמידה ביעדי חברה: מחזור מכירות, רווח גולמי, רווח כתנ

  תפעולי, רווח לפני מס, רווח נקי ויעדים תפעוליים רלוונטיים, כדוגמת עמידה ביעדי תקציב, 

 רמות מלאי, יעדי גבייה, רווחיות וכו'.  ,ARR כמות התקשרויות מול לקוחות, 

זה, יתכן שיהיו   5.3.3כי מעבר לאירועים המתוארים בסעיף  ,למען הסר ספק מודגש בזאת

חברה,  ביעדי  עמידה  בגין  חלוקת מענק  לצורך  סף  כתנאי  ייחשבו  אשר  נוספים  אירועים 

ובלבד שיהיה מדובר באירועים שלגביהם יקבעו מראש יעדים מדידים שיאושרו מראש על 

 ידי האורגנים המוסמכים לכך.

מעותה כי נושא המשרה לא יהיה זכאי למענק בשנה הקלנדרית אי עמידה בתנאי סף זה, מש

 הרלוונטית בגין עמידה ביעדי החברה.

 אישיים  ביעדים  עמידה .5.3.4

 .רלוונטיים לנושאי המשרה בחברה, משקל כל יעד אישייםשנה, יקבעו יעדים  מדי

היעדים    .היעדים האישיים לנושא המשרה יכול שיהיו כמותיים ו/או איכותיים אך מדידים

 יוגדרו כך שיהיו מדידים, אבסולוטיים, באופן שאינו מצריך הפעלת שיקול דעת. האישיים 

לשקף את השפעתו הישירה של    ה אמורקביעת היעדים האישיים לנושאי המשרה בחברה  

להשגת   המשרה  בשיםהיעדנושא  כאמור,  אישי  יעד  לכל  המשקולות  קביעת  וכן  לב    , 

לתוכניות החברה לאותה שנה ובשים לב למטלות מיוחדות שיוטלו על נושא המשרה, ככל 

 שיוטלו. 

היעדים האישיים כאמור יכללו, בין היתר, יעדים הנוגעים לעמידה בתוכניות עבודה שיקבעו 

ביחס   והן  המשרה  נושא  של  באחריותו  ונושאים  לפרויקטים  ביחס  הן  משרה  נושא  לכל 

נים, עמידה ביעדי תקציב שונים ובין היתר, היעדים המפורטים בסעיף  לעמידה בלוחות זמ

לעיל, יעדים הנוגעים לשיפור ופיתוח מקצועי בתחום האחריות של כל נושא משרה   5.3.3

נושא   של  אחריותו  תחום  עם  בקשר  החברה  של  וביצועיה  למעמדה  הנוגעים  יעדים  וכן 

 המשרה.

 הגורם המוסמך בחברה לקביעת היעדים .5.3.5

 להלן זהות האורגנים המוסמכים לקביעת יעדי חברה או אישיים בחברה:

 מענק  למתן יעדים לאשר המוסמך הגורם המשרה  נושא

  המקרים   משני  אחד  בקרות  ודירקטוריון  תגמול  ועדת  אוהכללית    האסיפה דירקטור 

 : הבאים

 ( 2; ) התגמול למדיניות בהתאם ההחלטה( 1: ) הבאים ( התקיימות כל התנאים א

המענק הפוטנציאלי הינו   היקף ( 3; ) בלבד מדידים יעדים בסיס על במענק מדובר

משכורות;   שלוש    התגמול   ועדת  ידי  על  מראש  נקבעו  היעדים ( 4)   -ו עד 

 או   ;והדירקטוריון 
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) הבאים  התנאים  כל  התקיימות(  ב ;  התגמול   מדיניות  את  תואמת  ההחלטה ( 1: 

 תפעולי   בתפקיד  גם  מכהן  כדירקטור  לכהונתו  שנוסף  משרה  בנושא   מדובר ( 2) 

  המקבל   המשרה  נושא  השתתפות  ללא  יאושר  היעדים  קביעת  אישור ( 3)   -ו ;  בחברה

 ; תגמול

 ודירקטוריון   תגמול ועדת "ל מנכ 

 החברה "ל מנכ  המשרה  נושאי יתר

  שליטה   בעלי  שהוא  משרה  נושא

 קרובו  או

או    האסיפה   המקרים   משני  אחד  בקרות  ודירקטוריון  תגמול  ועדתהכללית 

 : הבאים

 ( 2; ) התגמול למדיניות בהתאם ההחלטה( 1: ) הבאים  התנאים כל התקיימות( א

  הינו  הפוטנציאלי המענק היקף ( 3; ) בלבד מדידים יעדים בסיס על במענק מדובר

  התגמול   ועדת  ידי  על  מראש  נקבעו  היעדים ( 4)   -ו ;  משכורות   שלוש  עד

 או   ;והדירקטוריון 

  אחיד   באופן  חלים  והם  הכספיים  בדוחות  נתונים  על  המבוססים,  היעדים  כאשר(  ב

  שמתקיימים  ובלבד, באחרים המשרה נושאי כל על וכן  קרוביו או שליטה בעל על

 : אלה  כל

  גדול   משמעותית  יעדים  אותם  עליהם  החליםנושאי המשרה האחרים    מספר ( 1) 

  הפוטנציאלי   המענק ; )ב( קרוביהם  או  שליטה  בעל  שהם  המשרה  נושאי  ממספר

מהמענק    גבוה  הוא  האחרים  המשרה  לנושאי  להיגזר  שעשוי משמעותית 

)במונחים   יעדים  מאותם  ולקרוביו  השליטה  לבעל  להיגזר  שעשוי  הפוטנציאלי 

( עלות המענקים המיוחסת לבעל השליטה, בהתחשב בשיעורי 3)   -אבסולוטיים(; ו 

 במקרה   לו  איזכ   שיהיה  המענק  מסכוםההחזקה שלו, תהיה גבוהה משמעותית  

 . היעדים  בקביעת  וזניח  קל  עניין  יש  השליטה  שלבעל  שברור  כך,  ביעדים  עמידה  של

יצוין, כי לכל אורגן המוסמך לקביעת יעדים, יש סמכות לשנות יעדים באופן רטרואקטיבי  

כך שיחולו עבור אותה שנה ובכפוף לכך שהם יעמדו בתנאי תוכנית זו, אם וככל שבשנה 

החברה  מסוימת   למצב  ולהתאימם  לעדכנם  הצורך  התעורר  מסוימים  אירועים  לנוכח 

 באותה שנה.

 "( בשיקול דעתעל פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה )"מענק  מענק  .5.3.6

 מענק לנושאי משרה הכפופים למנכ"ל .5.3.6.1

לאישור   בחברהבכפוף  המוסמכים  משרה  האורגנים  נושאי  למנכ"ל ,  הכפופים 

למענק שנתי בהתאם להערכת המנכ"ל ולשיקול דעתו ולפי  עשויים להיות זכאים  

קריטריונים שאינם מדידים, וזאת חלף או בנוסף למענקים אשר נושא משרה זכאי 

מדיניות תגמול זו, ובלבד שסך המענק לכל אחד מנושאי המשרה לא    להם על פי

   להלן. 5.3.7יעלה על תקרת המענק השנתי בהתאם לאמור בסעיף 

 מענק למנכ"ל החברה   .5.3.6.2

, מנכ"ל החברה עשוי להיות זכאי האורגנים המוסמכים בחברהבכפוף לאישור  

על    למענק יעלה  בהיקף לא מהותי שלא  חודשיות של מנכ"ל    3שנתי  משכורות 

החברה ולפי קריטריונים שאינם מדידים, בהתחשב בתרומתו של מנכ"ל החברה  

שנה   בהת  למענק  בנוסף  או  חלף   וזאתבאותה  החברה  יעדי  לפי  אם  המחושב 

זו,   תגמול  החברה  למנכ  המענק  שסך  ובלבדלמדיניות    תקרת   על   יעלה  לא"ל 

   להלן.  5.3.7בהתאם לאמור בסעיף  השנתי המענק



 

14 
 

 יו"ר הדירקטוריון מענק ל   .5.3.6.3

לאישור   בחברהכפוף  המוסמכים  הדירקטוריון(    ,האורגנים  להיות  יו"ר  עשוי 

משכורות חודשיות ולפי   3שנתי בהיקף לא מהותי שלא יעלה על    למענק  םזכאי

באותה    יו"ר הדירקטוריוןקריטריונים שאינם מדידים, בהתחשב בתרומתו של  

יעדי החברה בהתאם למדיניות    למענק  בנוסף  או  חלף  וזאתשנה   לפי  המחושב 

זו,   הדירקטוריוןל  המענק  שסך  ובלבדתגמול   המענק  תקרת  על  יעלה  לא  יו"ר 

 להלן.  5.3.7בהתאם לאמור בסעיף  השנתי

 תקרות מענקים שנתיים לנושאי המשרה .5.3.7

הכפופים לתנאי  לנושאי המשרה )קרי מענק בגין עמידה ביעדי חברה תקרת המענק השנתי 

מלאה משרה  עבור  דעת(  בשיקול  ומענק  אישיים  ביעדים  עמידה  בגין  מענק  הינה    8סף, 

 כמפורט להלן:

 (9ברוטו במונחי מס' חודשי שכר) תקרה נושא משרה 

 6 דירקטוריון"ר יו

 6 מנכ"ל

 4   כפופי מנכ"ל סמנכ"לים אחרים

 

 שנתי מענק ה ליעדים המדידים במנגנון חישוב  .5.3.8

אישיים, ככל שיהיו,    חברה )הכפופים לתנאי סף( ויעדים  המענק השנתי בגין עמידה ביעדי

בנוסחת התגמול   יחושב באופן הבא: מכפלת שיעור העמידה ביעד הרלוונטי במשקל היעד 

 השנתית ובתקרת המענק השנתי לנושא משרה. 

   מיוחד מענק .5.3.9

מיוחד מענק  יט על הענקת  דירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, יהיה רשאי להחל

רשימה סגורה וממצה, של   מהוות. להלן דוגמאות, אשר אינן  )אחד או יותר(  לנושא משרה

את נושאי המשרה במענק   עשויים לזכותאירועים אשר יכולים להיחשב כאירועים אשר  

במסגרת  :מיוחד נכללים  שאינם  מיוחדים  פרויקטים  במסגרת   ביצוע  או  העבודה    תכנית 

,  הקשור לפעילותה של החברה  אסטרטגי  הסכם  כגון,  השנתיים של נושא המשרההיעדים  

הסכם מכירת החברה ו/או טכנולוגיה    ,עם לקוחות/ספקים של החברה  מהותי  פעולה  שיתוף

 "עסקה" במקרה של ביצוע  וכן ו/או הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי שלה ו/או פעילות שלה

 או   גיוס הוןכגון: ביצוע השקעות/רכישות חדשות מהותיות, ייזום בהיקף מהותי לחברה,  

בדרך של הנפקה לציבור, מכירה של מניות החברה מחוץ לבורסה או מכירה של עיקר  חוב  

 
 . בפועל משרתו להיקף ישיר סביח תותאםמענק השנתי ה תקרת, מלאה משרה בהיקף  עובד אינו המשרה ונושא במידה  8
 ללא רכיב הנלוות והסוציאליות. ת,של  שנת המענק הרלוונטי 31.12ליום   לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו  חודשיהשכר ה  9



 

15 
 

אירועים המתוארים  מעבר לכי    ,למען הסר ספק מודגש בזאת   .פעילות החברה לצד שלישי

נושאי המשרה  עשויים לזכות את אשר , יתכן שיהיו אירועים נוספים זה 5.3.9להלן בסעיף 

מדובר שיהיה  ובלבד  מיוחד,  מדידים    במענק  יעדים  מראש  יקבעו  שלגביהם  באירועים 

 האורגנים המוסמכים לכך. שיאושרו מראש על ידי

נושא המשרה לקידום העסקה והשלמתה,  המיוחד  המענק   יוענק בהתחשב בתרומתו של 

בתרומתה של העסקה ליצירת ערך למשקיעי החברה בראייה ארוכת טווח, ובתגמול הכולל 

 .לו זכאי נושא המשרה לאחר השלמת העסקה

כי המענק המיוחד הינו בנוסף למענק השנתי ואינו כפוף לתנאי הסף שהוגדר לעיל.    ,יודגש

ויוענק לכל היותר פעם בשנה, אם    10שכר  חודשי   4תקרה של  מיוחד לא יעלה על  המענק ה

 בכלל.

 הבהרות  - תגמול  משתנה .5.3.10

  החברה   ביעדי המשרה מנושאי אחד כל של עמידתם תיבחן קלנדריתשנה  בכל .5.3.10.1

המענקים  ל)הכפופים   יחושבו  להם,  שהוגדרו  האישיים  וביעדים  הסף(  תנאי 

 ועדת  חברי  בפני  ויוצגו,  המשרה  מנושאי  אחד  לכל,  שמגיעים  ככל,  11המגיעים

  בנפרד   יחושבו  המדידים  היעדים  עבור   המענקים.  החברה  ודירקטוריון  התגמול

  5.3.8 מנגנון חישוב ליעדים המדידים במענק השנתי כמפורט בסעיףל בהתאם

     .לעיל

רב   .5.3.10.2 יעדים  לקבוע  רשאי  יהא  התגמול,  ועדת  בהמלצת  החברה,  דירקטוריון 

ו/שנתיים   חברה  וישולם  )יעדי  יחושב  ימדד,  בגינם  אשר  אישיים(  יעדים  או 

 מענק רב שנתי, הכל בכפוף למגבלות שנקבעו במסמך מדיניות תגמול זה. 

עד    שללדירקטוריון החברה, בהמלצת ועדת התגמול, ישנה הסמכות להפחתה  

שהתקבל    מגובה המענק השנתי, בשים לב לבחינת סבירות המענק השנתי   25%

מעמידה ביעדים לעומת תרומתו של נושא המשרה להשגתם ולמצבה העסקי  

   של החברה.והפיננסי 

לנושא משרה    לבטלישנה הסמכות    לדירקטוריון את תשלום המענק השנתי 

בנסיבות שיש בהן כדי לשלול פיצויי פיטורין וכן במקרים של הפרות חובות  

 הפרת הסכם ההתקשרות. אמון ו/או

בעת חישוב הזכאות למענקים המבוססים על נתונים בדוחות הכספיים, ועדת  .5.3.10.3

פעמיים   חד  אירועים  לנטרל  לא  או  לנטרל  רשאים  והדירקטוריון,  התגמול 

ביעד.   העמידה  סגורה בחישוב  רשימה  מהוות  אינן  אשר  דוגמאות,  להלן 

נטרול לצורך  כאירועים חד פעמיים  וממצה, של אירועים אשר עשויים להיחשב  

 
 ללא רכיב הנלוות והסוציאליות. ת,של שנת המענק הרלוונטי 31.12ליום   לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו  חודשיהשכר ה  10

 .ענק מיוחד בהתאם למדיניות תגמול זו לרבות מענק בשיקול דעת ומ   11
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אי נטרול החישוב לעמידה ביעד: מכירה או רכישה של חברה או של פעילות  

 או של נכסים או רווחים/הפסדים הנובעים משערוכים. 

 
 עיתוי תשלום .5.3.10.4

 פריסת תשלום .5.3.10.4.1

עיתוי   את  שנה  מדי  לבחון  הזכות  תישמר  החברה  לדירקטוריון 

 והתניתו תשלום סך התגמול המשתנה, פריסתו לשנים העוקבות  

כמו כן,   בהמשך העסקתו של נושא המשרה במועד התשלום בפועל. 

לקבוע רשאי  יהא  החברה  של    ,דירקטוריון  התשלום  עיתוי  כי 

לכלל  זו  תגמול  למדיניות  בהתאם  המענקים  מסך  מסוים  שיעור 

נושאי המשרה בחברה, ידחה לשנה העוקבת וזאת במקרה שבו סך 

שנה מסוימת  המענקים שאמורים להשתלם לכלל נושאי המשרה ב

 . עלול להוביל לכדי בעיה תזרימית לחברה

 

 הקדמת תשלום .5.3.10.4.2

למענקים בגין היעדים המדידים ו/או מענק בגין שיקול דעת באשר  

המיוחד המענק  הזכות ו/או  תישמר  החברה  לדירקטוריון   ,

התשלום   את  בגין   בגינולהקדים  שהתשלום  כך  המשרה  לנושא 

ה ונושא משרה יסיים  . הייתאפשר בכל עת לאחר השגתוזה  רכיב  

את תפקידו לפני תום שנת התגמול הרלבנטית ו/או המועד שנקבע 

לדירקטוריון החברה תישמר הזכות להקדים את לאותו תשלום,  

זותשלום   תגמול  למדיניות  בהתאם  המשרה    המענקים  לנושא 

חישובו   )לאחר    במסגרת (,  לעיל  5.3.10.1  בסעיף  כמפורטהעוזב 

   . עזיבתו טרם לו  שישולם האחרון השכר

 

 יםהמענק  חלקיות .5.3.10.4.3

רשאית  תהיה  החברה  המוסמכים,  האורגנים  לאישור  בכפוף 

להעניק חלק מהמענקים בהתאם למדיניות תגמול זו לנושא משרה 

כהונתו  לתקופת  יחסי  באופן  השנה,  במהלך  לחברה  שהצטרף 

כנושא משרה באותה השנה, ובלבד שכיהן כנושא משרה בחברה  

 . בשנה שבגינה משולמים המענקים חודשים 3לפחות 

 

לנושא   .5.3.10.5 בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים, החברה תהיה רשאית להעניק 

משרה שעזב את החברה במהלך השנה מענקים בהתאם למדיניות תגמול זו 

אין באמור כדי לפגוע בזכותה של   באופן יחסי לתקופת עבודתו באותה השנה.

לאמור  בהתאם  המענקים  תשלום  את  לבטל  או  להקדים  להפחית,  החברה 

זו  במדיניות לפחות  תגמול  בחברה  משרה  כנושא  שכיהן  ובלבד    חודשים   3, 

 . בשנה שבגינה משולמים המענקים
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  אשר   תשלום  כל,  אישי  העסקה  בהסכם  אחרת  במפורשת  נקבע  אם  למעט .5.3.10.6

פי מדיניות תגמול זו, ככל -על  משתנה  גמול  חשבון  על  המשרה  לנושא  ישולם 

נושא המשרה לכל דבר ועניין  שישולם, אינו ולא יחושב כחלק משכרו הרגיל של  

כלשהי,  נלווית  זכות  של  לצבירה  או  לזכאות  או  לחישוב  בסיס  יהווה  ולא 

בתשלום  הנכלל  כרכיב  ישמש  לא  האמור,  מכלליות  לגרוע  ומבלי  לרבות, 

  ת לקופות הגמל וכיו"ב.חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשו

 מיסוי .5.3.10.7

 בגין התגמול המשתנה  אחר   חובה  בתשלום  או  כלשהו  במס  חיוב   ככל שיהיה

זו,   עקב   או/ו  בגין'(  וכו  ממלכתי  בריאות  מס,  לאומי  ביטוח)  מדיניות תגמול 

 (. דין לפיהמשרה  נושא  על יחול שהוא ככל) דין פי-עלהמשרה  נושא בו יישא

 
שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה וההעסקה של נושא משרה הכפוף למנכ"ל החברה, עשוי להיות    .5.4

מאושר רק בידי המנהל הכללי של החברה ובלבד שתנאי הכהונה תואמים את מדיניות התגמול 

של החברה. לעניין זה, "שינוי לא מהותי" ייחשב שינוי אשר השפעתו על עלות התגמול השנתית  

)במצטבר, ביחס לעלות התגמול המקורית אשר אושרה על ידי ועדת המשרה    הכוללת של נושא

 . 10%12-אינה גדולה מ התגמול ודירקטוריון החברה(

 רכיב הוני   -תגמול משתנה  .5.5

נושאי משרה תוך יצירת קרבת אינטרסים  ראוי לשימור ותמרוץמקובל תגמול הוני מהווה מנגנון 

ראוי בין שיקולי טווח קצר לטווח הארוך, בין היתר איזון  המניות ו  בעלי בין  לבין נושאי המשרה  

במועד הענקתן. בזכות    " בתוך הכסף"על ידי קביעת תקופת הבשלה מלאה ומתן אופציות שאינן  

ביכ תומכות  הן  הוני,  תגמול  תוכניות  של  הטווח  ארוך  מנהליה  טבען  את  לשמר  החברה  ולת 

 הבכירים בתפקידם לתקופה ארוכה.

,  זה הינם  , נושאי המשרה בחברה הזכאים לתגמול13ככל שתחליט החברה על הענקת תגמול הוני 

על הענקת תגמול הוני יחולו, בשינוים המחוייבים, הכללים    .נושאי המשרה בחברה  כלל  בין היתר,

 לעיל.   5.3.5 האמורים בסעיף

הוניבעת   בתוכנית התגמול ההוני  ,  14קביעת תוכנית תגמול  רכיבים תיכלל  תקרה שנתית לשווי 

 : לא תעלה על אשר הענקתם משתנים במועד 

 
של מנכ"ל    וההעסקה  הקריטריונים ל"שינוי לא מהותי" יחולו, בשינויים המחויבים, גם ביחס לשינוי לא מהותי בתנאי הכהונה      12

  )ד( לחוק החברות.272הוראות סעיף  לענייןהחברה, 

התגמול של החברה, לעניין התגמול המשתנה ההוני, אינה חלה על תוכנית התגמול ההוני הקיימת בחברה נכון למועד    מדיניות       13

 אישור מדיניות תגמול זו. 

)למעט מכשירים המסווגים כמכשירים התחייבותיים, כגון: מניות   הוני  מכשיר  כלזה, תוכנית תגמול הוני עשויה לכלול    לעניין        14

  פאנטום( אשר החברה מוצאת אותו כרלוונטי לתגמול של נושאי המשרה בחברה.



 

תקרה )באלפ י ש"ח(   נושא מש רה 

 100 יו"ר דירקטוריון 

 100 מנכ"ל 

 50 סמנכ"לים אחרים כפופי מנכ"ל  

  

התקרה השנת ית חושבה  כאילו ההוצאה ההונית מתפרסת באופ ן ליניארי  על פני תקופת ההבשלה,  

ככל שאי ן  לעיל  בטבלה  מהתקרה  שיחרוג  יכול  מסוימת  בשנה  המוכר  החשבונאי  השווי  כלומר 

תקופת  כן,  ההבשלה.  כמו  פני  תקופת  על  הענקה/ות  של  הלינארית  בפריסה  מהתקרה  חריגה 

החזקה או הבשלה מזערית של רכיבים משתנים  הוני ים בתנאי כהונה והעסקה  הינה  3  שנים  לכל   

בראיי ה  ראויים  לתמריצים  תקופת  ההבשלה  ושנה  אחת  עבור  המנה  הראשונה  תוך התייחסות 

ארוכת טוו ח15.   

ככל שיוקצו  אופציות  -  מחיר המימוש לא יפחת  מהגבוה  מבין  השער  הממוצע  של   מניית  החברה  

המני ה  שער  לבין  ההענקה  למועד  בבורסה  לניירות  ערך  בת"א  במהלך  30  ימי  המסח ר  שקדמו 

במועד הענקה.  מחיר המימוש יהיה כפוף להוראות התאמה כפי שיהיו קבועות בתכנית התגמו ל 

ההוני )כפי שתיקבע מעת לעת( ו/או בכתב ההקצאה . 

מועד הפקיעה של התגמול ההוני –יקבע בכל הענקה ולא יעלה על 10 שנים לכל היותר.  

בנוסף, באפשרות החברה לקבוע מנגנו ן בתוכנית או בעת הענקת אופציות מכח תוכנית כאמו ר לפיו 

במועד המימוש בעל ניירות הערך יקבל את ההטבה לה הוא זכאי, בגובה ההפרש בין מחיר מניית 

החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש שנקבע עבור ניירות הערך, וזאת בלי להידרש לשלם  

  .)Net Exercise( "או במסגרת של מנגנון "מימוש נטו )Cashless בפועל את מחיר המימוש )מנגנון

האורגנים המוסמכים בחברה יהיו רשאים  להגדיר בתוכנית התגמול ההוני את התנאים  )לרב ות 

האצת הבשלה של ניירות ערך(  במקרים של  עזיבת  נושא משרה  )עקב  פיטורין,  התפטרות  ומקרי  

מוות  או   נכות  חו"ח(  ובשינוי  בעלות  ו/או שינוי מבנה ו/או מיזוג.  תכנית   התגמול ההוני  תוגדר  כך  

שתעמוד בדרישות כל הוראות הדין הרלוונטי.  

5.6. יחס בין רכיבים משתנים )מענק שנתי, מענק מיוחד ומענק הוני( וקבועים בחבילת התגמול 

שיעור מסך חבילת התגמו ל16  נושא מש רה 

 30%-70% יו"ר דירקטוריון 

 30%-70% מנכ"ל 

 30%-70% סמנכ"לים אחרים כפופי מנכ"ל  

 

 
15    במקרה של הענקת מניות חסומות, הבשלתן תותנה בעמידה ביעדים עסקיים. 

16   השכר החודשי לעניין זה הינו שכר הבסיס ברוטו ליום 31.12  של שנת המענק הרלוונטית, ללא רכיב הנלוות והסוציאליות. 
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5.7. השבת תגמול משתנה במקרה של ט עות

ככל שיסתבר,  כי מענק כלשהו בהתאם למדיניות תגמול זו או חלק ממנו ששולם לנושא משרה  

חושב על בסיס נתונים שהתבררו לאחר מכן כמוטעים , תוך  פרק  זמן  של  שלוש שנים  ממועד תשלום  

המע נק הרלוונטי, ישיב נושא המשרה לחברה, או תשלם החברה לנושא המשרה  )בין אם הוא מכה ן 

ובין אם הוא חדל לכהן(, לפי העניין, את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עק ב 

נושא  על  וחבויות מס החלים  ככל שקיימים, בתשלומים  )תוך שקלול הפרשים,  התיקון האמור 

משרה ו/או ששולמו על ידיו(.  חובת ההשבה  לא תחול על נושא  המשרה והחברה לא תהיה חיי בת 

לשלם לנושא משרה תשלום כלשהו, כאמור בסעיף זה לעיל, במקרה בו המענק לו היה זכאי נושא 

המשרה לאחר תיקון הדוחות הכספיים נמוך או גבוה )לפי העניין(  בעד  10%  מהמענק הרלוונטי  

ששולם לנושא המשרה בפועל בגין אותה שנה. כמו כן,  השבה  כאמור  לא  תחול  במקרה  של  עדכון  

או תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי בתקינה החשבונאית או בכללי הדיווח.  

בשנה  מהמענק  קיזוז  של  בדרך  גם  להתבצע  תוכל  המשרה  נושאי  ע"י  הנ"ל  הסכומים  השבת 

העוקבת ובמידה שתהיה יתרה, החברה תהא רשאית, לפרוס אותה במסגרת השכר החודשי. 

5.8. היחס בין תנאי העסקתו של נושא המשרה לתנאי העסקתם של עובדי החברה ועובדי הק בלן

ועדת התגמול  ודירקטוריון החברה בעת אישור ו/או קביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה

יבחנו את היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה לתנאי העסקה של שאר  

עובדי החברה  ועובדי הקבלן  המועסקים אצל החברה,  ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של 

עובדי החברה כאמור ויחוו דעתם על  השפעת יחסים אלו  על יחסי העבודה  בחברה, סבירותו של 

שכר נושאי המשרה בחברה לאור סוג החברה, גודלה ותמהיל מצבת העובדים שלה. 

נכון למועד אישור מדיניות תגמול זו, מתחם התגמול הנוכחי הנגזר מההשוואה לקבוצת ההשווא ה 

הרלוונטית, ביחס לעלות השכר של שאר עובדי החברה )ללא עובדים המוגדרים כעובדי קבלן): 

נושא מש רה
הפער ביחס לעלות השכר19

החציוני בחברה 
הפער ביחס לעלות 

השכר18 הממוצע בחברה 

6 6 יו"ר דירקטוריון

6 6 מנכ"ל

סמנכ"לים כפופי
4 4

מנכ"ל 

17  "עלות שכר" – כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או  

תשלום אחר ; 
18  "עלות שכר" – כל תשלום בעד ההעסקה, לרבות הפרשות מעסיק, תשלום בעד פרישה, רכב והוצאות השימוש בו וכל הטבה או  

תשלום אחר ;
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נכון למוע ד אישור מדיניות תגמול זו, מתחם התגמול הנוכחי הנגזר מההשוואה לקבוצת ההשווא ה 

הרלוונטית, ביחס לעלות השכר של שאר עובדי החברה )כולל עובדים המוגדרים כעובדי קבלן): 

נושא מש רה
החציוני בחב רה הממוצע בחב רה

14 12 יו"ר דירקטוריון

17 14 מנכ"ל

סמנכ"לים כפופי
10 8

מנכ"ל 

5.9. גמול דירקטורים

ו/א ו  החברה  ידי  על  מועסקים  )אשר  אינם  הדירקטוריון  לחברי  לשלם  רשאית  תהא  החברה 

מעניקים לה שירותים כנגד קבלת תמורה( תגמול  קבוע בהתאם לקבוע  בתקנות החברות )כללים  

ובהתאם לדרגת ההון  דירקטור חיצוני(, התש" ס-2000  )" תקנות הגמול"(,  והוצאות  גמול  בדבר 

רשאית  להעניק   לעת(  וכן  תהיה  מעת  שיהיה  )כפי  הגמול  כהגדרתו בתקנות  החברה  של  העצמי 

תגמול משתנה  בדמות רכיב הוני כמפורט בסעי ף 5.5  לעיל  ובהתאם לקבוע בתקנות הגמול. כמו כן, 

דירקטורים בחברה יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.   

דירקטורים בחברה יהיו זכאי ם לתנאים  האמורים בסעיפי ם 5.1.3  לעיל בעניין פטור, שיפוי וביטוח  

נושאי משרה. 

כמו  כן , החברה  תוכל  להתקשר  עם  דירקטור  בהסכם  לקבלת  שירותים נוספים, כגון ייעוץ מקצועי,  

בכפוף להוראות הדין.  

****
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פרק 9 -  דוחות כספ יים 

9.1. דוחות כספיי ם 

הדוחות הכספיים הנכללים בפרק זה, הינם כדלקמן: 

ביום  31   שהסתיימה  שנה  של  לתקופה  החברה  של  המבוקרים  הכספיים  9.1.1. דוחותיה 

בדצמבר, 2020. 

9.1.2. דוחותיה הכספיים המאוחדים פרופורמה של החבר ה לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 

31 בדצמבר, 2020.  

של  שלושה  חודשים   לתקופה  החברה  של  ביניים  הסקורים  9.1.3. דוחותיה  הכספיים 

שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2021.  

שלושה  של  לתקופה  החברה  של  פרופורמה  המאוחדים  ביניים  הכספיים  9.1.4. דוחותיה 

חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ, 2021.  

9.1.5. דוחותיה הכספיים ביניים הסקורים של החברה לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה 

ביום 30 ביוני, 2021.  

9.1.6. דוחותיה הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה של החברה לתקופה של שישה חודשים 

שהסתיימה ביום 30 ביוני, 2021.  

9.2. מכתב הסכמה של רואה החשבון המבק ר 

לחברה ניתנה הסכמתו של רואה החשבון המבקר של החברה להכללת  דוח רואה החשבון המבקר  

ביחס לדוחות הכספיים  המפורטים  בסעיף  9.1  לעיל. מכתב ההסכמה של רואה החשבון המבקר  

מצורף כנספח לפרק זה.  
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סומך חייקי ן 
 KPMG מגדל המילניום

רחוב הארבעה 17, תא דואר  609 

תל אביב 6100601 

 03   684   8000
 

 
25 באוגוסט 2021 

 
 

לכבוד 
הדירקטוריון של 

גרופ 107 בע"מ   
תל אביב  

 

 

 ג.א.נ, 

 

הנדון: תשקיף להשלמה של הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של גרופ 107 בע"מ 

)"התשקיף"  ו- "החברה" בהתאמה( 

 

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים  להכללה  )לרבות בדרך של הפנייה(  בתשקיף  שבנדון  המיועד 
להתפרסם בחודש אוגוסט 2021 של הדוחות שלנו המפורטים להלן : 

  

)1( דוח רואי החשבון המבקרים מיום  25  באוגוסט  2021  על הדוחות הכספיים של החברה  
ליום 31 בדצמבר  2020 ולתקופה שהסתיימה באותו תאריך.  

 

הכספיים  מאוחדים  הדוחות  המבקרים  מיום  25  באוגוסט  2021  על  רואי  החשבון  )2( דוח 
פרופורמה  של החברה לימים  31  בדצמבר  2020  ו-  2019  ולכל אחת  משלוש  השנים בתקופה 

שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.  
 

)3( דוח  סקירה  של רואי החשבון המבקרים  מיום  25  באוגוסט  2021  על  דוחות כספיים ביניים 
של החברה ליום  31  במרס  2021  ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.  

 
)4( דוח סקירה של רואי  החשבון המבקרים  מיום  25  באוגוסט  2021  על  דוחות כספיים ביניים 
החברה  ליום  31  במרס  2021  ולתקופה  של  שלושה  חודשים   פרופורמה  של  מאוחדים 

שהסתיימה באותו תאריך.  
 

)5( דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  25  באוגוסט  2021  על  דוחות כספיים ביניים  
של החברה ליום  30  ביוני  2021  ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו 

תאריך. 
 

)6( דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  25  באוגוסט  2021  על  דוחות כספיים ביניים 
מאוחדים פרופורמה של החברה  ליום  30  ביוני  2021  ולתקופו ת  של  שישה ושלושה  חודשים 

שהסתיימו באותו תאריך. 
 

 
סומך חייקין 
רואי חשבון 

ת   פו נ ת  המ סו ו י עצמא ת  רמו KPMG  סומך חייקין, שותפות  רשומה ב ישראל ו פירמה חברה   ב ארגון הגלובלי של  KPMG המורכב מ פי

ת   ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה  KPM, חב G In te rn a t io na l  L im i te d ל -   



גרופ 107 בע"מ

דוחות כספיים

 ליום 31 בדצמבר 2020

 תוכן העניינים

עמוד

1

דוח רואי החשבון המבקרים 
2

דוח על המצב הכספי
3

דוח על הרווח והפסד
4

דוח על השינויים בגרעון בהון 
5

דוח על תזרימי המזומנים 
6-8

באורים לדוחות הכספיים



 

 

 

 

 

 
 

סומך חייקין  

 KPMG  מגדל המילניום

רחוב הארבעה  17,  תא דואר  609 

תל אביב  6100601 

 03  684  8000

 

 

KPMG    ארגון הגלובלי של ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפות  KPMG  ת  המורכב מ רמו ת פי ו י ת המ  עצמא פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d  , ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   חב

 

 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 בע"מ 107גרופ 

 
 

ה את  הכספי  דוחביקרנו  המצב  )להלן  107גרופ  של    מצורףה  על  ל  -בע"מ   31  יום"החברה"( 
תזרימי על    והדוחבהון,  בגירעון  הדוח על השינויים  ,  הפסדו  על רווח    הדוחואת    2020בדצמבר  

תאריך.  המזומנים   באותו  שהסתיימה  באחריות    םכספיי  דוחותלתקופה  הינם  אלה 
אלה בהתבסס    דוחות כספייםהדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על  

 על ביקורתנו.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 
. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו 1973  -בון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג  רואי חש

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ביקורת כ ושל האומדנים שבדוחות הכספיים.  שיושמו  כללי החשבונאות  של  בחינה  גם  וללת 
ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים 

 בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

נאות, מכל   באופן  הנ"ל משקפים  הדוחות הכספיים  הבחינות המהותיות, את המצב לדעתנו, 
לי של החברה  פעולותיה  2020בדצמבר    31  וםהכספי  השינויים  ואת תוצאות   נה בהובגירעון  , 

בהתאם לכללי דיווח כספי   2020בדצמבר    31תקופה שהסתיימה ביום  לשלה    ותזרימי המזומנים
 . 2010 -התש"ע  כספיים שנתיים(,  דוחותתקנות ניירות ערך )והוראות  (IFRSבינלאומיים )

 
 

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי
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גרופ 107 בע"מ 
דוח על המצב הכספי

ליום 31
בדצמבר

2020

2

באלפי ש"ח באור

נכסים
נכסים שוטפים 

 13 3 חייבים ויתרות חובה

התחייבויות וגרעון בהון

התחייבויות שוטפות
חשבונות פתוחים 18  ספקים ונותני שירותים - 
סך הכל התחייבויות 18 

גרעון בהון
(5) הפסדים שנצברו

סך הכל התחייבויות וגרעון בהון 13 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים

25 באוגוסט 2021
תאריך אישור     דני כהן אדי כץ    רועי כץ

סמנכ"ל כספים מנכ"ל וחבר  יו"ר דירקטוריון הדוחות הכספיים
דירקטוריון



גרופ 107 בע"מ
דוח על הרווח והפסד

לשנה
שהסתיימה

ביום
31 בדצמבר

2020

3

באלפי ש"ח באור

הכנסות 16 

(21) 5 הוצאות הנהלה וכלליות

(5) הפסד לשנה

(0.05) הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



גרופ 107 בע"מ
דוח על השינויים בגרעון בהון 

לשנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר

2020

 

4

יתרת הון
סה"כ הפסד המניות(*)

באלפי ש"ח

יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  -  - 

(5) (5) הפסד לשנה - 

(5) (5) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 - 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



גרופ 107 בע"מ
דוח על תזרימי המזומנים

 

לשנה
שהסתיימה

ביום
31 בדצמבר

2020

5

באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(5) הפסד לשנה

 

(13) גידול בחייבים ויתרות חובה

גידול בספקים ובנותני שירותים 18 

 5 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת - 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה - 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה - 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 גרופ 107 בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

בא ור 1 - כללי 

היישות המדווחת א.

      גרופ 107 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום 31 במאי 
2020, החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא: רוטשילד 33 תל-אביב. ניירות הערך 

של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ב.    רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 

כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא 
הבעלות והשליטה בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט 
ביצוע הסכם  בע"מ" בתמורה להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה.
הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן: אישור רשות המיסים לפטור 
ממס בגין שינוי המבנה וביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום 

.1.4.2022

  ב.  הגדרות

– זה כספי        בדוח

       החברה                        - גרופ 107 בע"מ.

.IAS 24        צדדים קשורים            - כהגדרתם בתקן חשבונות בינלאומי

       בעל עניין ובעל שליטה - כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

                                              התש"ע-2010.

       מדד                              - מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית

                                              לסטטיסטיקה.

       דולר                             - דולר של ארה"ב.

באור  2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים 

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי (להלן: IFRS). כמו כן, הדוחות הכספיים 
נערכו על פי עלות היסטורית. הדוחות הכספיים מוצגים לפי אלפי ש"ח אלא אם כן, צויין אחרת.

לפירוט בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ראה דוחות כספיים מאוחדים פרפורמה ליום 31 בדצמבר 
.2020
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 גרופ 107 בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  3 - חייבים ויתרות חוב ה

ליום 31
בדצמבר

2020

באלפי ש"ח

בעלי המניות 7 

חברה קשורה 6 

 13 

באור  4 - הון המניות 

מונפק
ונפרע רשום

אלפי ש"ח אלפי ש"ח א. הרכב ליום 31 בדצמבר 2020
- 1 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כ"א

===== =====
ב. זכויות המניות

מניות רגילות בנות 0.1 ₪ מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים                                                                                   
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  5 - הוצאות הנהלה וכלליו ת

לשנה
שהסתיימה

ביום
31 בדצמבר

2020

באלפי ש"ח

שירותים מקצועיים 18 

משפטיות 3 

 21 

בא ור 6 - צדדים קשורים ובעלי עניין 

ליום 31 בדצמבר
2020

אלפי ש"ח א.  יתרות עם צדדים קשורים

 7 במסגרת נכסים שוטפים – בעלי המניות
=======

 6 חברה קשורה – החברה המרכזית לחדשנות  במסגרת נכסים שוטפים –
======= ועידוד הייטק בע"מ

7



 גרופ 107 בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  7 - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח 

ראה ביאור 16 לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום 31 בדצמבר 2020.

באור  8 - אירועים לאחר מועד הדיווח 

ראה ביאור 17 לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ליום 31 בדצמבר 2020.
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גרופ 107 בע"מ

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה

 ליום 31 בדצמבר 2020

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          תוכן ענינים

עמוד

1 דוח רואי החשבון המבקרים

2 דוחות על המצב הכספי מאוחדים פרופורמה

3 דוחות על הרווח והפסד והפסד כולל אחר מאוחדים פרופורמה

4 דוחות על השינויים בגרעון בהון מאוחדים פרופורמה

5 דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים פרופורמה 

6-31 באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
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8000  684  03 

 

 

KPMG    ארגון הגלובלי של ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפות  KPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d  , ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   חב

 

 
 

 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 בע"מ 107גרופ 

 
 

 -בע"מ )להלן   107גרופ  המצורפים של    מאוחדים פרופורמה  ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי
ואת הדוחות על רווח  והפסד והפסד כולל אחר   2019  -ו  2020בדצמבר    31"החברה"( לימים  

תזרימי הדוחות על  פורמה, דוחות על השינויים בגירעון בהון מאוחדים פרופורמה וומאוחדים פר
פר המאוחדים  ביום  ו המזומנים  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  לכל   31פורמה 

אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה   מאוחדים פרופורמה  דוחות כספיים  .  2020בדצמבר  
אלה בהתבסס מאוחדים פרופורמה  של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים  

 על ביקורתנו.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 
. על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו 1973  -חשבון(, התשל"ג    רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

כללי ה של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  ושל האומדנים שבדוחות הכספיים.  שיושמו  חשבונאות 
ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים 

 בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  המאוחדים פרופורמה  לדעתנו, הדוחות הכספיים  
 2019  -ו  2020בדצמבר    31של החברה לימים  המאוחד פרופורמה  המהותיות, את המצב הכספי  

 בגרעון בהון המאוחדים פרופורמה, השינויים  המאוחדים פרופורמה  ואת תוצאות פעולותיה
ה שהסתיימה  השנים בתקופ  לוששלה לכל אחת משהמאוחדים פרופורמה  ותזרימי המזומנים  

ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 38להוראות תקנה  בהתאם    2020בדצמבר    31ביום  
 .ב'1, וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור 1970-ומיידיים( התש"ל 

 
 
 

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי
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גרופ 107 בע"מ 
דוחות על המצב הכספי מאוחדים פרופורמה                                                                                            

מאוחד

ליום 31 בדצמבר

2019 2020

באלפי ש"ח באור

נכסים

 28  92 5 מזומנים ושווי מזומנים

לקוחות והכנסות לקבל 128  19 

 165  167 6 חייבים ויתרות חובה

סה"כ נכסים שוטפים 387  212 

נכסים לא שוטפים

 34  234 7 רכוש קבוע, נטו

סה"כ נכסים שאינם שוטפים 234  34 

סה"כ נכסים 621  246 

התחייבויות

 279  950 8 אשראי מתאגיד בנקאי

ספקים ונותני שירותים 243  152 

 423  1,679 9 זכאים ויתרות זכות

סה"כ התחייבויות שוטפות 2,872  854 

התחיבויות לא שוטפות 

 1,114  1,035 13 בעלי מניות וצדדים קשורים

 7  287 8 הלוואות מתאגיד בנקאי

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 1,322  1,121 

סה"כ התחייבויות 4,194  1,975 

גרעון בהון

 -  - 11 הון מניות

פרמיה על מניות 167  167 

קרנות הון 2  10 

(1,906) (3,742) יתרת עודפים

(1,729) (3,573) סך הכל גרעון בהון

סך הכל התחייבויות וגרעון בהון 621  246 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.
הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה. 

25 באוגוסט 2021
תאריך אישור הדוחות     דני כהן  אדי כץ    רועי כץ

סמנכ"ל כספים מנכ"ל וחבר  יו"ר דירקטוריון הכספיים
דירקטוריון
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גרופ 107 בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח וההפסד ורווח כולל אחר

מאוחד

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2018 2019 2020

באלפי ש"ח באור

הכנסות 7,113  2,202  777 

(266) (1,410) (4,599) 11 עלות המכר

רווח גולמי 2,514  792  511 

(511) (1,160) (2,515) הוצאות מחקר ופיתוח

(191) (546) (1,647) 12 הוצאות הנהלה וכלליות

(191) (914) (1,648) הפסד תפעולי

(11) (75) (186) 13 הוצאות מימון, נטו

(202) (989) (1,834) הפסד לפני מיסים על הכנסה

(1) (2) (2) 14 מיסים על ההכנסה

(203) (991) (1,836) סה"כ הפסד לשנה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל
הועברו או יועברו לרווח והפסד

 -  10 (8) הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ

סה"כ רווח כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר לראשונה ברווח הכולל
 -  10 (8) הועבר או יועבר לרווח והפסד

(203) (981) (1,844) סה"כ הפסד כולל לשנה

הפסד למניה

(2.03) (9.91) (18.36) הפסד בסיסי ומדולל למניה

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.

3



גרופ 107 בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בגרעון בהון

 

יתרת קרן הון
סה"כ עודפים פרמיה הון המניות(*)

באלפי ש"ח

(545) (712) יתרה ליום 1 בינואר 2018 -  -  167 

(203) (203) הפסד לשנה -  -  - 

(748) (915) יתרה ליום 31 בדצמבר 2018 -  -  167 

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ -  10  -  -  10 

(991) (991) הפסד לשנה -  -  - 

(1,729) (1,906) יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 -  10  167 

(8)  -  - (8) קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ - 

(1,836) (1,836) הפסד לשנה -  -  - 

(3,573) (3,742) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 -  2  167 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.
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גרופ 107 בע"מ
דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

 

מאוחד

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2018 2019 2020

באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(203) (991) (1,836) הפסד לשנה

התאמות:

פחת 29  2  1 

הוצאות מימון, נטו 186  75  11 

 12  77  215 

 144 (143) (111) שינוי בלקוחות וחייבים אחרים

שינוי בספקים וזכאים אחרים 1,347  511  37 

 181  368  1,236 

(10) (546) (385) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 - (34) (229) רכישת רכוש קבוע

 - (34) (229) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:

קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי 620  100  - 

(15) (93) (340) פרעון הלוואות לתאגיד בנקאי

(3) (9) פרעון הלוואה מחברות קשורות - 

 178  318 (79) קבלת (פירעון) הלוואות מבעלי מניות

(64) קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר מבנקים 671  273 

(4) (16) (151) ריבית ששולמה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 721  573  92 

 82 (7) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 107 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 28  82  - 

 - (47) (43) השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה 92  28  82 

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באו ר 1 - כללי 

היישות המדווחת א.
 גרופ 107 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום 31 במאי 2020, 
החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא: שדרות רוטשילד 33 תל-אביב. הדוחות הכספיים 
המאוחדים פרפורמה של הקבוצה ליום 31 בדצמבר 2020 כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות 
שלה (להלן יחד: "הקבוצה"). הקבוצה עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל 
כלים מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע (Information Technologies) ומדיה במיקור 

חוץ ופועלת בישראל ובאקראינה. ניירות הערך של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ב.    רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 
כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות 
והשליטה בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט בע"מ" בתמורה 
ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם  להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה.
של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן: אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה וביצוע 

הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום 1.4.2022.
מאחר והחברה תרכוש את החברות  לתאריך אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו התנאים המתלים.
המועברות מבעלי השליטה בה, הרכישה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3 בדבר צירופי 
בהתאם לכך ערכה החברה דוחות כספיים  .AS POOLING עסקים. החברה תטפל ברכישה לפי שיטת
מאוחדים פרופורמה לצורך הכללתם בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך 
בתל-אביב תוך שיקוף עסקת הרכישה כאילו התבצעה בתקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים 
לפיכך כוללים הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה את המצב  .( המאוחדים פרופורמה (1 בינואר, 2018
הכספי המאוחד, תוצאות הפעילות, דוח על השינויים בהון ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה והחברות 

המועברות החל מאותו מועד.
דוחות פרפורמה אלו הוכנו תחת ההנחה שההנפקה תצא לפועל כמתואר לעיל ואי לכך סכומי המימון 

שהתקבלו בחברות השונות ולגביהם קיים תנאי שבעת ההנפקה יומרו להון, סווגו להון.

   ג.   נכון ליום 31 בדצמבר 2020 החברה צברה הפסדים בסך של כ-3,742 אלפי ש"ח ויתרת המזומנים של החברה 
ליום זה עומדת על סך 92 אלפי ש"ח. לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, במהלך חודשים פברואר ומרץ 
2021 התקשרה החברה בשישה הסכמי הלוואות המירות בסכום כולל של 750 אלפי שח. כמו כן במהלך חודש 
אפריל 2021 התקשרה "החברה המרכזית" בהסכם השקעה. בהתאם להסכם ההשקעה גייסה החברה 
המרכזית סך של 3,350 אלפי שח (ראה ביאור בדבר אירועים לאחר תאריך המאזן) הנהלת החברה 
והדירקטוריון מעריכים, כי בהתבסס על יתרות המזומנים נכון ליום פרסום הדוחות ובשים לב לקצב שריפת 
המזומנים קיימים לחברה מקורות מימון בהיקף מספק לצורך המשך פעילותה העסקית בעתיד הנראה לעין. 
בנוסף, יתכן ולצורך המשך הרחבת פעילות החברה, תצטרך החברה לגייס מקורות מימון נוספים בעתיד. 
הנהלת החברה בוחנת את תוצאותיה בפועל בפועל לעומת התקציב המאושר וערוכה להגיב בהתאם על ידי 

צמצום ההוצאות התפעוליות במידה והחברה לא תעמוד ביעדיה.

  ד.  הגדרות
       בדוחות כספיים אלה:

      (1) החברה - גרופ 107 בע"מ.

      (2) הקבוצה - גרופ 107 בע"מ והחברות המאוחדות שלה.

      (3) חברת לבנט - חברת בת של גרופ 107 בע"מ.

      (4) החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ - חברת בת של גרופ 107 בע"מ.   

      (5) חברות מאוחדות - חברות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה.

בדבר צדדים קשורים.       (6) צד קשור - כמשמעותו בתקן חשבונות בינלאומי (2009)  24

      (7) בעלי עניין - כמשמעותם בפסקה (1) להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.
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באו ר 2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיי ם

 א    הצהרה על עמידה בתקני דיווח בינלאומיים
        הדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן: 

.("IFRS"       
        דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),    

        התש"ע-2010.
        הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 25 באוגוסט 2021.

              
מטבע פעילות ומטבע להצגה ב.

      הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של החברה ומעוגלים לאלף הקרוב, 
למעט אם צוין אחרת.

      השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים ג.
בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל- IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, בהערכות, 
אומדנים והנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל סכומים של נכסים והתחייבויות, 

הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה הנהלת 
החברה להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת 
האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות 
בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים 

באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, 
שקיים סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך 

השנה הכספית הבאה, נכלל בביאורים הבאים, :

הפנייה השלכות אפשריות הנחות עיקריות אומדן

למידע על הפסדים  הכרה או ביטול של  צפי לרווחים חייבים במס הכרה בנכס מס נדחה 
בגינם הכירו בנכס מס  נכס מס נדחה לרווח  בעתיד שכנגדם ניתן יהיה בגין הפסדים לצרכי 

נדחה, ראה ביאור 3ט',  והפסד. לנצל הפסדים מועברים.מס
בדבר מסים על הכנסה.

לצורך הערכת הרווח 
גידול או קיטון ברווח  הגולמי, הקבוצה  אומדת כי  ראה ביאור 11, בדבר השיטה למדידת רווח 

הגולמי. הרווח התפעולי בנטרול  עלות המכר.גולמי
הוצאות מו"פ הינו קבוע בין 

השנים ועומד על 10%

    ד.   בסיס המדידה
            הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ההיסטורית.

ה.    תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של חברות הקבוצה הינה 12 חודשים. הנכסים וההתחייבויות השוטפים של 

הקבוצה כוללים, בהתאמה, פריטים הצפויים להתממש בתוך השנה הקרובה.

באו ר 3 - עיקרי המדיניות החשבונאית 

א.1. בסיס האיחוד
       הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן (חברות בנות). שליטה 
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת, חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה 
ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתממש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע 
מהישות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן 
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ממשיות. בקביעת קיומה של שליטה מפעילה הנהלת החברה שיקול דעת. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע 
החל ממועד השגת השליטה, ועד למועד בו הופסקה השליטה.

       הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים. המדיניות החשבונאית 
בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של 
החברה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות 

הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.

א.2. עסקאות שבוטלו באיחוד
       יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת 

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים.

ב.      מטבע חוץ

  (1) עסקאות במטבע חוץ
עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבעות הפעילות הרלוונטיים של חברות הקבוצה לפי שער החליפין 
שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים 
למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש 
שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים 

במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין לסוף השנה. 

נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע 
פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ  הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. 

והנמדדים לפי עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

(2) פעילות חוץ

הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף למועד הדיווח. 
ההכנסות וההוצאות של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. 
הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילויות חוץ (להלן" 
"קרן הפרשי תרגום").

מכשירים פיננסיים ג.

נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)

הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסיים 
הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות ומכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסים 

מוכרים לראשונה במועד בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. 
נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה של 
הנכס הפיננסי. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים 
שמקורם בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה 

לחייבים.
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גריעת נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 
פוקעות, או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי 

בעסקה בה כל הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי.
אם בידי הקבוצה נותרו באופן מהותי כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות על הנכס הפיננסי, הקבוצה 

ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי. 

סיווג נכסים פיננסיים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות: עלות מופחתת; 

שווי הוגן דרך רווח כולל אחר - השקעות במכשירים הוניים.
נכסים פיננסיים לא מסווגים מחדש בתקופות עוקבות אלא אם, ורק כאשר, הקבוצה משנה את המודל 
העסקי שלה לניהול נכסי חוב פיננסיים, ובמקרה כאמור נכסי החוב הפיננסיים המושפעים מסווגים מחדש 

בתחילת תקופת הדיווח העוקבת לשינוי במודל העסקי.

נכס פיננסי נמדד בעלות מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה 
בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים החוזיים; וכן -
התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק  -

תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

מכשיר חוב נמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו 
מיועד למדידה בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו מושגת הן על ידי גביית תזרימי מזומנים חוזיים והן על ידי  -
מכירת נכסים פיננסיים; וכן 

התנאים החוזיים של מכשיר החוב מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק  -
תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.

לקבוצה יתרות לקוחות, חייבים אחרים ופיקדונות המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו גביית תזרימי 
המזומנים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי קרן 
וריבית אשר משקפת תמורה עבור ערך הזמן של הכסף וסיכון האשראי. בהתאם לכך, נכסים פיננסיים אלו 

נמדדים בעלות מופחתת.

מדידה עוקבת ורווחים והפסדים 
נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו, לרבות הכנסות ריבית או 
דיבידנדים, מוכרים ברווח והפסד (למעט מכשירים נגזרים מסוימים, אשר מיועדים כמכשירים מגדרים).

נכסים פיננסים בעלות מופחתת
נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי 
הפסדים מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. 

רווח או הפסד כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא ברווח והפסד
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התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים (2)

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: משיכות יתר מבנקים, הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים 
ומנותני אשראי אחרים, מכשירי חוב סחירים, ספקים וזכאים אחרים.

הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות 

לראשונה במועד קשירת העסקה (trade date) בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.

מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות (למעט התחייבויות פיננסיות אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד) מוכרות 
לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה לראשונה, התחייבויות 
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פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. התחייבויות פיננסיות מיועדות 
לשווי הוגן דרך רווח והפסד, אם הקבוצה מנהלת התחייבויות אלה וביצועיהן מוערכים בהתבסס על שוויין 
ההוגן, וזאת בהתאם לאופן שבו תיעדה הקבוצה את ניהול הסיכונים, אם הייעוד נועד למנוע חוסר עקביות 

חשבונאית (an accounting mismatch), או אם מדובר במכשיר משולב הכולל נגזר משובץ.
עלויות עסקה המיוחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כהתחייבות פיננסית, מוכרות 
כנכס במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי. עלויות עסקה אלו מנוכות מההתחייבות 
הפיננסית בעת ההכרה לראשונה בה, או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה 

צפויה עוד להתקיים.

גריעת התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית של הקבוצה פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה. 

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה 
קיימת באופן מיידי (currently) זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק 

את הנכס וההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.

הון מניות (3)
מניות רגילות

מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה 
למניות בניכוי השפעת המס, מוצגות כהפחתה מההון. 

עלויות תוספתיות המתייחסות באופן ישיר להנפקה צפויה של מכשיר אשר יסווג כמכשיר הוני מוכרות כנכס 
במסגרת סעיף הוצאות נדחות בדוח על המצב הכספי. העלויות מנוכות מההון בעת ההכרה לראשונה 
במכשירים ההוניים, או מופחתות כהוצאות מימון בדוח רווח והפסד כאשר ההנפקה אינה צפויה עוד 

להתקיים.

רכוש קבוע ד.

הכרה ומדידה (1)

פחת שנצבר והפסדים מצטברים מירידת ערך בניכוי פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות
העלות של רכוש קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן 
עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס 
למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. רווח או הפסד מגריעת פריט 
רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו בסעיף הכנסות 

אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.

עלויות עוקבות (2)

עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע 
אם צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן 

מהימן. הערך בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. 
עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
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פחת (3)

פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר-פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא 
העלות של הנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו.

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל 
לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.

פחת נזקף לדוח רווח לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש 
הקבוע, מאחר ושיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של ההטבות הכלכליות העתידיות הגלומות 

בנכס בצורה הטובה ביותר.

אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:

מחשבים וציוד היקפי       3 שנים ·
רהוט, ציוד ואבזרים       14 שנים ·

האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת 
דיווח ומותאמים בעת הצורך.

   ה.  הכנסות
הקבוצה מכירה בהכנסות כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או השירות שהובטחו. ההכנסה        
נמדדת לפי סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים שהובטחו 
ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים.

זיהוי חוזה
הקבוצה מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים:

הצדדים לחוזה אישרו את החוזה (בכתב, בעל פה או בהתאם לפרקטיקות עסקיות נהוגות  (א)
אחרות) והם מחויבים לקיים את המחויבויות המיוחסות להם;

הקבוצה יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר יועברו; (ב)
הקבוצה יכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו; (ג)

לחוזה יש מהות מסחרית (כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים של  (ד)
הישות חזויים להשתנות כתוצאה מהחוזה); וכן

צפוי שהקבוצה תגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות או השירותים אשר יועברו  (ה)
ללקוח. 

לצורך העמידה בסעיף (ה) הקבוצה בוחנת, בין היתר, את אחוז המקדמות שהתקבלו ואופן פריסת 
התשלומים בחוזה, ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו וקיומם של בטחונות מספיקים.

כאשר חוזה עם לקוח אינו מקיים את הקריטריונים האמורים, תמורה שהתקבלה מהלקוח מוכרת 
כהתחייבות עד שהתנאים לעיל מתקיימים או כאשר מתרחש אחד מהאירועים הבאים: לקבוצה לא נותרו 
מחויבויות להעביר סחורות או שירותים ללקוח וכל התמורה שהובטחה על ידי הלקוח התקבלה והיא לא 

ניתנת להחזרה; או החוזה בוטל והתמורה שהתקבלה מהלקוח אינה ניתנת להחזרה.
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זיהוי מחויבויות ביצוע
הקבוצה מעריכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסגרת חוזה עם לקוח 

ומזהה כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד מהשניים הבאים:
סחורה או שירות (או חבילה של סחורות או שירותים) שהם נפרדים; או (א)

(ב)            סדרה של סחורות או שירותים נפרדים שהם למעשה זהים ויש להם אותו דפוס העברה ללקוח

הקבוצה מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כנפרדים כאשר הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה 
או השירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההבטחה של הקבוצה 
להעביר את הסחורה או השירות ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה. על מנת לבחון האם 
הבטחה להעביר סחורה או שירות ניתנת לזיהוי בנפרד, הקבוצה בוחנת האם מסופק שירות משמעותי של 
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שילוב הסחורה או השירות עם סחורות או שירותים אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח 
התקשר בחוזה.

קביעת מחיר העסקה
מחיר העסקה הוא סכום התמורה לו הקבוצה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת סחורות או שירותים 
שהובטחו ללקוח, מלבד סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים. בעת קביעת מחיר העסקה הקבוצה מביאה 
בחשבון את ההשפעות של כל הבאים: תמורה משתנה, קיומו של רכיב מימון משמעותי בחוזה, תמורה שלא 

במזומן ותמורה שיש לשלם ללקוח.

קיומו של רכיב מימון משמעותי 
לצורך מדידת מחיר העסקה, הקבוצה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות ערך הזמן של 
הכסף אם עיתוי התשלומים שהוסכם בין הצדדים מספק ללקוח או לקבוצה הטבה משמעותית של מימון. 
בהערכה אם חוזה מכיל רכיב מימון משמעותי, בוחנת הקבוצה, בין היתר, את אורך הזמן החזוי בין המועד 
בו הקבוצה מעבירה את הסחורות או השירותים שהובטחו ללקוח לבין המועד בו הלקוח משלם עבור 
סחורות או שירותים אלה, וכן ההפרש, אם קיים, בין הסכום של התמורה שהובטחה לבין מחיר המכירה 

במזומן של הסחורות או השירותים שהובטחו.

כאשר קיים רכיב מימון משמעותי בחוזה, הקבוצה מכירה בסכום התמורה תוך שימוש בשיעור ההיוון 
שישתקף בעסקת מימון נפרדת בינה לבין הלקוח במועד ההתקשרות. רכיב המימון מוכר כהכנסות או 

כהוצאות ריבית במהלך התקופה בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

מכיוון שהפער בין מועד קבלת התשלום לבין מועד העברת הסחורה או השירות ללקוח הינו שנה או פחות, 
הקבוצה מיישמת את ההקלה הפרקטית הקבועה בתקן ואינה מפרידה רכיב מימון משמעותי.

קיום מחויבויות ביצוע
הכנסות מוכרות כאשר הקבוצה מקיימת מחויבות ביצוע על ידי העברת שליטה על סחורה או שירות 

שהובטחו ללקוח.

נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס חוזה מוכר כאשר לקבוצה קיימת זכות לתמורה עבור סחורות או שירותים שהקבוצה העבירה ללקוח 
כאשר זכות זו מותנית בגורם אחר מאשר חלוף הזמן, לדוגמא בביצועים העתידיים של הקבוצה. נכסי החוזה 

מסווגים לסעיף חייבים כאשר הזכויות בגינם הופכות להיות בלתי מותנות.

התחייבות חוזה מוכרת כאשר הקבוצה מחויבת להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם היא קיבלה 
תמורה (או שחל מועד פירעונו של הסכום) מהלקוח.

קיזוז נכס חוזה והתחייבות חוזה
נכס והתחייבות בגין אותו חוזה מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי. אולם, נכס והתחייבות חוזה הנובעים 

מחוזים שונים מוצגים בברוטו בדוח על המצב הכספי.
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  ז.  חכירות

קביעה אם הסדר מכיל חכירה
במועד ההתקשרות בחכירה, הקבוצה קובעת אם ההסדר מהווה חכירה או מכיל חכירה, תוך בחינה האם 
ההסדר מעביר זכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן בתמורה לתשלום. בעת ההערכה האם הסדר 
מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה, הקבוצה מעריכה האם לאורך תקופת החכירה יש לה את 

שתי הזכויות הבאות:
הזכות להשיג למעשה את כל ההטבות הכלכליות משימוש בנכס המזוהה; וכן (א)

הזכות לכוון את השימוש בנכס המזוהה. (ב)

נכסים חכורים והתחייבויות בגין חכירה
חוזים המקנים לקבוצה שליטה בשימוש בנכס בגין חכירה במשך תקופת זמן עבור תמורה, מטופלים 
כחכירות. בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה 
העתידיים (תשלומים אלו אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים, ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס 
זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, 

ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה. 
מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של 

החוכר.
לאחר ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו 

השימושיים של הנכס כמוקדם ביניהם.
הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס 
הבסיס הוא בעל ערך נמוך, מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, 

לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה בנכס ו/או התחייבות בדוח על המצב הכספי.

תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי 
אופציה להאריך או לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, 

בהתאמה.

13

ח.  הכנסות והוצאות מימון

הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, רווחים משינוי בשווי ההוגן של נכסים 
פיננסיים המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, רווחים מהפרשי שער, רווחים ממכשירים מגדרים המוכרים 
ברווח והפסד וסיווג מחדש של רווחים והפסדים נטו שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר בגין גידור תזרימי 

מזומנים של סיכוני מטבע וסיכוני ריבית על הלוואות.

שינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים גם הכנסות 
מדיבידנדים וריביות.

הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות, שינויים בשווי 
המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, הפסדים נטו ממימוש השקעה של מכשיר חוב  ההוגן של נכסים פיננסיים
הנמדד בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר, הפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסיים והפסדים ממכשירים מגדרים 

המוכרים ברווח והפסד.

עלויות אשראי, שאינן מהוונות לנכסים כשירים, נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.
בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ריביות 

ששולמו מוצגות במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון. 

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים, מדווחים בנטו כהכנסות מימון או 
הוצאות מימון, כתלות בתנודות שער החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן (רווח או הפסד בנטו). 

הכנסות והוצאות ריבית מוכרות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. ככלל, חישוב הכנסות והוצאות 
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הריבית מתבצע על-ידי יישום שיעור הריבית האפקטיבי לערך בספרים ברוטו של הנכס הפיננסי או לעלות 
המופחתת של ההתחייבות הפיננסית, לפי העניין. 

  ט.  הוצאות מיסים על הכנסה

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם 
המס נובע מצירוף עסקים, או נזקפים ישירות להון או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר 

מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר. 

מסים שוטפים
המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם (או להתקבל) על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב 
לפי שיעורי המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח. מסים שוטפים כוללים גם 

מסים בגין שנים קודמות.

עמדות מס לא וודאיות
הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא 

כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות.

 י.  רווח למניה

הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה 
מחושב על ידי חלוקת הרווח או ההפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע 
המשוקלל של המניות הרגילות שהיו במחזור במשך השנה, לאחר התאמה בגין מניות באוצר. הרווח המדולל 
למניה נקבע על ידי התאמת הרווח או ההפסד, המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת 
הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין מניות באוצר, ובגין ההשפעות של כל 
המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות, הכוללות אגרות חוב הניתנות להמרה במניות, כתבי אופציה 
למניות וכתבי אופציה למניות שהוענקו לעובדים.

 יא.  עסקאות עם בעל שליטה

נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה עם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.
בשל העובדה כי מדובר בעסקה במישור ההוני, זוקפת הקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה 

מהעסקה להון.

יב.  הטבות עובדים
מרבית עובדי החברה הם קבלני משנה אשר לגביהם לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.
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יג.  הוצאות מחקר ופיתוח
הוצאות מחקר ופיתוח מורכבות בעיקר מהוצאות שכר לעובדים במיקור חוץ (קבלני משנה).

יציאות הקשורות בפעילויות מחקר המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים, נזקפות 
לרווח והפסד עם התהוותן.

פעילויות פיתוח קשורות בתכנית לייצור מוצרים או תהליכים חדשים או לשיפור משמעותי של מוצרים או 
תהליכים קיימים. עלויות בגין פעילויות פיתוח מוכרות כנכס בלתי מוחשי אם ורק אם: ניתן למדוד באופן 
מהימן את עלויות הפיתוח; המוצר או התהליך ישימים מבחינה טכנית ומסחרית; צפויה הטבה כלכלית 
עתידית מהמוצר ולקבוצה כוונה ומקורות מספיקים על מנת להשלים את הפיתוח ולהשתמש בנכס או 
למכרו. העלויות שהוכרו כנכס בלתי מוחשי בגין פעילויות הפיתוח כוללות את עלות החומרים, שכר עבודה 
ישיר, הוצאות תקורה שניתן לייחסן ישירות להכנת הנכס לשימושו המיועד ועלויות אשראי שהוונו. עלויות 

אחרות בגין פעילויות פיתוח נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

בתקופות עוקבות, עלויות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.

החברה אינה צופה בדרגת וודאות מספקת את האופן שבו פלטפורמת לבנט תפיק הטבות כלכליות עתידיות 
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צפויות ומשכך לא כל התנאים להכרה בנכס בלתי מוחשי מתקיימים. על כן, הוצאות מחקר ופיתוח לא הוונו 
לנכס אלא נזקפו לרווח והפסד.

יד.  עסקאות תשלום מבוסס מניות 
השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול בהון על פני 
התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית למענקים. הסכום שנזקף כהוצאה בגין מענקי תשלום מבוסס 
מניות, המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשקף 
את מספר המענקים אשר צפויים להבשיל. בעסקאות בהן מעניקה החברה לעובדיה זכויות למכשיריה 

ההוניים, מטפלת הקבוצה בהענקה כעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים. 

 טו.  תקנים חדשים,תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו
השפעות צפויות תחילה והוראות מעבר דרישות הפרסום תקן/פרשנות/תיקון

הקבוצה בוחנת את   ,IAS 1 -תיקון ל התיקון ייושם (1) התיקון מחליף דרישות סיווג 
השלכות התיקון על  בתקופות דיווח הצגת דוחות  מסוימות של התחייבויות 
הדוחות הכספיים ללא  המתחילות ב- 1   כשוטפות או בלתי שוטפות. כך  כספיים: סיווג 

כוונה ליישום מוקדם. בינואר 2023, עם  למשל, על פי התיקון,  התחייבות שוטפת 
אפשרות ליישום  התחייבות תסווג כבלתי שוטפת  או בלתי שוטפת
מוקדם. התיקון ייושם  כאשר לישות יש זכות לדחות 
למפרע, לרבות תיקון  את התשלום לתקופה של 

מספרי השוואה. לפחות 12 חודשים לאחר   
תקופת הדיווח, אשר הינה 
 (Substance) "בעלת מהות"
ואשר קיימת לסוף תקופת 
הדיווח וזאת חלף הדרישה 
לזכות שהינה "בלתי מותנית". 
בהתאם לתיקון זכות קיימת 
לתאריך הדיווח רק אם ישות 
עומדת בתנאים לדחיית 
התשלום נכון למועד זה. בנוסף, 
התיקון מבהיר כי זכות ההמרה 
של התחייבות תשפיע על סיווג 
המכשיר בכללותו כשוטף או 
בלתי שוטף, אלא אם כן רכיב 

ההמרה הינו הוני.
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 ,IAS 37-תיקון ל התיקון ייושם באופן(2) הקבוצה טרם החלה על פי התיקון, בבחינה האם  רטרוספקטיבי החל הפרשות  מכביד, העלויות  בבחינת ההשלכות של חוזה הינו
התיקון על הדוחות  בינואר 2022 ,  מיום 1 לקחת  לקיום חוזה אותן יש התחייבויות תלויות 

הכספיים.  אשר הישות  עבור חוזים בחשבון הן עלויות המתייחסות ונכסים תלויים
את  טרם סיימה במישרין לחוזה, הכוללות את 
מחויבויותיה בגינם עם  העלויות הבאות:
אפשרות ליישום 

מוקדם.  - עלויות תוספתיות; וכן

יישום התיקון,  בעת - הקצאה של עלויות אחרות
תציג מחדש  הישות לא הקשורות במישרין לקיום חוזה
השוואה, אלא  מספרי (כגון הוצאות פחת של רכוש 
יתרת  תתאים את המשמש למילוי חוזה זה  קבוע
הפתיחה של העודפים נוספים אחרים). וחוזים
במועד היישום 
בגובה  לראשונה,
של  ההשפעה המצטברת

התיקון.

באור  4 - מגזרי פעילות עסקית 

לקבוצה שני מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עסקיות אסטרטגיות של הקבוצה. יחידות 
עסקיות אסטרטגיות אלו כוללות מגוון מוצרים ושירותים ומנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת 
ביצועים בשל העובדה שהן מצריכות טכנולוגיה שונה ואסטרטגיה שיווקית שונה. עבור כל יחידה עסקית 
אסטרטגית, סוקר מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים. 

להלן תיאור תמציתי של הפעילות העסקית בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה:

תחום לבנט - פיתוח שיווק והפצה של מערכת לבנט - מערכת ממוחשבת בתחום מסחר וביצוע השקעות  (א) 
בניירות ערך בשוק ההון בשם "לבנט". הפעילות מבוצעת באמצעות חברת לבנט.

תחום השירותים - מתן שירותי גיוס, הכשרה וניהול צוותים בתחום הפיתוח והמדיה ושירותי תכנון ופיתוח  (ב) 
פרויקטים טכנולוגיים. הפעילות מבוצעת באמצעות החברה המרכזית וחברות בנות שלה. 

פעילויות אחרות כוללות את חברת גרופ 107 בע"מ , חברה זו הוקמה לצרכי מיזוג ואיחוד החברות, ממועד ההקמה 
לא הייתה בחברה כל פעילות למעט מתן שירות ייעוץ חד פעמי ולתקופה קצרה. פעילויות אלו אינן מוכרות כמגזרים 

בני דיווח מאחר ואינן מקיימות אף אחד מהספים הכמותיים בשנת 2020 או בשנת  2019.

רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח לפני מס כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות 
התפעולי הראשי. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי 
ביותר להערכת תוצאות של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות המגזר המדווחות 

למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.

א. מידע אודות מגזרים בני דיווח

מידע אודות פעילות המגזרים בני הדיווח מוצג בטבלה להלן.
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 

סה"כ 

סה"כ  פעילויות  מגזרים בני  תחום  תחום 

מאוחד התאמות אחרות דיווח "שירותים" "לבנט" באלפי ש"ח

    

    

    

    

    

    

   (

    

   (

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 7,113               -                 16           7,097           6,425               672 סך הכ נסות מחיצ וניים 

     -             (183)               -              183              183                - הכנ סות ממכירות  בין המגזרים 

 7,113             (183)                 16           7,280           6,608               672 הכנסו ת במאוחד  

    151               -               -              151              125                  26 הוצ אות ריבית  

       29               -               -                 29                 24                    5 פח ת והפחתות  

 8,767             (183)                 21           8,929           8,453               476 הוצאו ת אחרות  

1,834)               -                  (5)         (1,829)         (1,994)              165 רווח או  הפסד מגז רי לפני מס 

         2               -               -                   2                   2                - ה וצאות מיסים ע ל הכנסה 

רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

1,836)               -                  (5)         (1,831)         (1,996)              165 נמשכו ת לאחר מי סים על הכנ סה

     -               -               -               -               -                -    

    621               (31)                 13              639              435               204 סך נ כסים במאוח ד 

     -               -               -               -               -                -    

 4,194               (31)                 18           4,207           3,342               865 סך ה תחייבויות ב מאוחד 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

סה"כ 

סה"כ  פעילויות  מגזרים בני  תחום  תחום 

מאוחד התאמות אחרות דיווח "שירותים" "לבנט" באלפי ש"ח

 2,202               -               -           2,202           1,811               391 סך הכ נסות מחיצ וניים 

     -               (70)               -                 70                 70                - הכנ סות ממכירו ת בין המגזרים 

 2,202               (70)               -           2,272           1,881               391 הכנסו ת במאוחד  

       18               -               -                 18                   7                  11 הו צאות ריבית  

         2                   2                   1                    1 פ חת והפחתות

 3,171               (70)               -           3,241           2,788               453 הוצאו ת אחרות  

   (989)               -               -             (989)             (915)                (74) רווח  או הפסד מגז רי לפני מס 

         2               -                   2                   2                - ה וצאות מיסים ע ל הכנסה

הפסד מאוחד מפעילויות נמשכות 

   (991)               -             (991)             (917)                (74) לאח ר מיסים על הכנסה 

    246               (11)               -              257              128               129 סך נ כסים במאוח ד 

 1,975               (11)               -           1,986           1,031               955 סך ה תחייבויות ב מאוחד 
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לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2018

סה"כ 

סה"כ  פעילויות  מגזרים בני  תחום  תחום 

מאוחד התאמות אחרות דיווח "שירותים" "לבנט" באלפי ש"ח

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    777               -               -              777              294               483 סך  הכנסות מחיצ וניים 

     -               (18)               -                 18                 18                - הכנ סות ממכירו ת בין המגזרים 

    777               (18)               -              795              312               483 הכנ סות במאוחד  

       12               -               -                 12               -                  12 הו צאות ריבית  

         2               -                   2               -                    2 פ חת והפחתות 

    965               (18)               -              983              307               676 הוצ אות אחרות  

   (202)               -               -             (202)                   5              (207) רווח  או הפסד מגז רי לפני מס 

         1               -               -                   1                   1                - ה וצאות מיסים ע ל הכנסה 

רווח מאוחד מפעילויות נמשכות 

   (203)               -             (203)                   4              (207) לאח ר מיסים על הכנסה 

    125               -               -              125                 39                  86 סך נ כסים במאוח ד 

    873               -               -              873                 35               838 סך  התחייבויות ב מאוחד 

ב. גילויים ברמת הישות

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים, 

ארץ מושבה של החברה הינה ישראל ופעילות הקבוצה מתרכזת בעיקר בישראל ואוקראינה.

בהצגת המידע על בסיס מגזרים גיאוגרפיים, הכנסות המגזר מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות. 
הנכסים מבוססים על המיקום הגיאוגרפי של הנכסים. 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2018 2019 2020

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח
הכנסות מחיצוניים

ישראל 5,406            1,673            591               
אוקראינה 1,707            528                186               

מאוחד 7,113            2,202            777               

לקוחות עיקריים

הכנסות הקבוצה מלקוח המשויך למגזר השירותים הינן 2,163 אלפי ש"ח (בשנים 2019 ו- 2018: 211 אלפי 
ש"ח, ו- 0 אלפי ש"ח, בהתאמה).
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באור  5 - מזומנים ושווי מזומנים 

מאוחד

ליום 31 בדצמבר

2019 2020

באלפי ש"ח

מזומנים בתאגידים בנקאיים בש"ח 1  1 

מזומנים בתאגידים בנקאיים במט"ח 56  27 

פקדונות לזמן קצר 35  - 

 28  92 

באו ר 6 - חייבים ויתרות חובה 

מאוחד

ליום 31 בדצמבר

2019 2020

באלפי ש"ח

הלוואות לצדדים קשורים 153  125 

מקדמות לקבלני משנה 7  23 

חייבים שונים 5  4 

מקדמות לספקים 2  13 

 165  167 
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באור 7 - רכוש קבוע, נטו

ריהוט, מחשבים
ציוד וציוד

סה"כ ואביזרים היקפי

באלפי ש"ח

עלות

ליום 1 בינואר 2019 3  -  3 

תוספות 34  -  34 

יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 37  -  37 

תוספות 217  12  229 

יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 254  12  266 

פחת

(1)  - (1) יתרה ליום 1 בינואר 2019

(2)  - (2) פחת לשנה

(3)  - (3) יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

(29) (1) (28) פחת לשנה

(32) (1) (31) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

הערך בספרים ליום 31 בדצמבר 2020 223  11  234 

הערך בספרים ליום 31 בדצמבר 2019 34  -  34 

באור  8 - הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי 

ביאור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצה, הנמדדים בעלות 
מופחתת. 

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות א.

ליום 31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח אלפי ש"ח אשראי מתאגידים בנקאיים:
34 676  משיכות יתר

218 9  הלוואות לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך:

27 265  חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים
279 950 סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות 
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באו ר 8 - הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי (המשך) 

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות ב.
הרכב: (1)

ליום 31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח אלפי ש"ח
 התחייבויות לתאגידים בנקאיים:

7 287  התחייבויות לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות
7 287 סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שאינן שוטפות
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באו ר 8 - הלוואות ואשראי מתאגיד בנקאי (המשך) 

פרטים בדבר הלוואות מהותיות: (2)

ליום 31 בדצמבר 2019 ליום 31 בדצמבר 2020

ערך  ערך ערך נקוב ערך נקוב
בספרים בספרים

באלפי  מועד  מנגנון  בסיס  מועד נטילת סכום  סוג זהות הלווה
ש"ח תשלום ושיעור  הצמדה האשראי האשראי

הריבית

-.- -.- 135 135 2020-2022 פריים +  לא  150 אלפי  03.09.2020 הלוואה החברה 
7% צמוד ש"ח המרכזית 

לעידוד 
וחדשנות 

הייטק בע"מ

-.- -.- 196 196 2020-2022 8.60% לא  200 אלפי  17.11.2020 הלוואה החברה 
צמוד ש"ח המרכזית 

לעידוד 
וחדשנות 

הייטק בע"מ

-.- -.- 149 148 2020-2023 6.13% לא  200 אלפי  02.02.2020 הלוואה החברה 
צמוד ש"ח המרכזית 

לעידוד 
וחדשנות 

הייטק בע"מ

-.- -.- 32 32 2020-2022 פריים +  לא  38 אלפי  31.07.2020 הלוואה החברה 
10.9% צמוד ש"ח המרכזית 

לעידוד 
וחדשנות 

הייטק בע"מ

-.- -.- 40 38 2021-2023 פריים  +  לא  32 אלפי  16.12.2020 הלוואה החברה 
10.9% צמוד ש"ח המרכזית 

לעידוד 
וחדשנות 

הייטק בע"מ

34 34 -.- -.- 2019-2021 פריים +  לא  50 אלפי  22.04.2019 הלוואה חברת לבנט
4.25% צמוד ש"ח

-27 -265 בניכוי חלויות שוטפות

7 287 סה"כ הלוואות מהותיות בחברה
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באו ר 9 - זכאים ויתרות זכות 

מאוחד

ליום 31 בדצמבר

2019 2020

באלפי ש"ח

מקדמות מלקוחות 821  24 

מוסדות 294  6 

עובדים וקבלני משנה 435  371 

זכאים שונים 84  22 

הפרשה לחופשה והבראה 45  - 

 423  1,679 

באו ר 10 - הון המניות 

מונפק
ונפרע רשום

אלפי ש"ח אלפי ש"ח א. הרכב
 - 1 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כ"א

===== =====
(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

ב. זכויות המניות
מניות רגילות בנות 0.1 ₪ מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים                                                                                   

וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באו ר 11 - עלות המכר 

מאוחד

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2018 2019 2020

באלפי ש"ח

עובדים במיקור חוץ 4,570  1,408  265 

פחת 29  2  1 

(266) (1,410) (4,599)
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באור  12 - הוצאות הנהלה וכלליו ת

מאוחד

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2018 2019 2020

באלפי ש"ח

משכורות ונלוות לשכר 597  57  13 

מחשוב ותוכנות 321  11  - 

יעוץ מקצועי 154  62  64 

שכר דירה 111  130  42 

כיבודים ומתנות 112  43  - 

אחרות 253  213  72 

פרסום 99  30  - 

 191  546  1,647 

באור  13 - הוצאות מימון, נטו 

מאוחד

לשנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר

2018 2019 2020

באלפי ש"ח

הוצאות מימון לתאגיד בנקאי 151  16  4 

הפרשי שער 35  57  - 

ריבית והצמדה לבעלי המניות -  2  7 

ריבית מוסדות -  -  1 

סה"כ הוצאות מימון 186  75  12 

בניכוי -

(1) רווח הון מניירות ערך, נטו -  - 

(1) סה"כ הכנסות מימון -  - 

(11) (75) (186) סה"כ הוצאות מימון, נטו
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באו ר 14 - מסים על הכנסה 

א. פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה

שיעור המס הרלוונטי לחברה בגין הכנסות שאינן זכאיות למס מופחת (ראה בסעיף ב' להלן) בשנים 
2020-2018 הינו 23%.

ב.      החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959

על פי החוק במתכונתו הנוכחית נקבע כי למסלול המענקים יהיו זכאיות חברות באזור פיתוח א' בלבד והן יהיו 
זכאיות ליהנות הן ממסלול זה והן ממסלול הטבות המס במקביל. נקבעו שני מסלולי מס, מפעל מועדף ומפעל 
מועדף מיוחד, שעיקרם שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה הזכאיות להטבות, כדלקמן: לגבי מפעל 
מועדף שיעור המס על הכנסה מועדפת יהיה 7.5% באזור פיתוח א' ו- 16% בשאר הארץ. בנוסף, מפעל העומד 
בהגדרת "מפעל מועדף מיוחד", זכאי לתקופת הטבות של 10 שנים רצופות, לשיעור מס מופחת של 5% אם הוא 

ממוקם באזור פיתוח א' או לשיעור מס מופחת של 8% אם אינו ממוקם באזור פיתוח א'.

עוד נקבע, כי לא יחול מס על דיבידנד שיוחלק מתוך הכנסה מועדפת לבעלת מניות שהיא חברה, הן ברמת החברה 
המחלקת והן ברמת החברה המקבלת. שיעור מס של 20% יחול על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לבעל 

מניות יחיד ולתושב חוץ בכפוף לאמנות למניעת כפל מס.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020 לחברה אין הכנסות חייבות במס ואין לה זכאות להטבות המתוארות לעיל.
על מנת שהחברה תהא זכאית להטבות הנ"ל, עליה לעמוד בתנאים המופיעים בחוק אשר עיקרם:
מכירות לחו"ל בשיעור של 25% ממחזור החברה למדינות שיש להן מעל כ- 15.5 מיליון תושבים.

ג.      מסים נדחים

לא נוצרו מסים נדחים בגין הפסדים אלו בשל הצפי כי לא ינוצלו בטווח הנראה לעין.

ד.    פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מסים נדחים

לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים 
הניתנים לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה 

לנצל את הטבות המס.

ה.   ביאור מס תיאורטי

אין התאמות היות והחברה איננה חייבת במס.

באו ר 15 - צדדים קשורים ובעלי עניין 
תגמול והטבות לאנשי מפתח ניהוליים ובעלי עניין (לרבות דירקטורים)  א.

הדירקטורים והמנהלים הבכירים בקבוצה זכאים לשכר, כמו כן, הקבוצה מפקידה עבורם כספים במסגרת תכנית פנסיה.
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באו ר 15 - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך) 

ובעלי עניין המועסקים בקבוצה (לרבות דירקטורים) כוללות:  תגמול והטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים
לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר

2018 2019 2020
סכום מס'  סכום מס'  סכום מס'  באלפי ש"ח

אנשים אנשים אנשים

-.- -.- 58 2 614 3 הטבות לעובדים לטווח קצר

ב.  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין

להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר אחרת): 
לשנה שהסתיימה 

ליום 31 בדצמבר ביום 31 בדצמבר

2019 2020 2018 2019 2020
היתרה בדוח על המצב הכספי סכומי העסקאות  באלפי ש"ח

מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

32 238 -.- 32 206 דחיית תשלום שכר של בעל שליטה  בעל מניות
שסווגה כהתחייבות לזמן קצר.

2018 2019 2020
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ג.  יתרות עם צדדים קשורים

 41  125  153 במסגרת נכסים לזמן קצר - הלוואות לבעלי מניות וצדדים 
קשורים

 794  1,114  1,035 במסגרת התחייבויות לזמן ארוך - הלוואות מבעלי מניות 
וצדדים קשורים

כל ההלוואות שהתקבלו / נלקחו הינן בתנאי שוק.

לבנט המרכזית, החברה פורמן, סרגי קשדן, יורי עמר, מר כץ, מר עם קצובה, בלתי לתקופה הדדי, אשראי הסכם לחברה
שהועמד סכום כל ההדדי, האשראי הסכם פי על לזה. זה הלוואות לעת, מעת מעמידים, הצדדים לפיו כץ, מר של וקרובים
תיקבע והיא שליטה בעל שנתן להלוואה הכנסה מס בתקנות הקבוע בשיעור שנתית ריבית היותר לכל יישא זו במסגרת
הודעה באמצעות שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם להפסיק רשאים הצדדים בפועל. שיועמד סכום כל מתן במועד
של 90 מוקדמת בהודעה כלפיהם ההלוואות פירעון לדרוש רשאי צד יהיה כל כי הדדי, אשראי בהסכם נקבע עוד מראש.

ביוני 2022. 1 לפני הפירעון לדרוש מהצדדים מי יוכל לא מקרה ובכל יום

פרופורמה ד.
ככל שתתבצע הנפקה לציבור, יעודכנו תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה. עיקרי השינויים 

תנאי השכר החודשיים  הינם העלאה של שכר הבסיס, עדכון לתנאים הסוציאליים ותנאים נלווים נוספים.
צפויים לעמוד על סך של 60 אלפי ש"ח בשנת 2021 לכל אחד משני המנהלים הבכירים ולעלות לסך של 75 אלפי 

ש"ח לכל אחד בשנת 2022. הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה 
המבוססת על שכר בסך 60 אלפי ש"ח לחודש לכל אחד הינן, תוספת עלות של 950 אלפי ש"ח בשנת 2020 ו-182 

אלפי ש"ח בשנת 2019. להלן נתוני פרופורמה בהנחה כי תנאי ההעסקה החדשים היו משתקפים בדוחות 
הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת ההעסקה ביום 1 בנובמבר 2019:

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
2018 2019 2020

נתוני 
פרופורמה
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באור  15 - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך) 

הוצאות 
191 728 2,597 הנהלה 

וכלליות
191 1,096 2,598 הפסד תפעולי
203 1,173 2,786 הפסד לתקופה

203סה"כ הפסד  1,163 2,794
כולל לתקופה

2.03הפסד בסיסי  11.73 27.86
למניה

נתונים בפועל
191 546 1,647 הוצאות 

הנהלה 
וכלליות

191 914 1,648 הפסד תפעולי
203 991 1,836 הפסד לתקופה
203 981 1,844 סה"כ הפסד 

כולל לתקופה

2.03 9.91 18.36 הפסד בסיסי 
למניה
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א. התפשטות נגיף הקורונה

בתחילת שנת 2020, החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" (COVID-19) אשר הוכרז על ידי ארגון 
הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות המגיפה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, למשך הזמן שיידרש 

לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה, 
הביאו למשבר כלכלי עולמי, ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה. 

במהלך תקופת הדוח, חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית 
בקשר עם המשך התפשטות הנגיף, מידת עוצמתו, יציאה ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר 

והשינויים התדירים הכרוכים באופן הדרגתי, החל מחודש דצמבר 2020 החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים 
לאוכלוסיית ישראל אשר ממשיך להתנהל בימים אלה.

במקביל לכך, ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות התחלואה, אשר הביאו 
את ממשלת ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות להתניידות והתקהלות של אנשים בהתאם 

לרמות התחלואה.

כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטו באזורים רבים בעולם, לרבות 
בישראל, צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים. למרות האטה בהתפשטות 

הנגיף בישראל לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2021, בחלק ניכר ממדינות העולם חלה עלייה בקצב 
ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת 

עוצמתה, לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים 
הכרוכים בכך.

להערכת החברה, מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים אשר אינם בשליטת 
החברה, ובין היתר: משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל האוכלוסיה לנגיף, היקף ההגבלה על הפעילות 

העסקית עד להתחסנות האוכלוסיה לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.

עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת הדוח נקטה הקבוצה 
במספר פעולות לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה, ניהול המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי 

לטובת המשך פעילות שוטפת בהתאם לנסיבות: 

מיד עם פרוץ המשבר, נערכה החברה יחד עם לקוחותיה, לעבודה מהבית וחיבור מרחוק על מנת לשמור על רצף 
תפקודי של כלל עובדי הקבוצה. יצוין, כי בשיא הגבלת הפעילות במהלך משבר הקורונה כ-90% מעובדי הקבוצה 
המשיכו לעבוד באופן רגיל מהבית, כאשר הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה 

בהנחיות משרדי הבריאות בישראל ובאוקראינה.

נכון לתאריך הדיווח ממשיכה החברה, ביחד עם לקוחותיה, בעבודה מהבית במשולב עם עבודה מהמשרד, והכל 
בהתאם להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת. מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית 

מהמשבר, כאשר בחלקם אף הייתה עליה בפעילות, כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן 
קצר, כגון בתשתיות תוכנה ותקשורת, חומרה, מוצרי תוכנה, שירותי ענן ואבטחת מידע, כמו גם האצת פרויקטים 

בתחומי הבריאות, שליטה ובקרה ודיגיטל.

נכון לתאריך הדיווח, כמעט כל עובדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל היברידי (שילוב של עבודה 
מהבית ומהמשרד).

הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק בדרגות שונות, 
ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה-IT. יחד עם זאת, לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר 
נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר (דוגמת ענף התעופה, ענף האופנה, ענף התיירות וענף המלונאות). למרות 

המפורט לעיל יש לציין כי בעקבות ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה 
מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה כגון: פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן 

האצת פרויקטים הכוללים ניטור, בקרה ושליטה מרחוק. הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים 
וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה. לתאריך הדיווח, 

להערכת החברה, השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה מהותית 
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על פעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. כמו כן, להערכת החברה, אין 
להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.

בהקשר זה יש לציין, כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות מדינות העולם 
בטיפול בנגיף, המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם, כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את 

ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.

באור  17 - אירועים לאחר מועד הדיוו ח

א. הסכמי הלוואות המירות

גרופ 107 בע"מ

במהלך חודשים פברואר ומרץ 2021, התקשרה החברה ב- 6 הסכמי הלוואות המירות למניות עם 2 צדדים שלישיים 
שאינם בעלי עניין, ה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה), אחותו של מר דורסט, אימו של מר סרגיי 
פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן, אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך 
שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בבאור 1ב', יהיו מבעלי השליטה בחברה, במסגרתם נטלה החברה מהמלווים 

הלוואות המירות בסך של 750,000 ש"ח, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5%.

בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות, במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר 
לרישומם למסחר, בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה 

שישולם על ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של 15%. 

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

כלפי  וישראל מורגנשטרן אמיר אדיבי בהתאם לכתב התחייבות מיום 19 באפריל 2021, אשר נחתם על-ידי ה"ה
התקשרה החברה המרכזית בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו (שותפות מוגבלת) אשר בעלי השליטה  החברה
בשותף הכללי שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן. בהתאם להסכם ההשקעה, בתמורה לסך של 3,350,650 ש"ח,  
הקצתה החברה המרכזית לשותפות 29,202 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה המרכזית במחיר למניה 

של 114 ש"ח. עוד נקבע בכתב ההתחייבות, כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד 2 דירקטורים בחברה 
המרכזית בלבד לתקופה של 12 חודשים.

ב. כתבי אופציה

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

במסגרת כתב ההתחייבות מיום 19 באפריל 2021, בתמורה לשירותיהם של מר אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו 
לחברה המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות, העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות 
בע"מ, חברה בשליטתו המלאה (100%) של מר אדיבי, ומלישמור החזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה (100%) 
של מר מורגנשטרן, כתבי אופציה לא רשומים (Warrants) לרכישת 28,757 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת 
של החברה המרכזית, כל אחד, וכן 890 מניות מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית למר מני 
שלום, ובסך הכל 58,404 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית (להלן: "כתבי אופציה אמיר 
וישראל ח.מ."). עוד נקבע בכתב ההתחייבויות, כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף 
ורישומם למסחר והשלמת הליך השינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2 לתשקיף, כתבי אופציה אמיר 
וישראל ח.מ. יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים (Warrants) של החברה (להלן : "כתבי אופציה אמיר וישראל 
גרופ") חלף כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ. בהתאם לכתבי אופציה אמיר וישראל גרופ, תעניק החברה לכל אחד 
ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות לרכישת 513,037 מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת 15,878
מניות רגילות של החברה, כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום 36 חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה אמיר 
וישראל ח.מ, קרי ביום 18 באפריל, 2024. כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד, 
במלואם או בחלקם, תמורת תוספת מימוש השווה למחיר בהנפקה. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, 
יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר. בנוסף, כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו כפופים 
למגבלות נוספות על המימוש וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים (בשינויים 
המחויבים): (א) במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ; (ב) במקרה של חלוקת מניות הטבה ; 
(ג) במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ; ו- (ד) במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה (5)  כתבי 
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האופציה אמיר וישראל גרופ לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה. המניות שתנבענה כתוצאה מימוש כתבי 
האופציה אמיר וישראל גרופ תירשמנה על שם החברה לרישומים.

חברת לבנט

בימים 4 בינואר, 2021, ו- 24 בינואר, 2021, בתמורה לשירותי ייעוץ שקיבלה לבנט מ- 2 יועצים שאינם ולא יהיו 
בעלי עניין, העניקה להם לבנט 2 כתבי אופציה לא רשומים (Warrants) לרכישת עד 745 מניות רגילות בנות 1 ש"ח 
ע.נ. כל אחת של לבנט ו- 245 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של לבנט, בהתאמה, ובסך הכל עד 1,000 מניות 
רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של לבנט, במחיר מימוש למניה אחת של 1 ש"ח (להלן : "כתבי אופציה יועצים 
לבנט"). בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינו 
המבנה בקבוצה , כתבי אופציה יועצים לבנט יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים (Warrants) של החברה (להלן: 
"כתבי אופציה יועצים גרופ") חלף כתבי אופציה יועצים לבנט, כך שכתבי אופציה יועצים גרופ יהיו בשווי כלכלי 

זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט. 

בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ, תעניק החברה לכל אחד מן היועצים זכות לרכישת 230,852 מניות רגילות של 
החברה ו- 75,918 מניות רגילות של החברה, ובסך הכל עד 306,770 מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש למניה 
אחת של 1 ש"ח, כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום 24 חודשים ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים 
לבנט, קרי ביום 3 בינואר, 2023 (כולל) ו- 23 בינואר, 2023 (כולל), בהתאמה. כתבי אופציה יועצים גרופ יהיו ניתנים 
למימוש פעם אחת בלבד, במלואם או בחלקם. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, יתרת האופציות שלא 

תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר. 

בחודש יולי 2021 התקשרה לבנט במזכר הבנות עם Tradier, ברוקר סוחר הפועל באופן מקוון בעיקר בארה"ב,  ג.
על-פיו יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של 
Tradier, לרבות חיבורו לפלטפורמה של Finastra International Limited ("Finastra"), וזאת בהמשך 
לחתימה על הסכם אסטרטגי במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021 עם חברת Finastra, המספקת שירותים 
ופתרונות לבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי בנקאות קמעונאית, בנקאות עסקית, מסחר, שוקי הון 

ותשלומים. 

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי  ד.
התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, תכנס לתוקף התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר רועי 

כץ, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה בהיקף של 50% משרה בתמורה ל-20,000 ש"ח בחודש. 

ביום 25, באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי מר אדי כץ יהיה זכאי  ה.
למענק הנפקה, בסכום השווה ל- 600,000 ש"ח, בסמוך לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי 

התשקיף ורישומם למסחר בבורסה.

ביום 25, באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי במועד השלמת הנפקת  ו.
ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, יוקצו ליו"ר הדירקטוריון דני כהן, 
סמנכ"ל הכספים רועי כץ ונתי פריד (דירקטור בלבנט וכן המשמש כפרויקטור של הליך שינוי המבנה ותהליך 
ההנפקה של הקבוצה) 490,135 אופציות לא רשומות אשר ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ. 

כל אחת, בהתאם לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונושאי משרה בחברה. 

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת  ז.
ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה, 
התגמולים שישולמו לכלל הדירקטורים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה, כפי שיכהנו מעת 
לעת, יהיו בגובה "הסכום הקבוע" כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), 

התש"ס-2000). כמו כן, הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה להעניק, בכפוף להשלמת  ח.
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה, 
לדירקטורים ונושאי המשרה בכירה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות 
בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעלי השליטה בה ו/או 

לנמנים עמם, כתבי פטור ושיפוי.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

באור  17 - אירועים לאחר מועד הדיווח (המשך) 

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, בכפוף  ט.
להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, את פיצול כל המניות 
הרגילות ברשומות בהונה הרשום והמונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:80 וכן ביטול ערכן הנקוב, כך שהונה 

של החברה יורכב ממניות רגילות ללא ע.נ..

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה את התקשרה החברה עם ה"ה יורי קשדן וסרגי פורמן,  י.
לפיה בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי המבנה 
בקבוצה, יהיו מבעלי השליטה בחברה, בהסכם לפיו בכפוף לאמור לעיל, תומר הלוואת הבעלים בסך של 375 
אלפי ש"ח שהשקיעו מעת לעת בחברה המרכזית, לפרמיה על המניות שהוקצו להם החברה המרכזית במועד 

השקעתם.

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי  יא.
התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, יסגרו שתי מסגרות אשראי שניתנו לחברה המרכזית לחדשנות 
ועידוד הייטק בע"מ, ח.פ. 516039328 ולאר.די לבנט בע"מ, ח.פ. 515175859, על ידי תאגיד בנקאי בסך של 
כ-300,000 ש"ח ו-100,000 ש"ח, בהתאמה, ושחרור ה"ה אדי כץ, סרגיי פורמן ויורי קשדן מהערבויות האישיות 

שהועמדו על ידם בקשר לכך.
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בע 107גרופ 

 
 מבוא 

 
את  "בע   107גרופ  של    המצורף  הכספי  המידע  את   סקרנו הכולל  הכספי   הדוחמ,  המצב  על 

בגרעון   , שינויים  על רווח  והפסד  יים תמציתהדוחות הואת     2021  מרס ב  31ליום    התמציתי
הדירקטוריון   .ךתארי  ובאותה  שהסתיימשל שלושה חודשים    הותזרימי המזומנים לתקופ הון  ב

ביניים  ו לתקופכספי    מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה לתקן בהתאם      אלות 
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע   IAS 34חשבונאות בינלאומי  

לתקופ ומיידיים(,   זוביניים    תכספי  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי 
על  וז  ביניים  תלתקופ  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו  .1970-התש"ל   בהתבסס 

 .סקירתנו
 

 הסקירה היקף
 

בישראל   רואי  לשכת  של  2410  )ישראל(  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  ערכנו   חשבון 
 היישות".   של  המבקר  רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה"

מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה   האחראים   אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים 
והחשבונאיים  לעניינים הינה    סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  הכספיים 

 מקובלים  לתקני ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת   מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת
 שהיו   המשמעותיים  העניינים  לכל  ביטחון שניוודע  להשיג  לנו  מאפשרת   אינה  ולפיכך  בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים  אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים

 
 מסקנה

 
אינו   ל"הנ   הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  בא לתשומת  לא  ,סקירתנו  על  בהתבסס

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל ערוך,
 

הגורם לנו בנוסף לאמור בפיסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר 
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי  

 . 1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2021 אוגוסטב 25



גרופ 107 בע"מ 
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

ליום 31 ליום 31
בדצמבר במרץ

2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

נכסים

 -  412 3 מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות בתאגיד בנקאי 15  - 

 13  134 4 חייבים ויתרות חובה

סה"כ נכסים שוטפים 561  13 

סה"כ נכסים 561  13 

התחייבויות

ספקים ונותני שירותים - חשבונות פתוחים -  18 

סה"כ התחייבויות שוטפות -  18 

 

 -  650 5 הלוואות המירות

סה"כ התחייבויות שאין שוטפות 650  - 

סה"כ התחייבויות 650  18 

הון

(5) (89) הפסדים שנצברו

(5) (89) סה"כ הון

סה"כ התחייבויות והון 561  13 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

25 באוגוסט 2021
תאריך אישור     דני כהן  אדי כץ    רועי כץ

סמנכ"ל כספים מנכ"ל וחבר  יו"ר דירקטוריון הדוחות הכספיים
דירקטוריון

2



גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

לתקופה של
שלושה

לשנה חודשים
שהסתיימה שהסתיימה

ביום ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

הכנסות -  16 

(21) (84) 7 הוצאות הנהלה וכלליות

(5) (84) הפסד תפעולי

(0.05) (0.84) הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בהון ביניים

 

יתרת הון
סה"כ הפסד המניות(*)

באלפי ש"ח

יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  -  - 

(5) (5) הפסד לשנה - 

(5) (5) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר) - 

(5) (5) יתרה ליום 1 בינואר 2021 - 

(84) (84) הפסד לשנה - 

(89) (89) יתרה ליום 31 במרץ 2021 (בלתי מבוקר) - 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים 

לתקופה של
שלושה

לשנה חודשים
שהסתיימה שהסתיימה

ביום ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(5) (84) הפסד לתקופה

(13) (121) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 18 (18) שינוי בספקים ונותני שירותים

 5 (139)

 - (223) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 - (15) השקעה בפקדונות

 - (15) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:

קבלת הלוואות המירות 650  - 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 650  - 

עליה במזומנים ושווי מזומנים 412  - 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה -  - 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 412  - 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 גרופ 107 בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  1 - כללי 

היישות המדווחת א.

      גרופ 107 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום 31 במאי 
2020, החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא: רוטשילד 33 תל-אביב.  ניירות הערך 

של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

ב.    רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 

כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא 
הבעלות והשליטה בחברת "החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט 
ביצוע הסכם  בע"מ" בתמורה להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה.
הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן: אישור רשות המיסים לפטור 
ממס בגין שינוי המבנה וביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום 

.1.4.2022

  ב.  הגדרות

– זה כספי        בדוח

       החברה                        - גרופ 107 בע"מ.

.IAS 24        צדדים קשורים            - כהגדרתם בתקן חשבונות בינלאומי

       בעל עניין ובעל שליטה - כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

                                              התש"ע-2010.

       מדד                              - מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית

                                              לסטטיסטיקה.

       דולר                             - דולר של ארה"ב.

באור  2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיי ם

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי (להלן: IFRS). כמו כן, הדוחות הכספיים 
נערכו על פי עלות היסטורית. הדוחות הכספיים מוצגים לפי ש"ח אלא אם כן, צויין אחרת.

לפירוט בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ראה דוחות כספיים מאוחדים פרפורמה ליום 31 בדצמבר 
.2020
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 גרופ 107 בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  3 - מזומנים ושווי מזומנים 

ליום 31 ליום 31
בדצמבר במרץ

2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

מזומנים בתאגידים בנקאיים בש"ח 412  - 

באור  4 - חייבים ויתרות חוב ה

ליום 31 ליום 31
בדצמבר במרץ

2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

חברה קשורה 110  6 

מוסדות 17  - 

בעלי המניות 7  7 

 13  134 

בא ור 5 - הלוואות המירות 

במהלך חודשים פברואר ומרץ 2021, התקשרה החברה ב- 6 הסכמי הלוואות המירות למניות עם 2 צדדים 
שלישיים שאינם בעלי עניין, ה"ה רפי דורסט ("מר דורסט") ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה), אחותו של 

מר דורסט, אימו של מר סרגיי פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן, אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות 
המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2 לתשקיף, יהיו מבעלי 

השליטה בחברה, במסגרתם נטלה החברה מהמלווים הלוואות המירות בסך של 750,000 ש"ח, נושאות 
ריבית שנתית בשיעור של 5% (בסעיף זה בלבד, להלן יחד: "הסכמי ההלוואות ההמירות"), כאשר מועד 
הפירעון של קרן ההלוואה והריבית שתצטבר בגינה, ככל שלא יומרו למניות של החברה כמתואר להלן, 

יהיה בתום 18 חודשים ממועד העמדת קרן ההלוואה ("מועד הפירעון הסופי"). במסגרת הסכמי ההלוואות 
ההמירות נקבעו הוראות בנוגע למקרים בהם יומרו הסכמי ההלוואות למניות של החברה, במסגרתם 
נקבע, בין היתר, כי ככל שעד מועד הפירעון הסופי של כל אחד מהסכמי ההלוואות ההמירות, תשלים 

החברה הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור על-פי תשקיף (IPO) או בדרך של מסמך רישום אחר בהתאם 
להוראות חוק ניירות ערך, אזי, מיד לפני השלמת ההנפקה הראשונה, יתרת ההלוואה כפי שתהיה באותה 

עת, תומר באופן אוטומטי למניות רגילות (מניות שלמות בלבד; לא יוקצו שברי מניות), במחיר למניה 
שיהיה זהה למחיר למניה שישולם על ידי המשקיעים בהנפקה הראשונה בתוספת הנחה של 15%.
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 גרופ 107 בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  6 - הון המניו ת

מונפק
ונפרע רשום

אלפי ש"ח אלפי ש"ח א. הרכב
- 1 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כ"א

===== =====
ב. זכויות המניות

מניות רגילות בנות 0.1 ₪ מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים                                                                                   
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  7 - הוצאות הנהלה וכלליות 

לתקופה של
שלושה

לשנה חודשים
שהסתיימה שהסתיימה

ביום ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

שירותים מקצועיים 76  18 

מיסים ואגרות 2  - 

עמלות 6  - 

משפטיות -  3 

 21  84 

בא ור 8 - צדדים קשורים ובעלי עניין 

ליום 31 במרץ
2021

אלפי ש"ח א.  יתרות עם צדדים קשורים

 7 במסגרת נכסים שוטפים – בעלי המניות
=======

 110 חברה קשורה – החברה המרכזית לחדשנות  במסגרת נכסים שוטפים –
======= ועידוד הייטק בע"מ

בא ור 9 - אירועים מהותיים בתקופת הדיווח 

ראה ביאור 13 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום 31 במרץ 2021.

באור  10 - אירועים לאחר מועד הדיווח 

ראה ביאור 14 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום 31 במרץ 2021.
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גרופ 107 בע"מ

דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 ליום 31 במרץ 2021

                 תוכן העניינים

                 תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

עמוד  
 

1 דוח סקירה רואי החשבון המבקרים  
 
 

2-3 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה  
 
 

4 תמצית דוחות על רווח והפסד והפסד כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה  
 
 

5 תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה   
 
 

6 תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה  
 
 

7-18 באורים לתמצית הדוחות הכספיים בינים מאוחדים פרופורמה  



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין 

 KPMGמגדל המילניום  

 609תא דואר  ,  17רחוב הארבעה  

 6100601תל אביב  

8000  684  03 

 

 

KPMG    ארגון הגלובלי של ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפות  KPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d  , ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   חב

 

 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בע 107גרופ 

 
 מבוא 

 
מ, הכולל את הדוח על "בע  107גרופ של   המצורףפרופורמה  המאוחד הכספי המידע את סקרנו

פרופורמההתמציתי  המצב הכספי    יים תמציתהדוחות הואת    2021  מרסב  31ליום    המאוחד 
 תזרימיעל  והשינויים בגרעון בהון  על    ,על רווח  והפסד והפסד כולל אחר  המאוחדים פרופורמה  

לתקופ וההנהלה   .ךתארי  ובאות  השהסתיימ  חודשים  שלושה   של  ההמזומנים   הדירקטוריון 
לתקן   בהתאםו  זביניים    תלתקופמאוחד פרופורמה  כספי    מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע   IAS 34חשבונאות בינלאומי  
)דוחות תקופתיים ומיידיים(, ו  אלת ביניים  וכספי לתקופ ניירות ערך  לפי פרק ד' של תקנות 

 ביניים   תולתקופמאוחד פרופורמה    כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו  .1970-התש"ל 
 .סקירתנו בהתבסס על ואל

 
 הסקירה היקף

 
בישראל   רואי  לשכת  של  2410  )ישראל(  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  ערכנו   חשבון 

 היישות".   של  המבקר  רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה"
מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה   האחראים   אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים 

והחשבונאיים  לעניינים הינה    סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  הכספיים 
 מקובלים  לתקני ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת   מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת

 שהיו   המשמעותיים  העניינים  לכל  ביטחון שניוודע  להשיג  לנו  מאפשרת   אינה  ולפיכך  בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים  אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים

 
 מסקנה

 
אינו   ל"הנ   הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  בא לתשומת  לא  ,סקירתנו  על  בהתבסס

המהותיות  מכל   ,ממלא תקנה    ,הבחינות  הוראות  )דוחות  38אחר  ערך  ניירות  לתקנות  ב 
 . ב'1, וזאת על בסיס ההנחות המפורטות בביאור 1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל 
 

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 

 2021אוגוסט ב 25



גרופ 107 בע"מ 
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

ליום 31
בדצמבר ליום 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

נכסים

 92  110  1,976 5 מזומנים ושווי מזומנים

פקדונות בתאגיד בנקאי 15  -  - 

לקוחות והכנסות לקבל 970  92  128 

חייבים ויתרות חובה  135  94  167 

סה"כ נכסים שוטפים 3,096  296  387 

רכוש קבוע, נטו   573  39  234 

פקדונות בבנק 200  -  - 

סה"כ נכסים שאינם שוטפים 773  39  234 

סה"כ נכסים 3,869  335  621 
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גרופ 107 בע"מ 
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

ליום 31
בדצמבר ליום 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

התחייבויות

אשראי מתאגיד בנקאי   680  480  950 

הלואות לזמן קצר מבעלי מניות 3,351  -  - 

ספקים ונותני שירותים  363  106  243 

 1,679  861  1,356 6 זכאים ויתרות זכות

סה"כ התחייבויות שוטפות 5,750  1,447  2,872 

 1,035  1,042  877 11 בעלי מניות וצדדים קשורים

הלוואות מתאגיד בנקאי   150  135  287 

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 1,027  1,177  1,322 

סה"כ התחייבויות 6,777  2,624  4,194 

גרעון בהון

 -  -  - 7 הון המניות

פרמיה על מניות 817  167  167 

קרנות הון 2,323  11  2 

(3,742) (2,467) (6,048) הפסדים שנצברו

(3,573) (2,289) (2,908) סה"כ גרעון בהון

סה"כ התחייבויות וגרעון בהון 3,869  335  621 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
הכספיים.

25 באוגוסט 2021
תאריך אישור הדוחות    דני כהן   אדי כץ    רועי כץ

סמנכ"ל כספים מנכ"ל וחבר  יו"ר דירקטוריון הכספיים
דירקטוריון
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה

ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

הכנסות 4,047  1,104  7,113 

(4,599) (610) (2,456) 8 עלות המכר

רווח גולמי 1,591  494  2,514 

(2,515) (808) (931) הוצאות מחקר ופיתוח

(1,647) (317) (2,881) 9 הוצאות הנהלה וכלליות

(1,648) (631) (2,221) הפסד תפעולי

(186)  70 (80) 10 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

(1,834) (561) (2,301) הפסד לפני מסים על הכנסה

(2)  - (5) מסים על הכנסה

(1,836) (561) (2,306) הפסד לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל
הועברו או יועברו לרווח והפסד

(8) הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ 3  1 

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה שלאחר שהוכר
(8)  1  3 לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח והפסד

(1,844) (560) (2,303) סה"כ הפסד כולל לתקופה

הפסד למניה

(18.36) (5.61) (23.06) הפסד בסיסי ומדולל למניה

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
הכספיים.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות  על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה

 

יתרת קרנות הון
סה"כ הפסד פרמיה הון המניות(*)

באלפי ש"ח

לתקופה של שנה שהסתיימה

ביום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר)

(1,729) (1,906) יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  10  167 

(8)  -  - (8) קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ - 

(1,836) (1,836) הפסד לשנה -  -  - 

(3,573) (3,742) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 -  2  167 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

ביום 31 במרץ 2020 (בלתי מבוקר)

(1,729) (1,906) יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  10  167 

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ -  1  -  -  1 

(561) (561) הפסד לתקופה -  -  - 

(2,289) (2,467) יתרה ליום 31 במרץ 2020 -  11  167 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

ביום 31 במרץ 2021 (בלתי מבוקר)

(3,573) (3,742) יתרה ליום 1 בינואר 2021 -  2  167 

הלוואות המירות -  -  650  -  650 

קרן הון תשלום מבוסס מניות -  2,318  -  -  2,318 

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ -  3  -  -  3 

(2,306) (2,306) הפסד לתקופה -  -  - 

(2,908) (6,048) יתרה ליום 31 במרץ 2021 -  2,323  817 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
הכספיים.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה

 

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה

ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(1,836) (561) (2,306) הפסד לתקופה

התאמות:

פחת 25  3  29 

תשלום מבוסס מניות 2,318  -  - 

 186 (70) הוצאות (הכנסות) מימון, נטו 80 

 215 (67)  2,423 

(111) (2) (810) שינוי בלקוחות וחייבים אחרים

 1,347  392 (203) שינוי בספקים וזכאים אחרים

 1,236  390 (1,013)

(385) (238) (896) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

(229) (8) (364) רכישת רכוש קבוע

 -  - (215) השקעה בפקדונות

(229) (8) (579) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:

קבלת הלוואות המירות 4,001  -  - 

קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי -  200  620 

(79) (72) (158) פרעון הלוואות מבעלי מניות

 671  201 (270) קבלת (פרעון) אשראי לזמן קצר מבנקים

(340) (72) (137) פרעון הלוואות לתאגיד בנקאי

(151) (15) (47) ריבית ששולמה

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 3,389  242  721 

 107 (4) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 1,914 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 92  28  28 

(43)  86 (30) השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 1,976  110  92 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות 
הכספיים.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  1 - כללי 

היישות המדווחת א.

        גרופ 107 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום 31 במאי 2020, 
החברה מוגדרת כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא: רוטשילד 33 תל-אביב. הדוחות הכספיים 
המאוחדים פרפורמה של הקבוצה ליום 31 במרץ 2021 כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה 
(להלן יחד: "הקבוצה"). הקבוצה עוסקת בפיתוח ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים 
מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע (Information Technologies) ומדיה במיקור חוץ 

ופועלת בישראל ובאקראינה. ניירות הערך של החברה מוצעים להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
       

ב.    רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 

כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות 
והשליטה בחברת החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ ובחברת אר.די לבנט בע"מ בתמורה 
ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם  להקצאת מניות בלבד ובהתאם להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה.
של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן: אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה וביצוע 

הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור עד ליום 1.4.2022.

מאחר והחברה תרכוש את החברות  לתאריך אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו התנאים המתלים.
המועברות מבעלי השליטה בה, הרכישה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3 בדבר צירופי 
בהתאם לכך ערכה החברה דוחות כספיים  .AS POOLING עסקים. החברה תטפל ברכישה לפי שיטת
מאוחדים פרופורמה לצורך הכללתם בתשקיף הנפקה ראשונה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך 
בתל-אביב תוך שיקוף עסקת הרכישה כאילו התבצעה בתקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים 
לפיכך כוללים הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה את המצב הכספי המאוחד,  המאוחדים פרופורמה.
תוצאות הפעילות, דוח על השינויים בהון ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה והחברות המועברות החל 

מאותו מועד.

דוחות פרפורמה אלו הוכנו תחת ההנחה שההנפקה תצא לפועל כמתואר לעיל ואי לכך סכומי המימון 
שהתקבלו בחברות השונות ולגביהם קיים תנאי שבעת ההנפקה יומרו להון, סווגו להון.

באור  2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיים 

 א    הצהרה על עמידה בתקני דיווח בינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרפורמה נערכו בהתאם ל- IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים 
ואינה כוללת את כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות 
הכספיים ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 (להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו 

.1970 נערכו בהתאם להוראות פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –

תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרפורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 25 
באוגוסט 2021. 

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים ב.

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל- IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש 
בשיקול דעת, לצורך ביצוע הערכות, אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים 

של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו 
בהערכות הכרוכות באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

באור  3 - עיקרי המדיניות החשבונאית 

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרפורמה אלה, הינה המדיניות 
החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2020.

באור  4 - מגזרי פעילו ת

4. מגזרי פעילות

בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור 4, בדבר מגזרי פעילות 
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילות (המשך) 

בדוחות הכספיים השנתיים.

המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור 3, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.

רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח לפני מס כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות 
התפעולי הראשי. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי 
ביותר להערכת תוצאות של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות המגזר המדווחות 

למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.

א. מידע אודות מגזרים בני דיווח

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021 (בלתי מבוקר)

סה"כ 

סה"כ  פעילויות  מגזרים בני  תחום  תחום 

מאוחד התאמות אחרות דיווח "שירותים" "לבנט" באלפי ש"ח

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   4,047               -           4,047           3,959                  88 סך הכ נסות מחיצ וניים

       -               (42)               -                 42                 42                - הכנ סות ממכירו ת בין המגזרים 

   4,047               (42)           4,089           4,001                  88 הכנסו ת במאוחד 

         47               -               -                 47                 41                    6 הו צאות ריבית  

         25               -               -                 25                 24                    1 פח ת והפחתות  

   6,276               (42)                 84           6,234           3,822            2,412 הוצאו ת אחרות  

 (2,301)               -               (84)         (2,217)              114          (2,331) רווח או  הפסד מגז רי לפני מס 

           5               -               -                   5                   5                - ה וצאות מיסים ע ל הכנסה 
רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

 (2,306)               -               (84)         (2,222)              109          (2,331) נמשכו ת לאחר מי סים על הכנס ה

   3,869               (50)              561           3,358           3,244               114 סך נכ סים במאוח ד 

   6,777               (50)               -           6,827           5,802            1,025 סך ה תחייבויות ב מאוחד 
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילות (המשך) 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2020 (בלתי מבוקר)

סה"כ 

סה"כ  פעילויות  מגזרים בני  תחום  תחום 

מאוחד התאמות אחרות דיווח "שירותים" "לבנט" באלפי ש"ח

     1,104               -           1,104              916               188 סך הכ נסות מחיצ וניים

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      -               (54)               -                 54                 54                - הכנ סות ממכירו ת בין המגזרים 

  1,104               (54)           1,158              970               188 הכנסו ת במאוחד 

        15               -               -                 15                 10                    5 הו צאות ריבית  

          3               -               -                   3                   2                    1 פ חת והפחתות  

  1,647               (54)               -           1,701           1,556               145 הוצאו ת אחרות  

    (561)               -             (561)             (598)                  37 רווח  או הפסד מגז רי לפני מס

      -               -               -               -               -                - הוצ אות מיסים ע ל הכנסה 

רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

    (561)               -               -             (561)             (598)                  37 נמש כות לאחר מי סים על הכנס ה

     335               (27)               -              362              254               108 סך נ כסים במאוח ד 

  2,624               (27)               -           2,651           1,672               979 סך ה תחייבויות ב מאוחד 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר)

סה"כ 

סה"כ  פעילויות  מגזרים בני  תחום  תחום 

מאוחד התאמות אחרות דיווח "שירותים" "לבנט" באלפי ש"ח

  7,113               -                 16           7,097           6,425               672 סך הכ נסות מחיצ וניים 

      -             (183)               -              183              183                - הכנ סות ממכירות  בין המגזרים 

  7,113             (183)                 16           7,280           6,608               672 הכנסו ת במאוחד  

     151               -               -              151              125                  26 הוצ אות ריבית  

        29               -               -                 29                 24                    5 פח ת והפחתות  

  8,767             (183)                 21           8,929           8,453               476 הוצאו ת אחרות  

(1,834)               -                  (5)         (1,829)         (1,994)              165 רווח או  הפסד מגז רי לפני מס 

          2               -               -                   2                   2                - ה וצאות מיסים ע ל הכנסה 

רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

(1,836)               -                  (5)         (1,831)         (1,996)              165 נמשכו ת לאחר מי סים על הכנ סה

      -               -               -               -               -                -    

     621               (31)                 13              639              435               204 סך נ כסים במאוח ד 

      -               -               -               -               -                -    

  4,194               (31)                 18           4,207           3,342               865 סך ה תחייבויות ב מאוחד 
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילות (המשך )

ב. גילויים ברמת הישות

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים, 

ארץ מושבה של החברה הינה ישראל ופעילות הקבוצה מתרכזת בעיקר בישראל ואוקראינה.

בהצגת המידע על בסיס מגזרים גיאוגרפיים, הכנסות המגזר מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות. 
הנכסים מבוססים על המיקום הגיאוגרפי של הנכסים. 

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים 
ביום 31 בדצמבר שהסתיימה ביום 31 במרץ

2020 2020 2021 באלפי ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר)

הכנסות מחיצוניים

ישראל 3,076                 839                     5,406                       

אוקראינה 971                     265                     1,707                       

מאוחד 4,047                 1,104                 7,113                       

לקוחות עיקריים

הכנסות הקבוצה מלקוח המשויך למגזר השירותים הינן 599 אלפי ש"ח (בתקופה שהסתיימה ביום 31 במרץ 
2020: 449 אלפי ש"ח, בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  2020: 2,163 אלפי ש"ח).
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  5 - מזומנים ושווי מזומנים 

מאוחד

ליום 31
בדצמבר ליום 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

מזומנים בתאגידים בנקאיים בש"ח 1,732  51  1 

מזומנים בתאגידים בנקאיים במט"ח 244  59  56 

פקדונות בבנק -  -  35 

 92  110  1,976 

באור  6 - זכאים ויתרות זכות 

מאוחד

ליום 31
בדצמבר ליום 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

עובדים וקבלני משנה 938  500  435 

מוסדות 317  163  294 

הפרשה לחופשה והבראה 45  -  45 

מקדמות מלקוחות 43  198  821 

זכאים שונים 13  -  84 

 1,679  861  1,356 

באו ר 7 - הון המניות 

מונפק
ונפרע רשום

אלפי ש"ח אלפי ש"ח א. הרכב
 - 1 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כ"א

===== =====
ב. זכויות המניות

מניות רגילות בנות 0.1 ₪ מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים                                                                                   
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  8 - עלות המכר 

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה

ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

עובדים במיקור חוץ 2,431  607  4,570 

פחת 25  3  29 

 4,599  610  2,456 

באור  9 - הוצאות הנהלה וכלליו ת

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה

ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

יעוץ מקצועי 2,410  31  154 

משכורות ונלוות לשכר 178  124  597 

מחשוב ותוכנות 97  36  321 

שכר דירה 73  65  111 

פרסום 34  3  99 

אחרות 89  58  365 

 1,647  317  2,881 

באור  10 - הוצאות (הכנסות) מימון 

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה

ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 31 במרץ

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

הוצאות מימון לתאגיד בנקאי 47  15  151 

הפרשי שער 33  -  35 

סה"כ הוצאות מימון 80  15  186 

בניכוי -

 - (85) הכנסות מימון - 

 - (85) סה"כ הכנסות מימון - 

 186 (70) סה"כ הוצאות מימון, נטו 80 
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  11 - צדדים קשורים ובעלי עניין 

עסקאות עם אנשי מפתח ניהוליים א.
הטבות לאנשי מפתח ניהוליים

אנשי מפתח ניהוליים קיבלו הטבות בסך של 238 אלפי ש"ח במהלך התקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 
במרץ 2021, (124 אלפי ש"ח בתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2020), בדרך של הטבות לזמן קצר 

והטבות לאחר סיום העסקה.

ב.  עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין

להלן פרטים בדבר עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין (כל העסקאות הינן בתנאי שוק, למעט אם נאמר אחרת): 
לשלושה חודשים 

ליום 31 במרץ          ליום 31  שהסתיימו ביום 
31 במרץ                                 בדצמבר

2020 2020 2021 2019 2020
(בלתי מבוקר)           (מבוקר) (בלתי מבוקר) 

היתרה בדוח על המצב הכספי סכומי העסקאות  באלפי ש"ח

מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

238 84 283 -.- 51 דחיית תשלום שכר של בעל שליטה  בעל מניות
שסווגה כהתחייבות לזמן קצר.

לשנה שהסתיימה  לשלושה חודשים שהסתיימו 
ביום 31 בדצמבר ביום 31 במרץ

2020 2020 2021
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ג.  יתרות עם צדדים קשורים

 153  89  82 במסגרת נכסים לזמן קצר - הלוואות לבעלי מניות וצדדים 
קשורים

 1,035  1,042  877 במסגרת התחייבויות לזמן ארוך - הלוואות מבעלי מניות 
וצדדים קשורים

כל ההלוואות שהתקבלו / נלקחו הינן בתנאי שוק.
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באור  11 - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך) 

לבנט המרכזית, החברה פורמן, סרגי קשדן, יורי עמר, מר כץ, מר עם קצובה, בלתי לתקופה הדדי, אשראי הסכם לחברה
שהועמד סכום כל ההדדי, האשראי הסכם פי על לזה. זה הלוואות לעת, מעת מעמידים, הצדדים לפיו כץ, מר של וקרובים
תיקבע והיא שליטה בעל שנתן להלוואה הכנסה מס בתקנות הקבוע בשיעור שנתית ריבית היותר לכל יישא זו במסגרת
הודעה באמצעות שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם להפסיק רשאים הצדדים בפועל. שיועמד סכום כל מתן במועד
של 90 מוקדמת בהודעה כלפיהם ההלוואות פירעון לדרוש רשאי צד יהיה כל כי הדדי, אשראי בהסכם נקבע עוד מראש.

ביוני 2022. 1 לפני הפירעון לדרוש מהצדדים מי יוכל לא מקרה ובכל יום

פרופורמה ד.
ככל שתתבצע הנפקה לציבור, יעודכנו תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה. עיקרי השינויים הינם 

העלאה של שכר הבסיס, עדכון לתנאים הסוציאליים ותנאים נלווים נוספים. תנאי השכר החודשיים צפויים לעמוד על סך 
של 60 אלפי ש"ח בשנת 2021 לכל אחד משני המנהלים הבכירים ולעלות לסך של 75 אלפי ש"ח לכל אחד בשנת 2022. 
הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה המבוססת על שכר בסך 60 אלפי ש"ח 

לחודש לכל אחד הינן, תוספת עלות של 183 אלפי ש"ח ברבעון הראשון לשנת 2021, 242 אלפי ש"ח ברבעון הראשון לשנת 
להלן נתוני פרופורמה בהנחה כי תנאי ההעסקה החדשים היו משתקפים בדוחות  2020, ו-950 אלפי ש"ח בשנת 2020.

הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת ההעסקה ביום 1 בנובמבר  2019:

לשנה  לשלושה חודשים שהסתיימו 
שהסתיימה  ביום 31 במרץ

ביום 31 
בדצמבר

2020 2020 2021
נתוני 

פרופורמה
הוצאות 

2,597 559 3,064 הנהלה 
וכלליות

2,598 873 2,404 הפסד תפעולי
2,786 803 2,489 הפסד לתקופה

2,794סה"כ הפסד  802 2,486
כולל לתקופה

27.86הפסד בסיסי  8.03 24.89
למניה

נתונים בפועל
1,647 317 2,881 הוצאות 

הנהלה 
וכלליות

1,648 631 2,221 הפסד תפעולי
1,836 561 2,306 הפסד לתקופה
1,844 560 2,303 סה"כ הפסד 

כולל לתקופה

18.36 5.61 23.06 הפסד בסיסי 
למניה
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באור  12 - הסדרי תשלום מבוססי מניו ת

ההענקות החדשות במהלך התקופה מפורטות להלן: כל כתבי האופציה שהוענקו אינם סחירים, כתבי האופציה 
מסולקים בדרך של מסירה פיזית של מניות.

מספר 
משך החיים  המכשירים 

החוזיים 
של האופציות  תנאי  (באלפים) תנאי המכשיר מועד ההענקה 

(בשנים) ההבשלה והעובדים הזכאים

שנים 2 ממומשים במנה  745 כל כתב אופציה ניתן למימוש  הענקת כתבי אופציה 
אחת בלבד. למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך  ליועצים בחברה ביום 

נקוב, לפי מחיר השוק של  4 בינואר 2021
המניות במועד ההענקה.

שנים 2 ממומשים במנה  245 כל כתב אופציה ניתן למימוש  הענקת כתבי אופציה 
אחת בלבד. למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך  ליועצים בחברה ביום 

נקוב, לפי מחיר השוק של  24 בינואר 2021
המניות במועד ההענקה.

סך ההוצאה שנזקפה כהוצאת שכר במהלך התקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021, 
הסתכמה לסך של 2,318 אלפי ש"ח.

(*) ראה ביאור 13ג' לגבי החלפת האופציות במניות החברה.

באור  13 - אירועים מהותיים בתקופת הדוח 

א. התפשטות נגיף הקורונה

בתחילת שנת 2020, החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" (COVID-19) אשר הוכרז על ידי ארגון 
הבריאות העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות המגיפה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, למשך הזמן שיידרש 

לתהליך החזרה לשגרה ולהנחיות ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה, 
הביאו למשבר כלכלי עולמי, ובין היתר גם בישראל ובאוקראינה. 

במהלך תקופת הדוח, חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית 
בקשר עם המשך התפשטות הנגיף, מידת עוצמתו, יציאה ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר 

והשינויים התדירים הכרוכים באופן הדרגתי, החל מחודש דצמבר 2020 החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים 
לאוכלוסיית ישראל אשר ממשיך להתנהל בימים אלה.

במקביל לכך, ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות התחלואה, אשר הביאו 
את ממשלת ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות להתניידות והתקהלות של אנשים בהתאם 

לרמות התחלואה.

כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטו באזורים רבים בעולם, לרבות 
בישראל, צעדים מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים. למרות האטה בהתפשטות 

הנגיף בישראל לקראת סוף הרבעון הראשון של שנת 2021, בחלק ניכר ממדינות העולם חלה עלייה בקצב 
ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת 

עוצמתה, לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים 
הכרוכים בכך.

להערכת החברה, מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים אשר אינם בשליטת 
החברה, ובין היתר: משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל האוכלוסיה לנגיף, היקף ההגבלה על הפעילות 

העסקית עד להתחסנות האוכלוסיה לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.

עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת הדוח נקטה הקבוצה 
במספר פעולות לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה, ניהול המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי 

לטובת המשך פעילות שוטפת בהתאם לנסיבות: 

מיד עם פרוץ המשבר, נערכה החברה יחד עם לקוחותיה, לעבודה מהבית וחיבור מרחוק על מנת לשמור על רצף 
תפקודי של כלל עובדי הקבוצה. יצוין, כי בשיא הגבלת הפעילות במהלך משבר הקורונה כ-90% מעובדי הקבוצה 
המשיכו לעבוד באופן רגיל מהבית, כאשר הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה 
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באור  13 - אירועים מהותיים בתקופת הדוח (המשך) 

בהנחיות משרדי הבריאות בישראל ובאוקראינה.

נכון לתאריך הדיווח ממשיכה החברה, ביחד עם לקוחותיה, בעבודה מהבית במשולב עם עבודה מהמשרד, והכל 
בהתאם להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת. מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית 

מהמשבר, כאשר בחלקם אף הייתה עליה בפעילות, כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן 
קצר, כגון בתשתיות תוכנה ותקשורת, חומרה, מוצרי תוכנה, שירותי ענן ואבטחת מידע, כמו גם האצת פרויקטים 

בתחומי הבריאות, שליטה ובקרה ודיגיטל.

נכון לתאריך הדיווח, כמעט כל עובדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל היברידי (שילוב של עבודה 
מהבית ומהמשרד).

הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק בדרגות שונות, 
ובעקבות זאת עשויה להיות גם פגיעה בשוק ה-IT. יחד עם זאת, לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר 
נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר (דוגמת ענף התעופה, ענף האופנה, ענף התיירות וענף המלונאות). למרות 

המפורט לעיל יש לציין כי בעקבות ההגבלות שחלות במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה 
מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של החברה כגון: פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן 

האצת פרויקטים הכוללים ניטור, בקרה ושליטה מרחוק. הנהלת החברה ממשיכה לעקוב אחר השינויים 
וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה. לתאריך הדיווח, 

להערכת החברה, השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה מהותית 
על פעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. כמו כן, להערכת החברה, אין 

להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.

בהקשר זה יש לציין, כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות מדינות העולם 
בטיפול בנגיף, המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם, כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את 

ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.

ב. הסכמי הלוואות המירות

גרופ 107 בע"מ

במהלך חודשים פברואר ומרץ 2021, התקשרה החברה ב- 6 הסכמי הלוואות המירות למניות עם 2 צדדים שלישיים 
שאינם בעלי עניין, ה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה), אחותו של מר דורסט, אימו של מר סרגיי 
פורמן וכן אימו של מר יורי קשדן, אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך 
שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בבאור 1ב', יהיו מבעלי השליטה בחברה, במסגרתם נטלה החברה מהמלווים 
הלוואות המירות בסך של 750,000 ש"ח, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5%. הריבית תצבר ותשולם אך ורק אם 

הנפקת ניירות הערך של החברה ורישומה למסחר לא תתרחש תוך 18 חודשים מיום חתימת ההסכם.

בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות, במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר 
לרישומם למסחר, בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה 

שישולם על ידי המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של 15%. 
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ג. כתבי אופציה

חברת לבנט

בימים 4 בינואר, 2021, ו- 24 בינואר, 2021, בתמורה לשירותי ייעוץ שקיבלה לבנט מ- 2 יועצים שאינם ולא יהיו 
בעלי עניין, העניקה להם לבנט 2 כתבי אופציה לא רשומים (Warrants) לרכישת עד 745 מניות רגילות בנות 1 ש"ח 
ע.נ. כל אחת של לבנט ו- 245 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של לבנט, בהתאמה, ובסך הכל עד 1,000 מניות 
רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של לבנט, במחיר מימוש למניה אחת של 1 ש"ח (להלן : "כתבי אופציה יועצים 
לבנט"). בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינו 
המבנה בקבוצה , כתבי אופציה יועצים לבנט יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים (Warrants) של החברה (להלן: 
"כתבי אופציה יועצים גרופ") חלף כתבי אופציה יועצים לבנט, כך שכתבי אופציה יועצים גרופ יהיו בשווי כלכלי 

זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט. 

בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ, תעניק החברה לכל אחד מן היועצים זכות לרכישת 230,852 מניות רגילות של 
החברה ו- 75,918 מניות רגילות של החברה, ובסך הכל עד 306,770 מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש למניה 
אחת של 1 ש"ח, כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום 24 חודשים ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים 
לבנט, קרי ביום 3 בינואר, 2023 (כולל) ו- 23 בינואר, 2023 (כולל), בהתאמה. כתבי אופציה יועצים גרופ יהיו ניתנים 
למימוש פעם אחת בלבד, במלואם או בחלקם. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, יתרת האופציות שלא 

תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר. 

באור  14 - אירועים לאחר תקופת הדיווח 

א. הסכמי השקעות

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

כלפי  וישראל מורגנשטרן אמיר אדיבי בהתאם לכתב התחייבות מיום 19 באפריל, 2021 אשר נחתם על-ידי ה"ה
התקשרה החברה המרכזית בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו (שותפות מוגבלת) אשר בעלי השליטה  החברה
בשותף הכללי שלה הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן. בהתאם להסכם ההשקעה, בתמורה לסך של 3,350,650 ש"ח,  
הקצתה החברה המרכזית לשותפות 29,202 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה המרכזית במחיר למניה 

של 114 ש"ח. עוד נקבע בכתב ההתחייבות, כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד 2 דירקטורים בחברה 
המרכזית בלבד לתקופה של 12 חודשים.

ב. כתבי אופציה

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

במסגרת כתב ההתחייבות מיום 19 באפריל 2021, בתמורה לשירותיהם של מר אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו 
לחברה המרכזית באיתור השקעה והשקעות השותפות, העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות 
בע"מ, חברה בשליטתו המלאה (100%) של מר אדיבי, ומלישמור החזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה (100%) 
של מר מורגנשטרן, כתבי אופציה לא רשומים (Warrants) לרכישת 28,757 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת 
של החברה המרכזית, כל אחד, וכן 890 מניות מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית למר מני 
שלום, ובסך הכל 58,404 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית (להלן: "כתבי אופציה אמיר 
וישראל ח.מ."). עוד נקבע בכתב ההתחייבויות, כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף 
ורישומם למסחר והשלמת הליך השינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2 לתשקיף, כתבי אופציה אמיר 
וישראל ח.מ. יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים (Warrants) של החברה (להלן : "כתבי אופציה אמיר וישראל 
גרופ") חלף כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ. בהתאם לכתבי אופציה אמיר וישראל גרופ, תעניק החברה לכל אחד 
ממר אדיבי ומר מורגנשטרן זכות לרכישת 513,037 מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת 15,878
מניות רגילות של החברה, כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום 36 חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה אמיר 
וישראל ח.מ, קרי ביום 18 באפריל, 2024. כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד, 
במלואם או בחלקם, תמורת תוספת מימוש השווה למחיר בהנפקה. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, 
יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר. בנוסף, כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו כפופים 
למגבלות נוספות על המימוש וכן להתאמות ביחס למחיר המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים (בשינויים 
המחויבים): (א) במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ; (ב) במקרה של חלוקת מניות הטבה ; 
(ג) במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ; ו- (ד) במקרה של הנפקת זכויות של החברה לבעלי מניותיה (5)  כתבי 
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  14 - אירועים לאחר תקופת הדיווח (המשך )

האופציה אמיר וישראל גרופ לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה. המניות שתנבענה כתוצאה מימוש כתבי 
האופציה אמיר וישראל גרופ תירשמנה על שם החברה לרישומים.

בחודש יולי 2021 התקשרה לבנט במזכר הבנות עם Tradier, ברוקר סוחר הפועל באופן מקוון בעיקר בארה"ב,  ג.
על-פיו יחלו הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של 
Tradier, לרבות חיבורו לפלטפורמה של Finastra International Limited ("Finastra"), וזאת בהמשך 
לחתימה על הסכם אסטרטגי במהלך הרבעון הראשון לשנת 2021 עם חברת Finastra, המספקת שירותים 
ופתרונות לבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי בנקאות קמעונאית, בנקאות עסקית, מסחר, שוקי הון 

ותשלומים. 

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי  ד.
התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, תכנס לתוקף התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר רועי 

כץ, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה בהיקף של 50% משרה בתמורה ל-20,000 ש"ח בחודש. 

ביום 25, באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי מר אדי כץ יהיה זכאי  ה.
למענק הנפקה, בסכום השווה ל- 600,000 ש"ח, בסמוך לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי 

התשקיף ורישומם למסחר בבורסה.

ביום 25, באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי במועד השלמת הנפקת  ו.
ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, יוקצו ליו"ר הדירקטוריון דני כהן, 
סמנכ"ל הכספים רועי כץ ונתי פריד (דירקטור בלבנט וכן המשמש כפרויקטור של הליך שינוי המבנה ותהליך 
ההנפקה של הקבוצה) 490,135 אופציות לא רשומות אשר ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ. 

כל אחת, בהתאם לתכנית האופציות לעובדים, יועצים ונושאי משרה בחברה. 

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת  ז.
ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה, 
התגמולים שישולמו לכלל הדירקטורים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה, כפי שיכהנו מעת 
לעת, יהיו בגובה "הסכום הקבוע" כקבוע בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), 

התש"ס-2000). כמו כן, הדירקטורים יהיו זכאים להחזר הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה להעניק, בכפוף להשלמת  ח.
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה, 
לדירקטורים ונושאי המשרה בכירה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות 
בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעלי השליטה בה ו/או 

לנמנים עמם, כתבי פטור ושיפוי.

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, בכפוף  ט.
להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, את פיצול כל המניות 
הרגילות ברשומות בהונה הרשום והמונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:80 וכן ביטול ערכן הנקוב, כך שהונה 

של החברה יורכב ממניות רגילות ללא ע.נ..

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה את התקשרה החברה עם ה"ה יורי קשדן וסרגי פורמן,  י.
לפיה בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי המבנה 
בקבוצה, יהיו מבעלי השליטה בחברה, בהסכם לפיו בכפוף לאמור לעיל, תומר הלוואת הבעלים בסך של 375 
אלפי ש"ח שהשקיעו מעת לעת בחברה המרכזית, לפרמיה על המניות שהוקצו להם החברה המרכזית במועד 

השקעתם.

ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי  יא.
התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, יסגרו שתי מסגרות אשראי שניתנו לחברה המרכזית לחדשנות 
ועידוד הייטק בע"מ, ח.פ. 516039328 ולאר.די לבנט בע"מ, ח.פ. 515175859, על ידי תאגיד בנקאי בסך של 
כ-300,000 ש"ח ו-100,000 ש"ח, בהתאמה, ושחרור ה"ה אדי כץ, סרגיי פורמן ויורי קשדן מהערבויות האישיות 

שהועמדו על ידם בקשר לכך.
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 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בע 107גרופ 

 
 מבוא 

 
את  "בע   107גרופ  של    המצורף  הכספי  המידע  את   סקרנו הכולל  הכספי   הדוחמ,  המצב  על 

הון בגרעון ב  , שינויים  על רווח  והפסד  ייםתמציתהדוחות הואת     2021  יוניב  30ליום    התמציתי
לתקופ המזומנים  ושל    ות ותזרימי  חודשים  שישה   .ךתארי  ובאות  ושהסתיימשלושה 

בהתאם     אלות ביניים  ולתקופכספי    מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  הדירקטוריון וההנהלה
"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת    IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי  

לתקופ כספי  ביניים  ומידע  תקופתיים    אלות  )דוחות  ערך  ניירות  תקנות  של  ד'  פרק  לפי 
 אלו  ביניים  תולתקופ  כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו  .1970-ומיידיים(, התש"ל 

 .סקירתנו בהתבסס על
 

 הסקירה היקף
 

בישראל   רואי  לשכת  של  2410  )ישראל(  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  ערכנו   חשבון 
 היישות".   של  המבקר  רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה"

מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה   האחראים   אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים 
והחשבונאיים  לעניינים הינה    סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  הכספיים 

 מקובלים  לתקני ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת   מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת
 שהיו   המשמעותיים  העניינים  לכל  ביטחון שניוודע  להשיג  לנו  מאפשרת   אינה  ולפיכך  בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים  אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים

 
 מסקנה

 
אינו   ל"הנ   הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  בא לתשומת  לא  ,סקירתנו  על  בהתבסס

 .IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ,הבחינות המהותיות מכל ערוך,
 

הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו  בנוסף לאמור בפיסקה
לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי  

 . 1970- פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי
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גרופ 107 בע"מ 
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים

ליום 31
בדצמבר ליום 30 ביוני

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

נכסים

מזומנים ושווי מזומנים 60  -  - 

פקדונות בתאגיד בנקאי 15  -  - 

חייבים ויתרות חובה 552  -  13 

סה"כ נכסים 627  -  13 

התחייבויות

ספקים ונותני שירותים - חשבונות פתוחים -  -  18 

סה"כ התחייבויות שוטפות -  -  18 

 

הלוואות המירות 750  -  - 

סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות 750  -  - 

סה"כ התחייבויות 750  -  18 

גרעון בהו ן

 -  -  - 4 הון המניות (*)

(5)  - (123) הפסדים שנצברו

(5)  - (123) סה"כ גרעון בהון

סה"כ התחייבויות וגרעון בהון 627  -  13 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

25 באוגוסט 2021
תאריך אישור הדוחות     דני כהן  אדי כץ    רועי כץ

סמנכ"ל כספים מנכ"ל וחבר דירקטוריון יו"ר דירקטוריון הכספיים
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות רווח והפסד ביניים

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה

ביום חודשים שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

הכנסות -  -  -  -  16 

(21)  - (34)  - (118) הוצאות הנהלה וכלליות

(5)  - (34)  - (118) הפסד לתקופה

(0.05) -.- (0.34) -.- (1.18) הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על השינויים בגרעון בהון ביניים

 

הון
יתרת המניות

סה"כ הפסד (*)

באלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר)

יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  -  - 

(5) (5) הפסד לשנה - 

(5) (5) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 - 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)

יתרה ליום 1 באפריל 2020 - 

 -  -  - הפסד לתקופה

- -  - יתרה ליום 30 ביוני 2020

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)

(89) (89) יתרה ליום 1 באפריל 2021 - 

(34) (34) הפסד לתקופה - 

(123) (123) יתרה ליום 30 ביוני 2021 - 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)

יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  -  - 

- -  - הפסד לתקופה

 -  -  - יתרה ליום 30 ביוני 2020

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)

(5) (5) יתרה ליום 1 בינואר 2021 - 

(118) (118) הפסד לתקופה - 

(123) (123) יתרה ליום 30 ביוני 2021 - 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים 

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה

ביום חודשים שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(5)  - (34)  - (118) הפסד לתקופה

(13)  - (418)  - (539) שינוי בחייבים ויתרות חובה

 18  -  -  - (18) שינוי בספקים ונותני שירותים

 5  - (418)  - (557)

 -  - (452)  - (675) מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

 -  -  -  - (15) השקעה בפקדונות

 -  -  -  - (15) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:

קבלת הלוואות המירות 750  -  100  -  - 

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 750  -  100  -  - 

 -  - (352) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 60  - 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה -  -  412  -  - 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 60  -  60  -  - 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 גרופ 107 בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  1 - כלל י

היישות המדווחת א.

      גרופ 107 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום 31 במאי 2020, החברה מוגדרת 
כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא: רוטשילד 33 תל-אביב.  ניירות הערך של החברה מוצעים להנפקה בבורסה 

לניירות ערך בתל אביב.

ב.    רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 

כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות והשליטה בחברת 
"החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ" ובחברת "אר.די לבנט בע"מ" בתמורה להקצאת מניות בלבד ובהתאם 
להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה. ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתלים המפורטים להלן: 
אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה וביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה 

לציבור עד ליום 1.4.2022.

  ג.  הגדרות

– זה כספי        בדוח

       החברה                        - גרופ 107 בע"מ.

.IAS 24        צדדים קשורים            - כהגדרתם בתקן חשבונות בינלאומי

       בעל עניין ובעל שליטה - כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), 

                                              התש"ע-2010.

       מדד                              - מדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית

                                              לסטטיסטיקה.

       דולר                             - דולר של ארה"ב.

באור  2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיי ם

הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומי (להלן: IFRS). כמו כן, הדוחות הכספיים נערכו על פי עלות 
היסטורית. הדוחות הכספיים מוצגים באלפי ש"ח אלא אם כן צויין אחרת.

לפירוט בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית ראה דוחות כספיים מאוחדים פרפורמה ליום 31 בדצמבר 2020.

באור  3 - הלוואות המירות 

במהלך חודשים פברואר ומרץ 2021, התקשרה החברה ב- 6 הסכמי הלוואות המירות למניות עם 2 צדדים שלישיים שאינם בעלי 
עניין, ה"ה רפי דורסט ("מר דורסט") ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה), אחותו של מר דורסט, אימו של מר סרגיי פורמן וכן 

אימו של מר יורי קשדן, אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה 
כמתואר בסעיף 6.1.2 לתשקיף, יהיו מבעלי השליטה בחברה, במסגרתם נטלה החברה מהמלווים הלוואות המירות בסך של 

750,000 ש"ח, נושאות ריבית שנתית בשיעור של 5% (בסעיף זה בלבד, להלן יחד: "הסכמי ההלוואות ההמירות"), כאשר מועד 
הפירעון של קרן ההלוואה והריבית שתצטבר בגינה, ככל שלא יומרו למניות של החברה כמתואר להלן, יהיה בתום 18 חודשים 

ממועד העמדת קרן ההלוואה ("מועד הפירעון הסופי"). במסגרת הסכמי ההלוואות ההמירות נקבעו הוראות בנוגע למקרים בהם 
יומרו הסכמי ההלוואות למניות של החברה, במסגרתם נקבע, בין היתר, כי ככל שעד מועד הפירעון הסופי של כל אחד מהסכמי 
ההלוואות ההמירות, תשלים החברה הנפקה ראשונה של מניותיה לציבור על-פי תשקיף (IPO) או בדרך של מסמך רישום אחר 

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אזי, מיד לפני השלמת ההנפקה הראשונה, יתרת ההלוואה כפי שתהיה באותה עת, תומר 
באופן אוטומטי למניות רגילות (מניות שלמות בלבד; לא יוקצו שברי מניות), במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה שישולם 

על ידי המשקיעים בהנפקה הראשונה בתוספת הנחה של 15%.
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 גרופ 107 בע"מ
באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים

באור  4 - הון המניות 

מונפק
ונפרע רשום

אלפי ש"ח אלפי ש"ח א. הרכב
- 1 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כ"א

===== =====
ב. זכויות המניות

מניות רגילות בנות 0.1 ₪ מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים                                                                                   
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.

באור  5 - צדדים קשורים ובעלי עניי ן

ליום 31  ליום 30 ביוני 
בדצמבר 2020 2021  
באלפי ש"ח באלפי ש"ח יתרות עם צדדים קשורים  

(מבוקר) (בלתי מבוקר)
7 13 בעלי המניות במסגרת נכסים שוטפים –

======= =======

6 232 חברות קשורות  במסגרת נכסים שוטפים –

======= =======

(*) כל ההלוואות שניתנו הינם בתנאי שוק.

(**) ראה ביאור 6 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום 30 ביוני 2021.

בא ור 6 - אירועים מהותיים בתקופת הדיו וח

ראה ביאור 8 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום 30 ביוני 2021.

באור  7 - אירועים לאחר מועד הדיו וח

ראה ביאור 9 לדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרופורמה ליום 30 ביוני 2021.
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גרופ 107 בע"מ

דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה 

 ליום 30 ביוני 2021

                 תוכן העניינים

              

 
 

   תמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

עמוד

1 דוח סקירה רואי החשבון המבקרים  
 
 

2 תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרפורמה  
 
 

3 תמצית דוחות על רווח והפסד והפסד כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה  
 
 

4 תמצית דוחות  על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה  
 
 

5 תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה  
 
 

6-16 באורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה  



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין 

 KPMGמגדל המילניום  

 609תא דואר  ,  17רחוב הארבעה  

 6100601תל אביב  

8000  684  03 

 

 

KPMG    ארגון הגלובלי של ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב סומך חייקין, שותפות  KPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d  , ת ו רי ח גבלת בא מו ת  רטי פ ת  טי רי ב רה   חב

 

 
 

 דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 
 מ"בע 107גרופ 

 
 מבוא 

 
מ, הכולל את הדוח על "בע  107גרופ של   המצורףפרופורמה  המאוחד הכספי המידע את סקרנו

הכספי   פרופורמההתמציתי  המצב  הואת    2021  יוניב  30ליום    המאוחד   ייםתמציתהדוחות 
 תזרימיעל  והשינויים בגרעון בהון  על    ,על רווח  והפסד והפסד כולל אחר  המאוחדים פרופורמה  

לתקופ ו  של  ותהמזומנים  הדירקטוריון   .ךתארי  ובאות  ושהסתיימ   חודשים  שלושהשישה 
פרופורמה  כספי    מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה ביניים  ולתקופמאוחד  ו אל ת 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים   IAS 34לתקן חשבונאות בינלאומי    בהתאם
לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ו אלת ביניים ולעריכת מידע כספי לתקופ

התש"ל  פרופורמה   כספי  מידע  על  מסקנה  להביע  היא  אחריותנו  .1970-ומיידיים(,  מאוחד 
 .סקירתנו בהתבסס על ואל ביניים תולתקופ

 
 הסקירה היקף

 
בישראל   רואי  לשכת  של  2410  )ישראל(  סקירה  לתקן  בהתאם  סקירתנו  את  ערכנו   חשבון 

 היישות".   של  המבקר  רואה החשבון  ידי  על  הנערכת  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה"
מורכבת  לתקופות  כספי  מידע  של  סקירה   האחראים   אנשים  עם  בעיקר  ,מבירורים  ביניים 

והחשבונאיים  לעניינים הינה    סקירה  .ואחרים  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  הכספיים 
 מקובלים  לתקני ביקורת  בהתאם  הנערכת  ביקורת   מאשר   ניכרת  במידה  בהיקפה  מצומצמת

 שהיו   המשמעותיים  העניינים  לכל  ביטחון שניוודע  להשיג  לנו  מאפשרת   אינה  ולפיכך  בישראל
 .ביקורת של דעת חוות מחווים  אנו אין ,לכך בהתאם .מזוהים בביקורת להיות יכולים

 
 מסקנה

 
אינו   ל"הנ   הכספי  שהמידע  לסבור  לנו  הגורם  דבר  ליבנו  בא לתשומת  לא  ,סקירתנו  על  בהתבסס

המהותיות  מכל   ,ממלא תקנה    ,הבחינות  הוראות  )דוחות  38אחר  ערך  ניירות  לתקנות  ב 
 ב'. 1על בסיס ההנחות המפורטות בביאור , וזאת 1970-תקופתיים ומיידיים( התש"ל 
 

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 

 2021אוגוסט ב 25



גרופ 107 בע"מ 
תמצית דוחות על המצב הכספי ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

ליום 31
בדצמבר ליום 30 ביוני

2020 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח באור

נכסים

מזומנים ושווי מזומנים 156  42  92 

פקדונות בתאגיד בנקאי 15  -  - 

לקוחות והכנסות לקבל 883  348  128 

חייבים ויתרות חובה 498  119  167 

סה"כ נכסים שוטפים 1,552  509  387 

 

רכוש קבוע, נטו 825  77  234 

פקדונות בבנק 200  -  - 

סה"כ נכסים שאינם שוטפים 1,025  77  234 

סה"כ נכסים 2,577  586  621 

התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגיד בנקאי 731  695  950 

ספקים ונותני שירותים 277  164  243 

זכאים ויתרות זכות 1,496  1,316  1,679 

סה"כ התחייבויות שוטפות 2,504  2,175  2,872 

 

בעלי מניות וצדדים קשורים 449  1,039  1,035 

הלוואות מתאגיד בנקאי 88  120  287 

סה"כ התחייבויות שאין שוטפות 537  1,159  1,322 

סה"כ התחייבויות 3,041  3,334  4,194 

גרעון בהון

 -  -  - 5 הון המניות (*)

פרמיה על מניות 3,735  167  167 

קרנות הון 3,237  9  2 

(3,742) (2,924) (7,436) הפסדים שנצברו

(3,573) (2,748) (464) סה"כ גרעון בהון

סה"כ התחייבויות וגרעון בהון 2,577  586  621 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים. 

25 באוגוסט 2021
תאריך אישור הדוחות     דני כהן  אדי כץ    רועי כץ

סמנכ"ל כספים מנכ"ל וחבר דירקטוריון יו"ר דירקטוריון הכספיים
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על רווח והפסד ורווח כולל אחר ביניים מאוחדים פרופורמה

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה

ביום חודשים שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

הכנסות 7,671  2,341  3,624  1,237  7,113 

(4,599) (1,002) (3,284) (1,612) (5,740) עלות המכר

רווח גולמי 1,931  729  340  235  2,514 

(2,515) (50) (977) (858) (1,908) הוצאות מחקר ופיתוח

(1,647) (331) (611) (648) (3,492) הוצאות הנהלה וכלליות

(1,648) (146) (1,248) (777) (3,469) הפסד תפעולי

(186) (311) (132) (241) (212) הוצאות מימון

(1,834) (457) (1,380) (1,018) (3,681) הפסד לפני מסים על הכנסה

(2)  - (8)  - (13) מיסים על ההכנסה

(1,836) (457) (1,388) (1,018) (3,694) הפסד לתקופה

פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה
ברווח הכולל הועברו או יועברו לרווח והפסד

(8) (2) 7 (1) הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ 10 

סה"כ רווח (הפסד) כולל אחר לתקופה שלאחר
שהוכר לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר לרווח

(8) (2) 7 (1)  והפסד 10 

(1,844) (459) (1,381) (1,019) (3,684) סה"כ הפסד כולל לתקופה

הפסד למניה

(18.36) (4.57) (13.88) (10.18) (36.94) הפסד בסיסי ומדולל למניה (בש"ח)

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות  על השינויים בגרעון בהון ביניים מאוחדים פרופורמה

 

הון
יתרת קרן המניות

סה"כ הפסד פרמיה הון (*)

באלפי ש"ח

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 (מבוקר)

(1,729) (1,906) יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  10  167 

(8)  -  - (8) קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ - 

(1,836) (1,836) הפסד לשנה -  -  - 

(3,573) (3,742) יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 -  2  167 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)

(2,289) (2,467) יתרה ליום 1 באפריל 2020 -  11  167 

(2)  -  - (2) קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ - 

(457) (457) הפסד לתקופה -  -  - 

(2,748) (2,924) יתרה ליום 30 ביוני 2020 -  9  167 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)

(2,908) (6,048) יתרה ליום 1 באפריל 2021 -  2,323  817 

תקבולים על חשבון מניות -  -  2,918  -  2,918 

קרן הון תשלום מבוסס מניות -  907  -  -  907 

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ -  7  -  -  7 

(1,388) (1,388) הפסד לתקופה -  -  - 

(464) (7,436) יתרה ליום 30 ביוני 2021 -  3,237  3,735 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)

(1,729) (1,906) יתרה ליום 1 בינואר 2020 -  10  167 

(1)  -  - (1) קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ - 

(1,018) (1,018) הפסד לתקופה -  -  - 

(2,748) (2,924) יתרה ליום 30 ביוני 2020 -  9  167 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 (בלתי מבוקר)

(3,573) (3,742) יתרה ליום 1 בינואר 2021 -  2  167 

תקבולים על חשבון מניות -  -  3,568  -  3,568 

קרן הון תשלום מבוסס מניות -  3,225  -  -  3,225 

קרן הון הפרשי תרגום מטבע חוץ -  10  -  -  10 

(3,694) (3,694) הפסד לתקופה -  -  - 

(464) (7,436) יתרה ליום 30 ביוני 2021 -  3,237  3,735 

(*) סעיף הון המניות קטן מ-1 אלפי ש"ח.

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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גרופ 107 בע"מ
תמצית דוחות על תזרימי המזומנים ביניים מאוחדים פרופורמה

 

מאוחד

לשנה
שהסתיימה לתקופה של שלושה לתקופה של שישה

ביום חודשים שהסתיימה ביום חודשים שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 30 ביוני 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021

מבוקר בלתי מבוקר

באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:

(1,836) (457) (1,388) (1,018) (3,694) הפסד לשנה

התאמות:

פחת 78  8  53  5  29 

הוצאות מימון, נטו 212  241  132  311  186 

תשלום מבוסס מניות 2,318  -  -  -  - 

 215  316  185  249  2,608 

(111) (281) (276) (283) (1,086) שינוי בלקוחות וחייבים אחרים

 1,347  513  54  905 (149) שינוי בספקים וזכאים אחרים

 1,236  232 (222)  622 (1,235)

(385)  91 (1,425) (147) (2,321) מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:

(229) (43) (305) (51) (669) רכישת נכסים קבועים

 -  -  -  - (215) השקעה בפקדונות

(229) (43) (305) (51) (884) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעולות מימון:

תקבולים על חשבון מניות 4,101  -  100  -  - 

קבלת הלוואות מתאגיד בנקאי -  200  -  -  620 

(79) (3) (54) (75) (212) פרעון הלוואות מבעלי מניות

 671  215  51  416 (219) אשראי לזמן קצר מבנקים, נטו

(340) (15) (62) (87) (199) פרעון הלוואות לתאגיד בנקאי

(151) (17) (43) (32) (90) ריבית ששולמה

 721  180 (8) מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות מימון 3,381  422 

 107  228 (1,738) עליה (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים 176  224 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 92  28  1,976  110  28 

השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים
(43) (296) (82) (210) (112) ושווי מזומנים

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 156  42  156  42  92 

הבאורים המצורפים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  1 - כללי 

היישות המדווחת א.

        גרופ 107 בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל ביום 31 במאי 2020, החברה מוגדרת 
כתושבת ישראל וכתובתה הרשמית היא: רוטשילד 33 תל-אביב. הדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה של הקבוצה ליום 
30 ביוני 2021 כוללים את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה (להלן יחד: "הקבוצה"). הקבוצה עוסקת בפיתוח 
ושיווק של מוצרים טכנולוגיים בתחום הפיננסים ושל כלים מתקדמים לניהול חברות ובמתן שירותי טכנולוגיית מידע 
(Information Technologies) ומדיה במיקור חוץ ופועלת בישראל ובאקראינה. ניירות הערך של החברה מוצעים 

להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.
       

ב.    רכישת השקעות מבעלי השליטה ודוחות כספיים מאוחדים פרופורמה 

כחלק מביצוע רה ארגון בהחזקות בעלי השליטה יועברו לחברה על ידי בעלי השליטה בה מלוא הבעלות והשליטה בחברת 
החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ ובחברת אר.די לבנט בע"מ בתמורה להקצאת מניות בלבד ובהתאם 
להוראות סעיף 103 לפקודת מס הכנסה. ביצוע הסכם הרה ארגון כפוף לקיומם של מספר תנאים מתלים המפורטים 
להלן: אישור רשות המיסים לפטור ממס בגין שינוי המבנה וביצוע הקצאה לראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור 

עד ליום 1.4.2022.

מאחר והחברה תרכוש את החברות המועברות מבעלי  לתאריך אישור הדוחות הכספיים טרם התקיימו התנאים המתלים.
השליטה בה, הרכישה אינה בתחולת תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 3 בדבר צירופי עסקים. החברה תטפל ברכישה לפי 
בהתאם לכך ערכה החברה דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה לצורך הכללתם בתשקיף הנפקה  .AS POOLING שיטת
ראשונה לציבור של מניות החברה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב תוך שיקוף עסקת הרכישה כאילו התבצעה בתקופה 
לפיכך כוללים הדוחות הכספיים המאוחדים  המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
פרופורמה את המצב הכספי המאוחד, תוצאות הפעילות, דוח על השינויים בהון ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה 

והחברות המועברות החל מאותו מועד.

דוחות פרפורמה אלו הוכנו תחת ההנחה שההנפקה תצא לפועל כמתואר לעיל ואי לכך סכומי המימון שהתקבלו בחברות 
השונות ולגביהם קיים תנאי שבעת ההנפקה יומרו להון של חברת האם, סווגו להון.

באור  2 - בסיס עריכת הדוחות הכספיי ם

 א    הצהרה על עמידה בתקני דיווח בינלאומיים

תמצית הדוחות הכספיים המאוחדים פרפורמה נערכו בהתאם ל- IAS 34, דיווח כספי לתקופות ביניים ואינה כוללת את 
כל המידע הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים. יש לקרוא אותה ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה 
ליום ולשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 (להלן: "הדוחות השנתיים"). כמו כן, דוחות אלו נערכו בהתאם להוראות 

.1970 פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל –

תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים פרפורמה אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון הקבוצה ביום 25 באוגוסט 
 .2021

שימוש באומדנים בעריכת הדוחות הכספיים ב.

בעריכת תמצית הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים בהתאם ל- IFRS, נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת, 
לצורך ביצוע הערכות, אומדנים והנחת הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, 

הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

שיקול הדעת של ההנהלה, בעת יישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה וההנחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות 
באי וודאות, הינם עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים.

באור  3 - עיקרי המדיניות החשבונאית 

המדיניות החשבונאית של הקבוצה בתמצית דוחות כספיים ביניים מאוחדים פרפורמה אלה, הינה המדיניות החשבונאית 
שיושמה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה לשנת 2020.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילו ת

4. מגזרי פעילות

בסיס הפיצול המגזרי ובסיס המדידה של הרווח וההפסד המגזרי זהה לזה שהוצג בביאור 4, בדבר מגזרי פעילות בדוחות 
הכספיים השנתיים.

המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות זהה לזו המוצגת בביאור 3, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.

רווחי המגזר נמדדים על בסיס רווח לפני מס כפי שנכלל בדיווחים אשר נסקרים באופן סדיר על ידי מקבל ההחלטות התפעולי 
הראשי. מדד זה משמש למדידת תוצאות המגזרים מאחר שההנהלה סבורה כי מדד זה הינו הרלוונטי ביותר להערכת תוצאות 
של מגזרים בהתייחס לחברות אחרות הפועלות באותם ענפים. תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 

כוללות פריטים המיוחסים למגזר על בסיס סביר.

א. מידע אודות מגזרים בני דיווח

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום  30 ביוני  2021  (בלתי מבוקר )

פעילויות   סה "כ מגזרים   תחום  

סה "כ מאוחד  התאמות  אחרות  בני דיווח "שירותים" תחום  "לבנט" באלפי ש "ח

           7,671                -                -            7,671            7,531                140 סך הכ נסות מחיצוני ים 

               -              (100)                -               100               100                 - הכנ סות ממכירות בי ן המגזרים 

           7,671              (100)                -            7,771            7,631                140 הכנסו ת במאוחד   

                90                -                -                 90                 76                  14 הו צאות ריבית   

                78                -                -                 78                 75                    3 פח ת והפחתות   

         11,184              (100)               118          11,166            8,631             2,535 הוצאות  אחרות   

          (3,681)                -              (118)           (3,563)           (1,151)            (2,412) רווח או  הפסד מגזר י לפני מס 

                13                -                -                 13                 13                 - הו צאות מיסים על  הכנסה 
רווח או הפסד מאוחד מפעילויות  

          (3,694)                -              (118)           (3,576)           (1,164)            (2,412) נמשכו ת לאחר מיס ים על הכנסה  

           2,577              (333)               627            2,283            2,065                218 סך נכ סים במאוחד   

           3,041              (333)                -            3,374            2,402                972 סך ה תחייבויות במא וחד  
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילות (המשך )

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)

פעילויות  סה"כ מגזרים  תחום 

סה"כ מאוחד התאמות אחרות בני דיווח "שירותים" תחום "לבנט" באלפי ש"ח

            2,341                 -             2,341             1,970                 371 סך ה כנסות מחיצונ יים

                -               (148)                 -                148                148                  - הכנ סות ממכירות בי ן המגזרים 

            2,341               (148)             2,489             2,118                 371 הכנס ות במאוחד 

                 32                 -                 -                  32                  20                   12 הו צאות ריבית  

                   8                 -                 -                    8                    6                     2 פ חת והפחתות  

            3,319               (148)             3,467             3,183                 284 הוצאו ת אחרות 

           (1,018)                 -                 -            (1,018)            (1,091)                   73 רווח א ו הפסד מגזר י לפני מס 

                -                 -                 -                 -                 -                  - הוצ אות מיסים על  הכנסה 
רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

(1,018)           נמשכות לאחר מיסים על הכנסה                 -                 -            (1,018)            (1,091)                   73    

               586                 (52)                 -                638                358                 280 סך  נכסים במאוחד  

            3,334                 (52)                 -             3,386             2,354              1,032 סך ה תחייבויות במ אוחד 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  30 ביוני  2021  (בלתי מבוקר )

פעילויות   סה "כ מגזרים   תחום  

סה "כ מאוחד  התאמות  אחרות  בני דיווח "שירותים" תחום  "לבנט" באלפי ש "ח

           3,624                -                -            3,624            3,572                  52 סך הכ נסות מחיצוני ים 

               -                (58)                -                 58                 58                 - הכנ סות ממכירות ב ין המגזרים 

           3,624                (58)                -            3,682            3,630                  52 הכנסו ת במאוחד   

                43                -                -                 43                 35                    8 הו צאות ריבית   

                53                -                -                 53                 51                    2 פח ת והפחתות   

           4,908                (58)                 34            4,932            4,809                123 הוצאו ת אחרות   

          (1,380)                -                (34)           (1,346)           (1,265)                 (81) רווח או  הפסד מגזר י לפני מס 

                  8                -                -                   8                   8                 - ה וצאות מיסים על  הכנסה 
רווח או הפסד מאוחד מפעילויות  

          (1,388)                -                (34)           (1,354)           (1,273)                 (81) נמשכו ת לאחר מיס ים על הכנסה  

               -                -                -                -                -                 -    

           2,577              (333)               627            2,283            2,065                218 סך נכ סים במאוחד   

               -                -                -                -                -                 -    

           3,041              (333)                -            3,374            2,402                972 סך ה תחייבויות במא וחד  

8



 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילות (המשך) 

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2020 (בלתי מבוקר)

פעילויות  סה"כ מגזרים  תחום 

סה"כ מאוחד התאמות אחרות בני דיווח "שירותים" תחום "לבנט" באלפי ש"ח

            1,237                 -                 -             1,237             1,054                 183 סך הכ נסות מחיצונ יים 

                -                 (94)                 -                  94                  94                  - הכנ סות ממכירות  בין המגזרים 

            1,237                 (94)                 -             1,331             1,148                 183 הכנסו ת במאוחד  

                 17                 -                 -                  17                  10                     7 הו צאות ריבית  

5                   פחת והפחתות                 -                 -                    5                    4                     1    

            1,672                 (94)                 -             1,766             1,627                 139 הוצאו ת אחרות  

              (457)                 -                 -               (457)               (493)                   36 רווח  או הפסד מגזר י לפני מס 

                -                 -                 -                 -                 -                  - הוצ אות מיסים על  הכנסה 

רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

              (457)                 -                 -               (457)               (493)                   36 נמש כות לאחר מיס ים על הכנסה 

               586                 (52)                 -                638                358                 280 סך נ כסים במאוחד  

            3,334                 (52)                 -             3,386             2,354              1,032 סך ה תחייבויות במ אוחד 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 

פעילויות  סה"כ מגזרים  תחום 

סה"כ מאוחד התאמות אחרות בני דיווח "שירותים" תחום "לבנט" באלפי ש"ח

            7,113                 -                  16             7,097             6,425                 672 סך ה כנסות מחיצונ יים 

                -               (183)                 -                183                183                  - הכנ סות ממכירות בי ן המגזרים 

            7,113               (183)                  16             7,280             6,608                 672 הכנס ות במאוחד  

               151                 -                 -                151                125                   26 הוצ אות ריבית  

                 29                 -                 -                  29                  24                     5 פח ת והפחתות  

            8,767               (183)                  21             8,929             8,453                 476 הוצאו ת אחרות  

           (1,834)                 -                   (5)            (1,829)            (1,994)                 165 רווח א ו הפסד מגזר י לפני מס 

                   2                 -                 -                    2                    2                  - ה וצאות מיסים על  הכנסה 

רווח או הפסד מאוחד מפעילויות 

           (1,836)                 -                   (5)            (1,831)            (1,996)                 165 נמשכו ת לאחר מיס ים על הכנסה 

                -                 -                 -                 -                 -                  -    

               621                 (31)                  13                639                435                 204 סך נ כסים במאוחד  

                -                 -                 -                 -                 -                  -    

            4,194                 (31)                  18             4,207             3,342                 865 סך ה תחייבויות במ אוחד 

ב. גילויים ברמת הישות

מידע על בסיס אזורים גיאוגרפיים, 

ארץ מושבה של החברה הינה ישראל ופעילות הקבוצה מתרכזת בעיקר בישראל ואוקראינה.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  4 - מגזרי פעילות (המשך) 

בהצגת המידע על בסיס מגזרים גיאוגרפיים, הכנסות המגזר מבוססות על המיקום הגיאוגרפי של הלקוחות. הנכסים מבוססים 
על המיקום הגיאוגרפי של הנכסים. 

לשנה שהסתיימה  לתקופה של שלושה חודשים  לתקופה של שישה חודשים 
ביום 31 בדצמבר שהסתיימה ביום 30 ביוני שהסתיימה ביום 30 ביוני

2020 2020 2021 2020 2021 באלפי ש"ח

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)

הכנסות מחיצוניים

                       5,406 940 2,754 1,779 5,830 ישראל

1,707 297 870 562 1,841 אוקראינה

7,113 1,237 3,624 2,341 7,671 מאוחד

לקוחות עיקריים

הכנסות הקבוצה מלקוח המשויך למגזר השירותים בתקופה של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021 
ו -  ו - 580 אלפי ש"ח, בהתאמה (בתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2020: 750 הינן: 1,179

300 אלפי ש"ח, בהתאמה. בשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר  2020: 2,163 אלפי ש"ח).

באור  5 - הון המניות 

מונפק
ונפרע רשום

אלפי ש"ח אלפי ש"ח א. הרכב
 - 1 מניות רגילות בנות 0.1 ₪ ע.נ. כ"א

===== =====
ב. זכויות המניות

מניות רגילות בנות 0.1 ₪ מקנות למחזיק בהן זכות הצבעה, זכויות לקבלת דיבידנדים                                                                                   
וזכויות להשתתף בחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  6 - צדדים קשורים ובעלי עניין 

עסקאות עם אנשי מפתח ניהוליים   א.

הטבות לאנשי מפתח ניהוליים
אנשי מפתח ניהוליים קיבלו הטבות בסך של 331 ו- 93 אלפי ש"ח במהלך התקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 
ביוני 2021, בהתאמה. (169 ו 45 אלפי ש"ח בתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2020, בהתאמה), בדרך של 

הטבות לזמן קצר והטבות לאחר סיום העסקה.
ב.     עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין

סכומי העסקאות
לשנה  לתקופה של שלושה  לתקופה של שישה 

שהסתיימה  חודשים שהסתיימה חודשים שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר ביום 30 ביוני  ביום 30 ביוני 

(מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)
2020 2020 2021 2020 2021 באלפי ש"ח

דחיית תשלום שכר של בעל 
שליטה שסווגה כהתחייבות לזמן 

קצר

206 51 -.- 103 -.-  בעל המניות

היתרה בדוח על המצב הכספי
ליום 31  בדצמבר ליום 30 ביוני

(מבוקר) (בלתי מבוקר)
2020 2020 2021 באלפי ש"ח

דחיית תשלום שכר של בעל שליטה שסווגה כהתחייבות לזמן קצר
238 135 238 בעל המניות

ליום 31 בדצמבר ליום 30 ביוני
(מבוקר) (בלתי מבוקר)

2020 2020 2021
אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ג.  יתרות עם צדדים קשורים

 153  115  156 במסגרת נכסים לזמן קצר - הלוואות לבעלי מניות וצדדים קשורים

 1,035  1,039  449 במסגרת התחייבויות לזמן ארוך - הלוואות מבעלי מניות וצדדים 
קשורים

כל ההלוואות שהתקבלו / נלקחו הינן בתנאי שוק.
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  6 - צדדים קשורים ובעלי עניין (המשך )

של וקרובים לבנט המרכזית, החברה פורמן, סרגי קשדן, יורי עמר, מר כץ, מר עם קצובה, בלתי לתקופה הדדי, אשראי הסכם לחברה
לכל יישא זו במסגרת שהועמד סכום כל ההדדי, האשראי הסכם פי על לזה. זה הלוואות לעת, מעת מעמידים, הצדדים לפיו כץ, מר
בפועל. שיועמד סכום כל מתן במועד תיקבע והיא שליטה בעל שנתן להלוואה הכנסה מס בתקנות הקבוע בשיעור שנתית ריבית היותר
צד יהיה כל כי הדדי, אשראי בהסכם נקבע עוד מראש. הודעה באמצעות שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם להפסיק רשאים הצדדים
1 לפני הפירעון לדרוש מהצדדים מי יוכל לא מקרה ובכל יום של 90 מוקדמת בהודעה כלפיהם ההלוואות פירעון לדרוש רשאי

ביוני 2022.

פרופורמה ד.
ככל שתתבצע הנפקה לציבור, יעודכנו תנאי העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה. עיקרי השינויים הינם העלאה של שכר 
הבסיס, עדכון לתנאים הסוציאליים ותנאים נלווים נוספים. תנאי השכר החודשיים צפויים לעמוד על סך של 60 אלפי ש"ח בשנת 2021 

לכל אחד משני המנהלים הבכירים ולעלות לסך של 75 אלפי ש"ח לכל אחד בשנת 2022. הנחות לחישוב עדכון תנאי העסקתם של 
מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה המבוססת על שכר בסך 60 אלפי ש"ח לחודש לכל אחד הינן, תוספת עלות של 366 אלפי ש"ח 
בחציון הראשון לשנת 2021, 183 אלפי ש"ח ברבעון השני לשנת 2021, 485 אלפי ש"ח בחציון הראשון לשנת 2020, 242 אלפי ש"ח 
להלן נתוני פרופורמה בהנחה כי תנאי ההעסקה החדשים היו משתקפים  ברבעון השני לשנת 2020, ו-950 אלפי ש"ח בשנת 2020.

בדוחות הכספיים לתקופות קודמות החל ממועד תחילת העסקתם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הטכנולוגיה:

לשנה  לשלושה חודשים  לשישה חודשים שהסתיימו 
שהסתיימה  שהסתיימו ביום 30 ביוני ביום 30 ביוני

ביום 31 
בדצמבר

2020 2020 2021 2020 2021

נתוני פרופורמה

2,597              573                794              1,133   3,858 הוצאות הנהלה 
וכלליות

2,598 388 1,431              1,262   3,835 הפסד תפעולי

2,786 הפסד לתקופה   4,060              1,503              1,571   699            

2,794 סה"כ הפסד    4,050               1,504              1,564   701           
כולל לתקופה

27.86 6.99              15.71   15.03 הפסד בסיסי    40.6             
למניה

נתונים בפועל

      1,647           331 611           648 3,492 הוצאות הנהלה 
וכלליות

      1,648           146 1,248           777 3,469 הפסד תפעולי

      1,836           457 1,388       1,018 3,694 הפסד לתקופה

      1,844           459 1,381       1,019 3,684 סה"כ הפסד 
כולל לתקופה

18.36 4.57 13.88 10.18 36.94 הפסד בסיסי 
למניה
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 גרופ 107 בע"מ
ביאורים לתמצית הדוחות הכספיים ביניים מאוחדים פרופורמה

באור  7 - הסדרי תשלום מבוססי מניות 

ההענקות החדשות במהלך התקופה מפורטות להלן: כל כתבי האופציה שהוענקו אינם סחירים, כתבי האופציה מסולקים 
בדרך של מסירה פיזית של מניות.

מספר 
משך החיים  המכשירים 

החוזיים 
של האופציות  תנאי ההבשלה (באלפים) תנאי המכשיר מועד ההענקה והעובדים 

(בשנים) הזכאים

שנים 2 ממומשים במנה  745 כל כתב אופציה ניתן למימוש  הענקת כתבי אופציה 
אחת בלבד. למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב,  ליועצים בחברה ביום 4 

לפי מחיר השוק של המניות במועד  בינואר 2021
ההענקה.

שנים 2 ממומשים במנה  245 כל כתב אופציה ניתן למימוש  הענקת כתבי אופציה 
אחת בלבד. למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב,  ליועצים בחברה ביום 24 

לפי מחיר השוק של המניות במועד  בינואר 2021
ההענקה.

שנים 3 ממומשים במנה  584 כל כתב אופציה ניתן למימוש  הענקת כתבי אופציה 
אחת בלבד. למניה רגילה בת 1 ש"ח ערך נקוב,  ליועצים בחברה ביום 19 

לפי מחיר השוק של המניות במועד  באפריל 2021
ההענקה.

סך ההוצאות שנזקפו כהוצאות שכר במהלך התקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו ביום 30 ביוני 2021, הסתכמו 
לסך של 2,318 ו -0  אלפי ש"ח, בהתאמה.

באור  8 - אירועים מהותיים בתקופת הדו ח

א. התפשטות נגיף הקורונה

בתחילת שנת 2020, החל להתפשט ברחבי העולם נגיף חדש מסוג "קורונה" (COVID-19) אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות 
העולמי כמגיפה עולמית. התפרצות המגיפה ואי הוודאות באשר לקצב התפשטותה, למשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה 
ולהנחיות ולפעולות השונות שנקטו וינקטו על ידי הממשלה להתמודדות עם המגיפה, הביאו למשבר כלכלי עולמי, ובין היתר גם 

בישראל ובאוקראינה. 

במהלך תקופת הדוח, חלה עלייה לסירוגין בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם 
המשך התפשטות הנגיף, מידת עוצמתו, יציאה ו/או כניסה לסגר ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים 
הכרוכים באופן הדרגתי, החל מחודש דצמבר 2020 החלה ממשלת ישראל במבצע חיסונים לאוכלוסיית ישראל אשר ממשיך 

להתנהל בימים אלה.

במקביל לכך, ועל אף ביצוע מבצע החיסונים כאמור חלו עליות וירידות משמעותית ברמות התחלואה, אשר הביאו את ממשלת 
ישראל להכרזה על הטלת והסרת מגבלות משמעותיות להתניידות והתקהלות של אנשים בהתאם לרמות התחלואה.

כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטו באזורים רבים בעולם, לרבות בישראל, צעדים 
מחמירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים. למרות האטה בהתפשטות הנגיף בישראל לקראת סוף החציון 
הראשון של שנת 2021, בחלק ניכר ממדינות העולם חלה עלייה בקצב ההתפשטות והעת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות 
משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף ומידת עוצמתה, לרבות חשש מ"גל" נוסף של תחלואה ובקשר עם אופן ומשך 

היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכך.

להערכת החברה, מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינו רחב ותלוי בעיקרו במספר גורמים אשר אינם בשליטת החברה, ובין 
היתר: משך הזמן שיחלוף עד להשלמת התחסנות כלל האוכלוסיה לנגיף, היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד להתחסנות 

האוכלוסיה לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם.

עקב המצב הבריאותי וההגבלות השונות שננקטו בישראל ובאוקראינה במהלך תקופת הדוח נקטה הקבוצה במספר פעולות 
לצורך התמודדות עם השפעות משבר הקורונה, ניהול המשבר הקיים ותכנון אסטרטגי עתידי לטובת המשך פעילות שוטפת 

בהתאם לנסיבות: 

מיד עם פרוץ המשבר, נערכה החברה יחד עם לקוחותיה, לעבודה מהבית וחיבור מרחוק על מנת לשמור על רצף תפקודי של כלל 
עובדי הקבוצה. יצוין, כי בשיא הגבלת הפעילות במהלך משבר הקורונה כ-90% מעובדי הקבוצה המשיכו לעבוד באופן רגיל 
מהבית, כאשר הגעה למשרדי הקבוצה בישראל ובאוקראינה התאפשרה תחת עמידה בהנחיות משרדי הבריאות בישראל 

ובאוקראינה.

נכון לתאריך הדיווח ממשיכה החברה, ביחד עם לקוחותיה, בעבודה מהבית במשולב עם עבודה מהמשרד, והכל בהתאם 
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להוראות ולמגבלות השונות המתפרסמות מעת לעת. מגזרי הפעילות של החברה לא הושפעו מהותית מהמשבר, כאשר בחלקם 
אף הייתה עליה בפעילות, כתוצאה מהצורך של הלקוחות להיערך לעבודה מהבית בזמן קצר, כגון בתשתיות תוכנה ותקשורת, 

חומרה, מוצרי תוכנה, שירותי ענן ואבטחת מידע, כמו גם האצת פרויקטים בתחומי הבריאות, שליטה ובקרה ודיגיטל.

נכון לתאריך הדיווח, כמעט כל עובדי הקבוצה עובדים כרגיל במתכונת עבודה במודל היברידי (שילוב של עבודה מהבית 
ומהמשרד).

הערכות הן כי למשבר הקורונה תהיה בסופו של דבר השלכה שלילית על מרבית ענפי המשק בדרגות שונות, ובעקבות זאת עשויה 
להיות גם פגיעה בשוק ה-IT. יחד עם זאת, לקבוצה חשיפה מועטה ללקוחות בענפים אשר נפגעו באופן ישיר ומהותי מהמשבר 
(דוגמת ענף התעופה, ענף האופנה, ענף התיירות וענף המלונאות). למרות המפורט לעיל יש לציין כי בעקבות ההגבלות שחלות 
במשק והצורך של לקוחות הקבוצה להיערך בזמן קצר לעבודה מהבית חלה עלייה בהיקפי הפעילות בחלק ממגזרי הפעילות של 
החברה כגון: פתרונות מערכות מבוססות ענן וכן האצת פרויקטים הכוללים ניטור, בקרה ושליטה מרחוק. הנהלת החברה 
ממשיכה לעקוב אחר השינויים וההתפתחויות בדבר השפעות התפרצות נגיף הקורונה על פעילותה העסקית של הקבוצה. 
לתאריך הדיווח, להערכת החברה, השלכות התפרצות הנגיף כאמור על הקבוצה אינן משמעותיות ואינן עולות כדי השפעה 
מהותית על פעילותה העסקית של הקבוצה, לרבות על הכנסותיה, הוצאותיה ורווחיותה. כמו כן, להערכת החברה, אין 

להתפרצות המשבר השפעה על נזילות החברה ועל מקורות המימון שלה.

בהקשר זה יש לציין, כי תחזית זו היא דינמית ונתונה לשינויים התלויים בהנחיות ובהתנהלות מדינות העולם בטיפול בנגיף, 
המשך התפשטותו והשפעתו על משקי העולם, כאשר במועד זה אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה והסופית של 

הנגיף על פעילותה של החברה בכלל ובפרט כחברת מחקר ופיתוח.

ב. הסכמי הלוואות המירות

גרופ 107 בע"מ

במהלך חודשים פברואר ומרץ 2021, התקשרה החברה ב- 6 הסכמי הלוואות המירות למניות עם 2 צדדים שלישיים שאינם בעלי 
עניין, ה"ה רפי דורסט ומיבר דורסט (דירקטורית בחברה), אחותו של מר דורסט, אימו של מר סרגיי פורמן וכן אימו של מר יורי 
קשדן, אשר בכפוף להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה כמתואר בבאור 1ב', 
יהיו מבעלי השליטה בחברה, במסגרתם נטלה החברה מהמלווים הלוואות המירות בסך של 750,000 ש"ח, נושאות ריבית שנתית 
בשיעור של 5%. הריבית תצבר ותשולם אך ורק אם הנפקת ניירות הערך של החברה ורישומה למסחר לא תתרחש תוך 18 

חודשים מיום חתימת ההסכם.

בהתאם להוראות הסכמי ההלוואות ההמירות, במועד השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם 
למסחר, בכוונת החברה להמיר את מלוא יתרת הסכמי ההלוואות במחיר למניה שיהיה זהה למחיר למניה שישולם על ידי 

המשקיעים במסגרת ההנפקה על-פי התשקיף בתוספת הנחה של 15%. 
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ג. כתבי אופציה

חברת לבנט

בימים 4 בינואר, 2021, ו- 24 בינואר, 2021, בתמורה לשירותי ייעוץ שקיבלה לבנט מ- 2 יועצים שאינם ולא יהיו בעלי עניין, 
העניקה להם לבנט 2 כתבי אופציה לא רשומים (Warrants) לרכישת עד 745 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של לבנט ו- 
245 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של לבנט, בהתאמה, ובסך הכל עד 1,000 מניות רגילות בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של 
לבנט, במחיר מימוש למניה אחת של 1 ש"ח (להלן : "כתבי אופציה יועצים לבנט"). בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך 
המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינו המבנה בקבוצה , כתבי אופציה יועצים לבנט יוחלפו בכתבי 
אופציה לא רשומים (Warrants) של החברה (להלן: "כתבי אופציה יועצים גרופ") חלף כתבי אופציה יועצים לבנט, כך שכתבי 

אופציה יועצים גרופ יהיו בשווי כלכלי זהה לכתבי אופציה יועצים לבנט. 

בהתאם לכתבי אופציה יועצים גרופ, תעניק החברה לכל אחד מן היועצים זכות לרכישת 230,852 מניות רגילות של החברה ו- 
75,918 מניות רגילות של החברה, ובסך הכל עד 306,770 מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש למניה אחת של 1 ש"ח, כאשר 
תקופת המימוש תסתיים בתום 24 חודשים ממועד הקצאת כל אחד מכתבי אופציה יועצים לבנט, קרי ביום 3 בינואר, 2023 
(כולל) ו- 23 בינואר, 2023 (כולל), בהתאמה. כתבי אופציה יועצים גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד, במלואם או 

בחלקם. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה לאלתר. 

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

במסגרת כתב ההתחייבות מיום 19 באפריל 2021, בתמורה לשירותיהם של מר אדיבי ומר מורגנשטרן שניתנו לחברה המרכזית 
באיתור השקעה והשקעות השותפות, העניקה החברה המרכזית לכל אחד מאמיר אדיבי אחזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה 
(100%) של מר אדיבי, ומלישמור החזקות בע"מ, חברה בשליטתו המלאה (100%) של מר מורגנשטרן, כתבי אופציה לא רשומים 
(Warrants) לרכישת 28,757 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית, כל אחד, וכן 890 מניות מניות רגילות 
בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של החברה המרכזית למר מני שלום, ובסך הכל 58,404 מניות רגילות בנות 0.01 ₪ ע.נ. כל אחת של 
החברה המרכזית (להלן: "כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ."). עוד נקבע בכתב ההתחייבויות, כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות 
הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך השינוי המבנה בקבוצה כמתואר בסעיף 6.1.2 לתשקיף, כתבי 
אופציה אמיר וישראל ח.מ. יוחלפו בכתבי אופציה לא רשומים (Warrants) של החברה (להלן : "כתבי אופציה אמיר וישראל 
גרופ") חלף כתבי אופציה אמיר וישראל ח.מ. בהתאם לכתבי אופציה אמיר וישראל גרופ, תעניק החברה לכל אחד ממר אדיבי 
מניות רגילות של החברה,  ומר מורגנשטרן זכות לרכישת 513,037 מניות רגילות של החברה וכן למר שלום זכות לרכישת 15,878
כאשר תקופת המימוש תסתיים בתום 36 חודשים ממועד הקצאת כתבי האופציה אמיר וישראל ח.מ, קרי ביום 18 באפריל, 
2024. כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו ניתנים למימוש פעם אחת בלבד, במלואם או בחלקם, תמורת תוספת מימוש 
השווה למחיר בהנפקה. במקרה של מימוש חלקי של כתבי האופציה, יתרת האופציות שלא תמומשנה תפקענה ותבוטלנה 
לאלתר. בנוסף, כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ יהיו כפופים למגבלות נוספות על המימוש וכן להתאמות ביחס למחיר 
המימוש ו/או מספר האופציות במקרים הבאים (בשינויים המחויבים): (א) במקרה של שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של 
החברה ; (ב) במקרה של חלוקת מניות הטבה ; (ג) במקרה של חלוקת דיבידנד במזומן ; ו- (ד) במקרה של הנפקת זכויות של 
החברה לבעלי מניותיה (5)  כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ לא יהיו ניתנים למכירה ו/או להעברה. המניות שתנבענה כתוצאה 

מימוש כתבי האופציה אמיר וישראל גרופ תירשמנה על שם החברה לרישומים.

הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת הנחת הנפקה ציבורית של מניות חברת גרופ 107 בע"מ ובהתאם האומדן המהימן ביותר 
של החברה הינו השווי הצפוי במועד ההענקה (אפריל 2021). לפיכך בוצעה לבקשת החברה הערכת שווי בלתי תלויה המבוססת 
על מודל בלאק אנד שולס ונרשמה קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות בסך של 907 אלפי ש"ח כנגד פרמיה על המניות. זאת תחת 

ההנחה לפיה האופציות היו מראש למניות חברת האם, כפי שצפוי לאחר ההנפקה ושינוי המבנה.

ד. הסכמי השקעות

החברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ

כלפי החברה וישראל מורגנשטרן אמיר אדיבי בהתאם לכתב התחייבות מיום 19 באפריל, 2021 אשר נחתם על-ידי ה"ה
התקשרה החברה המרכזית בהסכם השקעה עם אחים טובים אנחנו (שותפות מוגבלת) אשר בעלי השליטה בשותף הכללי שלה 
הינם מר אדיבי ומר מורגנשטרן. בהתאם להסכם ההשקעה, בתמורה לסך של 3,350,650 ש"ח,  הקצתה החברה המרכזית 
לשותפות 29,202 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ע.נ. של החברה המרכזית במחיר למניה של 114 ש"ח. עוד נקבע בכתב 

ההתחייבות, כי מר אדיבי ומר מורגנשטרן יהיו זכאים למנות עד 2 דירקטורים בחברה המרכזית בלבד לתקופה של 12 חודשים.
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בחודש יולי 2021 התקשרה לבנט במזכר הבנות עם Tradier, ברוקר סוחר הפועל באופן מקוון בעיקר בארה"ב, על-פיו יחלו  א.
הצדדים בפיילוט במסגרתו יפותח ממשק בין פלטפורמת לבנט לבין שירותי הברוקראז' של Tradier, לרבות חיבורו 
לפלטפורמה של Finastra International Limited ("Finastra"), וזאת בהמשך לחתימה על הסכם אסטרטגי במהלך 
הרבעון הראשון לשנת 2021 עם חברת Finastra, המספקת שירותים ופתרונות לבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים בתחומי 

בנקאות קמעונאית, בנקאות עסקית, מסחר, שוקי הון ותשלומים. 
ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ועובר  ב.
לרישומם למסחר בבורסה, תכנס לתוקף התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר רועי כץ, סמנכ"ל הכספים של 

הקבוצה בהיקף של 50% משרה בתמורה ל-20,000 ש"ח בחודש. 
ביום 25, באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי מר אדי כץ יהיה זכאי למענק  ג.
הנפקה, בסכום השווה ל- 600,000 ש"ח, בסמוך לאחר השלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם 

למסחר בבורסה.
ביום 25, באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, כי במועד השלמת הנפקת ניירות הערך  ד.
המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, יוקצו ליו"ר הדירקטוריון דני כהן, סמנכ"ל הכספים רועי כץ 
ונתי פריד (דירקטור בלבנט וכן המשמש כפרויקטור של הליך שינוי המבנה ותהליך ההנפקה של הקבוצה) 490,135 אופציות 
לא רשומות אשר ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ. כל אחת, בהתאם לתכנית האופציות לעובדים, יועצים 

ונושאי משרה בחברה. 
ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך  ה.
המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה, התגמולים שישולמו לכלל 
הדירקטורים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה, כפי שיכהנו מעת לעת, יהיו בגובה "הסכום הקבוע" כקבוע 
בתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס-2000). כמו כן, הדירקטורים יהיו זכאים להחזר 

הוצאות בהתאם לתקנות הגמול.
ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה להעניק, בכפוף להשלמת הנפקת ניירות  ו.
הערך המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר בבורסה והשלמת הליך שינוי מבנה בקבוצה, לדירקטורים ונושאי המשרה 
בכירה בחברה, המכהנים ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה, ו/או בחברות המצויות בשליטתה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או 

בחברות בנות ו/או בחברות קשורות, לרבות לבעלי השליטה בה ו/או לנמנים עמם, כתבי פטור ושיפוי.
ביום 25 באוגוסט, 2021, אישרה האסיפה הכללית של החברה לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה, בכפוף להשלמת  ז.
הנפקת ניירות הערך המוצעים על-פי התשקיף ועובר לרישומם למסחר בבורסה, את פיצול כל המניות הרגילות ברשומות 
בהונה הרשום והמונפק והנפרע של החברה ביחס של 1:80 וכן ביטול ערכן הנקוב, כך שהונה של החברה יורכב ממניות 

רגילות ללא ע.נ..
ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה את התקשרה החברה עם ה"ה יורי קשדן וסרגי פורמן, לפיה בכפוף  ח.

להשלמת הנפקת ניירות המוצעים על-פי התשקיף ורישומם למסחר והשלמת הליך שינוי המבנה בקבוצה, יהיו מבעלי 
השליטה בחברה, בהסכם לפיו בכפוף לאמור לעיל, תומר הלוואת הבעלים בסך של 375 אלפי ש"ח שהשקיעו מעת לעת 

בחברה המרכזית, לפרמיה על המניות שהוקצו להם החברה המרכזית במועד השקעתם.
ביום 25 באוגוסט, 2021, אישר דירקטוריון החברה כי בכפוף להשלמת הנפקת ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ועובר  ט.
לרישומם למסחר בבורסה, יסגרו שתי מסגרות אשראי שניתנו לחברה המרכזית לחדשנות ועידוד הייטק בע"מ, ח.פ. 
516039328 ולאר.די לבנט בע"מ, ח.פ. 515175859, על ידי תאגיד בנקאי בסך של כ-300,000 ש"ח ו-100,000 ש"ח, 

בהתאמה, ושחרור ה"ה אדי כץ, סרגיי פורמן ויורי קשדן מהערבויות האישיות שהועמדו על ידם בקשר לכך.
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טלי איתן1 

רפאל ליבא 

ירון מהולל  

ניר ויסברגר  

סאלי גיליס2 

נעם ויי ס 

דוד כהן 

עופר כהן-צדק 

אהוד קרונפלד 

קרן רייכבך-סגל  

שירלי גל 

נטע שקד-שטדלר  

גיא הדר  

נועה לב גולדשטיין 

יוחאי שלף 

יואל ויד ל3 

מיכאל גיטרמן  

אלין וקסלמ ן 

רועי גוטמן  

שרון סופרי ן 

נטלי דוידאי הדר  

אלון רום 

אברהם מורל  

אדם קדש  

גיא אידו 

גיל סיגל  

אלעד רשטיק  

אתי ש י 

עמרי אורן 

מאיה אלדורוטי 

אינגה חייקין 

רענן בן ישי 

אסתי בן נון7 

יניב באום  

מעין אינו ונר 

שי תורג'מן  

רעי כהן 

בר איצקוביץ 

אבישי סנדר 

רז לנדאו 

אור טלמון 

בת-אל טורנג'י  

אהוד הכט 

מיכאל צ'רנוב  

 ― ―――-― ―――――

ברברה דיאמנ ט5,4 

סיוון אוחיו ן4 
ג'ו צ'רסון4 

 ― ―――-― ―――――

1 מוסמך גם  בקליפורניה 

2 מוסמך גם באנגליה 

ואוסטרליה 
3 מוסמך גם בניו יורק 

4   עורך פטנטים ישראל י 

5 עורך פטנטים אירופא י 

6   עורך פטנטים אמריקא י 

7  סוכן פטנטים אמריקא י 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 פרטים נוספים  -  10פרק 

 חוות דעת עורך דין  .10.1

 

 2021, באוגוסט 26

 לכבוד 

 בע"מ  107גרופ 

 א.ג.נ, 

ותשקיף  החברה ניירות ערך של ראשונה לציבור של  של הנפקהלהשלמה תשקיף  הנדון:

 (בהתאמה ,"החברה"-ו  תשקיף"ה)"בע"מ  107גרופ  שלמדף 

 לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כי:

 תשקיף. בהזכויות הנלוות לניירות הערך הנכללים בתשקיף, תוארו נכונה לדעתנו,  .א

להנפיקלדעתנו,   .ב הסמכות  המוצעים  תשקיף  הבמסגרת    לחברה  הערך  ניירות  את 

 בצורה המתוארת בתשקיף.בתשקיף, 

 הדירקטורים של החברה מונו כדין, ושמותיהם נכללים בתשקיף.  .ג

 . תשקיףב חוות דעתנו זו תיכללכי אנו מסכימים 

 

בכבוד רב, 

בת-אל טורנג'י, עו"ד  רז לנדאו, עו"ד  אלעד רשטיק, עו"ד   מיכאל גיטרמן, עו"ד 

איתן מהולל שדות, עורכי דין ועורכי פטנטים  

 



 

 2 -י 
 

 הוצאות ועמלות  .10.2

הוצאות החברה בקשר להנפקה זו, כולל עמלות הפצה, ניהול, התחייבות מוקדמת וריכוז והוצאות  

יועצים,   שכ"ט  לרבות  החברה  אחרות,  תפרסם  אשר  משלימה  הודעה  במסגרת  בהתאם יפורטו 

 .(( לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה2)1)א16לסעיף 

 לות בקשר לניירות ערך אחרים ידמי עמ  .10.3

כמפור וכןט לעיללמעט  ל  ,  רשומים שהוקצו  כתבי אופציה לא    ישראל   מר,  אמיר אדיבימר  למעט 

השקעה    מורגנשטרן באיתור  המרכזית  לחברה  שניתנו  לשירותיהם  בתמורה  שלום  מני  ומר 

בסעיף   כמפורט  השותפות  לשלם לתשקיף  3.4.1והשקעות  התחייבה  או  שילמה  לא  החברה   ,

עמילות    התשקיף  לתאריך  שקדמו  בשנתיים   ערך   ניירות  על  החתמה  או  לחתימה  בקשרדמי 

 . שהנפיקה

 במזומנים   מלאה בתמורה  שלא ערך  ניירות הקצאת .10.4

  השליטה בחברה,  בעלל, לרבות  טנובלב  לא רשומות שיוקצו לנושאי משרה בחברה  אופציות  למעט

יועצים  רשומיםהלא    1  גרופיועצים    האופצי  יכתב אופציה  כתבי  רשומים,    2  גרופ,   כמפורט הלא 

  ולא התחייבה להקצות   הקצתה  לא  החברה  התשקיף  לתאריך  שקדמו  בשנתיים,  לתשקיף  3  בפרק

   ניירות ערך בתמורה שאינה כולה במזומנים.

 עיון במסמכים  .10.5

מ מהעתקים  זה,  החברה    תקנוןהתשקיף  של  הנזכרים ההתאגדות  אישור  או  דעת  חוות  ומכל 

לעיון   עומדים  החברהבתשקיף,  במשרדי  העבודה  הציבור  בשעות    העתקכן,  -כמו.  המקובלות, 

באתר  המ הציבור  לעיון  עומד  בכתובת:   ההפצה תשקיף  ערך,  ניירות  רשות  של 

www.magna.isa.gov.il בכתובת  ,ובאתר האינטרנט של הבורסהhttp://maya.tase.co.il. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 

 

  

http://www.magna.isa.gov.il/


 1 -יא  

 

 חתימות  - 11פרק 

 

 החברה 

 ___________________                                     בע"מ  107גרופ 

 

  החברה דירקטוריון

 ___________________  , יו"ר דירקטוריון כהן דני

  

 ___________________  , דירקטור כץ אדי

  

 ___________________   , דירקטור עמר גיא

  

 ___________________  ת י, דירקטורדורסט מיבר
 

 
 

 תי , דירקטורקרן -פינגר  מאיה
 
 

 ___________________ 
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	הןונקת   וניא  ללוכ  תובייחתה  ענמיהל  עוציבמ  גוזימ  וא  האנתה  סחיב  לעוציב  גוזימ . 
	שי תוינמה תויוכזב יונ
	אב לש יונמ בתכ
	  תפאוש טנבל  ילכו שמתשמ תיווח םרובע רוצילו םייטרפ םירחוס רובע ןוהה קוש תא שיגנהל  .תורחא רחסמ תויורשפא ינפ לע טנבל תמרופטלפב שומישה תא ףידעהל םהל ומרגיש רחסמ ש קווישה יצמאמ יכ הנימאמ טנבל קשממל השירד דצל ,םיילאיצנטופה תוחוקלה לומ לא הל  טנבל תמרופטלפל רשפאת ,םהלש םהיתוחוקל דצמ םדקתמ שמתשמ  יתועמשמ ילכ תווהל  .ךכב ךורכה לכו ךרע תוריינב םהלש רחסמה תא םיבר םייטרפ םירחוס םילהנמ ותועצמאבש
	  טעמכ רחאל
	  םיילאיצנטופ תוחוקלמ םישרדנש תולעהו ןמזה ךשמ רוציקל ועייסיש םיחותיפ תמלשה דצל  חומצל טנבלל רשפאתש הביצי תיגולונכט תיתשת חותיפו טנבל תמרופטלפל רבחתהל תנמ לע  טנבל ,תוריהמב  איה םהבש םיקוושב םיילאיצנטופ תוחוקלל טנבל תמרופטלפ קווישל תלעופ  הכירעמ  תעגונה וזלו ,ללכב תיסנניפה היגולונכטל םיילאיצנטופה תוחוקלה תוחיתפשניה ,טרפב ןוהה קושב רחסמל .רתויב הובגה ה
	  םע םכסהב הרשקתה טנבל ךכ
	  לארשיב םילודגה םיקנבה דחא לומ ןירשימב הרבחה תלעופ ,ףסונב  תועקשהה יתבמ דחאו לארשיב םיליבומההש םילכב טנבל תמרופטלפ תא בלשל תנמ לעם עיצמםי  יתוחוקללםה.
	  "תורישכ הנכות" היהי היתוחוקלל עיצהל טנבל תנווכתמ ותוא ירקיעה תורשקתהה לדומ(SaaS)  חוקלה ויפ לע  ,יטרפה רחוסה ,ולש חוקלה וא/ו טנבל לש  י  טנבלל םלש  םולשת  לע ססובמהקסעוא  ת ה  וא הינקהעצובתש הריכמהנ    ידי לע המרופטלפה תועצמאב  רחוסהיטרפה.    לש םוכס תובגל לכות יכ הנימאמ הרבחה0.15  -  0.25    הרבחה .הקסע לכל רלוד  הכירעמכ  ושקבי טנבל תוחוקלמ קלח י  םהיתוחוקלל עיצהלכרל בר רפסמ לש "תוליבח" שוהקסע לכ ןיגב טנבלל םלשל ושרדייש ריחמה תא דירוהל תנמ לע ,תואקסע לש    תוליבח ףאו  הפוקתה ךלהמב טנבל תמרופטלפב לבגומ אל שומיש תרומת עובק יתנש וא ישדוח םולשתב
	רומאכ.   
	  תנש ףוסל דע יכ הכירעמ הרבחה2023ת טנבל תמרופטלפ ,ו  לצא ןקת8-12   שמשתו תוחוקל עוציבל םהיתוחוקל תא4-6   תואקסע ןוילימןוהה יקושב  שדוח ידמ  הרבחה ,ןושארה בלשב .  םלדוגב םיינוניב םירקורבו םיינוניבו םינטק םיקנב םניהש תוחוקלב דקמתהל תנווכתמכ לש ךרעומ עצוממ( -600    תוחוקל ףלא כ לשו קנב לכל -75  .)רקורב לכ לצא תוחוקל ףלא  יכ הניה הרבחה תרטמ2.5%.טנבל תמרופטלפב שומיש ושעי היתוחוקל לש תוחוקלהמ 
	ווטב ח    ,רתוי ךוראה  ,ולא םיקוושל החלצהב רודחל חילצתש לככ  הרבחה  היהי יכ הכירעמתויסנניפ תויגולונכטל וחתפיש םיפסונ םיקוושל רודחל רתוי לק הל    תוחוקלל תונפל ןכוירקורבו םיקנב םניהש םיילאיצנטופ.םילודג ם    םע תויורשקתההו ןכתיי יכ הכירעמ הרבחה  םימולשת תפסותב ,העמטהו הנקתה ןיגב ינושאר םולשת לש לדומב ושעי הז גוסמ תוחוקל שעיש רומאכ תוחוקלה םעטמ םירחוסה רפסמב םייולת ןניאש םיעובק םיפטושו    שומישועצבי םהש תואקסעה רפסמב וא/ו תכרעמב . 
	  רחאמש  רחסמל טנבל תמרופטלפ תא בסהל תרשפאמ טנבל תמרופטלפ סיסבב היגולונכטה  םג התוליעפ תא ביחרהל דיתעב לוקשת טנבל ,םייפרגוטפירק תועבטמב תוברל ,תועבטמב   .ולא םימוחתב םירחוסו םירקורבל
	  ידימת ןפואב חתפלו ךישמהל שרדת טנבל ,םיילאיצנטופה תוחוקלל קוויש יצורע תריצי דצלפ תא  םירחתמל סחיב הלש יתורחתהו יגולונכטה ןורתיה תא רמשל תנמ לע ,טנבל תמרופטל תוכרעמל סחיבו דיתעב ומוקיש  .םיילאיצנטופה תוחוקלה לצא תומייקה רחסמה
	דקמתהל הרבחה תדתעתמ הבורקה הנשה ךלהמבתוליעפ םוחת תרגסמב ,  טנבל  ,  תוליעפב :ןלהלש
	ל ןוכנ ךיראת  ,ףיקשתה  .לארשימ ועיגה טנבל תוסנכה לכ
	  םוחת םע רשקב םיירקיעה ןוכיסה ימרוג טוריפ ןלהלתוליעפ  טנבלל .ו ורקמ ינוכיס  ימרוג ןוכיס  םייטנוולרה אר ,הצובקה תוליעפ ללכלו  ףיעס
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	.יאמצע ןפואב םייגולונכט םירצומ חתפלו ךישמהל םייושע 
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	תוליעפה םוחתב םיתורישה ןתמ ךרוצל הצובקה תא םישמשמה םייאמצעה םינלבקה . תלבגהו תורשקתהה יאנת תועצמאב ןה םירומאה םינוכיסה םוצמצל תלעופ הצובקה תיללכ תוירחא יחוטיב תשיכר תועצמאב ןה ,היתוחוקל םע םימכסהב התוירחא .תעצבמ איה םתוא םיטקייורפה לש ינדפק לוהינ ךרד ןהו ,תיעוצקמ תוירחאו
	 עפה םוחת םע רשקב הצובקה דגנכ תויטפשמ תועיבת הנלעת םא דיספת איהו תולי יוסיכה םוכס לע הלועה םוכסב ,ךכ תובקעב הדגנ וחתפיש םייטפשמ םיכילה םתואב עגפיהל תולולע ,הלש חוטיבה תוסילופב םייוניש וסנכויש הרקמב וא ,הלש יחוטיבה הרקמב ,ןכ ומכ .הצובקה לש תויקסעה היתואצותהשה הרבח תיזכרמ תיארחא אצמתיורפמ האצותכ ומרגייש םיקזנללע ועצובש םיתורישו םיטק- עוגפל רבדה לולע ,הידיהצובקה לש תויקסעה היתואצותב .
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	ה לש תויולעב לודיגל ליבוהל תולולע הלא תומגמ הצובק  ,  הצובקה  דבאל הלולע  חוכםדא    תיילע תויפיצש לככ(  הרומתה  סויגב םיישקב לקתיהל ףאו )ושממתי אל םהלש  םדא חוכחשל איבהל םילולע הלא לכ .תויואר תוילכלכ תויולעב שדח תויחוורב הקיההצובק
	 ייוניש םושיי .םיפוכת היצלוגר ייונישבו היצלוגר יובירב ןייפואמ הדובעה םוחת ,ףסונב  היצלוגר םייאמצע םינלבק קיסעהל תלוכיל עגונה לכב דחוימב ,הניארקואב םוחתה לע,דיבעמ דבוע יסחי תרגסמב אלש    לע עיפשהל םייושע  םדאה חוכלע קסעומה -  ידיההצובקףושחל ,  ה תא  הצובקתופסונ תויתועמשמ תויולעל   תועיבתו תונעטל הפישחל  ידבוע דצמ  הצובקהה יחוורב העיגפל איבהל םייושע רשאהצובק   לע הערל עיפשהלותויקסעה היתואצות
	ה
	ו
	ב העיגפ לש הרקמבהצובק    הלולע רומאכ רבייס תופקתהמ האצות  הצובקה לובסלתוליעפה שוביש ןוגכ ,תוילילש תוכלשהמ    לש וא/ו הרבחה לש תוחוקלהי  שוביש ,  עדימה תוכרעמ לש ןתלועפ  היתוחוקל לש וא/ו הרבחה לשתתבשה וא  ,ן  לש עדימ תבינגהיתוחוקל לש וא/ו הרבחה   ןכותוחוקל לש םנומא לע העיפשמה ןיטינומב העיגפ.הי  
	ןיוצי ,    םוחת תוחוקל לכ הז ללכב ,םייסנניפה םיקוושב םילעופה הצובקה תוחוקל יכ  .רבייס תופקתהל רתוי םיפושח ךכשמו תדמתמ הרטמ םיווהמ ,טנבל תוליעפ
	 ףושחל הלולע הצובקה לש לדחמ וא השעממ האצותכ םרגתש רומאכ העיגפ ,ןכ ומכ  תאהצובקה  לע ,רומאכ םירקמב .תויטפשמ תועיבתל  היתואצותב עוגפל רבדה לוהרבחה לש תויקסעה .
	 תחטבאל עגונה לכב הילע םילחה םיירוטלוגרה םילללכב דומעל ידכב תלעופ הרבחהעדימ.
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	 .םיאתמ ףילחמ
	ט
	  תואצוהו זוכירו תמדקומ תובייחתה ,לוהינ ,הצפה תולמע ללוכ ,וז הקפנהל רשקב הרבחה תואצוה  ,םיצעוי ט"כש תוברל ,תורחא  הרבחה םסרפת רשא המילשמ העדוה תרגסמב וטרופי םאתהב ףיעסל
	רופמכ טעמלליעל טןכו ,  ל וצקוהש םימושר אל היצפוא יבתכ טעמל  רמיבידא רימא  ,רמ   לארשי  ןרטשנגרומ    העקשה רותיאב תיזכרמה הרבחל ונתינש םהיתורישל הרומתב םולש ינמ רמו  ףיעסב טרופמכ תופתושה תועקשהו
	טעמל  תויצפוא  הרבחב הרשמ יאשונל וצקויש תומושר אל  בלבונט  תוברל ,ללעב  ,הרבחב הטילשה  בתכי  יצפואה    םיצעויפורג  
	מ םיקתעהמ ,הז ףיקשתהןונקת    הרבחה לש תודגאתהה םירכזנה רושיא וא תעד תווח לכמו  ןויעל םידמוע ,ףיקשתבהרבחה ידרשמב רוביצה  הדובעה תועשב ,תולבוקמה  .ומכ




