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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של ת'ירד איי מערכות בע"מ 
 

  

בדצמבר    31החברה( לימים    -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של ת'ירד איי מערכות בע"מ )להלן  

ו הפסד ורווח כולל אחר, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי המזומנים  ואת דוחות רווח א  2019-ו  2020

ביום   שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  באחריות  2020בדצמבר    31לכל  הינם  אלה  כספיים  דוחות   .

 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך  

פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה  -. על1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של    להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.

ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל  

בדוחות   ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים  האומדנים 

 ו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.  הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנ 

 

החברה   של  הכספי  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  לדעתנו, 

אחת    2019-ו  2020בדצמבר    31לימים   לכל  שלה  המזומנים  ותזרימי  בהונה  השינויים  פעולותיה,  תוצאות  ואת 

ביום   שהסתיימה  בתקופה  השנים  )  2020צמבר  בד  31משלוש  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  (  IFRSבהתאם 

 . 2010-והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
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   בע"מ ויז'ן ת'ירד איי 
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
 בדצמבר  31י ליום פסדוחות על המצב הכ

 
  2020 2019 

 

 נכסים

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם מהווים חלק בלתי נפרד מהם.ייהבאורים המצורפים לדוחות הכספ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    נכסים שוטפים
 492  529  5 מזומנים ושווי מזומנים 

 1,136  1,769    6 לקוחות  
 280  648  7 חייבים ויתרות חובה 

 370  1,355  8 מלאי 

 2,278  4,301   שוטפים  נכסים"כ סה

    
    נכסים שאינם שוטפים
 78  78     פיקדון מוגבל בשימוש

 1,479  1,289  10 זכות שימוש   נכס
 215  254    11 נטו רכוש קבוע,  

 1,772  1,621   שוטפים  שאינם נכסים כ"סה

    
 4,050  5,922   נכסים "כ סה
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 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
 בדצמבר  31דוחות על המצב הכספי ליום 

 

 

 

 ורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבא
 
 
 
 
 

 יו"ר הדירקטוריון-יואב כביר   ____________________
   

 
 

 מנכ"ל  -ליאור סגל    ____________________
   
 
 

 סמנכ"ל כספים  -דוד ג'רבי ____________________
  
 
 

 2021 , ניביו 30תאריך אישור הדוחות הכספיים:  

  2020 2019 

 
 ( בהון גרעון)בניכוי  התחייבויות

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  באור 

    התחייבויות שוטפות
 391  753  '  א12 אשראי מתאגיד בנקאי 
 316  823    ספקים ונותני שרותים 

 1,192  1,452    13 זכאים אחרים
 -  935  ב' 23,ד', ג'12 למניות   הלוואות מבעלי מניות הניתנות להמרה

 502  -  ב' 23ב', 12 הלוואות מבעלי מניות 
 -  569  ד' 22 הניתנות להמרה למניות הלוואות 

 170  170  10 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה 
מענקים ממשלתיים מרשות  חלויות שוטפות בגין 

 החדשנות 
25 

 75  168 

 2,739   4,777   שוטפות  התחייבויות"כ סה

 
 שוטפות  שאינןהתחייבויות 

 
  

 1,065  2,233  ב' 23 ד', ג',12 למניות   המרההניתנות ל מבעלי מניות הלוואות 
 -  450  ב' 23ב' 12  מניות לי בע מ הלוואות

 1,312  1,142  10 התחייבויות בגין חכירה 
 -  1,868  ד' 22 הלוואות הניתנות להמרה למניות 

מענקים ממשלתיים מרשות  התחייבויות בגין 
 החדשנות  

25 
 1,100  1,037 

 333  247  9 התחייבויות בגין הטבות לעובדים, נטו 

 3,747   7,040   תפו שוט שאינן התחייבויות"כ סה

     
   24 גרעון בהון 

 2  2   הון מניות 
 4,386  4,434   פרמיה על מניות 

 948  1,438  נות הון  קר
 ( 7,772) (11,769)  הפסד יתרת 

  (5,895 ) (2,436 ) 

    
    

 4,050  5,922  (בהון גרעון)בניכוי  התחייבויות"כ סה
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 בע"מ   ויז'ןת'ירד איי      
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  על ההפסד הכוללדוחות 

 

  2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

     
 2,274  3,967  5,915  'א 6, 14   הכנסות 

 
 ההכנסות עלות 

 
15  2,908  2,553  1,380 

   3,007  1,414  894 
     

 1,975  840  2,312  16 הוצאות מחקר ופיתוח  
 14  245  772    17 הוצאות מכירה ושיווק

 635  798  1,575  18 הוצאות הנהלה וכלליות 

   4,659  1,883  2,624 

     
 ( 1,730) ( 469) ( 1,652)  תפעולי הפסד

     
 9  -  -   הכנסות מימון 

 ( 216) ( 322) ( 2,345)  ן ו ת מימהוצאו 

 ( 207) ( 322) ( 2,345) 19 הוצאות מימון, נטו 

     
     

 ( 1,937) ( 791) ( 3,997)  הפסד לשנה 

     
פריטי )הפסד( רווח כולל אחר שלא  

 יועברו בתקופות עוקבות לרווח והפסד
 

   
     

 (2) 24  12    מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת 

( רווח כולל אחר שלא  )הפסד סך פריטי
 יועברו לרווח והפסד, נטו ממס 

  
 12  24 (2) 

     
     

 ( 1,939) ( 767) ( 3,985)  סה"כ הפסד כולל   

     
     

     למניה  הפסד

  שקל חדש  שקל חדש   

 ( 10.9) (4.5) ( 22.5)   למניהומדולל הפסד בסיסי 

 
  

המ   של  המשוקלל  הממוצע ניות הון 
בסיסי שו בחי   שימשש  למניה  ההפסד  ב 

 ומדולל

  

177,264 177,139 177,139 

 
 
 
 מהווים חלק בלתי נפרד מהם. הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים   
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 בע"מ   ויז'ןת'ירד איי  
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
  בהוןגירעון דוחות על השינויים ב

 

 
  הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם   
 

 

  הון מניות 
פרמיה על  

 מניות

בגין  קרן הון
ם  תשלו
ס  מבוס

 מניות

 
קרן הון בגין 
עסקאות עם  
 בעלי שליטה 

 
קרן הון 
 סך הכל  הפסד יתרת  אחרות 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש''ח   אלפי ש"ח  באור  

         
 93  ( 5,044) ( 143) 248  644  4,386  2   2018בינואר  1יתרה ליום  

         
         ניות  הנפקת מ

 25  -  -  25  -  -  -   סקאות עם בעלי שליטה  ע
 44  -  -  -  44  -  -  23 הענקת אופציות לעובדים  

 ( 1,939) ( 1,937) (2) -  -  -  -   לשנה כולל   הפסד
         

 ( 1,777) ( 6,981) ( 145) 273  688  4,386  2   2018בדצמבר  31יתרה ליום 

         
 ( 1,777) ( 6,981) ( 145) 273  688  4,386  2   2019ואר בינ 1ליום יתרה  

         
 31  -  -  31  -  -  -   עסקאות עם בעלי שליטה  
 77  -  -  -  77  -  -  23 הענקת אופציות לעובדים  

 ( 767) ( 791) 24  -  -  -  -   לשנה כולל   הפסד

         
 ( 2,436) ( 7,772) ( 121) 304  765  4,386  2   2019בדצמבר  31יתרה ליום 

         
         
 ( 2,436) ( 7,772) ( 121) 304  765  4,386  2   2020בינואר  1יתרה ליום  

         
 60  -  -  60  -  -  -   עסקאות בעלי שליטה   

 462  -  -  -  462  -  -  23 הענקת אופציות לעובדים  
 4  -  -  -  (44) 48  -   ציות הנפקת מניות ומימוש אופ

 ( 3,985) ( 3,997) 12  -  -  -  -     לשנה כולל    (הפסדרווח )

         
 ( 5,895) (11,769) ( 109) 364  1,183  4,434  2   2020בדצמבר  31יתרה ליום  
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 בע"מ   ויז'ןת'ירד איי 
 מערכות בע"מ( רד איי)לשעבר ת'י 

 
 בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים לשנה שהסתיימה ביום  

 
 
 

 
2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור 

     תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 ( 1,937) ( 791) ( 3,997)  הפסד לשנה 

     התאמות: 
 35  76  262    פחת 

 44  77  462   ניות  וסס מום מב בתשל  הוצאות בגין
 205  307  2,278  הוצאות מימון, נטו 

   3,002  460  284 
     

 ( 152) 91  ( 985)  קיטון )גידול( במלאי  
 101  ( 250) ( 368)  קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה 

 -  (78) -   גידול בפיקדון מוגבל בשימוש 
 ( 316) ( 304) ( 633)  וחות  גידול בלק 

בהתחייבות בשל מענקים שהתקבלו מהרשות   גידול )קיטון(
 לחדשנות  

 
(182 ) (251 )  643 

 54  106  507   גידול בספקים  
 72  473  347     אחרים גידול בזכאים

 19  28  (74)  בהפרשות ובהטבות לעובדים, נטו )קיטון(  גידול

  (1388)  (185 )  421 
     

 ( 1,232) ( 516) ( 2,383)  שימשו לפעילות שוטפת ש   מזומנים נטו

     
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 
 קבוע  רכוש רכישת

 
(111 ) (143 ) (53) 

 (53) ( 143) ( 111)  השקעה   לותימזומנים נטו ששימשו לפע

     
     ימוןתזרימי מזומנים מפעילות מ

 747  ( 279) -    הלוואות בעלים   (רעוןפקבלת ) 
 -  -  4     מימוש כתבי אופציה למניות החברה

 -  972  2,437  קבלת הלוואות המירות  
 95  296  362   , נטו  מתאגיד בנקאי עלייה באשראי לזמן קצר 

 -  (28) ( 170) 10 התחייבות בגין חכירה  
 (3) (19) (73)  ריבית ששולמה במזומן 

 839  942  2,560   ם נטו שנבעו מפעילות מימוןמזומני

     
 ( 446) 283  66   גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי מזומנים  
 658  221  492   מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה 
ם  השפעת השינויים בשעירי חליפין על יתרות מזומני 

 חוץ במטבע  המוחזקות 
 

(29) (12)  9 

     
 221  492  529  5 מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

 מידע בדבר פעילויות מימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 
 

 2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 -  1,510  -  זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה    בנכס הכרה

 -  34  -  שראי בא  קבוע רכוש ישתכר

 - -  44 מימוש אופציות 

 
 הבאורים המצורפים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.



   מבע"ויז'ן ת'ירד איי 
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
 2020בדצמבר   31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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 כללי   -  1באור 
 
 היישות המדווחת  . א

איי   בע"מ(  בע"מ   ויז'ן ת'ירד  מערכות  איי  ת'ירד  הרשומה  ,  החברה(  -)להלן  )לשעבר  פרטית  חברה  הינה 
ונרשמ  התאגדה  ביום  בישראל,  מוגבל2010  ינואר ב   5ה  בערבון  פרטית  כחברה  העיקרי  ,  ,  העסקים  ומקום 

   שלה ממוקם בנתניה. 
ניו    ה הציבורית עין שלישית מערכות הושלם המיזוג בין החברה לחבר  2021במרץ    31ביום   בע"מ )לשעבר 
 .('ד26-ג' ו22באורים  הסכם של הקצאה פרטית )ראה פרטים בעין שלישית( ב -)להלן   (ן גרופ בע"מו הוריז

שונה    2021במאי    12, וביום  לת'ירד איי ויז'ן בע"מ   שם החברה  2021באפריל    25ביום    מיזוג שונהה  בות קעב
 לעין שלישית מערכות בע"מ.   החברה הציבוריתשם 

בתחום  ,  עוסקת במתן שירותים, מכירת רשיונות תוכנה, מכירת מוצרים ומחקר ופיתוח  למועד הדוח החברה  
אופטיות. במסגרת תחום פעילות זה החברה מייצרת מטענים ייעודיים )להלן:  -רולקטנליטיקה ומערכות הא אה

אדום,   האינפרה  הנראה,  בספקטרום  טכנולוגיות  מספר  המשלבות  אופטיות  אלקטרו  מערכות  "מטע"דים"( 
ועד   מטרים  מעשרות  החל  בטווחים  ואובייקטים  מטרות  וזיהוי  מערמספר  הכרה  נכון  קילומטרים.  אלו,  כות 

משמשות את החברה בעיקר בתחום הרחפנים, גילוי ושיבוש רחפנים עויינים    ,יכת הדוחות הכספייםער   למועד
   .מדינות 5-מוצרי החברה פעילים כיום ב ובתחום המערכות הקרקעיות )כלי רכב( בגדלים שונים.

 
 הגדרות   .ב

 בדוחות כספיים אלה 
   "מ( יי מערכות בעתירד א   )לשעבר  בע"מ   ויז'ן ת'ירד איי    -  החברה  .1

 
 ( בדבר צדדים קשורים.2009) 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי    -  צד קשור .2

 
עניין  .3 )   -  בעלי  בפסקה  בסעיף  1כמשמעותם  בתאגיד  עניין"  "בעל  להגדרת  ערך,   1(  ניירות  לחוק 

 .1968 -התשכ"ח  
 

   עסקי החברה   מצב .ג
  שוטפים והון חוזר שלילי. בסמוךים הפסדים צבורים, הפסד יש לחברה  גרעון בהון,   2020בדצמבר  31ליום 
  ,עם השלמת עסקת המיזוג עם החברה הבורסאית עין שלישית, הומרו  להון מניות  2021במרץ  31ליום 

מיליוני   5.6-מסתכמת בסך של כ 2020בדצמבר  31המירות שניתנו לחברה ,אשר יתרתן ליום ההלוואות   ה
לאחר   מיליון ₪. 1על המצב הכספי בסך של   הדוחות נו לחברה לאחר מועדהלוואות שניתבנוסף הומרו  ₪.

  28ביום   ליום החתימה על הדוחות הכספיים יש לחברה הון העצמי חיובי והון חוזר חיובי.   המרות אלה ונכון
זומן. )ראה  מיליוני ש"ח במ 9.5-ביצעה עין שלישית הנפקת מניות ואופציות וגייסה  סך של כ 2021באפריל  

חברה, בהתאם להיערכותה להמשך מגמת הצמיחה והגידול בהכנסות, ולאור  הנהלת ה ה'(. להערכת 26באור  
הנפקת המניות הפרטית ובהתבסס על תחזית תזרים המזומנים שלה, המתבססת בין היתר על צבר הזמנות,  

שים מיום החתימה על הדוחות  חוד 12 -יתרות המזומנים והנכסים הנזילים יספיקו למימון פעילות החברה ל
 יים הכספ 

 
 

 השפעת נגיף קורונה  .ד
המכונה נגיף הקורונה, מדינות  , Covid 19על רקע התפרצותו והתפשטותו המתמשכת בארץ ובעולם של נגיף  

ישר לרבות  בניסיון  רבות,  משמעותיים,  בצעדים  נוקטות  על  אל,  הגבלות  כגון  הנגיף,  התפשטות  את  למנוע 
במהלך שנת    עבודה, סגירת גבולות וצעדים נוספים. תנועות אזרחים, הגבלות על התכנסויות, כולל במקומות  

האוכלוסיה  2020 כלל  בחיסון  ישראל  מדינת  שהביהחלה  מהלך  הקורונה.    א,  בהתפשטות    במהלך לדעיכה 
  מספר   נדחו,  החברה  לקוחות  אצל   העבודה  היקפי  וצמצום  הסגרים  לאור,  2020  לשנת  השלישי  הרבעון

  לפעילות רגילה.   הרביעי החברה חזרה. ברבעון  השלישי  וןברבע   החברה  בהכנסות  לירידה  שגרמו  פרויקטים
 . שנדחו טיםהפרויק   את להשלים  תוכל החברה 2021בשנת   כי  צופה החברה

 
הגי טרם  המגיפה  זאת  עם  האוכלוסיה  יחד  חיסון  של  למהלך  עדים  אנו  זה  בשלב  כאשר  סיום,  לכלל  עה 

בינלאומית. במקביל אנו  התהינה ההשלכות    לא ברור מתי מהלך זה יסתיים ומה   דיין העולמית כנגד הנגיף וע
ל האמור קשה לאמוד בשלב זה  עדים להתפרצות של מוטציות לנגיף אשר מוקדם להעריך את השלכותיהן. מכ 

במהלך השנה תמשכנה, החברה מצפה   של המגיפה על החברה. ככל שהמגמות להן היינו עדיםאת ההשלכות 
 אותיה. לצלוח אירוע זה ללא השפעות מהותיות על תוצ

 
ביצעה מספר  לאור גידול במצבת כח האדם בחברה,  בתום הרבעון שלישי קיבלה החברה אישור מפעל חיוני ו

כולל הגדלת שטח התפעולנויים משמעותי שי מיום    ים  בינואר    1של החברה על ידי השכרת שטח נוסף החל 
2021.   
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 עיקרי המדיניות החשבונאית    -  2באור  
 

 ווח כספי בינלאומייםהצהרה על עמידה בתקני די . א
  בתקופה   השנים  משלוש  אחת   ולכל   2019-ו  2020  בדצמבר   31  לימים   החברה   של  הכספיים  הדוחות 

 International Financial)  הבינלאומיים  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים,  2020  בדצמבר  31  ביום  סתיימההש
Reporting Standards  )בחשבונאות   לתקינה  הבינלאומי  סדהמו  ידי  על  פורסמו  אשר  ופרשנויות  תקנים  שהם  

(International Accounting Standard Board( )ה  תקני   -  להלן-IFRS  )הנדרש  הנוסף  הגילוי   את  וכוללים  
החשבונאית    עיקרי  .2010-ע" התש (,  שנתיים  כספיים  דוחות )  ערך  תניירו   תקנות  לפי המפורטים  המדיניות 

עקבהמשך   באופן  תקופות  בי  יושמו  כל  הכספיים,  חהדיוולגבי  בדוחות  במדיניות    פרט  המוצגות  לשינויים 
לתקנים   תיקונים  תקנים,  של  מיישום  שנבעו  הדוחות  ויות  ופרשנהחשבונאית  במועד  לתוקף  נכנסו  אשר 

 . 3פיים כמפורט בביאור  הכס
 

 מטבע פעילות ומטבע הצגה  .ב
ה לאלף  ומעוגלים  החברה,  של  הפעילות  מטבע  שהינו  בש"ח,  מוצגים  הכספיים  צוין  הדוחות  אם  למעט  קרוב, 

 . חברההשקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת ה אחרת.

 
 הבסיס המדיד .ג

ההיסטורי העלות  בסיס  על  הוכנו  אשר  הדוחות  פיננסים  מכשירים  הבאים:  וההתחייבויות  הנכסים  למעט  ת 
בגין והתחייבויות  נכסים  הפרשות,  והפסד,  רווח  דרך  הוגן  בשווי  לעובדים  נמדדים  בדבר    .הטבות  נוסף  למידע 

 .  בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית  3ראה באור  ,מדידת נכסים והתחייבויות אלו
 

 תקופת המחזור התפעולי  .ד
התפעו  ההמחזור  של  השוטפות  חודשים  12ה  הינ  חברה לי  וההתחייבויות  השוטף  הרכוש  כוללים  כך  עקב   .

 ר התפעולי. פריטים המיועדים והצפויים להתממש במהלך המחזו 
 

 מזומנים ושווי מזומנים  .ה
הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות    מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים הניתנים למימוש מיידי, פיקדונות

זמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה  ל
 חודשים. 

 
 מלאי   .ו

ייצור לצרכי מכירה או חומרים שייצרכו  המוחזק לצרכי  מלאי הוא נכס   מכירה במהלך העסקים הרגיל, בתהליך 
 הלך הספקת השירותים. בתהליך הייצור או במ

מימוש נטו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, עלויות  הך מבין עלותו לבין שווי  מלאי מוצג לפי הנמו
קבועות תקורה  עלויות  ישירות,  ומצבו    עבודה  למיקומו  המלאי  בהבאת  שהתהוו  אחרות  עלויות  וכן  ומשתנות 

 הנוכחיים. 
מדן העלויות להשלמה ואומדן  כוי אויר המכירה במהלך העסקים הרגיל בני שווי מימוש נטו מייצג את אומדן מח

 העלויות הדרושות לביצוע המכירה.
 

 העלות נקבעה כדלהלן:
 

 לות מזוהה. משוקלל/בחלקה לפי ע בשיטת בשיטת ממוצע  - ורכיבים חומרי גלם
 

 רכוש קבוע   . ז
 
 כללי .1

בייצור שימוש  לצורך  מוחזק  אשר  מוחשי,  פריט  הוא  קבוע  או    רכוש  שירותים,  או  סחורות  בהספקת  או 
מציגה את פריטי הרכוש    החברהלאחרים, אשר חזוי כי ישתמשו בו במשך יותר מתקופה אחת.    להשכרה

 :  הקבוע שלה באופן הבא
 

בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי    הכספי לפי עלותם  מוצגים בדוח על המצב   פריטי רכוש קבוע  -  במודל העלות
וכן עלויות שניתן לייחס במישרין  רו. העלות כוללת את עלות הרכישה של הנכס  הפסדים מירידת ערך שנצב 

 להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. 
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 )המשך(    עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
 

 רכוש קבוע הפחתת .2
פ של  מרכיב  כל  לגבי  בנפרד  מבוצעת  הקבוע  הרכוש  ברהפחתת  קבוע  רכוש  עלות  -ריט  בעל  פחת 

לפי שיטת הקו הישר על פני  משמעותית   באופן שיטתי  ביחס לסך העלות של הפריט. ההפחתה מבוצעת 
הפר מרכיבי  של  הצפוי  השימושיים  החיים  הבאה  אורך  תוך  המיועד  לשימושו  מוכן  הנכס  בו  מהמועד  יט 

 בחשבון של ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים. 
הקצר מבין אורך החיים השימושיים הצפוי להם    סגרת הסדרי חכירה מופחתים על פניכורים במנכסים הח 

 .  על פי אותו בסיס של נכסים בבעלות, או על פני תקופת החכירה
 

 פחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן: ושיים ושיעורי האורך החיים השימ 
 

 שיעורי פחת  

  
 33%-15% מחשבים וציוד  

 15% רכב י כל 
 33%-7% ריהוט וציוד משרדי 

 12% )*(  פורים במושכרשי
 

 בהתאם לתקופת השכירות.  )*(
בידי הנה  נסקרים  ואורך החיים השימושיים של הנכס  לת החברה בתום כל  ערכי השייר, שיטת הפחת 

 כספים. שינויים מטופלים כשינויי אומדן בדרך של "מכאן ולהבא".  שנת
 

 מטבע חוץ  .ח
 

 בע חוץ עסקאות במט
לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי    חברההפעילות הרלוונטי של העסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע  

ה  במועד  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  לפי  העסקאות.  הפעילות  למטבע  מתורגמים  דיווח, 
יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספ  הפרש שבין העלות המופחתת  יים הינם השער החליפין שבתוקף לאותו 

תחילת  השנה, כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות  במטבע הפעילות ל 
החליפין   שער  לפי  מתורגמת  חוץ  במטבע  למטבע  המופחתת  מתרגום  הנובעים  השער  הפרשי  השנה.  לסוף 

 הפעילות מוכרים בדוח רווח והפסד.
 

 מכשירים פיננסיים .ט
(.מדיניות   9IFRS  -  "מכשירים פיננסיים" )להלן  9נלאומי  תקן דיווח כספי בי  נכנס לתוקף  2018ינואר  ב  1ביום  

 : IFRS  9י , לפ 2018בינואר  1החברה ביחס למכשירים פיננסיים, המיושמת החל מיום  
 

 פיננסיים שאינם נגזרים   נכסים .1
 הכרה לראשונה בנכסים פיננסים 

ומכ   חברה ה  בלקוחות  לראשונה  היומכירה  במועד  שהונפקו  חוב  השירי  יתר  מוכרים וצרותם.  הפיננסים  נכסים 
 הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.  חברה לראשונה במועד בו ה 

רין לרכישה או להנפקה של הנכס בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במיש נכס פיננסי נמדד לראשונה בשווי הוגן 
. חייבים שמקורם בנכסי משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו הפיננסי. לקוח שאינו כולל רכיב מימון  

 חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים. 
 

 ם פיננסיים נכסי גריעת
פיננסי פוקעות, לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס ה  חברה נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של ה 

ה  כאשר  את    חברה או  כל מעבירה  בה  בעסקה  הפיננסי  מהנכס  הנובעים  המזומנים  תזרימי  את  לקבל  הזכויות 
 שה.הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למע 

ה  בידי  ה   חברה אם  הפיננסי,  הנכס  על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  מהותי  באופן   חברהנותרו 
 ר בנכס הפיננסי. ה להכי ממשיכ 
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 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
 )המשך( פיננסיים שאינם נגזרים   נכסים .1

 
 )המשך(   ט.  מכשירים פיננסים 

 ונאי  לקבוצות והטיפול החשבסיווג נכסים פיננסים  
עלות מופחתת; שווי הוגן    במועד ההכרה לראשונה, נכסים פיננסיים מסווגים לאחת מקטגוריות המדידה הבאות:

השקעות במכשירים הוניים; או    -רך רווח כולל אחר  השקעות במכשירי חוב; שווי הוגן ד  -ל אחר  דרך רווח כול 
 שווי הוגן דרך רווח והפסד. 

 
ת מופחתת אם הוא מקיים את שני התנאים המצטברים להלן וכן אינו מיועד למדידה בשווי נמדד בעלו נכס פיננסי 
 ווח והפסד:הוגן דרך ר

 
 מי המזומנים החוזיים; וכןי לגבות את תזרי שמטרתו להחזיק בנכסים כד  מוחזק במסגרת מודל עסקי  -
  מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי   התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי מספקים זכאות במועדים        -

 וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.  קרן
 
לקוחות   חברה ל  במס ח  , יתרות  המוחזקים  ופיקדונות  אחרים  תזרימי ייבים  גביית  שמטרתו  עסקי  מודל  גרת 

קרן וריבית אשר נים החוזיים. תזרימי המזומנים החוזיים בגין נכסים פיננסיים אלו, כוללים אך ורק תשלומי  המזומ 
פי  נכסים  לכך,  וסיכון האשראי. בהתאם  הכסף  הזמן של  ערך  עבור  תמורה  נמדדמשקפת  אלו  בעלות ננסיים  ים 

 מופחתת.
 

 ם והפסדים מדידה עוקבת ורווחי 
 

 ך רווח והפסדנכסים פיננסים בשווי הוגן דר
הכנסות ריבית או דיבידנדים, מוכרים בתקופות עוקבות נכסים אלו נמדדים בשווי הוגן. רווחים והפסדים נטו, לרבות  

 גדרים(.ימים, אשר מיועדים כמכשירים מ ברווח והפסד )למעט מכשירים נגזרים מסו 
 

 נכסים פיננסים בעלות מופחתת
מ בעלות  עוקבות  בתקופות  נמדדים  אלו  הפסדים נכסים  ובניכוי  האפקטיבית  הריבית  בשיטת  שימוש  תוך  ופחתת, 

וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד מירידת ערך. הכנסות ריבית, רו וחים או הפסדים מהפרשי שער 
 הוא ברווח והפסד.גריעה, מוכר אף כלשהו הנובע מ 

 
 ת  התחייבויות פיננסיו .2

 
 :הבא  לסיווג   בהתאם  ונמדדות מוצגות   פיננסיות  התחייבויות 

 

 .הפסד   או   רווח   דרך הוגן   בשווי   פיננסיות  התחייבויות  •

 .מופחתת  בעלות   סיות ננ פי התחייבויות  •

 

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 

ווה תמורה מותנית שנוצרה בצירוף עסקים ד אם היא מהשווי הוגן דרך רווח או הפסהתחייבות פיננסית מסווגת ב 

וגן דרך רווח ר אינה מסווגת כהון או שהיא מוחזקת למטרת מסחר או שהיא יועדה כהתחייבות פיננסית בשווי ה אש 

 או הפסד.

למ  נגזר משובץ,  הכולל  כוללת הלוואות המירות המהוות חלק מחוזה  פיננסית התחייבות פיננסית  עט התחייבות 

אשר אינה מסווגת כהון, מיועדת כהתחייבות   סחר או תמורה מותנית שנוצרה בצירוף עסקים המוחזקת למטרות מ 

 ה הראשונית, כאשר:פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד בעת ההכר

 

 או;  זה   וד ע י  אלמלא  נוצרת  שהייתה   מדידה  או   בהכרה   עקביות  אי משמעותית  מפחית   או  מבטל  כזה ייעוד  •
 

 אשר ,  יחד   גם  שניהם   או   פיננסיים  תהתחייבויו   או   נכסים  של   החברה  מתוך  חלק   וה מהו   הפיננסית   ההתחייבות  •

 אסטרטגיית  או   הסיכונים   ניהול   של   מתועדת   ות ינילמד  בהתאם ,  הוגן   שווי   בסיס   על   מוערכים   וביצועיה   ניהולה 

 פי   על  פנימיים  דיווחים   במסגרת   מועבר   ם הפיננסיי  המכשירים   קבוצת  אודות   ומידע,  החברה   של   ההשקעות

 או; החברה   של  ניהוליים   מפתח  לאנשי זה   בסיס 
 

 או   נכס)   לווכ  המעורב  החוזה  את  לייעד  וניתן  יותר  או  אחד  משובץ  נגזר   הכולל  מחוזה  חלק  מהווה  היא •

 .הפסד   או  רווח  דרך   הוגן  בשווי (  התחייבות 
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 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 

 
 מכשירים פיננסים )המשך(   ט. 

 בעלות מופחתתפיננסיות   התחייבויות 

 

 ,בנקאיים  מתאגידים   אשראי :  כוללות ,  הפסד  או   רווח   דרך   הוגן   בשווי   נמדדות   שאינן   הפיננסיות   ההתחייבויות   יתר 

 מועד   לאחר.  עסקה   עלויות  ניכוי  לאחר   הוגן  בשווי   לראשונה  מוכרות,  אחרים   וזכאים  ספקים,  מניות   מבעלי  הלוואות

 .האפקטיבית  הריבית   שיטתב  שימוש   תוך   מופחתת  בעלות  נמדדות אלה   יותפיננס  התחייבויות  הראשונית  ההכרה

 

 הוצאות  הקצאת   ושל   פיננסית  בותהתחיי   של   המופחתת   העלות   לחישוב  שיטה   היא  האפקטיבית   הריבית  שיטת 
 הזרם   את  מדויק  באופן   שמנכה  רהשיעו  הוא   האפקטיבי   הריבית   שיעור.  הרלוונטית   האשראי  תקופת  פני  על   ריבית
 או,  בספרים   לערכה   הפיננסית  ההתחייבות  של  הצפוי   חייםה   אורך  פני  על  העתידיים  המזומנים  תזרימי   של  החזוי 
 .יותר  קצרה  לתקופה , שמתאים  מקום 

 

 
 הון מניות .3

 
 כהפחתה מההון. מניות רגילות מסווגות כהון. עלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות מוצגות 

 
 הטבות לעובדים  .י

 

 סיום העסקה  לאחר  הטבות  .1
תכני   חברה ב  מספר  הפקדות קיימות  ידי  על  כלל  בדרך  ממומנות  התכניות  העסקה.  סיום  לאחר  הטבה  ות 

נות המנוהלות בידי נאמן, והן מסווגות כתכניות להפקדה מוגדרת וכן כתכניות להטבה לחברות ביטוח או לקר
 מוגדרת.

 
 מוגדרת  התכניות להפקד 

שלומים קבועים לישות משלמת ת   חברה נית לאחר סיום העסקה שלפיה ה תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכ 
נוספי  תשלומים  לשלם  משתמעת  או  משפטית  מחויבות  לה  שתהיה  מבלי  ה נפרדת  מחויבויות   חברהם. 

בתכנית  הע  להפקיד  סיפקו  שבמהלכן  בתקופות  והפסד  לרווח  כהוצאה  נזקפות  מוגדרת,  בדים והפקדה 
להפק התחייבויות  קשורים.  לתשלו שירותים  עומדות  אשר  מוגדרת  הפקדה  בתכנית  מ יד  יותר  תוך   12  -ם 

 כחי.חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנו 
 

 תכניות להטבה מוגדרת
גדרת. מחויבות ותכנית להטבה מוגדרת הינה תכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תכנית להפקדה מ 

ה  הט   , המתייחסתחברה נטו של  סיו לתכנית  לאחר  הטבות  בגין  מוגדרת  כל בה  לגבי  ם העסקה, מחושבת 
בתמורה לשירותיו בתקופה השוטפת תכנית בנפרד על ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שתגיע לעובד  

קובעת את   חברהכסי התכנית. ה נ שווי ההוגן של  ובתקופות קודמות. הטבה זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי ה 
גדרת על ידי הכפלת ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין ס(, נטו בגין הטבה מו ו על ההתחייבות )הנכ הריבית נט

המחויבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת   הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת 
 תקופת הדיווח השנתית.

 
בהתאם  נקבע  ההיוון  א   שיעור  על  הדיווח  במועד  קונ לתשואה  חוב  גבוהה גרות  באיכות  צמודות  צרניות 

. החישובים נערכים מידי שנה חברה הינו שקל, ושמועד פירעונן דומה לתנאי המחויבות של ה שהמטבע שלהן 
 ת הזכאות החזויה. ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידעל 

 
תשואה דרת כוללת רווחים והפסדים אקטואריים,  ג מדידה מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מו

 שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(. על נכסי תוכנית )למעט ריבית(, וכן  
 

 לל אחר ישירות לעודפים. מיידית, דרך רווח כומדידות מחדש נזקפות  
ריבית בג ריבית בגין מחויבות להטבה מוגדרת, הכנסות  בגין ההשפעה של יעלויות  וריבית  נכסי התוכנית   ן 

 בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה. תקרת הנכסים שנזקפו לרווח והפסד, מוצגות 
 

 הטבות לטווח קצר .2
 

לעובדים הטבות  בגין  לא    מחויבויות  בסיס  על  נמדדות  קצר  שניתן  לזמן  בעת  נזקפת  וההוצאה  מהוון, 
 בעת ההיעדרות בפועל.  -ינן נצברותאהשירות המתייחס או במקרה של היעדרויות ש
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 ( )המשך   עיקרי המדיניות החשבונאית   -  2ר  באו 
 )המשך(הטבות לעובדיםי.

 
 שלומים מבוססי מניות ת  .3

המ  ולאחרים  לעובדים  מניות  מבוססי  במכשירים  תשלומים  המסולקים  דומים,  שירותים  של ספקים  הוניים 
ההענקה.    החברה  במועד  ההוגן  בשווים  של ו מ  החברהנמדדים  ההוגן  השווי  את  ההענקה  במועד  דדת 

שימו  ידי  על  המוענקים  ההוניים  הבינומי המכשירים  במודל  המכ .  ש  אינם כאשר  המוענקים  ההוניים  שירים 
תקופת שירות מוגדרת, במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד   מבשילים עד אשר אותם עובדים משלימים

ים על פני תקופת מבוססי המניות בדוחות הכספירי התשלום  ד מכירה בהס  החברה אי ביצוע מסוימים,  גם בתנ 
הון בגיןההבשלה כנגד גידול בהון, תחת סע  "קרן  דיווח, אומדת .  תשלום מבוסס מניות"   יף  בתום כל תקופת 

מספר    החברה  או   המכשירים את  ברווח  מוכר  קודמות  לתקופות  ביחס  אומדן  שינוי  להבשיל.  הצפוי  ההוניים 
 ופת ההבשלה.קהפסד על פני יתרת ת 

 
 הכנסות .יא

 
זים עם לקוחות מחו  ות, הכנס 15יישמת החברה את תקן דיווח כספי בינלאומי  מ   2018  אר בינו  1  מיום החל  

 (IFRS 15  להלן ,-  .)"התקן" 
 
כ   חברה ה  בהכנסות  שמכירה  משיג  הלקוח  לפי אשר  נמדדת  ההכנסה  שהובטחו.  השירות  או  הסחורה  על  ליטה 

ה  לו  התמורה  לה  חברה סכום  זכאית  ימצפה  שיר ות  או  סחורות  להעברת  ללקוח בתמורה  מלבד  ,ותים שהובטחו 
  .סכומים שנגבו לטובת צדדים שלישיים 

 
  : מטפלת בחוזה עם לקוח רק כאשר מתקיימים כל התנאים הבאים   חברה ה 
אחרות צ ה  . א  נהוגות  עסקיות  לפרקטיקות  בהתאם  או  פה  בעל  בכתב,  החוזה  את  אישרו  לחוזה  והם  (דדים 

 ) ;המיוחסות להם ם את המחויבויות י מחויבים לקי 
  ;יועברו  יכולה לזהות את הזכויות של כל צד לגבי המוצרים או השירותים אשר  ה חברה  .ב 
 ;רותים אשר יועברויכולה לזהות את תנאי התשלום עבור הסחורות או השי  חברה ה  .ג 
של הישות חזויים   לחוזה יש מהות מסחרית )כלומר הסיכון, העיתוי והסכום של תזרימי המזומנים העתידיים  .ד 

 ה(; וכן להשתנות כתוצאה מהחוז
  .או השירותים אשר יועברו ללקוחתגבה את התמורה לה היא זכאית עבור הסחורות   חברהצפוי שה  .ה 
 

ה  )ה(  ואופן פריסת התשלומים וחב  חברה לצורך העמידה בסעיף  אחוז המקדמות שהתקבלו  את  היתר,  בין  נת, 
  . קיומם של בטחונות מספיקים ו בחוזה, ניסיון קודם עם הלקוח ומצבו 

 
לקוח מוכרת כהתחייבות עד קוח אינו מקיים את הקריטריונים האמורים, תמורה שהתקבלה מהזה עם ל כאשר חו 

אח מתרחש  כאשר  או  מתקיימים  לעיל  ל שהתנאים  הבאים:  מהאירועים  להעביר   חברהד  מחויבויות  נותרו  לא 
  רה.זוהסחורה לא ניתנת להח ללקוח  סחורות או שירותים 

 
  זיהוי מחויבויות ביצוע 

רת חוזה עם לקוח ומזהה יכה במועד ההתקשרות בחוזה את הסחורות או השירותים שהובטחו במסג ערמ   חברה ה 
 א:מהשניים הב   כמחויבות ביצוע כל הבטחה להעביר ללקוח אחד

 א( סחורה או שירות )או חבילה של סחורות או שירותים( שהם נפרדים;
 .הם אותו דפוס העברה ללקוח למעשה זהים ויש ל שירותים נפרדים שהם    וב( סדרה של סחורות א 

 
שהובטח  חברה ה  שירותים  או  סחורות  או מזהה  מהסחורה  תועלת  להפיק  יכול  הלקוח  כאשר  כנפרדים  ללקוח  ו 

להעביר את   חברה טחה של ה בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים הניתנים להשגה בנקל ללקוח וכן ההב השירות 
ות אחרות בחוזה. על מנת לבחון האם הבטחה להעביר וי בנפרד מהבטח שירות ללקוח ניתנת לזיהה הסחורה או  

שיר או  נ סחורה  ה ות  בנפרד,  לזיהוי  שילו  חברהיתנת  של  משמעותי  שירות  מסופק  האם  או בוחנת  הסחורה  ב 
  . ם אחרים שהובטחו בחוזה לתוצר משולב עבורו הלקוח התקשר בחוזה השירות עם סחורות או שירותי 

 
 קביעת מחיר העסקה 

הוא העסקה  ל  מחיר  התמורה  ה סכום  או   חברה ו  סחורות  להעברת  בתמורה  זכאית  להיות  שירותים   מצפה 
שלישיים. צדדים  לטובת  שנגבו  סכומים  מלבד  ללקוח,  ה  שהובטחו  העסקה  מחיר  קביעת  מביאה   חברה בעת 

מימ רכיב  של  קיומו  משתנה,  תמורה  הבאים:  כל  של  ההשפעות  את  שלא ובחשבון  תמורה  בחוזה,  משמעותי  ן 
  . מורה שיש לשלם ללקוח במזומן ות 

 
 
 
 



   מבע"ויז'ן ת'ירד איי 
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 )המשך(   עיקרי המדיניות החשבונאית -  2באור 
 

 הוצאת מסים על הכנסה  .יב
ועקב אי ציפייה לקי צרכי מס שנצברו בחברהללאור הפסדים   , לא  ןומה של הכנסה חייבת בעתיד הנראה לעי , 

זמנ סזוקפת החברה מסים נדחים לקבל בגין הפ ובגין הפרשים  לצרכי מס  נכסים  דים להעברה  יים בערכם של 
 מס.   והתחייבויות, בין הדוח הכספי לבין הדוח לצרכי 

 
 מחקר ופיתוח  עלויות  .יג

 
ל נזקפות  מחקר  פעילויות  בגין  מעלויות  בניכוי  התהוותן,  במועד  והפסד  והשתתפויותרווח  עלויות  . ענקים 
 :מים כל התנאים הבאיםכנכסים בלתי מוחשיים אם ורק אם מתקיי  תהמתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרו

 ;שי כך שהוא יהיה זמין לשימוש או למכירהלהשלמת הנכס הבלתי מוח  קיימת היתכנות טכנית •

  ;תמש בו או למוכרוהנכס הבלתי מוחשי ולהש  בכוונת החברה להשלים את  •

  ;ביכולתה של החברה להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למוכרו •

 ;יות ניתן לקביעהן שבו הנכס יפיק הטבות כלכליות עתיד ופ אה •

ולשימוש בנכס הבלתי  פיננסיים ואח, קיימים בידי החברה משאבים טכניים • רים זמינים להשלמת הפיתוח 
 מוחשי או למכירתו;  

 . עלויות במהלך הפיתוח שניתן לייחסן לנכס הבלתי מוחשי, ניתנות למדידה באופן מהימן וכן  •
 

ועד פנימי, עלויות הפיתוח נזקפות לדוח הרווח והפסד במס בלתי מוחשי שנוצר באופן  ן להכיר בנכ תכאשר לא ני
 .פיתוח  וחות כספיים אלו, לא נתקיימו התנאים לעיל, לפיכך לא הוונו עלויות בד  ן. התהוות 

 
 למניה  הפסד .יד

וקלל של מספר  ש החברה מחשבת את סכומי ההפסד על ידי חלוקת ההפסד לבעלי המניות הרגילות בממוצע מ
   המניות הרגילות הקיימות.

 
 עסקאות עם בעל שליטה   .טו

 ם בעל שליטה נמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.נכסים והתחייבויות שלגביהם בוצעה עסקה ע 
מד  כי  העובדה  במישור בשל  בעסקה  התמורה   ובר  לבין  ההוגן  השווי  בין  ההפרש  את  הקבוצה  זוקפת  ההוני, 

 מהעסקה להון.
 

 ספקים  . טז
ספקים במהלך העסקים צה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מ ת הספקים כוללות התחייבויות של הקבו רו תי 

בצע תוך שנה אחת או פחות )או . יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתהרגיל 
הרגיל של העסק  הן  במהלך המחזור התפעולי  סווגות כהתחייבויות שאינן מ , במידה שהוא ארוך משנה(, אחרת 

חתת, על בסיס שיטת הריבית ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן, ולאחר מכן נמדדות בעלות מופות יתר  שוטפות. 
 האפקטיבית.
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 רי המדיניות החשבונאית )המשך( קעי  -  2באור 
 :קי הרשות לחדשנותמענקים ממשלתיים ומענ .יז

 
, בהתקיים תנאים דרשת הישות להחזיר בתוספת תשלומי ריביתנקים שהתקבלו מהרשות לחדשנות, אותם נע מ 

 ,אשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה, מוכרים במועד ההכרה הראשונית כהתחייבות פיננסית מוגדרים ו 
ענק, כשהוא מנוכה בשיעור מ בשווי הוגן, בהתבסס על הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר ה 

 .את רמת הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוחהיוון המשקף  
 

עוקבות,   דיווח  הצפויים בתקופות  המזומנים  תזרימי  של  הנוכחי  הערך  בגובה  הפיננסית  ההתחייבות  נמדדת 
והשינלהיות משולמים בע יים ו תיד, כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית המקורי של ההתחייבות מדי תקופה, 

ת דוח רווח והפסד. שינוייים בהתחייבות המשקפים שינוי בתחזית ההכנסובערך הזמן נזקפים להוצאות מימון ב 
 .נזקפים להוצאות מו"פ בדוח רווח והפסד  ה, של החבר

 
נדרשת   לא  אותם  לחדשנות  מהרשות  להחזיר  מענקים  סביר שהמענקים הישות  קיים בטחון  מוכרים כאשר 

וכרים ברווח והפסד על פני התקופות ל התנאים לקבלת המענק. המענקים הנ"ל מכ יתקבלו והחברה תעמוד ב
 יחסות שבגינם המענקים אמורים לתת פיצוי. המתי שבהן החברה מכירה בעלויות  

 :"התקן"( , חכירות )להלן: IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .יח

החל    החברהמדיניות   המיושמת  החוכרת  היא  החברה  שבהן  לחכירות  לפי  2019בינואר    1ום  מיביחס   ,
:IFRS16   הארכה.  ועוד אופצייתשנים,   5לתקופה של   והחכירה הינ ם. הסכמשרדיםחוכרת החברה 

זה הוא חכירה  מעריכה, בעת ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה. חו  החברה
  החברהה לתקופת זמן עבור תמורה.  מזוה בנכס    או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש

במועד ההכרה    החוזה השתנו. אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של    ה מחדשמעריכ
של תשלומי החכירה העתידיים, אשר  בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי    החברהלראשונה, מכירה  

 ה. ת הארכה אשר וודאי באופן סביר שתמומשנ פציו של או ין היתר, את מחיר המימושכוללים, ב 
 

ונה על ידי שימוש במדד הקיים במועד  תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראש
חכירה.   בגין  ההתחייבות  בחישוב  ונכללים  החכירה,  החכירה  תחילת  של  המזומנים  בתזרימי  שינוי  חל  כאשר 

מו במדד,  משינוי  בהתבסס    הברהחדדת  כתוצאה  חכירה  בגין  ההתחייבות  את  החוזיים  מחדש  התזרימים  על 
 לנכס זכות השימוש.  המעודכנים, כתיאום

 
כרים  י חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בשער אינם נכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה, ומו תשלומ

 ה. מים אל ברווח או הפסד בתקופה שבה התרחש האירוע או התנאי שהפעיל תשלו
 

אי  בחכירה  הגלום  הריבית  ששיעור  בשיע מכיוון  שימוש  נעשה  בנקל,  לקביעה  ניתן  של  נו  התוספתי  הריבית  ור 
אותו  החברה זה הינו השיעור  ועם   החברה. שיעור ריבית  דומה    הייתה נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה 

 בסביבה כלכלית דומה.  ימושזכות שס בערך דומה לנכס בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכ
 

תחיל מועד  מודד לאחר  החכירה,  שנצ  החברה ת  ת  פחת  בניכוי  בעלות,  השימוש  זכות  נכס  והפסדים  את  בר 
ה  החכירה.  בגין  ההתחייבות  של  כלשהי  מחדש  מדידה  בגין  מותאם  שנצברו,  ערך  זכות  מירידת  נכס  על  פחת 

או אומדן  פני  על  הישר,  הקו  שיטת  לפי  מחושב  החיהשימוש  הרך  תקופת  ים  או  המוחכר  הנכס  של  שימושיים 
 ירה, לפי הקצר מביניהם. החכ

 
 שנים   8 משרדים 

 
חכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה, בסכום שמייצר  ין הגריבית על ההתחייבות ב

 תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה. שיעור ריבית  
או שהינו לטווח קצר )פחות  ס הינו בעל ערך נמוך  רות שבהן נכס הבסילטווח קצר בגין חכי   ירותגין חכ תשלומים ב

 ים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה, כהוצאה ברווח או הפסד. מוכר חודשים(  12-מ
 חודשים או פחות.  12 ות שבהן תקופת החכירה היאחכירות לטווח קצר הן חכיר

 
   IAS  17לפי    2018בר בדצמ 31החוכרת עד ליום בהן החברה היא ות שירלחכ ביחסהחברה מדיניות 

 
הסיכוני של  מהותי  חלק  שבמסגרתם  חכירה  מסווגים  הסכמי  המחכיר  בידי  נשמרים  הבעלות  של  והתשואות  ם 

במסגרת חכירה תפעולית נזקפים לרווח או הפסד על בסיס שיטת    כחוזי חכירה תפעולית. תשלומים המבוצעים
 .קופת החכירהני תר על פ הקו היש 
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 החשבונאית )המשך(   עיקרי המדיניות -  2באור 
 

חכירו  החברה מסויימים.  קבוע  רכוש  פריטי  כל  חוכרת  מהותי  באופן  לקבוצה  הועברו  בהן  קבוע,  רכוש  ת 
מסוו לבעלות,  הנלווים  וההטבות  והתחייבות  ג הסיכונים  כנכס  מוכרות  מימוניות  חכירות  מימוניות.  כחכירות  ות 

הנכס החכור והערך הנוכחי של תשלומי החכירה    כירה בסכום הנמוך מבין שוויו ההוגן שלחפת הלת תקו בתחי 
 .המינימאליים
 

כי תקופת החכירה    2018בדצמבר    31ליום   לגביהן  צפי  חכירה שהיה  קשורה בעסקאות  הייתה  לא  החברה 
   פייםות הכס חודשים. ליישום התקן לא הייתה השפעה מהותית על הדוח  12ן תהיה מעל השל

 
 רשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים תקני דיווח כספי חדשים, פ -  3אור ב
 

אשר עשויה  ,ואינם בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה  ו  שפורסמלתקנים    תקנים ותיקונים  
 עתידיות. ופות קעל ת השפעה יות לה להיות לה

 

 "(התיקון" -ן )להל שוטפת ג התחייבות שוטפת או בלתי וסיו ספיים:, הצגת דוחות כIAS 1 -(         תיקון ל1) 
 

התחייבויות של  מסוימות  סיווג  דרישות  מחליף  פי    התיקון  על  למשל,  כך  שוטפות.  בלתי  או  כשוטפות 
ות לדחות את התשלום לתקופה של לפחות  כ התיקון, התחייבות תסווג כבלתי שוטפת כאשר לישות יש ז

תקופת    12 לאחר  אשהדיווחחודשים  מהות"    ר,  "בעלת  ק  (Substance)הינה  לסואשר  תקופת  יימת  וף 
ת". בהתאם לתיקון זכות קיימת לתאריך הדיווח רק  הדיווח וזאת חלף הדרישה לזכות שהינה "בלתי מותני

למועד נכון  התשלום  לדחיית  בתנאים  עומדת  ישות  של    אם  ההמרה  זכות  כי  מבהיר  התיקון  בנוסף,  זה. 
  הוני.   אם כן רכיב ההמרה הינו  שוטף או בלתי שוטף, אלאככשיר בכללותו  מ וג העל סיו התחייבות תשפיע  

, עם אפשרות ליישום מוקדם. התיקון ייושם  2023בינואר     1  -ות בהתיקון ייושם בתקופות דיווח המתחיל
  כוונה   ללא  הכספיים  הדוחות  עלהתיקון    השלכות  את   בוחנת  חברהה  למפרע, לרבות תיקון מספרי השוואה

 . דםקמו םליישו
 

 "( התיקון " -)להלן  י עסקים, צירופIFRS 3  -תיקון ל(     2)
 

וזאת מכיוון  יבויות בצירופי עסקים בהתאם למסגרת המושגית.  התיקון מחליף את הדרישה להכיר בהתחי
להוראותש אלו  הוראות  בין  ב    האינטראקציה  הייתה     IAS 37-שנקבעו  לא  בהתחייבויות  הכרה  לעניין 

 ימים. ום מס במקרי ברורה
יוכרו  IFRS 3  -ה בהתחייבויות בהתיקון מוסיף חריג לעיקרון ההכר . בהתאם לחריג, התחייבויות תלויות 

לדרישות של זה מונע פערים     IFRIC 21ושל     IAS 37בהתאם  תיקון  ולא בהתאם למסגרת המושגית. 
 day2 gain orקיםסף הער צירואחההכרה בהתחייבויות שהיה עשוי לגרור רווחים והפסדים מיד ל  בעיתוי 
loss)  לתוקף בתקופות    תלויים לא יוכרו במועד צירוף העסקים. התיקון ייכנסהיר, כי נכסים  ( התיקון גם מב

ביום   המתחילות  לאחריו.   2022בינואר    1דיווח  ע   חברהה  או  התיקון  השלכות  את  הדוחות    לבוחנת 
 ליישום מוקדם.הכספיים ללא כוונה 
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 שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות   -  4באור 
 

 כללי  . א
 

חברה, במקרים מסוימים,  שת הנהלת הלעיל, נדר  2אור  רת בבי, המתואהחברהביישום המדיניות החשבונאית של  
נכסים והתחייבויות שאינם    ת בקשר לערכם בספרים שלוהנחו   נרחב בנוגע לאומדנים  ייל שיקול דעת חשבונאלהפע 

אחרים   וגורמים  העבר  ניסיון  על  מבוססים  הקשורות,  וההנחות  האומדנים  אחרים.  ממקורות  בנמצא  בהכרח 
 יות להיות שונות מאומדנים אלה. ת בפועל עשווצאו ים. הת הנחשבים כרלוונטי

 
והאומד בידי הה  ,ההנחות שבבסיסםנים  באומדניםנבחנים  שינויים  שוטף.  באופן  רק    נהלה  מוכרים  החשבונאיים 

האמורה   בתקופה  מוכרים  או  תקופה  אותה  על  רק  משפיע  והשינוי  במידה  באומדן  שינוי  בוצע  בה  בתקופה 
 העתידיות. הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות ינוי משפיע ם השרים בה ובתקופות עתידיות במק

 
יים של החברה, נדרשה הנהלת החברה  נים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספם של אומדשבעת גיבו

האומדנים,   בקביעת  דעתה  בשיקול  משמעותית.  וודאות  באי  הכרוכים  ואירועים  לנסיבות  באשר  הנחות  להניח 
תאם לנסיבות  הועל הנחות סבירות ב  העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים  ה על ניסיוןהחברהנהלת  מתבססת  
 לכל אומדן.  המתאימות 

שבבסיסם נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים מוכרים בתקופה שבה תוקנו    האומדנים וההנחות
 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת. 

 
  ם בקשר לאומדנים שקיי  יד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאותרה לגבי העתהחב  שהניחהמידע בדבר הנחות  

בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית  תם תהייה תיאום מהותי לערכים  סיכון משמעותי שתוצא
 הבאה נכלל בביאורים הבאים:  

 

השלכות   הנחות עיקריות   אומדן  
 אפשריות  

 הפנייה 

דת  השיטה למדי
)שיעור   דמותהתק
 מה( השל

החברה מודדת את התקדמות  
מצעות שיטה המבוססת  הביצוע בא

  ביצועי את המשקף התפוקות ל ע
  לע  השליטה בהעברת החברה

  שהובטחו השירותים  או הסחורות
 . ללקוח

שינוי בסכומי  
ההכנסות והרווח  

הגולמי שיוכרו  
 בגין החוזה. 

,  14ראה ביאור  
בדבר הכנסות  

 ות. מחוזים עם לקוח 

 
 נאית: ום מדיניות חשבועת ביישלי דשיקו .ב

 
מת  להלן  לשיקולי  המובא  קרייחס  פי דעת  בטיים,  ההנהלה  שביצעה  באומדנים,  הכרוכים  לאלו  יישום רט    תהליך 

 , ושיש להם השפעה משמעותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים. החברההמדיניות החשבונאית של 
 

החשבו  המדיניות  מכללי  ו כחלק  הגילוי,  דרישנאית  הות  של    חברהנדרשת  ההוגן  השווי  את  נכסים  לקבוע 
פ  לננסיייוהתחייבויות  נקבעו  ההוגן  השווי  ערכי  פיננסיים.  ושאינם  השיטות  ם  בסיס  על  גילוי  ו/או  מדידה  צרכי 

המתייחסים   בבאורים  ניתנים  ההוגן  השווי  ערכי  בקביעת  ששימשו  ההנחות  לגבי  נוסף  מידע  להלן.  המתוארות 
 ת.  התחייבויו ו א  כסאותו נל

 
 :מהרשות לחדשנות התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים .1

 
בביאור  תאהב . א החשבונאי  לטיפול  החברה יז  2ם  הנהלת  על  שהמענק    ',  סביר  ביטחון  קיים  האם  לבחון 

. הערך הנוכחי של התחייבויות לתשלום תמלוגים לרשות לחדשנות  תלוי בתחזיות ובהנחות  רשהתקבל יוחז
 . היווןיה העתידיות של החברה ושיעור הריבית ללגבי הכנסותברה הלת החשל הנ
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 )המשך(   ח לאומדני אי וודאותשיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפת   -  4 ור אב
 )המשך(שיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאיתב.

 
הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים   .ב   לרשות ת  וי ההתחייבו לכיסלהדרש  לצורך אמידת הערך 

מענהחדשנות כי  מעריכה  החברה  ה ,  לשנת  זרו  חיו  לחדשנות  רשותקי  על    2027עד  מכירות  הבהתבסס 
של  שלהע   המצרפיות כולל  בסך  יסתכמו  החברה  הנהלת  ש"ח  85-כרכת  לגבי   (מיליון  ההנהלה  תחזיות 

   הבאות(. ים החברה לשניבי ותקצ תהמכירות המצרפיות עד לתום החזר המענקים לעיל מבוססות על תוכניו 
 

  . החברה במעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי בחברה   נעזרה  בגין מענקים שהתקבלולצורך קביעת שיעור ההיוון   .ג
שיעור ההיוון בגין   20% הינו 30.06.2018 עד שיעור ההיוון בגין מענקים שנתקבלו  ,השווי להערכת בהתאם  

  -מר ההיוון בגין מענקים שנתקבלו  עושי,  19%ו  ינה    31.12.2018ועד    01.07.2018  -ממענקים שנתקבלו  
מ  18%הינו    30.06.2019  ועד  01.01.2019 שנתקבלו  מענקים  בגין  ההיוון  עד    1.07.2019-ושיעור 
 .  16%הינו  31.12.2019

 
 בלתי מוחשי  נכס  .2

 
בבאור   כאמור  לטיפול החשבונאי  לבחון האם מתקיימים הת יג'  2בהתאם  על הנהלת החברה  ל ,    הכרהנאים 

לא    2020  בדצמבר  31נכון ליום    ,חשיים. להערכת החברהין פרוייקטים של פיתוח כנכסים בלתי מובעלויות בג
 .כרה בעלויות בגין פרוייקטים של פיתוח כנכסים בלתי מוחשייםמתקיימים התנאים לה

 
 אומדן השווי ההוגן של הלוואות הניתנות להמרה למניות החברה   .3

 
י ההוגן של ההלוואות  טכניקות הערכה נאותות לגבי אומדן השוו דעת בבחירת  קול  ילה שיהנהלת החברה מפע 

הם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל. טכניקות ההערכה  להמרה למניות החברה, שאין להניתנות     בעלי המניותמ
 בוצעו בהתבסס על הנחות הנתמכות באירועי העבר וסבבי הגיוס של החברה. 

חברה כי  , צפתה ה2019וצפי להפסד גם בשנת    2018פעולי בשנת  סד תאור הפ,ל  2019בדצמבר    31ליום  
חרה החברה להציג את יתרת ההלוואות  מועד פרעונם. לאור האמור, בומרו למניות טרם חלוף  יהלוואות אלו  

 אלפי ש''ח.   1,065הינה   2019בדצמבר  31כמרכיב התחייבותי בלבד. יתרת ההלוואות להמרה ליום 
שנת   בע2020בסוף  על    קבות,  ובהחתימה  הציבורית  החברה  עם  המיזוג  ההנהלה    ת עקבוהסכם  הערכת 

ואה, למלווים יש זכות להמרת  חודש מיום מתן ההלו  24והה של קיום התרחיש שבמידה ויעברו  גבסבירות ה ל
מכפיל   לפי  שנקבע  חברה  לשווי  בהתאם  לשנת    5ההלוואות  החברה  מכירות  הנהלת  2019על  העריכה   ,

מ באמצע   החברה, חות  שווי  כוללעריך  הנ"ל,  ההלוואות  של  הכולל  ההוגן  השווי  את  ההמרה,  אופ  יצוני,  ציית 
 בהתאם לשווי השוק של מניות החברה. 

של ההוגן  השווי  כהתחיבויות    יתרת  ,נכללו  ההמרה  רכיב  את  ,הכוללות  המניות  מבעלי  ההמירות  ההלוואות 
פי ש"ח. לפרטים נוספים ראה  אל   3,168   לסך שהוגן בלפי שווי    2020בדצמבר    31ליום     בדוחות הכספיים

 ג'. 12ביאור 
 

 
 ים ושווי מזומנים מזומנ  -  5באור 

 
 

 בדצמבר   31 ליום 

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  

 374 465 מטבע ישראלי יתרות בבנקים ב
 118 64 טבע זר  יתרות בבנקים במ 

   
 529 492 
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 לקוחות  – 6באור 
 ההרכב  . א

 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש''ח   

 51  161  הכנסות לקבל 

 1,085  1,608  חשבונות פתוחים 

  1,769  1,136 

                     
 לקוחות מהותיים .ב

 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש''ח   

 -  995  ' א לקוח

 -  -  ' ב לקוח

 551  -  ' ג לקוח

 -  -  לקוח ד' 

 . מהותיים  מלקוחות להכנסות בקשר  14 ביאור  ראה)*(   
 

 לקוחות ולגי . ג
 

 ר בדצמב 31ליום  

 2020 2019 

 אלפי ש''ח   

 928  1,485  ללא פיגור 

 109  -  ימים   30ור עד פיג 

 -  -  ימים  30-60פיגור  

 48  -  ימים  60-90פיגור  

 -  123  ימים   90מעל  פיגור  

  1,608  1,085 

 
 הניתן ללקוחות על ידי החברה   ניהול סיכון האשראי  . ד 

 . והאשראי הניתן להם התשלום המוסכמים החברה בחנה את יתרת הלקוחות במסגרת תנאי  
 דומים  ון אשראי בגין לקוח מסוים או קבוצת לקוחות בעלת מאפייניםה משמעותית לסיכשיפ אין ח ברהלח
 

 הפרשה לחובות מסופקים .ה 
לתא נכון  הלקוחות.  חוב  יתרת  את  בחנה  אשר החברה  חובות  צופה  אינה  החברה  הכספיים   הדוחות  ריך 

 גבייתם מוטלת בספק.
חונית ומשרדי ממשלה(, חברה )תעשיה ביטת ה רוב לקוחואם לניסיון העבר של החברה בגין אופי של  בהת 

 מסופקים. החברה לא יצרה הפרשה כללית לחובות  
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 ויתרות חובה חייבים   -  7באור 
 
 בדצמבר  31 ליום 

2020 2019 

 אלפי ש"ח 

 70   59   ושוניםהוצאות מראש  
 85   61   מוסדות 

בגין תמלוגים מהרשות    קבלהכנסות ל
 125   528   לחדשנות 

   648   280 

 
 אי מל -  8באור 

 בדצמבר  31 ליום 

2020 2019 

 אלפי ש"ח 

   
 370 1,355 קים חל   מלאי 

 
 ו' לעיל.  2חברה ראה ביאור  לפרטים בדבר המדיניות החשבונאית המיושמת בנוגע למלאי ה

 
 הטבות לעובדים   -  9באור 

 
 ספי:ל המצב הכייבות בגין הטבות לעובדים המוצגת בדוח ע הרכב התח א. 
 

 בדצמבר  31ום לי 

 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 405  325  קה הטבות לאחר סיום העס

 (72) (78) בניכוי נכסי תוכנית 
   
   
  247  333 

 
 טבות לאחר סיום העסקה: ה ב.

 
 תוכניות בגין פיצויי פרישה ופיטורין:

פיטורים,  דינ  "פיצויי  וחוק  בישראל  העבודה  )ל 1963-תשכ"גי  מחייבים    -הלן"  פיצויי  החוק(  לשלם  החברה  את 
רישתם )לרבות עובדים העוזבים את מקום העבודה תחת נסיבות ספציפיות  פיטורין לעובדים בעת פיטוריהם או פ 

עובדאחרות( יחסי  סיום  בשל  ההתחייבות  חישוב  הע-.  הסכם  פי  על  מתבצע  על  מעביד  ומבוסס  בתוקף  סקה 
 הפיצויים. את הזכות לקבלת צרת ה, יודעת ההנהלמשכורת העובד אשר ל

 
החברה לתשלום רכיב התגמולים בקופות גמל וכן בגין חלק  בות התחייכמו כן לחברה תוכנית הפקדה מוגדרת בגין  

 .  1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג 14לגביהם סעיף    מעובדיה אשר חל
מובנוסף, ההטבו  קצר אשר  לזמן  כוללות הטבות  לעובדים  סעצגות במסגת  זרת  אחרים, ראהיף    13באור    כאים 

 להלן.  
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 כירות: נכסים והתחייבויות בגין ח -  10אור ב
 

אור זה מתייחס לחכירות  . בIFRS  16, החברה מיישמת את תקן  2019בינואר    1החל מיום    ,2אור  כאמור בב
 שבהן הקבוצה הינה החוכרת.  

 
 גין זכות שימוש: ב נכס . א

 הרכב:
 "ח אלפי ש  2020

  :העלות
 1,510   2020בינואר   1ם ליו יתרה

 - תוספות במהלך השנה 

 1,510 2020בדצמבר   31יתרה ליום 

  
  פחת וירידת ערך שנצברו: 

 31 2020בינואר   1יתרה ליום 
  ם במהלך השנה: שינויי

 190 פחת 

 221 2020בדצמבר   31יתרה ליום 

 1,289 2020בדצמבר  31ות המופחתת ליום יתרת העל

 
 הרכב:
 אלפי ש"ח  2019

  העלות:
 IFRS)כתוצאה מאימוץ לראשונה של  2019בינואר   1ליום  יתרה

16) 
 - 

 1,510  ך השנה תוספות במהל

 1,510  2019בדצמבר   31יתרה ליום 

  
  פחת וירידת ערך שנצברו: 

 -  2019בינואר   1יתרה ליום 
  השנה:  מהלךינויים בש

 31  פחת 

 31  2019בדצמבר   31יתרה ליום 

 1,479  2019בדצמבר  31ום יתרת העלות המופחתת לי

 
 התחייבויות בגין חכירות:  .ב

 : הרכב          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלפי ש"ח  2020

 1,482    2020בינואר   1יתרה ליום 
  שינויים במהלך השנה:  

 - תוספות 
 ( 170) ה תשלומים בגין חכיר

 1,312 2020בדצמבר  31ם יתרה ליו

 170 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 
 1,142 יבויות בגין חכירות לזמן ארוך התחי 

 1,312 2020בדצמבר   31ליום  סה"כ יתרה 
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 : )המשך(  גין חכירותם והתחייבויות בנכסי -  10ביאור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רכוש קבוע   -  11ביאור 

 

  
מכונות 

 כלי רכב ד וציו
ים  מחשב

 וציוד 
ריהוט וציוד 

 משרדי
שיפורים 
 סה"כ  במושכר 

 י ש"ח אלפ  

        עלות 
 335 30 71 136 34 64  2020בינואר,  1יתרה ליום 

 111 - 52 59 - -  פות במשך השנה  תוס

        

 446 30 123 195 34 46  2020בדצמבר,  31יום יתרה ל

        
        פחת שנצבר 
 ( 120) (2) (11) (62) (1) (44)  2020נואר, בי 1יתרה ליום 

 (72) (1) (8) (40) (5) (18)  השנה תוספות במשך  

        

 ( 192) (3) (19) ( 102) (6) (62)  2020בדצמבר,  31יתרה ליום 

        
בדצמבר,   31חתת ליום עלות מופ

2020  2 28 93 104 27 254 

מבר,  בדצ  31עלות מופחתת ליום 
2019    20 33 74 60 28 215 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אלפי ש"ח  2019

 IFRSצאה מאימוץ לראשונה של )כתו  2019בינואר   1יתרה ליום 
16) 

 - 

  שינויים במהלך השנה:  
 1,510  ספות תו

 (28) לומים בגין חכירה תש

 1,482  2019בדצמבר  31יתרה ליום 

 170  חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות 
 1,312  לזמן ארוך   התחייבויות בגין חכירות

 1,482  2019צמבר  בד  31ליום  סה"כ יתרה 
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 הלוואות    -  12באור 
 

   איבנק מתאגידאשראי   . א
 

 לשנה.  4.4%ריים + פ של שיעור ריבית בכולל הלוואה מתחדשת לזמן קצר   בנקאי מתאגידהאשראי 
 

 מניות   מבעלי ותהלווא .ב
 

 בדצמבר  31ליום   הלוואותהרת  ית .לחברה הלוואות מעת לעת ללא מועדי פרעון העמידוהחברה  של יות בעלי המנ 
  . פות השוט  ויות ההתחיבה במסגרת נכלל אלפי ש"ח   502בסך של  2019

 
 . 2022במאי  30 ואות לפני ברה את פרעון ההלואשרו בעלי המניות לחברה כי לא ידרשו מהח  2020בחודש נובמבר 

 .טפות ההלוואות כלולות במסגרת ההתחייבויות שאינן שו 2020בדצמבר   31לפיכך ליום 
 

  בגין הון    קרןריבית אל מול   ת הוצאו, בהתאמה  2018 -ו  2019, 2020בשנים   החברה  רשמה  אלה   הלוואות  בגין 
 ש"ח.  אלפי   25  -ו  ח" ש  אלפי   31ש"ח,   אלפי  60עסקאות עם בעל שליטה בסכום של 

 
 להמרה למניות מבעלי מניות הניתנות  ותהלווא .ג

 
וואות המירות אלו כוללות אופציה להמרת ההלוואות  נגזר משובץ. הל   כוללהלוואות ההמירות מהוות חלק מחוזה ה

ה לסוף  למניות  עד  החברה  הנהלת  להערכת  משתנה.  מההמרה  כתוצאה  שיונפקו  המניות  כמות  לפיה  חברה, 
ני ההלוואות יבחרו בהמרה,הינו קבוע ומוערך  , שווי המניות שיונפקו במידה שנות 2020ת  ישי של שנרבעון השל ה

ס בעת המרה למניות  , שהינו שיעור ההטבה לעומת שווי גיו25%-הנקובה מוכפלת ב ואה ועוד הריביתההלובסכום 
בספטמבר    30   םיושב עד ל ההמרה חו  החברה, כפי שנכלל בהסכם. השווי ההוגן של ההלוואות,שכלל את אופצית

 הצפוי ובאופן ייחסי על פני צפי מועד ההמרה.  בהתאם לשווי המניות  2020
הגבוהה של קיום    חתימה על הסכם המיזוג עם החברה הציבורית ובעקבות הסבירות, בעקבות ה2020 שנת בסוף

לשווי חברה   אות בהתאםמרת ההלווחודש מיום מתן ההלוואה,למלווים יש זכות לה 24יעברו ו  במידההתרחיש ש
י  חיצוני, את השווווי , העריכה החברה,באמצעות מעריך ש2019ת החברה לשנת על מכירו  5שנקבע לפי מכפיל 

 התאם לשווי השוק של מניות החברה.ההוגן הכולל של ההלוואות ההמירות כולל אופציית ההמרה,ב
ווי מניה לפיה גייסה החברה הון  בהתאם לש  2020צמבר בד 31מעריך השווי העריך את שווי מניות החברה ליום 

 למניה.   ש"ח 317, בסך של  2021נת  בתחילת ש 
לכך ההלוהשוויתרת    ,בהתאם  של  ההוגן  ההמירות  י  המניות  ואות  ההמרהכוללות  המבעלי  רכיב  ו  נכלל   ,את 

  1,964ך של  ס  .ש"ח אלפי    3,168לפי שווי הוגן בסך של     2020בדצמבר    31כהתחיבויות בדוחות הכספיים  ליום  
 . 2020בדצמבר   31לשנה שנסתיימה ביום נכלל בהוצאות המימון של החברה   ש"חאלפי 
 (. 2)ב' 23אור הלוואות ההמירות  ראה בר לפירוט תנאי הבקש

 
 דחיית מועדי פירעון של הלוואות מבעלי מניות   .ד

 
לק מבעלי המניות שנתנו הלוואה לחברה אישרו  לדחות ח  2020נובמבר    ב', בחודש23למפורט בבאור    בהתאם 

אלפי ש"ח נכללו   2,233ם לכך הלוואות בסך של  . בהתא 2022מאי    חודש ל   את מועדי הפרעון של ההלוואות עד 
 אלפי ₪ נכללו במסגרת ההתחייבויות השוטפות.  935התחייבויות שאינן שוטפות והלוואות בסף  ה במסגרת  

 
 זכאים אחרים  -  13באור 

               
 בדצמבר  31ליום   
  2020 2019 
 אלפי ש"ח   

 857   872    שכר  בגין עובדים ומוסדות  
 203   315    הפרשה לחופשה והבראה

 29   265    הוצאות לשלם
 103   -    אחרים

    
    1,452   1,192 
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 הכנסות    -  14באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 לפי ש"חא  

    
 2,274  3,967  5,915  ממכירות מוצרים ומתן שירותים

 
 מסך הכנסות החברה:  10%-נסות מהן גבוהות מאשר ההכ מלקוחות סות. הכנב 
  

 בדצמבר  31ה ביום לשנה שהסתיימ  

 2020 9201 8201 

 א ל פי  ש "ח  

 -  419  -  לקוח א'  

 1,624  1,219  2,531 לקוח ב' 

 -  584  -  לקוח ג' 

 370  -  -  לקוח ד' 

 -  -  1,645  לקוח ה' 

 1,994  2,222  4,176  "כ  סה

 . מהותיים  ללקוחות בקשר  א' 6 ביאור ראה )*( 
 

   ההכנסותעלות  -  15באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

    
 309  461  370  ינואר ב  1מלאי ליום  

 901  1,095  1,879  שכר עבודה ונלוות
 458  1,173  1,730  יםקניות רכיב

 31  72  101  עבודות חוץ 
 43  -  44  ותתשלום מבוסס מני          
 81  85  59  שכירות ואחזקת משרד            

 18  37  80  הוצאות פחת
 ( 461) ( 370) ( 1,355) בדצמבר  31לאי ליום  מ 

    

  2,908  2,553  1,380 
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   מחקר ופיתוחהוצאות   -  16באור 
 

 בדצמבר  31יום לשנה שנסתיימה ב  

 2020 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

    
 1,428  2,031  3,177  ונלוות  משכורות 

 100  89  190  חומרי גלם 
 -  -  110  ת בוסס מניותשלום מ

 342  175  11  קבלני משנה ויעוץ 
 63  88  233  אחרות 

  3,721  2,383  1,933 
בגין  רשות החדשנות  ת תתפומהשתקבולים   בניכוי 

 -  ( 363) ( 1,112) להלן(  25 אור ב )ראה  אוטאר פרוייקט
בהתחייבויות בגין מענקים ממשלתיים   שינוי 

 מרשות לחדשנות  
 
(297 ) 

 
(1,180 ) 

 
 42 

    

 2,312 840 1,975 

 
 ושיווק  מכירה הוצאות   -  17באור 

 
 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 ש"ח  אלפי 

 13  153  409  ורות ונלוות משכ
 -  79 317  מניות מבוסס   תשלום

 -  -  15  יעוץ
 -  9  13   ואחזקה דירה   שכר

 1  4  18  פחת  הוצאות 

    

  772  245  14 

 
 
 
 

 לה וכלליות הוצאות הנה   -  18באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 "חאלפי ש 

 436  492  771  ונלוות  ת משכורו
 23  80  73  דירה ואחזקה   שכר

 5  10  31  חתפ  הוצאות 
 104  123  649  מקצועיים וביטוחים   שירותים 

 67  93  51   אחרות

    

  1,575  798  635 
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 צאות מימון, נטוהו  -  19באור 
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 2020 2019 2018 

 "חשלפי  א  

    וןהכנסות מימ 

 הפרשי שערהכנסות 
  -   -   9 

   -   -   9 

    ון הוצאות מימ 
 (14)  (22)  (44)  ועמלות בנקיםהוצאות ריבית בגין הלוואות 

 -   (13)  (66)  ערת הפרשי ש הוצאו
 (27)  (33)  (60)   לוואות בעליםהוצאות ריבית והצמדה מה 

ל בגין עדכון מרכיב ההטבה ש הוצאות ריבית 
 -   (93)  (1,964)  ואות המירות והל

שינוי בהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים  
 (175)  (142)  (152)  ובע מערך הזמן הנ

 -   (11)  ( 7)  גדרת ריבית בגין התחייבות נטו של הטבה מו 
 -   -   ( 9)  ריבית למס הכנסה

 -   ( 8)  (43)  צאות מימון בגין חכירההו 

  (2,345)   (322)  (216) 

    
 (207)  (322)  (2,345)   הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד 

 
 מסים על ההכנסה   -  20באור 

 
 חברה סביבת המס בה פועלת ה רטים בדברפ . א

 
 . 23%ואילך הינו  2018רות שחל משנת  החב שיעור מס

 
 נכסי והתחייבויות מסים נדחים . ב 
 

מאחר    סיםמבנכסי    הכירהא  ל  רההחב האמורות  ההפסד  יתרות  בגין  צפוי  הסכומים    וניצולנדחים  אינו 
 אות. בשנים הב  בעתיד הנראה לעין ובשל אי הוודאות באשר לקיום ההכנסה החייבת

 
 שומות מס .ג 
 

 .2015כסופיות עד וכולל שנת המס  לחברה שומות מס הנחשבות  
 
 

 הפסדים מועברים . ד 
 

 "ח. ש ון מילי 5 –בסך כ  עברהלחברה הפסד עסקי לה
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 מכשירים פיננסיים -  21באור 
 

 כללי . א
 

 לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים:   חשופה חברהה

 אשראי סיכון  •

 ון נזילות סיכ •

 וסיכון מחיר אחר( )הכולל סיכון מטבע, סיכון ריבית  סיכון שוק •
 

ונים שלעיל, מטרות החברה,  ד מהסיכ חה לכל אהחברבבאור זה ניתן מידע כמותי ואיכותי בדבר החשיפה של  
 יהול של הסיכון.  מדיניות ותהליכים לגבי מדידה ונ 

 
ולפיק לניהול הסיכונים של החברה  ומנכ"ל החברה, המדווחים  וח עליה מהאחריות  בידי סמנכ"ל הכספים  צויה 

 רקטוריון החברה באופן שוטף.לדי 
 

ב  גובשה  ניהול הסיכונים של החברה  ו כדי  מדיניות  את  ללזהות  לקבוע  נתח  החברה,  בפני  הסיכונים העומדים 
הול הסיכונים  שיטות לניים ובקרות ולפקח על הסיכונים והעמידה בהגבלות. המדיניות וההגבלות הולמות לסיכונ 

 תנאי השוק ובפעילות החברה.  נסקרות באופן שוטף בכדי לשקף שינויים ב

 
 סיכון אשראי .ב

 
להפס  סיכון  הוא  אשראי  כססיכון  שיגרד  יעמוד  לחברה    םפי  לא  פיננסי  למכשיר  שכנגד  צד  או  לקוח  באם 

 קעות במכשירי חוב. ים וכן השיו החוזיות, והוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרבהתחייבויות 
                     

 חשיפה לסיכון אשראי                    
ת. החשיפה המרבית לסיכון האשראי  י המרביא פת האשרחשי הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את

 מן: בתאריך הדיווח, היתה כדלק

 
 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 הערך בספרים  

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

   
 1,136  1,769  קוחות  ל

 263  632  חייבים אחרים  
 492  529  ם מזומנים ושווי מזומני

  2,930  1,891 

 ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים והשקעות אחרות. לות בסעיפים מזומנים  להיתרות לעיל נכ            
 

 ן נזילותסיכו .ג
 

  חברה יבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן. גישת הלא תוכל לעמוד במחו   חברהסיכון נזילות הוא הסיכון שה
הנזי  סיכוני  להבטיח, לות  לניהול  היא  המספקת  שלה  הנזילות  מידת  את  הניתן,  בהתחייבויותיה   ככל    לעמידה 

 ם או פגיעה במוניטין. לתי רצוייבמועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים ב
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 ( )המשך מכשירים פיננסיים -  21באור 
 סיכוני שוק .ד

 
חוץ,    סיכון כגון שערי חליפין של מטבע  שיעורי  ים לצרכן,  רהמחי מדד  שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, 

הכנסו על  ישפיעו  הוניים,  מכשירים  של  ומחירים  ע   חברההוהוצאות  ת  ריבית  במכשירים  או  החזקותיה  ערך  ל 
במסגרת פרמטרים מקובלים,  פיננסיים. מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק  

 תוך כדי מיקסום התשואה. 

 
 ץ סיכוני מדד ומטבע חו .1
 
לסיכ  חברהה בגין  חשופה  מטבע  ממטבע  עסקאותון  השונים  במטבעות    . חברההשל  ההצגה    הנקובות 
 מגדרת את חשיפתה לסיכוני מטבע ומדד.  אינה חברהה

 
 החשיפה לסיכון מדד ומטבע חוץ  .2

   חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן:לסיכון מדד ומטבע  חברה חשיפת ה
 

 2020בדצמבר   31ליום  

לא  שקל  
 "כ סה דולר ד וצמ

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  

    נכסים:
 529  64  465  וי מזומנים מזומנים ושו 

 1,769  306  1,463    לקוחות  
 648  -  648    חייבים אחרים  

  2,576  370  2,946 
    התחייבויות: 
 ( 753) -  ( 753) אשראי בנקאי 

 ( 450) -  ( 450) יות מבעלי מנ הלואות  
 ( 823) -  ( 823) ונותני שירותים   ספקים 
 ( 1,452) -  ( 1,452) אחרים זכאים  

מרשות  מענקים ממשלתיים  בויות בגין  תחיי ה 
 ( 1,175) ( 1,175) -  חדשנות ה 

 (3,478 ) (1,175 ) (4,653 ) 
    

 ( 1,707) ( 805) ( 902) סה"כ חשיפה בדוח על המצב הכספי        

 
 2019בדצמבר   31ליום  

לא  שקל  
 סה"כ  דולר צמוד 

 פי ש"ח אל  פי ש"ח אל  אלפי ש"ח  

    נכסים:
 492  118  374  מזומנים ושווי מזומנים 

 1,136  584  552  לקוחות   
 280  -  280  ם   חייבים אחרי 

  1,206  702  1,908 
    התחייבויות: 

 ( 391) - ( 391) קאי אשראי בנ 
 ( 502) - ( 502) הלואות מבעלי מניות 

 ( 1,065) ( 1,065) - המירות למניות הלואות  
 ( 316) (8) ( 308) ונותני שירותים   פקים ס 

 ( 1,192) -  ( 1,192) אחרים זכאים  
לתיים מרשות  מענקים ממש תחייבויות בגין  ה 

 ( 1,205) ( 1,205) -  החדשנות 

 (2,393 ) (2,278 ) (4,671 ) 
    

 ( 2,763) ( 1,576) ( 1,187) פה בדוח על המצב הכספי סה"כ חשי       
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 משך( )היננסייםמכשירים פ -  21באור 

 
 נתונים בדבר מדדי המחירים לצרכן ושערי החליפין המשמעותיים: להלן    

 בדצמבר  31ליום  לשנה שהסתיימה ביום 

 2020 2019 2020 2019 

 שער הספוט במועד הדיווח  % השינוי 

 125.06 124.19 0.60 ( 0.70) ( 2002ס  לצרכן בנקודות )על בסי   המחיריםמדד  

     

 3.456 3.215 ( 7.79) ( 6.97) של הדולר  שער החליפין 

     

 
 

 הלוואות המירות למניות החברה  –החשיפה לסיכון שווי מניות החברה   .3
 

רה אשר נכללו  ב משינוי מחיר מניות החברה בגין הלוואות המירות למניות החהחברה חשופה לסיכונים הנובעים  
 . כיב ההמרהבשווי הוגן כולל ר 2020בדצמבר  31 ליום  ות הכספייםבדוח 

 .(2ב') 23ג' ובאור 12  ראה גם באור

 
 ושעבודים  תלויות   התחייבויותהתקשרויות     -  22אור ב
 

 התקשרויות          
            

משנת   .א משכורת  2019החל  הכוללים  חדשים  שכר  הסכמי  מפתח  עובדי  מספר  עם  החברה  חתמה  או    13, 
משך שנה קלנדרית מלאה.  דה והם עבדו בבונוס במיוע אחת לשנה. העובדים יהיו זכאים לקב  ם ונוסים בסכוב

    הפרשה בגין הסכמים אלו.ה רשמ החברה   2020בדצמבר  31נכון ליום 
 
שנים    5. ההסכם הינו לתקופה של  משרדים  של  חכירה  בהסכם  ברה הח  התקשרה  2019  באוגוסט  18  ביום .ב

 שלוש שנים נוספות.ל ארכה של ההסכםית הבנוסף לאופצ
 

אלפי ש"ח. בנוסף, העמידו    78פקדון בסכום של    העמידה  ברההח  לפי ההסכם   יות החברהלהבטחת התחייבו
מנהלי הינם  אשר  מניות,  בעלי  כל   שני  לכיסוי  אישית  ערבות  כתב  להבטחת  החברה,  הקשורות  ההוצאות  ל 

 התחייבויות החברה לפי ההסכם.
       

, אשר הינה חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך  עין שלישית רה החברה עם  ש תקה  2020אוגוסט  ב  31ביום   .ג
אביב מועד    בתל  באותו  השימורשנסחרה  לצורך  ברשימת  החברות.  בין  מיזוג  הסכם    26ביום    ,בחינת 
ע  ,2020באוקטובר   החברה  שלישית  עי ם  התקשרה  מניו  בהסכם   ן  החלפת  של  דרך  על  מותנה  ת  הקצאה 
ל  סעיף  בהתאם  "ה  כ103הוראות  ההקצאה",  )"הסכם  חדש[  ]נוסח  הכנסה  מס  המיזוגלפקודת  או  סכם   "

ו ההקצאה"  ה-"עסקת  אשר  העניין(,  לפי  הכנסה",  מס  פיו  "פקודת  על  העסקה  כפופה  הייתה  שלמת 
קה  לאישור העסעין שלישית  י המניות של  אישור אסיפת בעליהם  להתקיימות תנאים מתלים שנקבעו בו, בינ 

 . ות הכרוכות בהוהעסקא
 

אשר תהוונה, לאחר    עין שלישיתתקצה לבעלי מניות החברה מניות של    עין שלישיתעל פי הסכם ההקצאה,  
 , בדילול מלא )"מניות התמורה"(.   שלישית עין יות המונפק שלמהון המנ  70.98%הקצאתן,  

ימוש  מל  ופציה הניתנים"( כתבי א ה, יוקצו ליזמי העסקה )"יזמי העסקהצאת מניות התמורר הקבסמוך לאח
עין  מהונה המונפק והנפרע של    4%שתהוונה במועד הקצאת כתבי האופציה    עין שלישיתלמניות רגילות של  

 א )"מניות יזמי העסקה"(.  , בדילול מלשלישית
   עין שלישית זמי העסקה( תקצה  התמורה ומניות ייות  מיד לאחר מועד השלמת העסקה )לרבות הקצאת מנ

בעין  (  החברהלשני מנהלים )מיועדים מטעם    עין שלישיתיות רגילות של  נ למיתנים למימוש  אופציה הנכתבי  
, בדילול  שלישיתמהון המניות המונפק של    5%עד    )"המנהלים"(, בשיעור המהווה לאחר הקצאתן  שלישית

 ם"(. ות המנהלילפקודת מס הכנסה )"מני  102פי סעיף ת הקצאת מניות ל תכני מלא, וזאת במסגרת  
 

נקבע כי במהלך התקופה שתחילתה עם חתימת ההסכם וסיומה במועד ההשלמה    הסכם ההקצאה  במסגרת
)"תקופ המוקדם  לפי  ההקצאה,  הסכם  סיום  במועד  כי  או  היתר,  בין  הצדדים,  התחייבו  הביניים"(  עין  ת 

הקצאת מניות  מועברות ו)בד בבד ומיד לפני העברת המניות ה  ך שבמועד ההשלמהם לכתפעל לגרו  שלישית
תהיה  ה הסדר    שלישית ין  ע תמורה(  הליך  באמצעות  וזאת  וזכויות  התחייבויות  חובות,  נכסים,  מכל  ריקה 

 )"הסדר הנושים"(. 2018-פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח  לחוק חדלות 322בהתאם להוראות סעיף 
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 ( )המשךושעבודים  תלויות   ויותהתחייבתקשרויות  ה   -  22אור ב
 

ם הבאים  כפופות, בין היתר, להתקיימות התנאים המתלייו  ה סכם המיזוג  ים להשלים את הד הצד  ויותהתחייב
 ימים ממועד חתימת הסכם המיזוג )"המועד האחרון"(:  120בתוך 

להעברת • הנוגע  לגבי פטור מתשלום מס  רשויות המיסים  אישור  מניות החברה המועברות    קבלת 
 ה; סהכנ  ת מסכ' לפקוד103בהתאם לסעיף   לעין שלישית

עין  בעל השליטה ב לרבות כלפי    עין שלישיתשל  ד יתרת התחייבויות  ו ההשלמה, תעמנכון למועד   •
ו/או תאגידים בשליטתו )"בעל השליטה"(, ולרבות בגין יתרת הלוואות בעלים שהעמיד ו/או  שלישית  

א ל של   ל סךדמי ניהול שטרם שולמו, תעמוד במועד ההשלמה ע יתרתו/או בגין   לעין שלישיתיעמיד  
 החוב"(; פת מע"מ, אם וככל שחל על פי דין )"סכום יתרת ס יון ש"ח בתומיל 2-יותר מ

 קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של מניות התמורה;  •

 זוג; לא יהיה תלוי ועומד הליך משפטי בקשר עם ביצוע העסקאות נשוא הסכם המי •

ב  • ויועצים  עובדים  משרה  לנושאי  מניות  הקצאת  תכנית  מ   102ף  ילסע  התאםאימוץ  ס לפקודת 
 ד או בסמוך לאחר מועד ההשלמה; ול רווח הון, שעל פיה יוקצו מניות המנהלים מי להכנסה במס 

כנדרש על פי כל    שלישיתאישור העסקאות נשוא הסכם ההקצאה על ידי המוסדות המוסמכים של   •
 ביצוע הפעולות הבאות: דין, לרבות ל

מניות    ל. מובהר כיהתאם לאמור לעי ב עים  לניצביצוע ההקצאה הפרטית של מניות התמורה   •
ניירו וכן תהיינה כפופות  1968-ת ערך, התשכ"חהתמורה תהיינה חסומות בהתאם לחוק   ,

 כ לפקודת מס הכנסה.  103למגבלות שונות כמפורט בסעיף  

יזמי העסקה כמפורט לעיל מיד לאחר הקצאת מניות  ביצוע הקצאה ליזמי העסקה של מניות   •
   ם. התמורה לניצעי

 מפורט לעיל מיד לאחר המיזוג. כות המנהלים  ה פרטית של מני אהקצ •

של   • שמה  עם  שלישיתן  עישינוי  מראש  בתאום  החברות  רשם  ידי  על  יאושר  אשר  לשם   ,
המיידי    החברה, ובלבד שהחברה נתנה הסכמתה לשם החלופי כאמור עובר לפרסום הדוח

 בדבר זימון האסיפה שתאשר את העסקה. 

וזאת במקום כל הדירקטורים    שתקבע החברהפר ובזהות כפי  סם במטורימינויים של דירק •
קטורים החיצוניים שימשיכו לכהן בתפקידם וזאת ככל שלא סיימו את  המכהנים, למעט הדיר

, למעט  שלישית  בעין תפקידם עד מועד ההשלמה, וכן סיום כהונתם של כל נושאי המשרה  
 . ה רהחבעל ידי  בעין שלישיתאלו שיתבקשו להיוותר 

ל זה לנושאי  , כפי שיהיו מעת לעת, ובכלין שלישיתעבשיפוי לנושאי המשרה  הענקת כתבי   •
המכהנים   במועד    שלישיתהמשרה  שימונו  אלו  לרבות  המיזוג,  הסכם  חתימת  במועד 

 ההשלמה ולרבות נושאי משרה שהנם בעלי שליטה. 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה מסוג    העין השלישית  ותתקשרה •
RUN OFFעין שלישית. ה שהינם בעלי שליטה ו/או בעלי עניין ב ר , לרבות נושאי מש 

 . העין שלישיתהעתידי( של לבין מנכ"ל החברה כמנכ"ל ) העין שלישיתאישור התקשרות בין  •

 . גתממוזה החבר השינוי מדיניות התגמול של  •
 

בין הצדדים כי החברה  נחתמה תוספת שניה להסכם ההקצאה במסגרתה הוסכם  ,  2021רואר  בפב   20ביום  
תפנה לקבלת אישור הסדר נושים וכי האמור לא יהווה תנאי מתלה להשלמת עסקת ההקצאה וכן סכום    לא

מסך יפחת  לא  במסגרת    6.7של    הגיוס,  בנוסף  המינימלי"(.  )"הגיוס  ש"ח  האמורה  השספת  התומיליון  ניה 
ליום  הוא עד  המתלים  התנאים  להתקיימות  האחרון  המועד  ב 2021  במרץ  31רך  כי  יצוין,  עוד    20ום  י. 

( לתקנות החברות  2)1, בהתאם לתקנה  העין השלישית,אישרו וועדת הביקורת ודירקטוריון    2021בפברואר  
  השלישית  העיןזקותיה של החלוא ת מ , תוספת להסכם רכיש2000-בעסקאות עם בעלי ענין(, התש"ס )הקלות 

או  יעקב  מר  בחברה  השליטה  בעל  ידי  על  בנות  פרטית בחברות  חברה  באמצעות  המלאה    פק,  בבעלותו 
שאושר במסגרת האסיפה האמורה )"הסכם רכישת החברות הבנות"( לפיה, יוענקו לחברה בטוחות לתקופה  

עד  ש בש   10ל  תאגיד  ו/או  אופק  יעקב  מר  ידי  על  לרבות  לליט שנים  של  הבתו  חשיפות  )ככל  טחת  החברה 
 ן ארה"ב. הוריזולחברת הבת שתהיינה( בקשר עם חוב החברה ל

ג' בקשר לגיוס ההון של העין  26ד' ראה גם באור  26ראה באור    2021במרץ    31מיזוג ביום  הבקשר להשלמת  
 ת הסכם המיזוג. השלישית שבוצע סמוך להשלמ 

 
  29  -ש"ח מ  מ'   2.5  –כולל של כ    סכמים לגיוס סךה   על  ברהחתמה הח  2020בחודשים ספטמבר ואוקטובר   .ד

ל  25  משקיעים שונים )בטווח שבין  אלפי ש"ח,    176י ש"ח להשקעה(. כאשר סך של  פ אל  390  -אלפי ש"ח 
 Simple Agreement forך של  משקיעים קיימים. תנאי הסכמי ההשקעות לעיל הינם בדר  2הושקע על ידי  

Future Equity    להלן(-  SAFE   ) סך ההשקעה למניות של החברה , בקרות אחד    לזכות המרה של  רהבתמו
 :מהאירועים הבאים
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 ( )המשךושעבודים  תלויות   ויותהתחייבות  יתקשרוה   -  22אור ב
 

על   .1 העולה  בסכום  בחברה  גיוס  סבב  של  לחברה    1במקרה  החברה  מיזוג  של  במקרה  או  דולר,  מיליון 
מיליון ש"ח    55   חברה לפי שווי גיוס, כנמוך מבין סך שלת הלמניו  ציבורית, ההשקעה תומר באופן אוטומטי 

 . 20%הגיוס בהנחה של   שווי שיקבע בסבב לבין
 

אירוע הנזלה כפי שהוגדר בהסכ .2 אירועבקרות  או שינוי שליטה, טרם  יהיו  1כמתואר בסעיף    ם, הנפקה   ,
רה של  לפי שווי חב  ות רגילותהמשקיעים זכאים לבחור בין קבלת החזר השקעתם במזומן לבין המרה למני 

 מיליון ש"ח.  55
 

ה זכאי להחזר ההשקעה בעדיפות  יהמרה תפקע והמשקיע יה טרם אירוע זכות הוק,  במקרה של אירוע פיר .3
 בעלי המניות.  על יתר 

 
יהיו המשקיעים זכאים לבחור בין  ,  1-3בסעיפים    חודשים, טרם התקיימו האירועים   12במקרה של חלוף    .4

 . ש"ח מיליון 55ת לפי שווי חברה של  ן לבין המרה למניות רגילועתם במזומ השק קבלת החזר  
 
מידה ולא יהיה מיזוג  בכי  אלפי ש"ח    1,868הילוו לחברה סך של    אישרו מלווים אשר  2020בחודש נובמבר   .5

וזאת במידה ויחליטו שלא להמיר את ההלוואות    2022ביוני    30  -הם ידחו את מועד החזר ההלוואות עד ה
  569שוטפות וסך של  ינן  ח נכלל במסגרת ההתחייבויות שא אלפי ש"   1,868ך של  סלכך,  ת. בהתאם  למניו 

 ההתחייבויות השוטפות.  תאלפי ש"ח נכלל במסגר 
 

  להשיב   להידרש  עשויה  החברה  כי  העובדה  לאור   וזאת  פיננסית  כהתחייבות  המלא   ןבסכומ  הלוואות אלו סווגו
  בכל   שהתרחל   העשויים   , בשליטתה  שאינם  אירועים  בקרות,  מניות  של  ועהקב  לא  מותבכ   או  במזומן,  זה  סכום

   .עת
   ה.חברהלמניות   ו ההלוואותהומר ין שלישית, ובהתאם עהושלם המיזוג בין החברה ל  2021מרץ  ב 31יום  ב

 
 וערבויות שעבודים 

 
נפרע ועל המוניטין שלה וזאת לטובת  ות הבלתי החברה רשמה שעבוד ראשון מדרגה ראשונה על כל הון המני .ה

 קאי. בנוסף רשמה החברה אגרת חוב לטובת התאגיד.  קבלת מהתאגיד הבנרה מ החבהבטחת אשראי אשר  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   מבע"ויז'ן ת'ירד איי 
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
 2020בדצמבר   31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 32 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  -  23באור 
 

 : חברהאנשי מפתח ניהוליים המועסקים בל  הוצאות שכר . א

 
 :למניות החברה של בעלי עניין  המירותו רגילות  הלוואות בדבר נוספים רטיםפ .ב
 

מניות   . 1 הלוו   העמידו בעלי  במהלךלחברה  פעילות   אות  לצורך  פרטי ה   ההשנים  בדבר  לפרטים  שוטפת, 
 .עיל ב' ל12ההלוואות ראה ביאור  

 
 :למניות  להמרה  הניתנות  ות מני   מבעלי  לוואות ה  .2
 

הלוואות בסכום   , החברה "ל  מנכ  גם  הינו   מהם   אחד   אשר   , מניות   עליב   ארבעה   העמידו ,  2019  ת שנ  במהלך
 ההלוואות .  לשנה  5%  של   בשיעור   ריבית   ונושאת   רלדול    דות צמו    ההלוואות .  דולר   אלפי   300-כ   של   כולל  

 : הבאים   במקרים רית ט וולנ זכות להמרה   למלווה   מעניקות
 
ההלו  24עברו      (  1)  מתן  מיום  המ ו חודשים  יהיה  כזה  במקרה  של אה,  חברה  שווי  לפי  להמרה  זכאי  לווה 

  .2019על ההכנסות  של החברה לשנת   5מכפיל 
 
אלפי דולר, יהיה המלווה   300  -מבצעת גיוס הון של למעלה מ   ים והחברה חודש  24במידה ולא עברו   (2)

 ממחיר הגיוס.   20%הנחה בשיעור של   מחיר המרה הכולל ב  תו אזכאי להמיר את הלוו 
 

לבצע המרה למניות לפי   או  הלוואות לפרעון  או המלווים  ם לפת שליטה, זכאי במידה ומבוצעת עסקת הח  (3)
 העברת השליטה.   דולר, טרםמיליון   7שווי חברה מקסימלי של 

 
 ותהלווא ה   יומרו  סקת המיזוג תתממש ה וע ד המתוכננת, במי  הקצאההג', בדבר עסקת    26בהתאם לאמור בביאור  

 .צאה ק ה ה   עסקתטרם   למניות 

 
ההלוואות    2020בדצמבר    31ליום    נכון       המניות    ההמירות יתרת   נרשמה   בגינה "ח,  ש  אלפי   3,168הינה  מבעלי 

 .2020  שנת   במהלך "ח, ש   אלפי  1,964 של   בסכום   המרהה   מרכיב  ןבגי  ן מימו  הוצאת 
 

, הם ג' לעיל 22אור  י בב כי במידה ולא יהיה מיזוג, כמפורט  לי המניות לעיל,  בעק  ל ח, אישרו  2020בחודש נובמבר  
 ד'.12ראה גם באור  .  2022 מאי רים לחברה  לדחות את מועד פרעון ההלוואה על לחודש  מאש 

 
מרץ   ב  הושלם   2021בחודש  עין המיזוג  חברת  למניות  ההלוואות  כלל  הומרו  ובהתאם  שלישית,  לעין  החברה  ין 

 שלישית.
 

 : בונוס לדירקטור סכמיה .ג
 

החברה   2019  באוקטובר   13ביום   בונו  חתמה  הסכם  דירקטור  להסכם  עם  בהתאם  הצלחה.  מבוססי  סים 
 : כלהלן יהיה זכאי  דירקטורשנחתם ה

 
)ראה להלן  ל תקבולים שהתקבלו מפרויקט המאגד  מכ  1.5%ל  הדירקטור יהיה זכאי לבונוס בשיעור ש .1

ומעב  750עד  (  24ביאור   ש"ח.  זכאי  לסכ   ראלפי  יהיה  זה  של  ום  בגובה  למענק    1%הדירקטור 
 . ם מהתקבולי

זכאי .2 יהיה  של    הדירקטור  בשיעור  עד    1.5%לבונוס  ההכנסות  שהתקבלו    750מכל  ש"ח,  אלפי 
מל התמונה  עיבוד  בתחום  חדשים  ביטחומפרויקטים  זכאי  קוח  יהיה  זה  לסכום  ומעבר  מרכזי.  ני 

 מהתקבולים.  1%הדירקטור למענק בגובה של 
לבדירקה .3 זכאי  יהיה  של  טור  בשיעור  עד    3.5%ונוס  ההכנסות  שהתקבלו   750מכל  ש"ח,    אלפי 

מפרויקטים חדשים בתחום הרובוטיקה עם שלשה לקוחות ביטחוניים בישראל. ומעבר לסכום זה יהיה  
   מהתקבולים.  2.5%בגובה של ור למענק זכאי הדירקט 

         
 
 

 בדצמבר  31סתיימה ביום לשנה שנ םמספר אנשי  

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

 לפי ש"ח א "ח י ש אלפ אלפי ש"ח     

       

 879   934   610   3   3   2   בעלי ענין המועסקים בתאגיד   



   מבע"ויז'ן ת'ירד איי 
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(

 
 2020בדצמבר   31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 33 

 )המשך( ים קשור   עסקאות עם בעלי עניין וצדדים   -  23באור  
 

    לעיל.   א' 22אור  ונוס לדירקטור, ראה ב ב  בדבר 
אלו    2020בדצמבר    31  יוםב הסכמים  בגין  הפרשה  החברה  ביוםאלפי    15רשמה  ובהתאמה    31  ש"ח 

 אלפי ש"ח.  13 -בסך של כ  לוא  הסכמים בגין  הפרשהרשמה החברה   2019בדצמבר  
 

 ערבויות: .ד
 

 הבטחת התחייבויות החברה בהסכם שכירותמבעלי המניות  ל   ייםנלפרטים בדבר כתב ערבות אישית שהעמידו ש
 ב'.22אה באור ר 

 
 הון וקרנות   -  24ור בא

 

 
  בכתבי אופציות ליועצים ועובדים תנועה במהלך השנה  .ג 

 
נויים  מוש שלהן ואת השייות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המ ת את מספר האופצי ולל כלהלן טבלה ה . 1

 שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים:
 

     בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2020 2019      

      מספר כתבי האופציות   פציות כתבי האו מספר  

      0,2201  14,129  כתבי אופציות למניות לתחילת השנה
        

      3,909  1,120  כתבי אופציות למניות שהוענקו במהלך השנה 
        

      -  ( 125) במהלך השנה  כתבי אופציות שמומשו 
        

      -  ( 175) שנה כתבי אופציות שחולטו במהלך ה 

        

      14,129  14,949  כתבי אופציות למניות לסוף השנה

        

      10,220  6911,7  מניות אשר ניתנות למימוש לסוף השנה כתבי אופציות ל

        
 
 
 
 
 
 

 הון רשום: . א

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 מספר מניות מספר מניות 

   
 1,000,000 1,000,000 ש"ח ערך נקוב  0.01לות בנות  מניות רגי

 
   

   :ונפרע הון מונפק .ב

 ון המניותה ת ומספר המני 

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31 ליום 

 2020 2019 2020 2019 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  מספר מניות ניות  מספר מ 

     
 2 2 177,139 177,264 ש"ח ע.נ. שנפרעו במלואן  0.01מניות רגילות בנות  
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 )המשך(  הון וקרנות - 24באור 
 
 . "ל התפעול סמנכל הצי כתבי אופ  10,220העניקה החברה   2017יולי  חודש   במהלך. 2

 אופציה:  התנאי כתבי    להלן . א

הניתן למימוש למניה  ב אופציהש"ח לכל כת 0.01 והינ מחיר המימוש של כל כתבי אופציה המוצעים  •
 ה.  ר רגילה של החב

 שנים ממועד הקצאת כתבי האופציה.  10הסופי של כל כתבי האופציה הוא בתום  מועד הפקיעה •
 ן מידי. למימוש באופ   ניתנותאופציות ה •

 מועד מימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות: ב •
ש את כתבי האופציה תמורת מלוא מחיר המימוש  : הניצע יוכל לממאמל  מימוש במחיר ▪

 . ל כתבי האופציהש
רק    ▪ אלא  האופציה,  מכתבי  הנובעות  המניות  מלוא  לניצע  יוקצו  לא  נטו:  מימוש  מנגנון 

 ספי הגלום בכתב האופציה. ההטבה הכ  כמות המשקפת את סכום
 : ניתו הה נתונים ששימשו  בקביעת השווי ההוגן של האופציה להלן .ב

 
ההו השווי    מעריך )בש"ח( מניה מחיר שסבבי  סבורים    מהווים   2017בשנת    קעה שהחברה 

החברה.    אינדיקציה  של  ההוגן  המניה    בהתאם לשוויה  של  ההוגן  השווי 
   .ש"ח 67  -בכ נאמד

 . "חש  0.01 מימוש   מחיר
 0% הדיבידנד  שיעור

 . יםיעונ רב 4 - למימוש מידי והיתרה ב  עומדות 33%   ההבשלה תקופת
 שנים  10 פציה  חיי האו  משך

 . 1.9% - 1.7% סיכון  תחסר ריבית
 . 47% - 40% תקן   סטיית

 
 . לדירקטור הכתבי אופצי 3,909העניקה החברה   2019  אוקטובר חודשבמהלך  .3

 
 פציה:  תנאי כתבי או  להלן .א

  שומימ ל  הניתן  ש"ח לכל כתב אופציה   35.10אופציה המוצעים הינו  היר המימוש של כל כתבי  מח •
 .  ת אח רגילה למניה

 ם ממועד הקצאת כתבי האופציה. שני 10וא בתום ה מועד הפקיעה הסופי של כל כתבי האופציה  •

 רבעוניים.   12-והיתרה ב 33%לאחר שנה   האופציות עומדות למימוש •

 פציה ניתן לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות: כתבי האו  במועד מימוש •
מורת מלוא מחיר המימוש  ת כתבי האופציה תאמש  מימוש במחיר מלא: הניצע יוכל למ ▪

 של כתבי האופציה. 
נטונמ  ▪ מימוש  רק  גנון  אלא  האופציה,  מכתבי  הנובעות  המניות  מלוא  לניצע  יוקצו  לא   :

 ציה. בכתב האופכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום 
 

 ההונית:  האופציהלהלן נתונים ששימשו בקביעת השווי ההוגן של  .ב
 

לשוויה    האינדיקצי  מהוויםהחברה סבורים שסבבי השקעה  ו  השווי  מעריך "ח(ש )ב מניה מחיר
ש"ח.    176  -בכהמניה נאמד    של   ההוגן   השווי   בהתאםשל החברה.  ההוגן  

 (. תקופות  בין יחסית  תשואה  בסיס)על 
 ש"ח.  35.1 מוש  מי מחיר

 רבעוניים.  12-למימוש מידי והיתרה ב  עומדות 33% ההבשלה   תקופת
 0% דנד י דיבה שיעור
 . 1.9% - 1.7% סיכון  רחס  ריבית
 . 47% - 40% תקן   סטיית
 שנים  10 פציה  חיי האו  משך
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 )המשך(   הון וקרנות  -  24באור 
 

 . עובדים  לשלושה אופציה כתבי  1,120  הענקתה דירקטוריון  החבר  אישר, 2020יולי   30  ביום .4
 : האופציה כתביחלוקת   הרכב להלן  

 
 אופציה:  התנאי כתבי  להלן, וריטמיקה מהנדס אלג לוענקו ה  הופצי כתבי א   300 .1

 
 לכל כתב אופציה.   אמריקאי דולר 10בי אופציה המוצעים הינו מימוש של כל כתהמחיר  ▪
ה ▪ האופציה  כתבי  כל  של  הסופי  הפקיעה  בתום  מועד  כתבי    10וא  הקצאת  ממועד  שנים 

 האופציה. 
 בעוניים.ר 8-ה בוהיתר 33%האופציות עומדות למימוש לאחר שנה  ▪
 י מימוש הבאות: כ ימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באחת משתי דרבמועד מ ▪

מחיר   • מלוא  תמורת  האופציה  כתבי  את  לממש  יוכל  הניצע  מלא:  במחיר  מימוש 
 המימוש של כתבי האופציה. 

  כוםאת ס נטו: לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי האופציה, אלא רק כמות המשקפת ון מימוש מנגנ 
 ום בכתב האופציה.  ההטבה הכספי הגל

 
 

לשוויה    אינדיקציה  מהוויםסבורים שסבבי השקעה  החברה  ו  השווי  ךמערי  )בש"ח( מניה מחיר
  ש"ח.  271  -בכהמניה נאמד    של   ההוגן   השווי   בהתאםההוגן של החברה.  

 (. תקופות  בין יחסית  תשואה  בסיס)על 
 ש"ח.  34.12 מימוש   מחיר

 רבעוניים.   8-והיתרה בלמימוש מידי   דותעומ 33% ההבשלה   תקופת
 0% הדיבידנד  שיעור

 0.5% סיכון  חסר יביתר
 42% תקן   סטיית
 שנים  10 חיי האופציה   משך

 
שנת   את    2020במהלך  העובד  לתהעזב  ובהתאם  האופצ חברה,  מימש  נאי  העובד  שהובשלו   125יות,    אופציות 

 נותרות. ת ה פציו האו 175, ובהתאם חולטו אלפי ש"ח 4תמורת  
 

 אופציה:   תנאי כתבי להלן   .תחום אלגוריטמיקה  אחראילי אופציות הוענקו  כתב   520 .2
 

 דולר אמריקאי לכל כתב אופציה.    19.6מחיר המימוש של כל כתבי אופציה המוצעים הינו  ▪
הס מועד   ▪ בתום  הפקיעה  הוא  האופציה  כתבי  כל  של  כתבי    10ופי  הקצאת  ממועד  שנים 

 האופציה. 
 רבעוניים. 8-והיתרה ב 33% למימוש לאחר שנה  דותעומ האופציות ▪
 לבחור באחת משתי דרכי מימוש הבאות: האופציה ניתן   י במועד מימוש כתב ▪

מלוא   • תמורת  האופציה  כתבי  את  לממש  יוכל  הניצע  מלא:  במחיר  מחיר  מימוש 
 וש של כתבי האופציה. המימ

אופציה, אלא רק  י המכתב מנגנון מימוש נטו: לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות    •
 האופציה.  מות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתבכ

לשוויה    אינדיקציה  מהוויםהחברה סבורים שסבבי השקעה  ו  השווי  מעריך )בש"ח( מניה מחיר
ש"ח.    271  -בכהמניה נאמד    של   ההוגן   השווי   אםבהתההוגן של החברה.  

 (. תקופות  בין יחסית  תשואה  בסיס)על 
 ש"ח.  66.68   ימושמ  מחיר

 רבעוניים.   8-למימוש מידי והיתרה ב  עומדות 33% ההבשלה   תקופת
 0% הדיבידנד  עורשי

 0.5% סיכון  חסר ריבית
 42% תקן   סטיית
 שנים  10 חיי האופציה   משך

 
 

 תנאי כתבי אופציה:  להלן  לראש צוות תשתיות. נקו  הוע פציותכתבי או  300 .3
 

 לכל כתב אופציה.    לר אמריקאידו   19.6עים הינו מוציה המחיר המימוש של כל כתבי אופצ  ▪
ה ▪ הפקיעה  כתביס מועד  כל  של  בתום    ופי  הוא  כתבי    10האופציה  הקצאת  ממועד  שנים 

 האופציה. 
 ניים.רבעו 8-ב והיתרה 33%האופציות עומדות למימוש לאחר שנה  ▪
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 )המשך(   הון וקרנות  -  24באור 
 

 : דרכי מימוש הבאותתי ת משבמועד מימוש כתבי האופציה ניתן לבחור באח  ▪

כתב • את  לממש  יוכל  הניצע  מלא:  במחיר  תמורת  י מימוש  מחיר    האופציה  מלוא 
 המימוש של כתבי האופציה. 

אלא רק    האופציה,  מנגנון מימוש נטו: לא יוקצו לניצע מלוא המניות הנובעות מכתבי  •
 כמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום בכתב האופציה. 

 
ה  ילשוו  אינדיקציה  מהוויםסבורים שסבבי השקעה    החברהו  השווי  ריךמע ש"ח()ב מניה מחיר

ש"ח.    271  -בכהמניה נאמד    של   ההוגן   השווי   בהתאםרה.  ההוגן של החב 
 (. תקופות  בין יחסית  תשואה  בסיס)על 

 "ח. ש 66.91   מימוש מחיר
 רבעוניים.   8-למימוש מידי והיתרה ב  עומדות 33% ההבשלה   תקופת
 0% ידנד הדיב שיעור
 0.5% ן סיכו  חסר ריבית
 42% תקן   סטיית
 שנים  10 חיי האופציה   משך

 
  האופציה   כתבי  הושלם המיזוג בין החברה לעין השלישית. עם השלמת המיזוג הומרו  2021מרץ    שבחוד

   .יפקעו  והיתרות, למני בשילושה
 

-2019שנים  שהוקצו בות  פצי ן או אלפי ש"ח בגי   462הוכרו בדוחות הכספיים הוצאות בסכום של    ,2020בשנת   .ד
 .(בהתאמה "ח, ש אלפי  44-ו ש"חפי אל  77בסכום של   נרשמו הוצאות 2018-ו 2019  בשנים) 2020

 

 לחדשנות    רשותמ מענקים ממשלתיים -  25אור ב
 

   תנאי המענק הממשלתי מאושר  ענקסכום המ סוג המענק 

   
ופיתוח של  סגרת תוכני ילויות במלפע   לחברה אישור אלפי ש''ח  2,812 הרשות לחדשנות  מענקי  ות מחקר 

  50%מענק של    כניות( בשיעורוהת   –הרשות לחדשנות )להלן  
 לתשלום לפי ביצוע.  

 להלן פירוט התוכניות שאושרו: 
רח  ויירוט  גילוי  בתחום  תוכנית  לשימ לחברה  ושים  פנים 
התוכניות במסגרת  ואבטחתיים.  קיימת    ,אזרחיים  לחברה 

ל התחייבות לתשלום תמלוג ישרים  ם של  אל בשיעוריממשלת 
ממ 3% שתתקבל  התמורה  בסיס  על  המחושבים  כל  כ,  ירת 

ש שבפיתוח מוצר  החברה,    הרשות השתתפה    ותפתח 
עד    לחדשנות הנה  האמורה  ההתחייבות  מענקים.  של  בדרך 

ה סכום  שתלגובה  לדולר.  מענקים  צמוד  כשהוא  החברה  קבל 
הראש המדען  של  תמלוגים  ותשלום  דיווח  נוהלי  פי  י,  על 

פת ריבית שנתית בשיעור ליבור. בגין  לוגים בתוסשולמו התמי
בשנים    התוכניות מהמדען    2015-2020כאמור,  הועבר 

 ש"ח.  אלפי  2,812הראשי סך כולל של  
 

   
המאגד( של רשות    -במאגד "אווטאר" )להלן  רה שותפה  החב אלפי ש"ח  1,376 מאגד "אווטאר"

יחד האוטונומיים  הרכבים  בתחום  חברות  עם    החדשנות 
מובינ  בתחוםלאומיות  הכוללת    .בילות  לתוכנית  המענק  סכום 
ן ש"ח למשך שנה וחצי. מתוך הסכום לעיל  מיליו  20מעל    והינ 

מענק   לחברה  של  אושר  כ  תוכנית  מסך    66%בשיעור    -של 
מוערכים ב   הפרויקט  עלויות החברה ערכת לה . "חשן מיליו 2.3

התוכנית  6%-כ ליום  מסך  נכון  הועבר    2019-2020בשנים  . 
 ש"ח.  אלפי  940ולל של  סך כ המאגדמ

נובמבר   החברהשהגי  2020בחודש  המשך    ה  למענק  בקשה 
כ של  נוסף  מענק  לקבל  צופה  החברה  המאגד,    2-בתוכנית 

 מיליון ש"ח.  
 

   
  אלפי ש"ח  884,1 סה"כ 
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 ( )המשך לחדשנות   מרשותמענקים ממשלתיים  -  25אור ב
 

 :קמןלכד הינה לתמלוגים  ותחייבבהת התנועה
 

 בדצמבר  31ליום  

 2020 2019 

 "ח ש  אלפי 

   
 1,315  1,205    התקופה לתחילת יתרת

   
   :    שינויים במהלך התקופה

 142  152  הכולל  ההפסד על בדוח הוצאות
 928  115  לחדשנות   מהרשות וליםתקב

 ( 1,180) ( 297) שערוך בגין שינוי תחזית מכירות 

  1,175  1,205 

   
 168  75  התחייבות לזמן קצר                     

 1,037  1,100  וך רא  לזמן התחייבות

 
   לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי אירועים   -  26באור 

 
  . משקיעים שונים  2  -ש"ח מ  מיליון  1הסכמים לגיוס סך כולל של     ה עלחתמה החבר  2021בחודש פברואר   .א

של   סך  על    350כאשר  הושקע  קייםדי  י אלפי ש"ח,  בדרך של  משקיע  הינם  לעיל  . תנאי הסכמי ההשקעות 
Simple Agreement for Future Equity    להלן(-  SAFE   בתמורה לזכות המרה של סך ההשקעה למניות )

 :חד מהאירועים הבאים, בקרות אשל החברה 
 

על   .1 העולה  בסכום  גיוס בחברה  סבב  דולר,  1במקרה של  מיזוג החבראו    מיליון  לחברה    ה במקרה של 
גיוס, כנמוך מבין סך שלו לפי שוציבורית, ההשקעה תומר באופן אוטומטי למניות החברה   מיליון    70   י 

 . 20%ש"ח לבין שווי שיקבע בסבב הגיוס בהנחה של 
 

,  זלה כפי שהוגדר בהסכם, הנפקה או שינוי שליטה, טרם אירוע כמתואר בסעיף א' לעילאירוע הנ  בקרות .2
ל יה זכאים  המשקיעים  רגילותביו  למניות  המרה  לבין  במזומן  השקעתם  החזר  קבלת  בין  ש  חור  וי  ו לפי 

 מיליון ש"ח.  70חברה של  
 

והמשקיע יהיה זכאי  מרה תפקע  לעיל, זכות הה  1במקרה של אירוע פירוק, טרם אירוע כמתואר בסעיף   .3
 להחזר ההשקעה בעדיפות על יתר בעלי המניות. 

 
לעיל, יהיו המשקיעים זכאים    3עד    1אירועים בסעיפים  הודשים, טרם התקיימו  ח   12במקרה של חלוף   .4

 מיליון ש"ח. 70ת החזר השקעתם במזומן להמרה למניות רגילות לפי שווי חברה של לבין קב לבחור 
 

בין החברה לחברת עין שלישית, סוכם כי לעין שלישית אין    "במהופך" ך של רכישה  יזוג, בדרלפני השלמת המ .ב
אינו    חוב זהתמורת דמי ניהול שלא נמשכו.    מיליון ש"ח  2-שלא יעלה על כ  ב לבעל המניות למעט חובות  חו

ועד   ויפרע מגיוסי ההון לאחר מועד ההשלמה  ש"ח  יון  מיל   5חודשים ממועד ההשלמה )עד    24נושא ריבית 
מקרה  הפרעון    בכל  מתמורת הגיוס(.  20%ש"ח ישולמו    מיליון  5מתמורת הגיוס ומעל    10%אשונים ישולמו  ר

   .חודשים ממועד השלמת העסקה 24-ל יתרת החוב יעשה לא יאוחר משהמלא 
 

מניות כאשר    1,155,000  , בכפוף להשלמת עסקת המיזוג, הציעה עין שלישית לציבור  2021במרץ    22ם  ובי .ג
לפי  מני   10כל   הוצעו  ליחידה.  60ות  מינימום  ח  תמורת   ש"ח  לתשלום  בעיקרה  יועדה  ן  עי  בותוההנפקה 

)כ הלי מי   6.7-שלישית  לפעילות  יועדה  יתרת הסכום  במועד ההנפקה,  חברהון ש"ח(  כ .  ות המניות  מהונפקו 
  .ש"ח  מיליון 8.1 -מההנפקה מסתכמת בסך של כ שהתקבלה התמורה מניות ו  10 -ש"ח ל 70לעיל בסכום של 

שימש    6.7  -כ ש"ח  ב  פרעוןלמיליון  בסךו  שלישיתעין  חובות  ש  1.3-כשל    ההפרש  בח  "מיליון    עין נותר 
  ד קת המיזוג. ראה סעיף  סות בוצעה במועד השלמת עחברה. הקצאת המניהעילות  פלצורך שימוש    השלישית 

 להלן. 
 
 
 
 



   מבע"ויז'ן ת'ירד איי 
 )לשעבר ת'ירד איי מערכות בע"מ(
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  ת בעלי מניו הם כי    יזוגהמ י  עיקרי תנאין שלישית.  ע החברה להמיזוג בין    מה עסקתושלה   2021במרץ    31ביום   . ד
שלישית לחברה  י  עין  המונפק  100%  עבירו  המניות  של  והנפר מהון  מל   החברהע    ורה מבת א,בדילול 

שלמניות    11,430,943ל שלישית  רגילות  כ.א  0.01בנות    עין  ע"נ  מניות  בעלש  כך  ,ש"ח  יחזיקו    החברהי 
   .עין שלישיתיות המונפק והנפרע של המנ  מהון 73% -ב  הנ"ל בסמוך למועד ההקצאהכתוצאה מן ההקצאה 

כתבי אופציה    644,178את  צהודיעה עין שלישית על הק  ג' לעיל,תואר בסעיף  ש   תוצאות הגיוס  בנוסף, לאור
מימשו    2021ביוני    2ביום    זמי עיסקת המיזוג.ת שלה, לימהון המניו  3.95%)לא רשומות למסחר( המהווים  

 . יות אופציות למנ 402,611חלק מהיזמים  
 

 ניצעים.  12-ית לרך של הצעה פרטבדהון  גיוס  השלימה עין שלישית  2021באפריל  28ביום   .ה
  :ניירות הערך הבאים של החבילה את  להל ההצעה הפרטית לניצעים כ

 
אגורות לכל מניה    620בתמורה לתשלום במזומן בסך של    ישיתהעין השל  מניות רגילות, של  1,532,200 .1

 . )""המניות המוצעות)
 

  766,100-ם למימוש ל("הניתני  1סדרה  ") כתבי אופציה  1כתבי אופציה בלתי סחירים מסדרה    766,100 .2
ועד    ך שכל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש החל ממועד הקצאת כתבי אופציהכ  , עין שלישיתמניות של  

ב  ל כתאגורות בעבור כ  700,כנגד תשלום תוספת מימוש במזומן בסך של    2021בדצמבר    31יך  לתאר 
 . 1אופציה סדרה 

 
מ  766,100 .3 סחירים  בלתי  אופציה  ה2סדרה  כתבי  כתבי  סדרה  ")  ל  2אופציה  למימוש   -("הניתנים 

של    766,100 החל  עין שלישיתמניות  למימוש  ניתן  יהיה  אופציה  כתב  כך שכל  את כתבי  ממועד הקצ , 
  עין   . אגורות  840ל  סך ש,כנגד תשלום תוספת מימוש במזומן ב  2024באפריל    11האופציה ועד לתאריך  

 מליוני ש"ח. 9.5-שלישית גייסה כ
ל  ע תעמוד    המימושמרה העתידית מו תהאופציה למניות רגילות של עין שלישית, הכתבי   כל ימומשו כל שכ
 ני ש"ח. מליו  11.8 -כ

 
 מערכות בע"מ.  לעין שלישיתאת שמה    ניו הוריזון גרופ בע"משינתה   2021במאי  12ביום   . ו

 
ב .ז המסחר  שלישית  מניות,  2021ביוני    3-בתום  מהיר  צורפו    עין  במסלול  ת"אהחברהמניות  למדדים   :-

 .  AllShare  ה ות"אצמיח-ת"א  ,יהתעש -בלוטק, ת"א-ת"א גלובלטכנולוגיה, 
 

מכרז  עליית שלב של הלקוח ב  אלף דולר עם לקוח מהותי, בעקבות  100  -קיבלה הזמנה בהיקף של כהחברה   .ח
אוטונומיי רובוטיים  לכלים  הבטיחות  בתחום  החדשנו בינלאומי  רשות  אישור  לקבלת  בהמשך  זאת     ת, ם. 

בתחום פעילותה  את  שיל  להמשיך  באמצעות  האזרחי,  בטכנולוגיי  ובהרכב  החברה  אוטונומיים ת   רכבים 
 .רשות החדשנותבמסגרת מאגד אווטאר של רשות החדשנות ובאמצעות מענק שקיבלה מ

 
של .ט ה  הודיעה  ישיתעין  החברה,  של  בעיסוקה  שחל  השינוי  בעקבות  שלישי,  כי  מיום    2021באפריל    11חל 

 . ביטחוניות-כנולוגיהטף בנייה לענ -נדל"ן ובנייה  מענף ה, הסיווג הענפי של החברישונה 
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