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 גו.די.אם. השקעות בע"מ

 )"החברה"( 

 2021 בנובמבר 8   
 לכבוד    לכבוד 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  רשות ניירות ערך 
 באמצעות המגנ"א  באמצעות המגנ"א 

 

 ג.א.נ.,

 והצעה פרטית חריגה  של בעלי המניות של החברה   מיוחדת כללית בדבר זימון אסיפה מיידי דיווחהנדון: 

החברות,   לחוק  החברות"להלן:  )   1999-תשנ"טהבהתאם  מכוחו   ("חוק  ערך    ותקנות  ניירות  לחוק  ובהתאם 
תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(,  ותקנות מכוחו לרבות  (  "חוק ניירות ערך"  :להלן)  1968-התשכ"ח

רשומה(,  ו  ,(הדוחות""תקנות  להלן:  )   1970-התש"ל בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית  )הצעה  ערך  ניירות  תקנות 
זימון אסיפה החברה  מתכבדת    , "(תקנות הצעה פרטית"להלן:  )   2000-תש"סה של  מיוחדת    כללית  להודיע על 

  י במשרד  17:30בשעה    2021,  בדצמבר  15-ה,  'ד(, אשר תתכנס ביום  "האסיפה"  :להלןבעלי המניות של החברה )
ושות',החברהב"כ   עברון  המבורגר  עם  ושות'  טולידאנו  נתן  בן  ארדינסט  מגדל  13קומה    4ברקוביץ'    'ברח  ,   ,

   (.החברה"ב"כ  "משרדילהלן: ) יפו-תל אביב  ,המוזיאון

  חברה   בין)עסקה    ערך   תלתקנות ניירו  בהתאם  גם  נערך  זה  אסיפה  דוח ,  להלן  כהגדרתו,  ההסכם  הוראות  מכוח
הדוח,   למועדשנכון  אף-עלזאת "(, שליטה בעל עם עסקה תקנות)להלן: " 2001-"אהתשס (, בה שליטה בעל לבין

 לחוק החברות.   268למיטב ידיעת החברה, אין בחברה בעל שליטה כהגדרת מונח זה בסעיף 

כינוס האסיפה בפועל, תפעל    את למניעת התפשטות נגיף הקורונה, אשר ימנעו  חולו מגבלות  ימועד האסיפה  אם ב
פיזית נוכחות  ללא  יכולים  החברה לאפשר השתתפות באמצעי תקשורת  , באופן שבו כל המשתתפים באסיפה 

 . לשמוע זה את זה בו בזמן

זה,    כי,  יודגש דוח  בתקנון הבורסה,  "מעטפת   תחבר "הינה    החברהלמועד  כהגדרת המונח  החברה   ומניות, 
כך  ללהביא    צפויה  לא)כהגדרתה להלן( כשלעצמה,    העסקה  השלמת.  הבורסה  של  השימור  ברשימת  נסחרות

של    הראשית   רשימה בהמסחר במניות החברה    לחזרתבתנאים הקבועים בתקנון הבורסה    שהחברה תעמוד
 כאשר,   של הבורסה  שניירות הערך שלה יחזרו להיסחר ברשימה הראשית  לכך,  לפעולהבורסה. בכוונת החברה  

  שיעלה , כי אין כל וודאות  ובהריהבורסה.    בתקנון  הקבועות  תדרישובהיתר, על החברה יהא לעמוד    וביןלשם כך  
  אלה.  תנאיםדרישות ובב לעמוד  החברה בידי

להלן,   לאישור    לאישור  המובאים  הנושאיםכמפורט  מובאים  זו  אסיפה    כחלק ,  אחת  כמקשהבמסגרת 
  1בהרחבה בדוח זה, וכי אישורו של נושא מס'    כמפורטו  כהגדרתו להלן,  ,בהסכם  החברה   של   מהתקשרותה

 .זה בדוח  המפורטות 1-10סדר היום יהווה אישור להחלטות  שעל

דם, אלא אם משתמע  המשמעות הרשומה לצ  למונחים הבאיםתהיה    לעיל ולהלן,  בדוח זימון זה למען הנוחות,  
   :אחרת מהקשר הדברים

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

מיה" מניות     או   "בעלי 
 "הניצעים"

מההון המונפק והנפרע    75%-בעלי מניות מיה המחזיקים, לכל הפחות, ב  -
נוסף  של מיה )בדילול מלא( במועד השלמת העסקה, וכן כל בעל מניות  

דוח    למועד.  של מיה אשר יצטרף ויחתום על ההסכם עד למועד ההשלמה
כאלו אשר הצטרפו וחתמו על ההסכם(    -)היינו   זה, בעלי מניות מיה  

הכלולה   בטבלה  כמפורט  כאשר  'א  נספחב הינם    למועד   שעד  יתכן, 
פירוט של כלל בעלי    ;נוספים  מיה  מניות  בעלי  יתווספו  כאמור  ההשלמה

מיה   של  והנפרע  המונפק  המניות  בהון  החזקתם  ושיעור  מיה  מניות 
יצוין, כי נספח ב'    .ב'נספח  למועד דיווח זה, כפי שנמסר לחברה מצ"ב כ

האמור, כולל סימולציה של החזקות כלל בעלי מניות מיה בהון המניות  
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המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה, תחת ההנחה שכלל  
 בעלי מניות מיה יצטרפו להסכם;

שתוענק יוזכו - ת למניות נוספות"יו"זכו ההשלמה  לניצעים    נהת  נוספות,  במועד  חברה  למניות 
ולבכפוף ובהתאם לשמימושן יהא   תנאים הקבועים בהסכם  אבני דרך 

  ;ןלדוח זה להל  2.1.2.1בסעיף המפורטים 

 ; ₪ ערך נקוב כ"א 0.01בנות  מניות רגילות של החברה - "מניות החברה" 

מניות החברה שעשויות לנבוע ממימוש הזכות למניות נוספות, אם וככל   - "מניות המימוש"
 שיתקיימו התנאים למימושה; 

 מניות החברה שיוקצו לניצעים בהתאם להוראות ההסכם; - "המניות המוקצות"

ואושר בדירקטוריון    2021ביוני    21הסכם בו התקשרו החברה ומיה מיום   - "ההסכם"
  2021בנובמבר    8  מיום  לו   / הבהרה   יקוןות,  2021  ביוני  14  ביום החברה  

 לדוח זה;  2אשר עיקריו מוצגים בסעיף  

 העסקה נשוא ההסכם;  - "העסקה"

התגמול"     או "מדיניות 
התגמול   "מדיניות 

 המתוקנת"

א  267מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה, בהתאם להוראות סעיף   -
בעלי   אסיפת  לאישור  המובא  המוצע  התיקון  לאחר  החברות,  לחוק 

 זה;   לדוח  'גכנספח  ב  המניות של החברה בהתאם לדוח זימון זה, והמצ"

) - "מועד ההשלמה"  שלושה  יחול  אשר  העסקה  תושלם  בו  לאחר  3המועד  עסקים  ימי   )
בהסכם,  הקבועים  המתלים  התנאים  מבין  האחרון  התנאי  שהתקיים 
  וזאת עד למועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים בהתאם להסכם

 ; (31.12.2021)שנקבע ליום 

 מיה דיינמיקס בע"מ.  - "מיה"

 

 ההחלטה המוצעת הנושא העומד על סדר היום ונוסח   –חלק א' 

עם מיה    אישור התקשרות החברה    –  ההחלטה המוצעתותמצית    פירוט הנושא שעל סדר יום האסיפה .1
  1, לרבות כמפורט בהחלטות  הוהעסקאות וההתקשרויות הנלוות ל  הובעלי מניותיה, על מכלול תנאי

 בסעיף זה כמפורט  10עד 

אישור  ;  ידי החברה-אישור רכישת מניות מיה על  עם מיה, ובכלל זהבהסכם  אישור התקשרות החברה  
לבעלי    ות נוספותזכויות למני הקצאת  אישור  ו  ; לבעלי מניות מיההחברה  ביצוע הקצאה פרטית של מניות  

 . מניות מיה

  ,לבעלי מניות מיה הינה הצעה פרטית מהותית כהגדרתה בחוק החברותצעת מניות החברה  יובהר, כי ה
 והצעה פרטית חריגה כהגדרתה בתקנות הצעה פרטית.  

כי   יובהר,  מובאתעההצעוד  מיה  מניות  לבעלי  הפרטית  פרטית    ה  כהצעה  הכללית  האסיפה  לאישור 
העולה  להקנות  שעשויה  שיעור  או  שליטה  דבוקת  קלדרון  יצחק  אחוזים    למר  וחמישה  ארבעים  על 

בחברה  ההצבעה  ב'(  ' א  נספחב כמפורט  )   מזכויות  לא    מאחרוזאת  ,  ובנספח  ההקצאה    קייםשבמועד 
נשוא דוח זה יהא גם בהתאם להוראות  הצעה הפרטית  ובהתאם אישור ה בחברה בעל דבוקת שליטה,  

 .לחוק החברות (1)ב()328סעיף 

   :המוצעתנוסח ההחלטה  

התקשרות החברה   על  בהסכם  "לאשר כמקשה אחת את  מניותיה,  ובעלי  בע"מ  דיינמיקס  מיה  עם 
תנאי ההתקשרויות    ,ומכלול  כל  את  לאשר  היתר  עלובין  בעסקה  וההחלטות ההסכם    פי-הכרוכות 

ובכלל  1  בסעיף  1.10עד    1.1בסעיפים  כמפורט   הצעה פרטית  לאשר ביצוע  זה    לדוח זימון האסיפה, 
 .  וחריגהמהותית 

להסמיך את הנהלת החברה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות, על מנת להשלים ולהוציא לפועל את   -וכן 
לוה הנלוות  וההתקשרויות  והפעולות  תנאיו  מכלול  על  החברה הסכם,  דירקטוריון  את  ולהסמיך   ;
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לים,  רון להתקיימות התנאים המתלים או לוותר על תנאי מבין התנאים המתאחלהאריך את המועד ה
  ."הכל בהתאם למתואר בדוח זימון האסיפה

 שעל סדר היום  הנושא נוסף אודותפירוט  –חלק ב'  

 לו  הנלוות 10 עד  1מס'  וההחלטות יומה של האסיפהסדר  שעל 1מס'   נושאבדבר  פרטים נוספים .2

 אישור העסקה   – 1החלטה  .2.1
 2021,1ביוני    29-ו   21,  2021במרץ    4  -ו  1  דיווחים המיידים כפי שפרסמה החברה בימים ב  כמפורט
  2021ביוני    21וביום  )לא מחייב(,  במזכר עקרונות    2021בפברואר    28ביום    והתקשר   ומיה  החברה

מותנה בהסכםהתקשרו   הסכם  שהינו  לעיל,  כהגדרתו  מיה    2021בנובמבר    8)כשביום    ,  חתמו 
עסקה  ה    כאשר אחד התנאים להשלמת  יפורטו להלן,  ועיקרישוהחברה על תיקון/הבהרה להסכם(,  

 נשוא ההסכם הינו אישור אסיפת בעלי המניות של החברה המזומנת בזאת. 

וכן את    פיו-עלמוצע לאשר את התקשרות החברה בהסכם, ובכלל זה את הקצאת המניות  בהתאם,  
 .  מכוחו הכרוכותהעסקאות הפעולות וכל 

 מיה  תיאור .2.1.1

מיהמתאר   פעילות  ובהתאם - על  , תיאור  פרטית  הצעה  לתקנות  הראשונה  התוספת  פי 
)להלן:    1969- תשכ"טמבנה וצורה(,    –לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  

 . "(המתאר " :להלן)  לדוח זה 'דנספח "(, מצורף כתקנות פרטי תשקיף "

נספח מצורפים כ  2020בדצמבר    31של מיה ליום  השנתיים המבוקרים  הדוחות הכספיים  
זה    'ה מצורפים    2021ביוני    30ליום  ביניים הסקורים של מיה  הכספיים    והדוחותלדוח 

 ."(הדוחות הכספיים)להלן יחדיו: "לדוח זה  'ונספח בזאת כ

, כי בחוות דעתו על הדוחות הכספיים רואה החשבון המבקר הפנה את תשומת הלב, יצוין
, למיה אין 2021ביוני    30נכון ליום    לפיה  "עסק חי"הערת  מבלי לסייג את חוות דעתו, ל

העסקיות לתקופה מקורות מימון בהיקף מספק המאפשרים למיה לממש את תוכניותיה  
 חודשים שלאחר תום תקופת הדיווח.  12של 

הכספיים   הדוחות  עריכת  כי  ליום  הסקורים  יצוין,  מיה  טרם   2021בספטמבר    30של 
ובכל   ,וכי זמן סביר טרם כינוס האסיפהנכון למועד פרסום דוח זימון אסיפה זה,  הושלמה  

של מיה  הסקורים  כספיים  מקרה לא יאוחר מעשרה ימים טרם כינוסה, יפורסמו הדוחות ה
,  2021בספטמבר    30בד בבד עם דוח הדירקטוריון של מיה ליום    2021בספטמבר    30ליום  

  במסגרת דוח משלים לדוח זה.

מצורפים בזאת   2021ביוני    30ליום  ו   2020בדצמבר    31מיה ליום  של  דירקטוריון  דוחות ה
 ."(הדירקטוריון ותדוח)להלן: "לדוח זה  ,בהתאמה, 'חנספח ו' ז חנספכ

המתאר מכיל את כל המידע    כיהחתימה על המתאר,    במועד  אישרהמיה  פי ההסכם  -על
פי הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו,  - הרלוונטי הדרוש על פעילות מיה על

 וכי אין במתאר פרט מטעה כהגדרתו בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו.  

כי  יצוין   את,  להשלמתה   וכתנאי,  העסקה  השלמת   ערב   תאשרר   מיה,  להסכם  בהתאם, 
   .לעיל כמפורט הצהרותיה

 סכם הה  עיקרי .2.1.2

 מתווה העסקה  .2.1.2.1

כל התנאים המתליםבכפוף   .א   , כמפורט בהסכם המתוארים בתמצית להתקיימות 
פי  להלן  2.1.2.2בסעיף   על  הצדדים  והתחייבויות  התנאים  יתר  לכל  ובכפוף   ,

מניות  ההסכם, במועד ההשלמה תרכוש החברה מניות מיה, באופן ישיר מבעלי  
(  75%אשר תהוונה מיד לאחר השלמת העסקה שבעים וחמישה )ראטה,  -פרו,  מיה

 
  בהתאמה.  ,045334-01-2021-ו 041443-01-2021 ,026604-01-2021, 024325-01-2021 אסמכתאות מס':  1
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  בין ה של  , וזאת כנגד הקצא2מהון המניות המונפק והנפרע של מיה )בדילול מלא( 
)במקרה בו לא תבוצע כלל הנפקה פרטית    מניות רגילות של החברה  71,158,781

מניות רגילות של החברה )במקרה בו תבוצע    85,273,076בין  ללמשקיעים מסווגים(  
- פרולבעלי מניות מיה,    המקסימלי(   ףההנפקה הפרטית למשקיעים מסווגים בהיק

יהוו  ראטה,   העסקה  השלמת  לאחר  מיד  של    65%אשר  והנפרע  המונפק  מההון 
   .(מלא)בדילול  החברה

הינה נגזרת של היקף ההנפקה  ,  בפועליצוין, כי כמות מניות החברה אשר תוקצה  
בכל מקרה, כמות  הפרטית למשקיעים מסווגים, אם וככל שתצא אל הפועל, אולם  

החברה מיה  שתוקצה    מניות  מניות  המונפק    65%תהווה  לבעלי  המניות  מהון 
 ה.והנפרע של החברה )בדילול מלא(, במועד השלמת העסק 

בגין   .ב יוקצו  רכישת  בנוסף, כחלק מהתמורה  מועד השלמת העסקה  במניות מיה, 
החברה,   של  נוספות  למניות  זכויות  מיה  מניות  יהא  לבעלי  מימושן  בכפוף  אשר 

נוספת, תמורה  ללא  להלן,  המפורטות  הדרך  באבני  שלאחר    לעמידה  כך 
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )בדילול    75%-התקיימותם, תחזיק מיה ב

 ובהתאם ובכפוף לתנאים שפורטו בהסכם, כדלהלן:מלא(, 

ככל שהיקף המכירות המצטבר של מיה בתקופה שממועד חתימת ההסכם   -
לחלוף   לפחות    18ועד  על  יעמוד  ההשלמה  ממועד  יחידות    500חודשים 

בהת מכירתם,  אשר  כאלו  בתנאים  ימכרו  אשר  לאישור  קורקינטים  אם 
שיתקבל מאת רו"ח המבקר של החברה, תניב לחברה הכנסה העולה על  
מיליון דולר ארה"ב, החברה תקצה לבעלי מניות מיה, בחלוקה ביניהם,  

להם   שתקנה  כזו  בכמות  החברה  של  נוספות  רגילות  מהון    5%מניות 
, כך  המניות המונפק של החברה )בדילול מלא( מיד לאחר השלמת העסקה

ניתן היה לממשה מיד לאחר השלמת העסקה בעלי מניות מיה  שבהנחה ש
  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )בדילול מלא(   70%היו מחזיקים  

   ."(אבן דרך א'זכות " להלן: )

כי   יהיה בחלוף  יובהר,  זכות אבן דרך א'  חודשים    18מועד הפקיעה של 
 ממועד השלמת העסקה. 

  בין   ' תהאאאבן דרך    מזכותיצוין, כי כמות מניות המימוש אשר תנבענה  
מניות רגילות    19,678,400לבין    מניות רגילות של החברה  18,245,841.43

היקף ההנפקה הפרטית למשקיעים מסווגים,  של החברה, וזאת בתלות ב 
 . אם וככל שתצא אל הפועל

)ובלבד שמוע מיה  של  לא  ככל שהיקף ההכנסות המצטברות  ד תחילתם 
לאחר   יהיה  לא  סופי  ומועד  העסקה  השלמת  ממועד  מוקדם  יהיה 

על    31.12.2026 יעמוד  מיה(  ינבעו מפעילות חברת  מיליון    5ושההכנסות 
היקף המכירות המצטבר של מיה יעמוד  שדולר ארה"ב, או לחלופין, ככל  

לבעלי מניות מיה,    50על סך של   פרי פיתוחה, החברה תקצה  אופנועים 
ראטה, מניות רגילות נוספות של החברה בכמות כזו  -בחלוקה ביניהם פרו

להם   מיד    5%שתקנה  מלא(  )בדילול  החברה  של  המונפק  המניות  מהון 
כך שבהנחה שניתן היה    ומימוש זכות אבן דרך א'  לאחר השלמת העסקה

  , ובהנחה שזכות אבן דרך א' מומשה לממשה מיד לאחר השלמת העסקה
מ  מניות  הי בעלי  מחזיקים  יה  המונפק  75%ו  המניות  של    מהון  והנפרע 

   . "(אבן דרך ב' זכות"להלן: ) החברה )בדילול מלא(

 .  2027במרץ   31מועד הפקיעה של זכות אבן דרך ב' יהיה ביום  יובהר, כי 

' תהא בין  באבן דרך    מזכותיצוין, כי כמות מניות המימוש אשר תנבענה  
מניות רגילות של    32,797,333מניות רגילות של החברה לבין    25,544,178

 
וכי כפי שנמסר לחברה   מיה הניתנים למימוש למניות  זה לא הוקצו כל ניירות ערך המירים  דוח למועד  ,, כי כפי שנמסר לחברהיובהר 2

 י כי יוקצו ניירות ערך המירים כאמור.  ולא צפ 
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החברה, וזאת בתלות בהיקף ההנפקה הפרטית למשקיעים מסווגים, אם  
 וככל שתצא אל הפועל. 

זכויות  "  –להלן  יחדיו  אבן דרך ב' ייקראו  זכות  אבן דרך א' וזכות  יצוין כי  )
 .("למניות נוספות

כל אחד מבין בעלי מניות    –"(  לחברה  האופציה)"  אופציה לרכישת יתרת מניות מיה .ג
יעניק לחברה אופציה לרכישת כל    וכתנאי להשלמתה,  מיה ערב השלמת העסקה

   הון המניות המונפק של מיה שבבעלותו ואשר לא עבר במסגרת השלמתה לחברה, 
מהון    25%ועד    22%-קרי מניות מיה אשר תהוונה, במועד ההשלמה לא פחות מ

)ב מיה  של  מלא(המניות  נוספת, דילול  תמורה  ללא  תוענק  לחברה  האופציה   .  
לו עד  שווי  המשקף  אופציה  כתב  לכל  מימוש  לאופציות    50-במחיר  דולר  מיליון 

מיליון דולר( כך שככל שתמומש האופציה   200, קרי, שווי מיה של 25%-)למלוא ה
מהונה המונפק של    100%ועד    97%-על ידי החברה, תחזיק החברה בלא פחות מ

מיליון דולר    45ה ומזכויות ההצבעה במיה בדילול מלא בתמורה בסך כולל שבין  מי
האופציה לחברה תהא ניתנת    (.100%מיליון דולר ארה"ב )   50-( לעד ל90%ארה"ב )

חודשים ממועד ההשלמת העסקה ותפקע    15למימוש על ידה בכל עת בתקופה של  
   בתום התקופה האמורה.

פי ההסכם, אחד התנאים להשלמת העסקה הינו כי בעלי מניות מיה  -, עלבהתאם
מ פחות  בלא  יחזיקו  מניות    97%  - אשר  השלמת    מיהמהון  ערב  מלא(  )בדילול 

 .חוזרת  בלתי כאופציה" לחברה "האופציה  אתהעסקה, יעניקו  
  פי   על   נאמן   בידי  יופקדו   לחברה   האופציה  ניתנה   בגינן   מיה   מניות  ההסכםפי  -על

 . נאמנות הסכם

החלטה   כי  החלטה    לחברה  ההאופצי   אתלממש  יובהר,  את    שלאאו  לממש 
כל האישורים הנדרשים על פי דין במועד  קבלת  כפופה ל  תהא,  חברהל  ההאופצי 

כי  ,  כן  כמו.  ההחלטה  קבלת כי   ההסכם  להוראות   בהתאםיצוין    לצורך   נקבע 
, תוקם בחברה ועדה בלתי  לחברה  האופציה  מימוש  אי  או  מימוש  בדבר  ההחלטה

  בדבר   ההחלטה  כאשר,  בחברה  תלוייםתלויה, בה יהיה רוב לדירקטורים הבלתי  
 . החברה  של המניות בעלי אסיפת לאישור תובא האופציה מימוש

 עסקה מזומן בקופת החברה במועד השלמת ה  .ד

החברה  להלן,    2.1.2.2  פי הוראות ההסכם, וכתנאי מתלה לו כפי שיפורט בסעיף-על
  8התחייבה כי ערב השלמת העסקה, ההון העצמי בקופת החברה, במזומן, יהיה  

מיליון ש"ח, נטו. למען הסר ספק, הובהר שלחברה לא יהיו התחייבויות ידועות  
תחייבויות החברה הידועות במועד ההשלמה: )א( הפרשה בקשר  כלשהן, למעט ה

)ג(   הכנסה;  מס  רשויות  מול  חו"ז  יתרות  )ב(  העסקה;  בגין  משפטיות  לעלויות 
 . Run-Offהתחייבויות לשיפוי נושאי משרה ופוליסת ביטוח 

 העסקה הון עצמי מיה במועד השלמת  .ה

  ת העסקה השלמ  רבמיה התחייבה כי עעל פי הוראות ההסכם, וכתנאי מתלה לו,  
 מיליון ש"ח.   8-ההון העצמי בקופת מיה, יהיה שווה או גדול מ 

  31  ליום  עד   מתלים  תנאיםלהתקיימות    ה כפופשלמת העסקה  הפי ההסכם  -על .2.1.2.2
   :להלןיתואר בתמצית   שעיקרם ,תנאים שטרם התקיימו ובהם,  2021 בדצמבר

   ;ישונהתקנון מיה, כפי שהיה נכון למועד החתימה על ההסכם, לא  .א

מהון מניות החברה )בדילול מלא(    97%  -בעלי מניות מיה אשר יחזיקו בלא פחות מ .ב
אופציה בלתי חוזרת לרכישת כל הון המניות  ערב השלמת העסקה, יעניקו לחברה 

  בסעיף המונפק של מיה שיוותר בבעלותם לאחר השלמת העסקה )ראו גם האמור  
  (; לעיל 1.2
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לעניין    ;בה  הכרוכות  ולעסקאות  לעסקה  החברה אורגני  ואישור  מיה  אורגני  אישור .ג
זה יובהר, כי העסקה כפופה, בין היתר, לאישור אסיפת בעלי מניות החברה אשר  

 ;פרטית הצעה תקנות  פי- על זה  ובכלל דין  פי-על כנדרש בזאת מזומנת

כתבי    קבלת .ד ומחזיקי  מיה  מניות  בעלי  של  רצונם  לשביעות  בנוסח  מס  רולינג 
של   העסקה(  מיההאופציה  השלמת  למועד  עד  שיהיו  בעלי    ;3)ככל  של  חתימתם 

מניות מיה ומחזיקי כתבי האופציה של מיה, על ההתחייבות לעמידה בהוראות  
בהוראות    רולינג המס והפקדת ניירות הערך אצל נאמן, ככל ויידרש, לשם עמידה

סעיף   לפי  הכנסה;104הרולינג  מס  לפקודת  לרישומן    הבורסה אישור    יתקבל   ח 
 ; מניות המימוש, כהגדרתן לעיללמסחר של המניות המוקצות 

  למועד   ועד  ההסכם  חתימת  ממועד  כי ,  העניין  לפי,  מיה או  /ו   החברה  של   אישור .ה
 ;מהצדדים מי התחייבויות  או במצגי לרעה מהותי שינוי חל לא , העסקה שלמתה

  תקופת   במהלך  מהצדדים  אחד  כל  כי,  העניין  לפי,  מיהאו  /ו  החברה  של  אישור
  שעמד   וכן,  הביניים  תקופת  במסגרת  לו  מותרות  שאינן  פעולות  ביצע  לא  הביניים

   ו;ז  בתקופה התחייבויותיו בכל

  צדדים   אישורי  וכן   הדין  פי- על  הנדרשים   הרגולטוריים  האישורים  כלל   יתקבלו  .ו
  קבלת   וכן,  נדרשים  שאלה  וככל  העניין  לפי,  ומיה  בחברה  השליטה  לשינוי  שלישיים

  פי - על נדרשים   הסכמתו או /ו  אישורו  אשר  שלישי צד כל  של  הסכמתו או /ו  אישורו 
  ממעריך   מיה  של  שווי  הערכת  קבלת;  העסקה  של  השלמתה  לשם  הסכם  או/ו   דין  כל

   "ח.ש  מיליון 100 לפחות  של למיה  שווי,  תנקוב ואשר, תלוי בלתי שווי

 .  לדוח זה 'ט  נספחהערכת השווי שהתקבלה בידי החברה מצורפת כ

העסקה,    במועד .ז   למעט ,  מיהידי  -על  יומלץ  אשר  דירקטוריון   ימונה השלמת 
.  בתפקידם  יוותרו  אשר,  חברון  יניב  ומר  החברה  של  החיצוניים  הדירקטורים

  ם כהונת  סיום  בדבר  בכתב  הודעות  המכהנים  הדירקטורים  יתר  ימסרו,  במקביל
 ;החברה  דירקטוריון כחברי

  העסקה  ביצוע את  האוסר שיפוטי צו ועומד  תלוי  יהיה לא  העסקה   השלמת  במועד .ח
 ; כלשהי רשות  של התנגדות  או משפטי  מעין או משפטי הליך או תביעה כלאו /ו

ההון העצמי של    העסקה ערב השלמת  כי  במיה   הבכיר הכספים  איש   אישור  יתקבל .ט
   ;מיליון ש"ח 8שווה ו/או עולה על סך של  מיה

  העצמי   ההון  העסקה  השלמת  ערב  כי  בחברה  הבכיר  הכספים  איש  אישור   יתקבל .י
  החברה   בקופת  המזומן  סך  וכי   ח "ש  מיליון  8  של  סך  על  עולה   או/ ו  שווה  החברה   של

  כל  ידי-על שישולמו העסקה להוצאות  בנוסף ( )נטו) ח" ש מיליון 8-מ  גבוה או  שווה 
 ; (העסקה שתושלם ככל, מהצדדים אחד

   :כדלהלן יצוין זה  תנאי של התקיימותו  לעניין

לפעול    בכוונת - מניות    הנפקה  של  בדרךהון    לגיוסהנהלת החברה  של  פרטית 
, הניתנים למימוש למניות  בבורסה  למסחר  רשומים  לא,  אופציה  וכתבי   החברה

במטרה  ,  ערך  ניירות  לחוק  הראשונה  בתוספת  המנוייםלמשקיעים  החברה,  
לאפשר לחברה לעמוד בתנאי המתלה המחייב כי ערב השלמת העסקה ההון  

מ יפחת  לא  שלה  ש"ח    8- העצמי  למשקיעים   הנפקה)" מיליון    פרטית 
 "(. מסווגים

 
וכי כפי שנמסר לחברה לא   מיההניתנים למימוש למניות , כי כפי שנמסר לחברה למועד זה לא הוקצו כל ניירות ערך המירים  יובהר 3

 צפי כי יוקצו ניירות ערך המירים כאמור.  
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כמות של עד  גים תכלול  מסוו למשקיעים  ההנפקה הפרטית  להערכת החברה,   -
מניות וכן כתבי אופציה אשר יהיו ניתנים למימוש למניות החברה    3,800,000

 . "(המקסימלי ההיקף)" מניות 3,800,000עד של נוספת בכמות 

לאישור   - פי    אורגניההנפקה הפרטית למשקיעים מסווגים כפופה  על  החברה 
של    ,דין למסחר  לרישום  הבורסה  לאישור  כפופה  שתוקצינה  וכן  המניות 

במידה   שתתקבלנה  המימוש  ומניות  מסווגים  למשקיעים  הפרטית  בהנפקה 
 ותמומשנה האופציות הלא סחירות שתונפקנה למשקיעים המסווגים. 

  העסקה   השלמת  עם  בבד  בד  תושלם  מסווגים  יעיםלמשק  הפרטית  פקהנהה -
 .  זה דוח נשוא

במועדים    תושלםמסווגים  ההנפקה הפרטית למשקיעים  ודאות כי    כליובהר כי אין  
   ובהיקפים כמתואר לעיל.

וכתבי   המניות  כמות  של  נגזרת  הינה  מיה  מניות  לבעלי  שתוקצה  המניות  כמות 
למשקיעים  הפרטית  ההנפקה  פי  על  שיוקצו  עם  מסווגים  האופציה  בהתאם,   .

התקשרות החברה בהסכם ההנפקה הפרטית למשקיעים, תעודכן כמות המניות  
 שתוקצה לבעלי מניות מיה.   

ה  בתנאים  עמידה  החברה,  לעמדת  כי    השלמת   טרם  י-ו  ט"ק  בס מנויים  יובהר 
למסחר    החברה  של  המניות  לחזרת   בתנאים  לעמוד  החברה   בידי  יסייעו   העסקה

  הראשית, אולם גם לאחר השלמת העסקה וקיום תנאים אלו, ברשימה  בבורסה  
ודאות כי . לפרטים נוספים  סחר ברשימה הראשיתימניות החברה ישובו לה   אין 

   להלן. 2.1.2.5 ראו סעיף

נקבע כי -על ליום    פי ההסכם  כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם עד    31אם לא יתקיימו 
יפקע תוקפו של ההסכם מבלי שלמי מהצדדים תהא  (  "המועד האחרון")להלן:    2021בדצמבר  

על אף האמור, הצדדים רשאים להסכים, במשותף, על הארכת    טענה כלפי משנהו בקשר עם כך.
    ."(המועד הנדחההמועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים )להלן: "

זה,  יובהר,  בהתאם דוח  כל התנאים המתלים  כי    כי למועד  יתקיימו  כי  ודאות  כל  פי  -עלאין 
 . ההסכם וכי העסקה תושלם

   פעולות במועד השלמת העסקה .2.1.2.3

  המצאת   בהן, ונקבעו פעולות שתבוצענה במעמד השלמת העסקה  הסכםהעל פי  
 אישורים המעידים על התקיימות התנאים המתלים.  

 התנהלות בתקופת הביניים  .2.1.2.4

)או   העסקה  השלמת  למועד  ועד  ההסכם  חתימת  שממועד  התקופה  במהלך 
יפעלו  )א( הצדדים    :ביטולה( יחולו הוראות שונות על התנהלות הצדדים, ובכללן

ידי מי  -לא תבוצענה עסקאות על   )ב(  4על מנת להשלים את כל הנספחים להסכם;
מהצדדים שאינן במהלך העסקים הרגיל; )ג( הצדדים לא ישנו את מבנה ההון של  

ההנפקה  . יצוין, כי  להלן  המונח   להסכם, כהגדרת  הבהרהבכמפורט    למעט,  החברה
לעיל(,   )כהגדרתה  מסווגים  למשקיעים  עלהפרטית  הוראות  -מתאפשרת  פי 

ש  לנושאי משרה ו/או בעלי עניין יאשר  ; )ד( החברה לא תבצע עסקאות  ההסכם
העסקה, למעט כמפורט בהסכם; )ה(  כהונה ו בהן עניין אישי, לרבות שינוי תנאי  

תחלק אופציות או    מיה לא תקצה מניות חדשות ו/או זכויות למניה חדשות ולא
זכויות למניות, וכן לא תשנה את מחיר המימוש ו/או כמויות המימוש של ניירות  

, וזאת למעט אופציות לעובדי מיה אשר מיה רשאית  מיהערך להמרה הקיימים ב

 
כי    בקשר  4 יצוין,  זה  מיום    ועדתלתנאי  בישיבותיהם  אישרו  החברה  ודירקטוריון  מיום    2021באוקטובר    25הביקורת    7ובישיבתם 

   .זה בדוח 3.14 סעיף ראו   נוסף לפירוט . להסכם הנספחיםאת   2021בנובמבר 
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  כי ,  יצוין.  כנית אופציות, ולמעט כמפורט בהסכםולהקצות לעובדיה בהתאם לת
; )ו(    ההשלמה  מועד  טרם  לעובדיה  אופציות  להקצות  בכוונתה  אין  כי  מסרה  מיה

)כהגדרת המונח בחוק החברות( כלשהי,   כל אחד מהצדדים לא יבצע "חלוקה" 
 . חלוקת דיבידנדלרבות 

ההבהרה  להסכם )"הבהרה   /על תיקון  חתמו מיה והחברה    2021בנובמבר    8ביום  
,  ההשלמהלהבהיר את אופן התנהלות הצדדים עד למועד    ה"(, אשר נועדלהסכם

 וכפי שיפורט להלן:  

מיה רשאית לגייס הון בתמורה למניות )בלבד(, בכל עת, ומעת לעת, עד לשבוע   (א)
לפני מועד כינוס האסיפה המזומנת בזאת, וזאת בין היתר, בכפוף לכך ששווי  

מ נמוך  יהא  לא  כאמור  הון  גיוס  כל  במסגרת  )לפני  מיליו  100- מיה  ש"ח  ן 
להסכם, על מיה לעדכן את החברה בכתב בדבר כל  להבהרה  בהתאם    הכסף(.

יובהר, כי תנאי להשקעה  ידי מיה. - גיוס הון ובדבר כל הליך גיוס המתנהל על
במיה במהלך תקופת הגיוס יהיה הצטרפות המשקיע כצד להסכם המיזוג, כך  

יובהר, כי כל גיוס   שהסכם המיזוג יחול על המשקיע בשינוים המחויבים. עוד
כאמור במיה, יעשה באופן אשר למיטב ידיעת מיה, לא יסכל ו/או עלול לסכל  

 את השלמת העסקה. 

, וזאת בין היתר,  עסקהחברה רשאית לגייס הון בכל זמן עד למועד השלמת ה (ב)
בכפוף לכך שכל גיוס שכזה בחברה יעשה באופן שלא יסכל ו/או עלול לסכל  

 את השלמת העסקה.  

תהא החברה  וע לפני מועד כינוס האסיפה הכללית המזומנת בזאת,  עד לשב (ג)
והדירקטוריון(   ועדת הביקורת  )באמצעות  לאשר למי מבעלי מניות  רשאית 

י  ושו(  1)  ש:  לכךבכפוף  וזאת  מיה לבצע עסקאות פרטניות במניותיהם במיה,  
(  2; )מיליון ש"ח  150-מיה במסגרת כל עסקה פרטית במניות לא יהא נמוך מ

ש המניות יצטרף כצד להסכם המיזוג כך שההסכם יחול על רוכש המניות  רוכ
( העסקה הפרטית במניות תיעשה באופן אשר למיטב  3בשינויים המחויבים; )

 ידיעת בעל מניות מיה לא יסכל ו/או עלול לסכל את השלמת העסקה.

 השימור   ברשימת מסחר .2.1.2.5

הינה חברה מעטפת, כהגדרת המונח בתקנון    החברהלמועד דוח זה,    נכוןיצוין כי  
 .  הבורסה של השימור רשימתב נסחריםהערך של החברה  ניירותוהבורסה,  

העברת המסחר במניות החברה  מספקת לשם    אינה  , כשלעצמה, העסקההשלמת  
   .של הבורסה הראשית  לרשימה השימור ימתמרש

  השלמת   לאחר   כי   ודאות   כל  אין  כי   הצדדים ידי  - על  והובהר  הוסכם על פי ההסכם  
הראשית  לחזור   כדי  בתנאים  תעמוד   החברה  העסקה  ברשימה  של    ולהיסחר 
  שלאחר   ככל  כי, וכי הדבר לא מהווה תנאי להשלמת העסקה. עוד הוסכם,  הבורסה
להיסחר    מניות  העסקההשלמת   ישובו  לא    הצדדים ,  הראשית  רשימהבהחברה 

  ברשימה   ולהיסחר  לשוב  בתנאים  תעמוד  שהחברה  כדי  יכולתם  כמיטב  יפעלו
 .  הראשית

וראובן קפלן  גיא אליהו    ה"השל    םייאישור מינוכפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה,    –  2החלטה   .2.2
 ם והעסקת םבחברה, ואישור תנאי כהונת יםכדירקטור

העסקה .2.2.1 ממתווה  נפרד  בלתי  את  כחלק  למנות  מוצע  אליהו  ה"ה,  קפלן    גיא  לכהן  וראובן 
"(, החל ממועד ההשלמת  הדירקטורים המוצעיםדירקטוריון החברה )להלן: "כדירקטורים ב

  5העסקה ובכפוף להשלמתה. 

הדירקטורים המוצעים יהיו זכאים לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, בהתאם למדיניות   .2.2.2
התגמול, בסכום המירבי על פי תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני(,  

 
)למעט הדירקטורים    5 כי על פי מתווה העסקה, במועד ההשלמה יוגשו מכתבי התפטרות של הדירקטורים המכהנים בחברה  יצוין, 

 החיצוניים ומר יניב חברון שימשיכו בכהונתם( בתוקף ממועד ההשלמה.
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הגמול")להלן:    2000-התש"ס כהגדרתו  ("תקנות  החברה  של  העצמי  ההון  לדרגת  בהתאם   ,
 יה מעת לעת(.  בתקנות הגמול )כפי שיה 

בסעיף   .2.2.3 כמפורט  ושיפוי  פטור  לכתבי  זכאים  יהיו  המוצעים  וי  2.7הדירקטורים  כללו  ילהלן, 
בסעיפים   כאמור  החברה  של  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח    2.6-ו   2.5בפוליסות 

 להלן. 

תיהם  וויכול  לדוח מיידי זה הצהרות הדירקטורים המוצעים בדבר כישוריהם  'ינספח  מצ"ב כ .2.2.4
 ב)א( לחוק החברות.  224סעיף פי - עלכנדרש 

 : לתקנות הדוחות ביחס לדירקטורים המוצעים 26מנויים בתקנה הלהלן הפרטים  .2.2.5

 ראובן קפלן גיא אליהו שם:

 022645287 038354791 מספר זיהוי: 

 תאריך לידה:
 1976בפברואר  6
 

 1966בספטמבר  20

 דין:-מען להמצאת כתבי בי
 , ראש העין 10ניסים אלוני 

 
 , כפר הס4הקוצר 

 אזרח ישראלי אזרח ישראלי נתינות:

 לא לא חברות בוועדות דירקטוריון:

 לא לא דירקטור בלתי תלוי או דירקטור חיצוני: 

בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או 
 דירקטור חיצוני מומחה: 

 טרם סווג בדירקטוריון. טרם סווג בדירקטוריון.

החברה, חברה בת, חברה קשורה או של בעל  עובד של  
 עניין: 

גיא אליהו    לא. יצוין כי מר 
 במיה דירקטורכ מכהן

 

 מועד השלמת העסקה העסקהמועד השלמת  תאריך תחילת הכהונה: 

 השכלה: 

עסקים   במנהל  שני  תואר 
עסקים  בדיני  )התמחות 
האקדמי   המרכז  ובניהול(, 

 פרס
תואר ראשון בכלכלה וניהול 
וניהול(,  במימון  )התמחות 

 המכללה למינהל 
בתקשורת,   הוראה  תעודת 

 המכללה האקדמית גורדון

תואר שני בניהול אסטרטגי, 
העברית  האוניברסיטה 

 בירושלים 
תואר ראשון במינהל עסקים 
ומימון(,   בשיווק  )התמחות 

 כללה למינהל.  מה

 עיסוק בחמש השנים האחרונות: 

בתאגיד -2020 מנכ"ל  היום: 
מקפ"ת   מרכזים    –עירוני 

תרבות,  חינוך,  קהילתיים, 
 רווחה, ספורט ופנאי. 

אגף 2013-2020 מנהל   :
וצעירים   נוער   – חברה, 

 עיריית פתח תקווה. 

מנכ"ל מדאסיס   היום:-2021
 בע"מ. 

ויו"ר  2019-2020 מנכ"ל   :
בנות   חברות  דירקטוריון 
 בפסגות בית השקעות בע"מ. 

בעמידר  2015-2019 מנכ"ל   :
לשיכון   הלאומית  החברה 

 בישראל בע"מ. 
בפרזות   חברה    –דירקטור 

לדיור  עירונית  ממשלתית 
 ציבורי. 

 תאגידים נוספים בהם משמש כדירקטור:

בע"מ,  דיינמיקס   מיה 
חינוך     ותרבותמוסדות 

של   מיסודה  תקווה  בפתח 
בע"מ   היהודית  הסוכנות 

 )חל"צ(. 

בע"מ  לביטוח  ווישור חברה 
 )דח"צ(. 

 לא לא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה: 

האם הוא דירקטור שהחברה רואה אותו כבעל מומחיות  
המזערי   במספר  עמידה  לצורך  ופיננסית  חשבונאית 

 ( לחוק החברות: 12)א()92שקבע הדירקטוריון לפי סעיף 
 לא לא

 

של מר    תנאי כהונתו והעסקתו  עדכוןאישור   כפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה,    –  3החלטה   .2.3
 יניב חברון שימשיך בכהונתו כמנכ"ל החברה 

ינואר   .2.3.1 מחודש  במסמ   2021החל  בחברה.  ודירקטור  מנכ"ל  שירותי  חברון  מר  מתן עניק    גרת 
ל השוטף של החברה, על קבלת החלטות  והשירותים כאמור, אמון מר חברון, בין היתר, על הניה 
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הכנסת פעילות שוטפת לחברה וגיבוש אסטרטגיה    עסקיות משמעותיות של החברה ובמרכזן 
 לטווח הבינוני והארוך ועל פיתוח עסקי החברה.  

של מר יניב חברון    עדכון תנאי העסקתולאור כישוריו של מר חברון וניסיונו, מוצע לאשר את   .2.3.2
 משרה.  65% א יפחתבכפוף להשלמת העסקה וממועד השלמה, בהיקף שלכמנכ"ל החברה 

 :תיאור תנאי העסקה ורכיבים התגמול המוצעיםיובא להלן   .2.3.3

העניק לחברה  : במסגרת ההתקשרות המוצעת, ימשיך מר חברון ל השירותים .2.3.3.1
שירותי מנכ"ל ודירקטור בחברה. במסגרת השירותים שיוענקו על פי הסכם,  
יהיה מר חברון אמון, בין היתר, על הניהול השוטף של החברה, על קבלת  
החלטות עסקיות משמעותיות של החברה ובמרכזן גיבוש אסטרטגיה לטווח  

 . הבינוני והארוך ועל פיתוח עסקי החברה

ידי מר  - : היקף השירותים שיוענקו עלההתקשרות במונחי אחוז משרההיקף   .2.3.3.2
 משרה.  65%-חברון לחברה לא יפחת מ 

בהיקף המשרה    : כהונתו של מר חברון כמנכ"ל החברהתקופת ההתקשרות .2.3.3.3
זכות    האמור, מהצדדים  אחד  לכל  כאשר  העסקה,  השלמת  ממועד  תחל 

 לסיים את ההתקשרות כמפורט להלן.  

צד יהיה רשאי לסיים את התקשרותו בהסכם בכל עת  : כל  הודעה מוקדמת .2.3.3.4
  120במהלך תקופת ההסכם, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד האחר,  

 ימים מראש.  

: היעדרות לצורך חופשה ומועדיה יסוכמו מראש בין מר חברון  היעדרויות .2.3.3.5
, בהתאם  מנכ"ל  והחברה, כאשר מר חברון יהיה רשאי שלא לספק שירותי

במדיניות התגמול בשינויים המקובלים. מר חברון רשאי שלא  ובכפוף לקבוע  
 מחלה בהתאם למכסת הימים הקבועה בהוראות החוק.    גיןלספק שירותים ב

וביטוח .2.3.3.6 פטור  ביטוח  שיפוי,  ביטוחי במסגרת  לכיסוי  זכאי  יהא  : מר חברון 
ב כמפורט  החברה,  של  משרה  ונושאי  פטור  דוח  דירקטורים  למתן  וכן  זה, 

התחייבות ב  ומתן  כמפורט  בחברה    דוחלשיפוי  למקובל  בהתאם  והכל  זה, 
 ובהתאם למדיניות התגמול של החברה.  

אי תחרות .2.3.3.7 כל   :סודיות,  עם  סודיות בקשר  על  לשמירה  מר חברון התחייב 
בטריטוריה   או  בזמן  הגבלה  ללא  ופעולותיה  עסקיה  החברה,  אודות  מידע 

ולשמירה על קניינה הרוחני    ,מסוימת, גם לאחר סיום ההתקשרות המוצעת
בעסקי החברה, במישרין או  מר חברון התחייב שלא להתחרות  של החברה.  

 חודשים ממועד סיום העסקתו בחברה.   6תקופה של משך  ל בעקיפין,

: בגין העמדת השירותים, החברה תשלם למר חברון תמורה חודשית  תמורה .2.3.3.8
ה  65- בסך כולל של כ )במונחי עלות לחברה(,  כוללת, בין היתר,  אלפי ש"ח 

)להלן בסעיף זה: " יהא  התמורההחזר הוצאות רכב  יניב חברון לא  "(. מר 
 זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כדירקטור.   

להוראות  מענק שנתי .2.3.3.9 ובכפוף  זכאי למענק שנתי בהתאם  יהיה  : מר חברון 
  780  -  משכורות, היינו   12למדיניות התגמול של החברה, ובתקרה של    9סעיף  

ש מותנה  אלפי  המענק  תשלום  התגמול  למדיניות  בהתאם  כי  יובהר,  "ח. 
בעמידה ביעדים, כפי שיוגדרו מראש, מדי שנה )לכל המאוחר במועד אישור  
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור השנה הבאה(,  

   בהתאם לקריטריונים שנקבעו במדיניות התגמול.

  בהתאם,  הוני  תגמול  חברון  למר  להעניק  תבקש  שהחברה  ככל:  הוני  גמולת .2.3.3.10
  האסיפה למדיניות התגמול של החברה, כפי שמובאת לאישור בפני    ובכפוף

יהא  ,  בזאת  המזומנת  ודירקטוריון  הדבר  התגמול  ועדת  לאישור  כפוף 
  הנדרש   המיוחדהחברה, וכן לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה ברוב  

 . דיןפי -על

 תשלומי החברה ישולמו בתוספת מע"מ כדין, וכנגד המצאת חשבונית.  
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שישולם למר יניב חברון בגין כהונתו כמנכ"ל וכדירקטור    השנתילהלן יובא פירוט סך הגמול   .2.3.4
 (, כנדרש על פי התוספת השישית לתקנות הדוחות:  באלפי ש"חלחברה ) במונחי עלותבחברה 

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
 תפקיד  שם

 היקף 

 משרה 

שיעור  
החזקה  

בהון  
 החברה  

   %( -)ב

 ר שכ

 

 6מענק 

 

תשלום  
מבוסס  

 מניות

דמי  
 ניהול

דמי  
 ריבית אחר עמלה  ייעוץ

 דמי

 שכירות 

גמול  
 דירקטורים

יניב  
 1,560 - - -  - - - - - 780 780 3.06% 65%      חברון 

 

קלדרון כסמנכ"ל   יצחקאישור מינויו של מר  כפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה,    –  4החלטה   .2.4
 הטכנולוגיות של החברה, וכן אישור תנאי כהונתו והעסקתו. 

קלדרון הינו מייסד מיה ומכהן בה כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל.    יצחקכמפורט במתאר, מר   .2.4.1
מוביליות, ובין היתר היה בעבר בין המייסדים של -המיקרומר קלדרון הינו בעל ניסיון בתחום  

 מספר חברות אשר עסקו בפיתוח קורקינטים חשמליים בישראל ובאירופה. 

(, CTOכ"ל הטכנולוגיות של החברה )לאור כישוריו וניסיונו של מר קלדרון, מוצע למנותו כסמנ  .2.4.2
 משרה.  100%וכן לאשר את תנאי כהונתו והעסקתו כסמנכ"ל הטכנולוגיות בהיקף של  

 :להלן יובא תיאור תנאי העסקה ורכיבי התגמול המוצעים  .2.4.3

: במסגרת ההתקשרות המוצעת, יעניק מר קלדרון לחברה שירותי סמנכ"ל  השירותים .2.4.3.1
מר    יהיה( בחברה. במסגרת מתן השירותים שיוענקו על פי הסכם,  CTOטכנולוגיה )

על   היתר,  בין  אמון,  וקלדרון    אותה   הפלטפורמה  טכנולוגיית  של  הפיתוחהמחקר 
  לטווח   אסטרטגיה  וש, קידום הליכי שיווק והפצה של מוצרי מיה וגיב מיה  מפתחת
 .  החברה עסקי פיתוח ועל והארוך הבינוני 

ידי מר קלדרון  -: היקף השירותים שיוענקו עלחוז משרההיקף ההתקשרות במונחי א  .2.4.3.2
 משרה.  100%יהיה בהיקף של לחברה  

: כהונתו של מר קלדרון כסמנכ"ל טכנולוגיה של החברה תחל  תקופת ההתקשרות .2.4.3.3
ההתקשרות  ב את  לסיים  זכות  מהצדדים  אחד  לכל  כאשר  העסקה,  השלמת  מועד 

 כמפורט להלן.  

: כל צד יהיה רשאי לסיים את התקשרותו בהסכם בכל עת במהלך  הודעה מוקדמת .2.4.3.4
 ימים מראש.   120תקופת ההסכם, על ידי מתן הודעה מוקדמת בכתב לצד האחר,  

ו מראש בין מר קלדרון והחברה,  : היעדרות לצורך חופשה ומועדיה יסוכמ היעדרויות .2.4.3.5
לקבוע   ובכפוף  בהתאם  השירותים,  את  לספק  שלא  רשאי  יהיה  קלדרון  מר  כאשר 
במדיניות התגמול בשינויים המקובלים. מר קלדרון רשאי שלא לספק את השירותים  

 בגין מחלה בהתאם למכסת הימים הקבועה בהוראות החוק.  

וביטוח .2.4.3.6 פטור  ל שיפוי,  זכאי  יהא  קלדרון  מר  ביטוח  :  במסגרת  ביטוחי  כיסוי 
ב כמפורט  החברה,  של  משרה  ונושאי  ומתן    דוחדירקטורים  פטור  למתן  וכן  זה, 

ב כמפורט  לשיפוי  ובהתאם  דוח  התחייבות  בחברה  למקובל  בהתאם  והכל  זה, 
 למדיניות התגמול של החברה.

שידול .2.4.3.7 ואיסור  תחרות  אי  המייסד :סודיות,  הסכם  במסגרת  במתאר,  ם  י כמפורט 
תחייב שלא  ימר קלדרון    שידול כלפי מיה.-לאיו במיה, התחייב מר קלדרון לסודיות  

חודשים ממועד סיום    12למשך תקופה של    בעסקי החברה ו/או בעסקי מיהלהתחרות  
העסקתו. יובהר, כי התחייבויותיו של מר קלדרון כלפי מיה, יהיו תקפים גם כלפי  

   נתו כנושא משרה בחברה.החברה החל ממועד השלמת העסקה ותחילת כהו

 
 . בהתאם לתקרת המענק לפי מדיניות התגמול של החברה מחושב ענקסכום המ 6



12 
4823840_1 

: בגין העמדת השירותים, החברה תשלם למר קלדרון תמורה חודשית בסך  תמורה .2.4.3.8
 (.  "התמורה"ש"ח, הכוללת החזר הוצאות רכב )להלן בסעיף זה:  58,333כולל של  

 תשלומי החברה ישולמו בתוספת מע"מ כדין, וכנגד המצאת חשבונית.  

  9להוראות סעיף  : מר קלדרון יהיה זכאי למענק שנתי בהתאם ובכפוף  מענק שנתי .2.4.3.9
משכורות. יובהר, כי בהתאם למדיניות    6למדיניות התגמול של החברה, ובתקרה של 

התגמול תשלום המענק מותנה בעמידה ביעדים, כפי שיוגדרו מראש, מדי שנה )לכל  
המאוחר במועד אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור  

 שנקבעו במדיניות התגמול.  בהתאם לקריטריונים ,השנה הבאה(

הגמול   .2.4.4 סך  פירוט  יובא  למר    שנתי הלהלן  כ   בגין   קלדרון   יצחקשישולם  סמנכ"ל  כהונתו 
לחברה )באלפי ש"ח(, כנדרש על פי התוספת השישית לתקנות    במונחי עלותבחברה    טכנולוגיות

 : הדוחות

 תגמולים אחרים תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
 תפקיד  שם

 היקף 

 משרה 

שיעור  
החזקה  

בהון  
 החברה  

   %( -)ב

 ר שכ

 

 7מענק 

 

תשלום  
מבוסס  

 מניות

דמי  
 ניהול

דמי  
 ריבית אחר עמלה  ייעוץ

 דמי

 שכירות 

גמול  
 דירקטורים

יצחק  
 1,050 - - -  - - - - - 350 700  100%      קלדרון 

 

השלמתה,    –  5החלטה   .2.5 וממועד  העסקה  לאישור  ביטוח כפוף  בפוליסת  החברה  התקשרות  אישור 
ונושאי משרה של החברה, אשר   דירקטורים  בין השאר, את התכלולאחריות  ונושאי ,  דירקטורים 

המכהנים וכפי שיכהנו, מעת   משרה שימונו במועד ההשלמה, וכן דירקטורים ונושאי משרה נוספיםה
 חודשים. 12למשך תקופה בת  לעת,

מדיניות התגמול קובעת כי נושאי המשרה והדירקטורים בחברה זכאים לביטוח אחריות בכפוף   .2.5.1
למגבלות ולאישורים הקבועים בדין. בהתאם למדיניות התגמול, היקף הכיסוי הביטוחי ייקבע  

והסיכונים הכרוכים בה, הונה העצמי והיות    מעת לעת בהתאם להיקף ותחומי פעילות החברה
לביטוח   העיקריים  ההתקשרות  תנאי  כי  התגמול  מדיניות  קובעת  כן,  כמו  ציבורית.  החברה 

 אחריות דירקטורים ונושאי משרה יהיו: 

מיליון דולר ארה"ב לשנה, וזאת בגין    20גבול האחריות יהא עד לסך שלא יעלה על   .2.5.1.1
המשרה  נושאי  כנגד  שתוגשנה  בחברה    תביעות  תפקידם  ממילוי  נובעות  שהן  ככל 

 ובחברות הבנות )ככל שתהיינה(;

עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת   .2.5.1.2
 הפוליסה.  

את ההתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מכהנים ו/או    לאשר  מוצע .2.5.2
  12(, החל ממועד ההשלמה ולמשך תקופה בת  "הפוליסה"אשר יכהנו בחברה מעת לעת )להלן:  

ההתקשרות   לשם  פעולה  כל  לעשות  החברה  של  התגמול  ועדת  את  להסמיך  וכן  חודשים, 
ב הקבוע  האחריות  לגבול  עד  כאמור,  תקרת בפוליסה  כאשר  החברה,  של  התגמול  מדיניות 

על  יאושרו  העצמית  ההשתתפות  וסך  הפרמיה  תשלום  הביטוחי,  התגמול    ידי -הכיסוי  ועדת 
)להלן:    2000- החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס  לתקנות  1ב1  לתקנה  בהתאם

  מהותי   באופן  להשפיע  עשויה  ואינה  שוק  בתנאי  היא  שההתקשרות  ובלבד"(,  ההקלות  תקנות"
כנדרש   אישור זה יהווה כאישור כעסקה מסגרת    .התחייבויותיה  או  רכושה,  החברה  רווחיות  על

   בהתאם להסכם.

  Off-Runאישור התקשרות בפוליסת ביטוח  כפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה,    –   6החלטה   .2.6

 
   בהתאם לתקרת המענק לפי מדיניות התגמול של החברה. מחושב סכום המענק 7
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 .לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו בחברה נכון למועד העסקה

, במועד ההשלמה ייכנסו לתוקף  לעיל(  2.1.2.2)כמפורט בסעיף    וכתנאי להשלמתו  הסכםה  פי-על .2.6.1
שהחברה תרכוש לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה    Run-Offפוליסות ביטוח מסוג  

ושכיהנו בהן בעבר, לכיסוי אחריותם    המכהנים אשר  בגין פעולות  בחברה, במועד ההשלמה, 
 "(.  Off-Runפוליסת " קדמו למועד ההשלמה )להלן:

יצוין כי מדיניות התגמול קובעת כי החברה רשאית לרכוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים   .2.6.2
לפעילות    Run-Offושאי משרה מסוג  ונ כיהנו בקשר  המשרה אשר  ונושאי  דירקטורים  עבור 

 .  הרלוונטית

ב .2.6.3 החברה  התקשות  את  לאשר  המוצע  ממועד  אשר    Run-Off-פוליסת  החל  בתוקף  תהיה 
, וכן להסמיך את ועדת התגמול של החברה לעשות כל פעולה לשם  שנים  7ההשלמה, ולמשך  

בפוליסת   ,  החברה  של   התגמול   במדיניות   הקבוע  האחריות  לגבול  עד,  Run-Offההתקשרות 
התגמול    העצמית  ההשתתפות  סך  כאשר ועדת  ידי  על    לתקנות  1ב1  לתקנה  בהתאםתאושר 

פיע באופן מהותי על רווחיות  , ובלבד שההתקשרות היא בתנאי שוק ואינה עשויה להשההקלות
 . החברה, רכושה או התחייבויותיה

וממועד השלמתה,    –  7החלטה   .2.7 ופטור לדירקטורים כפוף לאישור העסקה  אישור מתן כתבי שיפוי 
 ונושאי משרה 

נושאי משרה אשר מכהנים בחברה, וכפי שיכהנו  ל בכפוף להשלמת העסקה, מוצע להעניק לדירקטורים ו
נושאי משרה בכירה  למי שלאחר השלמת העסקה יהיו )או עשויים להיות(  בחברה מעת לעת, ובכלל זה  

ו/או דירקטורים שהם בעלי עניין ו/או בעלי שליטה ו/או קרובים לבעל השליטה ו/או עובדים של בעל  
בנ ושיפוי  זהל  'אינספח  כ  "בוסח המצהשליטה במועד ההענקה, כתבי פטור  זימון  והכל בכפוף  דוח   ,

 להוראות כל דין. 

 

שינוי שם החברה למיה בע"מ או מיה אחזקות  כפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה,    –  8החלטה   .2.8
על יאושר  אשר  אחר  שם  לכל  או  בת-בע"מ,  החברות  רשם  תקנון יידי  ושינוי  מיה,  עם  מראש  אום 

 החברה בהתאם 

מוצע, בכפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה, לשנות את שם החברה  הבהתאם להוראות   הסכם, 
אום מראש  יידי רשם החברות בת- למיה בע"מ או מיה אחזקות בע"מ, או לכל שם אחר אשר יאושר על

 עם מיה, ושינוי תקנון החברה בהתאם. 

ערך לאחר קבלת אישור האסיפה  תקנון החברה יעודכן בהתאם ויפורסם באתרי הבורסה ורשות ניירות  
   הכללית המזומנת בזאת וקבלת אישור רשם החברות לשינוי שם החברה.

אישור תנאי כהונתם של נושאי משרה במיה,  בכפוף לאישור העסקה וממועד השלמתה,   – 9החלטה  .2.9
 כמפורט במתאר

פי דין(, מוצע לאשר את תנאי כהונתם  -על  בהכרח אף שהדבר אינו נדרש-)ועל  הסכםהתנאי  בהתאם ל
לדוח זימון    'דנספח  כהמצ"ב    פעילות מיה  מתארב  23.1סעיף  ב, כפי שמתואר  של נושאי המשרה במיה

 .זה

לנושאי    –   10החלטה   .2.10 התגמול  מדיניות  תיקון  אישור  השלמתה,  וממועד  העסקה  לאישור  בכפוף 

   המשרה בחברה

ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה  - , נדונה ואושרה על2021בישיבותיהם מחודש אוגוסט   .2.10.1
אשר  מד ודירקטורים,  משרה  לנושאי  תגמול  החברה  ב  אושרהיניות  מניות  בעלי  אסיפת 

בהליך גיבוש מדיניות התגמול, הסתייעו חברי ועדת התגמול  .  2021  בנובמבר  2  ביוםשהתכנסה  

ידי יועץ חיצוני  - ה עלכ( שנערBenchmarkוהדירקטוריון, בין היתר, בעבודת השוואה לשוק )
ביחס   המוצעת  התגמול  במדיניות  עיקריים  לרכיבים  בנוגע  תלוי  שנכללים  בלתי  לרכיבים 

על שפורסמו  תגמול  מדגם-במסמכי  בקבוצת  רלוונטיות  חברות   התגמול   מדיניות)"  ידי 
 . "(הקיימת
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כי   .2.10.2 ל יצוין,  הבהתאם  לחברה  הסכם,הוראות  תגיש  מיה  כי  התגמול    נקבע    , מוצעתמדיניות 
 החל ממועד השלמת העסקה, ככל שתושלם.ותיכנס לתוקפה   שתאושר באורגני החברה

של   על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון  ידי מיה כאמור אושרה-שהוצעה על התגמול  מדיניות .2.10.3
, וזאת בסימון השינויים ביחס למדיניות התגמול  זה  דוח זימון ל   'גנספח  מצ"ב כו  החברה,  
 . "(המתוקנת התגמול מדיניות"להלן: ) הקיימת

לתקופה של שלוש שנים, ממועד השלמת העסקה    המתוקנת  מדיניות התגמול  מוצע לאשר את .2.10.4
 לדוח זה.   'גנספח , בנוסח המצורף כובכפוף להשלמתה

 :  המתוקנת להלן נימוקי ועדת התגמול לאישור מדיניות התגמול .2.10.5

מעניקה לחברי ועדת התגמול ולדירקטוריון החברה מתחם שיקול דעת    מדיניות התגמול .א
 סביר בבואם לקבוע את תנאי התגמול של נושאי המשרה. 

דיניות התגמול יוצרת מסגרת ברורה לאופן קביעת התגמול של נושאי המשרה בחברה, מ .ב
 באופן העולה בקנה אחד עם הוראות הדין.  

רות החברה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח. מדיניות התגמול נועדה לסייע בקידום מט .ג
מקנה לאורגנים הרלוונטיים בחברה כלים ניהוליים   המוצעת  בהתאם, מדיניות התגמול

שיאפשרו לשמר, לגייס ולתמרץ נושאי משרה מוכשרים ומיומנים, בעלי יכולת להוביל  
ל את החברה להצלחה עסקית ארוכת טווח, להשגת מטרות החברה ולקידום עסקיה, והכ 

בהתחשב בשינויים שחלו בחברה במהלך תקופת תוקפה של מדיניות התגמול הקיימת 
ומבנה   פעילותה  ומורכבות  מאפייני  באופייה,  גודלה,  לרבות  ככל ה,  חבר הולאחריה, 

 . רכישת השליטה במיהשתושלם 

ל .ד דעתם  נתנו  החברה  ודירקטוריון  התגמול  כי  ועדת  שיוענקו  חשיבות  התגמול  תנאי 
נושאי משרה תפקיד  מועמדים ל לצורך גיוס    אטרקטיבייםיהיו  חברה  לנושאי המשרה ב

פעילות היקף  צפי לגידול בבהתחשב בבין היתר    ושימור נושאי משרה מכהנים,  בעתיד
 . החברה בעקבות רכישת מיה 

מדיניות התגמול מאפשרת, בין היתר, להתאים את היקף התגמול שיינתן לנושא משרה  .ה
ניסיונו  למאפייני התפקיד ולמאפייניו   האישיים, לרבות השכלתו, כישוריו, מומחיותו, 

 המקצועי, הישגיו, תפקידו ותחומי אחריותו.  

של  .ו המשתנה  לתגמול  הקבוע  התגמול  בין  הראוי  היחס  את  מגדירה  התגמול  מדיניות 
 נושאי המשרה, בהתאם לתפקידם. 

המשרה   .ז לנושאי  חיוביים  תמריצים  כוללת  התגמול  שומרתממדיניות  ומנגד  על    חד, 
עמידה ביעדים תקציביים והאסטרטגיים של החברה, כפי שנקבעים על ידי הדירקטוריון  

 מעת לעת.  

מדיניות התגמול כוללת התייחסות לאינטרס של כלל בעלי המניות של החברה תוך מתן   .ח
 משקל לתמרוץ נושאי המשרה בחברה באמצעות רכיבי תגמול הוני. 

  וחברי דירקטוריון החברה הינם בדעה כי מדיניות   לאור הנימוקים כאמור לעיל, ועדת התגמול
המוצעת הינה לטובת החברה, הינה בהתאם להוראות הדין והינה ראויה,  המתוקנת התגמול 

 הוגנת וסבירה.  

  מהעסקה   חלק  והןלעיל יובאו לאישור כמקשה אחת,    1ההחלטות ו/או ההתקשרויות המפורטות בסעיף  כל  
 אישורה של האסיפה.ל המובאת

 , בהתאם לתקנות הצעה פרטית כנדרש פרטים נוספים  .3

   שם הניצע והאם הוא צד מעוניין .3.1

בעלי מניות  הניצעים להם תוקצנה מניות החברה, לאחר ובכפוף להשלמת העסקה, הינם   .3.1.1
כאמור לעיל,  .  לדוח זימון זה  'א  נספחב כ"המצ  הבטבל, וכמפורט  מיה )כהגדרתם לעיל(

  עד למועד השלמת העסקה יתווספו ניצעים נוספיםכי  תכן  יי  ,ובהתאם להוראות ההסכם
 . מקרב בעלי המניות של מיה
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ניצעים אשר יש לראותם כ"צד מעוניין" כהגדרת מונח זה    נכלליםבקרב בעלי מניות מיה   .3.1.2
 כמפורט להלן:   ,נוספים  עסקיים  או  אישיים  קשרים  וכן( לחוק החברות,  1()א()5)270בסעיף  

קלדרון   (א) יצחק  בחברה    או  בחברה   השליטה  לבעללהפוך    עשוימר  שליטה  דבוקת  בעל 
החברות( בחוק  זה  מונח  הפרטית  )כהגדרת  ההצעה  לה הוא  ו   היות ,  בעקבות    חזיק צפוי 

מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות    44.96%בשיעור של  במועד ההשלמה מניות החברה  
 .(()לרבות תחת הנחת מימושן של שתי אבני הדרך  בדילול מלא  50.37%)  ההצבעה בחברה

   וכן האמור בטבלה בנספח ב'. 3.5.4לפרטים ראה הטבלה בסעיף 

  המהוות   החברה  במניות  זה דוח  ומנכ"ל החברה, המחזיק למועד    דירקטור,  חברון  יניב  מר (ב)
  26.32%- בנוסף כ  ומחזיק  המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה בה,מהון המניות    3.06%-כ

מיה  של  והנפרע  המונפק  המניות  ובעקיפין(  מהון  לה,  )במישרין  במישרין  חזיקצפוי   ,
  והנפרע   המונפק  המניות  מהון  22.91%בשיעור של    החברה  מניותההשלמה    במועדובעקיפין,  
)לרבות תחת הנחת מימושן של שתי אבני  בדילול מלא    25.27%)  בחברה  עהבההצ ומזכויות

 8. וכן האמור בטבלה בנספח ב'3.5.4הדרך((. לפרטים ראה הטבלה בסעיף 

,  נהיםר קו  הלגה , חברה פרטית בשליטת  ה באופק בע"מנגיעיצוין כי כפי שנמסר לחברה,  
והינה,  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,    7.64%-כמחזיקה נכון למועד דוח זה    אשר

עשויה להצטרף ולחתום על ההסכם ,  (א'נספח  )ראו    בעלת מניות במיה  (כפי שנמסר לחברה)
 עד למועד ההשלמה.  

- כפי שמסרה מיה חלק מבעלי מניותיה מחזיקים במניות החברה, כמפורט בנספח ב'. כמו
ידי מיה כי הבדיקה ביחס לבעלי מניות מיה נוספים אשר עשויים להחזיק גם  -כן, נמסר על 

 במניות החברה טרם הושלמה. 
 

   ניירות הערך המוצעיםתנאי   .3.2

 המוצעות  המניות  תנאי .3.2.1

ההשלמה  שתוקצינההמניות   .3.2.1.1 למניות  במועד  מהזכות  שתנבענה  והמניות  נוספות  , 
תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות   שתוקצה לניצעים

   .בהון החברה במועד פרסום הדוח

נתא, הערת אזהרה, כמש המניות תוקצינה כשהן נקיות וחופשיות מכל משכון, שעבוד, .3.2.1.2
זכות   חוב,  הפקעיקול,  זכות  עקיזוז,  קדימה,  זכות  תביעה,  חוב  נאמנות,  עיכבון,  ה, 

כל  לרבות  ואופציה,  דילול  מפני  הגנה  הצטרפות,  זכות  ראשונה,  הצעה  זכות  סירוב, 
הסכם, הסכמה, הבטחה ו/או התחייבות להקניית אילו מהאמורים לעיל וכל זכות צד  

לבעלי    שתוקצינה  החברה  ערך  לניירותג' אחרת מכל מין וסוג שהוא, למעט, בכל הנוגע  
, כמפורט  מס  רולינגמניות מיה, אשר תהיינה כפופות למגבלות החסימה ו/או הוראות  

    להלן. 3.12בסעיף 

 הזכות למניות נוספות   תנאי .3.2.2

בסעיף   .3.2.2.1 להקצאת   2.1.2.1כמפורט  זכות  לניצעים  תוענק  ממועד ההשלמה  לעיל, החל 
 מניות נוספות של החברה, בכפוף להתקיימותן של שתי אבני דרך.  

תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות    המניות שתנבענה ממימוש הזכות למניות נוספות .3.2.2.2
בר ועניין למניות הרגילות של החברה, ותקנינה לבעליהן כל זכות הנובעת זכויות לכל ד

 לעיל.    3.2.1 בסעיף ו/או הנוגעת לבעלות של החברה, כמפורט 

השווי ההוגן של ניירות הערך הניתנים להמרה או למימוש למניות, בציון ואופן נוסחת חישוב השווי   .3.3
 ההוגן וההנחות ששימשו בסיס לחישובו 

  זכות אבן דרך א' ו  זכות   , עבור ת הנוספות, אשר יובא בנפרדלהלן יפורט השווי ההוגן של הזכות למניו
 אבן דרך ב': 

 
לפרטים ראה   . , הינו בעל מניות במיה"(, אשר מכהן כעובד של מיה והנו אחיו של מר יניב חברוןעידןיצוין, כי מר עידן חברון )להלן: " 8

 נספח ב'. 
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בזכות אבן דרך  לאור העובדה שהזכויות המוצעות תומרנה למניות רגילות של החברה בכפוף לעמידה  
הינו זהה  כאמור  ללא תוספת מימוש ו/או מחיר המרה, השווי ההוגן של כל זכות    א' וזכות אבן דרך ב',

שיע  במכפלת  הממוזגת  החברה  הסבירות    ורלשווי  שיעור  ובשקלול  דרך  אבן  בכל  שיונפקו  המניות 
 לצליחת אבן הדרך.  

מיליון    97.7-בכלדוח זה, ונאמד    ' בי  נספחשווי החברה הממוזגת מבוסס על חוות דעת הוגנות, המצ"ב כ
 9ש"ח.

כל אחת מאבני הדרך )כמתואר  לצורך אומדן זכויות אלה בחנה הנהלת מיה את הסבירות בהתממשות 
 לעיל(: 

 (. 90%)ממוצע  100%- ל 80%הסבירות שזכות אבן דרך א' תצלח נאמדה בטווח שבין  .א

 (. 75%)ממוצע   80%- ל 70%הסבירות שזכות אבן דרך ב' תצלח נאמדה בטווח שבין  .ב

 להלן טבלה המציגה את השווי ההוגן של זכות אבן דרך א' וזכות אבן דרך ב':  .ג

 

  100%אלפי ש"ח. במקרה בו הסבירות הינה    8,061- לפיכך, השווי ההוגן של כל הזכויות המוצעות הינו כ
 אלפי ש"ח.  9,770-בגין מלוא אבני הדרך, השווי ההוגן הינו כ

 קה היות ההצעה הפרטית החריגה חלק מעס .3.4

הפרטית   החברה    החריגה ההצעה  בין  מעסקה  חלק  העסקה,    לפרטים.  המי   לביןהינה  בדבר  נוספים 
   לעיל. 2.1.2.2 סעיף  ראווהעובדה כי השלמתה כפופה לתנאים המתלים, 

בכוונת החברה לפעול לביצועה טרם מועד  , אשר מסווגים לפרטים אודות ההנפקה הפרטית למשקיעים
   לעיל. י 1.1.2.2, ראו סעיף ההשלמה

 אחזקות בעלי עניין ובעלי מניות בחברה חברה, והנפרע של ההון המניות המונפק  .3.5

מניות רגילות של    1,000,000,000-ה מורכב מההון הרשום של החבר  נכון למועד דוח זימון זה, .3.5.1
"(, כאשר ההון הרשום למסחר  מניות רגילותנקוב כל אחת )להלן: "ש"ח ערך    0.01החברה בנות  

 מניות רגילות.   38,316,267-של החברה מורכב מ 

מניות רגילות    43,661,612-ההון המונפק והנפרע של החברה מורכב מ  נכון למועד דוח זימון זה, .3.5.2
לחוק החברות, אשר   308המונח בסעיף    כמשמעות,  מניות רדומות  5,345,345, מתוכן  של החברה

 .  אינן מקנות זכויות בהון או בהצבעה

נכון למועד דוח זימון זה, ולמיטב ידיעת החברה, מר יניב חברון, שהינו מנכ"ל ודירקטור בחברה   .3.5.3
חבר  ובאמצעות  במישרין  מחזיק,  בה,  מניות  בעל  כ  ות וכן  המהוות  מיה  במניות  - בשליטתו, 

לפרטים נוספים, לרבות אודות ייפוי כוח בלתי    מהון המניות המונפק והנפרע של מיה.  26.32%
חוזר שניתן בקשר עם מניות מיה שבהחזקת מר יניב חברון כאמור, וקשרים עסקיים נוספים  

 למתאר.   4.2סעיף חברון עם מיה, ראו שיש למר יניב  

  ההקצאה   ביצוע  לפני ,  החברה  במניות   והציבור   העניין   בעלי   החזקות,  החברה  ידיעת  למיטב  .3.5.4
בהנחת  כן  , ו)לרבות בהנחת השלמת ההנפקה הפרטית למשקיעים(  , לאחריה החריגה  הפרטית 

 :להלן , הינן כמפורטזכות אבן דרך א' וזכות אבן דרך ב'התקיימות 

 
 . 'בי נספחכ"ב המצ ההוגנות דעת בחוות   15 סעיף ראה  נוספים לפרטים. מיה משווי  75%+  השלד  שווי 9

משוקללסבירות

שווי 100% 

מחברה ממוזגת

שיעור 

אבן דרך

סה"כ שווי 

באש"ח

        5%4,397             80%90%97,703- 100%אבן דרך א'

        5%3,664             70%75%97,703-80%אבן דרך ב'

        8,061סה"כ
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  אינוש"ח ערך נקוב. יצוין, להסרת ספק כי לצורכי טבלה זו, הון המניות המונפק והנפרע של החברה  0.01מניות רגילות בנות  43,661,612הון המניות המונפק והנפרע של החברה למועד פרסום הדוח כולל  10

 מקנות זכויות )בהון ו/או בהצבעה(.   לחוק החברות שבבעלות החברה אשר אינן  308מניות רדומות לפי סעיף  5,345,345כולל 
 למועד דוח עסקה זה לא קיימים ניירות ערך הניתנים למימוש למניות החברה. 11
קף מקסימלי, זכות אבן  , בהנחת הקצאתם בהי2.1.2.2אופציות שיוקצו למסווגים, כמפורט בסעיף  –בהנחת מימוש מלוא ניירות הערך הניתנים למימוש למניות החברה, היינו  –"בדילול מלא" משמע  12

 דרך א' וזכות דרך אבן ב'.  
 כפי שנמסר לחברה, חברה פרטית בשליטת מר יניב חברון; ראו גם הפירוט במתאר מיה. 13
פי שווי של  -שקעה של מימו ונצ'רס במיה ייעשה עלמימו ונצ'רס, שותפות מוגבלת הינה שותפות מוגבלת פרטית בשליטתו של מר יניב חברון. אחזקות מימו ונצ'רס מחושבות בהנחה שמימוש הסכם הה 14

למתאר מיה. יובהר, כי הנחה זו עשויה להשתנות בהתאם לתרחישים השונים בהסכם   31.4עיף ערב השלמת העסקה(, כמפורט בס   SAFE-פי מנגנון ה-מיליון ש"ח )המרה של ההשקעה למניות על 120
 ההשקעה האמור, הכל כמפורט במתאר מיה.  

קורנהים, באמצעות נגיעה באופק בע"מ,  , הגב' הלגה  המחזיקה, מחזיקה בחברה באמצעות חברת נגיעה באופק בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של גב' הלגה קורנהים. כמו כן יצוין, כי כפי שנמסר לחברה 15
פי ההסכם, ליתר בעלי מניות מיה, ובהם גב'  -פי ההסכם. על-הינה בעלת מניות במיה. למועד דוח זה, גב' קורנהים אינה חלק מבעלי מניות מיה, אשר להם יוקצו מניות ההצקאה והזכות למניות נוספות על

 דיע עד למועד ההשלמה על הצטרפותה לניצעים ובהתאם, יכול שיוקצו לה במועד השלמת העסקה מניות נוספות של החברה. קורנהים )באמצעות נגיעה באופק בע"מ( זכות להו 

 מחזיק

החזקות בעלי העניין 

והציבור במניות החברה,  

 10למועד דוח עסקה זה 

 ההנחות הבאות:   תחת  ;לאחר ביצוע הקצאת המניות המוקצות לבעלי מניות מיה ולאחר מועד ההשלמה

 ;  לעיל 2.1.2.2, כמפורט בסעיף המקסימלי בהיקפה תושלם המסווגים  למשקיעים הפרטית  ההנפקה )א( 

 .להסכם הצטרפו אשר  מיה מניות בעלי מקרב  בניצעים שינוי  יחול לא)ב( 

 מניות

שיעור בהון  
 החברה 

ובזכויות   
ההצבעה,  

לרבות  
בדילול 

 11מלא

 מניות

  אופציות
למשקיעים  

מסווגים 
בהתאם לסעיף  

 לעיל 2.1.2.2

 אבן דרך ב' זכות  אבן דרך א' זכות 

שיעור  
בהון  
 החברה 

ובזכויות  
 ההצבעה 

  

שיעור בהון  
החברה  
ובזכויות  
ההצבעה  

בהנחת מימוש  
זכות אבן דרך  

 בלבד א' 

שיעור בהון  
החברה  
ובזכויות  
ההצבעה  
 12בדילול מלא 

 50.37% 47.93%  44.96% 22,026,688.84 13,216,013.44 - 57,269,391.99 - - יצחק קלדרון 

 2.88% 2.93% 2.92% 980,640.26 588,384.16 - 3,721,586.71 3.06% 1,171,922 חברון יניב

  - 13ג'י.סי. חברון קפיטל בע"מ 
 17.93% 17.06% 16.01% 7,841,842.32 4,705,105.44 - 20,388,790.39 - - בשליטת יניב חברון 

  - 14מימו ונצ'רס, שותפות מוגבלת 
 4.46% 4.24% 3.98% 1,948,161.58 1,168,896.96  5,065,220.20 - - בשליטת יניב חברון 

 2.71% 3.39% 3.91% - - - 4,983,422 13.01% 4,983,422 דמתי לירון 

 1.59% 1.99% 2.30% - - - 2,927,647 7.64% 2,927,647 15קורנהים הלגה 
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 1.36% 1.70% 1.96% - - - 2,500,000 6.52% 2,500,000 לינדבור ליאור

 4.14% 2.58% 2.98% - - 3,800,000 3,800,000 - - משקיעים מסווגים

 14.56% 18.18% 20.99% - - - 26,733,267 69.77% 26,733,267 ציבור

 100%  38,316,267 סה"כ 

127,389,334.29 
)הון המניות  
בדילות מלא  

  -הינו 
183,655,067.29 

 מניות( 

3,800,000 19,678,400 32,797,333 100% 100% 100% 
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  או  מהותי  מניה  בעל  כל  של  שמו ;עניין אישי בעסקה; הסכמי הצבעה הנוגעים לזכויות הצבעה כאמור .3.6
 בתמורה, ומהות ענינו האישי  אישי  עניין, החברה  ידיעת  למיטב,  לו שיש בחברה משרה נושא

לחוק    268בחברה בעל שליטה כהגדרת מונח זה בסעיף  למיטב ידיעת החברה, אין  למועד הדוח,   .3.6.1
 החברות.  

ב .3.6.2 יניב חברון, המחזיק  בעסקה  מ   3.06%- מר  ענין אישי  בעל  הינו  ישיר,  באופן  מניות החברה 
, הן באופן  , לאור העובדה שמר יניב חברון הינו ניצעהמזומנת בזאת  המובאת לאישור האסיפה 

   חברון קפיטל. באופן עקיף, באמצעות חברה שבשליטתו, ישיר והן 

ממניות החברה באמצעות חברת נגיעה באופק בע"מ    7.64%-קורנהים, המחזיקה בהלגה  גב'   .3.6.3
ין אישי בעסקה המובאת לאישור האסיפה המזומנת  י)חברה בבעלותה המלאה(, הינה בעלת ענ 

   .הינה בעלת מניות במיה בע"מ קנגיעה באופשבזאת, לאור העובדה 

  ן אישי בתמורה לאור העובדה שהינו ניצע, באופן ישיר ועקיף. י כאמור לעיל, למר יניב חברון עני .3.6.4
  מעורב  היה בהן השקעות ואודות מיה עם חברון יניב מר של קשריו  אודות עליובא פירוט  להלן
 : כדלהלן במיה

  כפי   2020  אוגוסט   מחודש   הבנות   למזכר   בהתאם  למיה  כיועץ   בעבר   שימש  חברון  מר .3.6.4.1
שירותי ייעוץ כלכלי, אסטרטגי וגיוס    מיהל  חברון  מר  העניק  לפיו,  לעת  מעת  שתוקן

)להלן בס"ק זה: " "(. במסגרת ההתקשרות האמורה ניתנה למר  ההבנות  מזכר הון 
היה    מיה בתנאים שנקבעו. עבור פעילות גיוס הון ל  מיהחברון אופציה לגייס הון עבור  

אשר הוקצו לו ללא תמורה, בהתאם למנגנון שסוכם בין    מיהי מר חברון למניות זכא
בין   ההתקשרות  וסיום  חברון  מר  שהוביל  ההון  גיוסי  רקע  על  בהתאם,  הצדדים. 

הוקצו  דיםהצד ההבנות,  מזכר  בגין  עתידית  זכות  כל  על  ויתר  חברון  שמר  באופן   ,
מהון המניות המונפק    22.84%- שהיוו למועד הענקתן כ  מיהלחברון קפיטל, מניות  

במיה.   ההצבעה    מעניק   אינו  חברון  יניב  מר,  זה  דוח  למועד  כי  יובהרומזכויות 
 ומזכר ההבנות הסתיים באופן מלא.   מיה ל  שירותים

  במניות ,  קפיטל  חברוןלמועד  דוח זה, מחזיק מר יניב חברון, במישרין ובאמצעות    נכון .3.6.4.2
מהון המניות המונפק והנפרע של מיה ומזכויות ההצבעה    22.64%- כ  מהוות  אשר  מיה
במיה של מימו ונצ'רס, שותפות מוגבלת  כמו כן, עם מימוש מנגנון ההשקעה      16בה.

  17. 27.5%-עתידות להוות כ מיהאחזקותיו של מר חברון ב "(,"מימו)להלן: 

 מניות מיה: אשר ביצע מר חברון בקשר עם  והעסקאות  ההתקשרויות יפורטו    להלן .3.6.4.3

התקשרו מר חברון וצד שלישי בהסכם עם מר יצחק קלדרון,   2020בחודש אוקטובר   .א
פי ההסכם בוצעה  - מנכ"ל ומייסד מיה, לרכישת מניות ממר קלדרון. רכישת המניות על

פברואר   בחודש  ובעקבות    2021בפועל  ההסכם התגבשו,  לאחר שהתנאים להשלמת 
מהון המניות המונפק והנפרע   2.5%-יוו כזאת רכש מר חברון מניות של מיה אשר ה 

של מיה ומזכויות ההצבעה בה. הרכישה בוצעה לפי מחיר מניה אשר שיקף למיה שווי  
 מיליון ש"ח.    10.4-של כ

ידי חברה בשליטתו( -מכר מר חברון מניות של מיה )שהוחזקו על   2021בחודש פברואר   .ב
כ המכירה  למועד  נכון  היוו  המ  0.87%-אשר  המניות  מיה.  מהון  של  והנפרע  ונפק 

 מיליון ש"ח.   115-המכירה בוצעה לפי מחיר מניה אשר שיקף למיה שווי של כ

על  2021בחודש פברואר   .ג , שותפות מוגבלת בשליטת מר חברון, חתמו  ומימו  , מיה  
מיליון ש"ח, כמפורט    6הסכם, כפי שתוקן מעת לעת, על פיו מימו תשקיע בהון מיה  

 
   .למתאר 31.2 בסעיף   כמפורט,  חושת רכישה  הליך השלמת לאחר הינו זה  שיעור 16
פי מנגנון  -של ההשקעה למניות עלמיליון ש"ח )המרה  120פי שווי של -בהנחה שמימוש הסכם ההשקעה של מימו בחברה נעשה על 17
לפרטים נוספים,   הנחה זו עשויה להשתנות בהתאם לתרחישים השונים הקבועים בהסכם ההשקעה האמור. (. יובהר, כי SAFE-ה

 במתאר.   31.4ראה סעיף 
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, מימו ביצעה את ההשקעה האמורה. 2021דש אוקטובר  )ב( למתאר. בחו 31.4בסעיף  
 יודגש, כי בגין השקעת מימו במיה לא יהיה מר חברון זכאי לתמורה כלשהי ממיה. 

ידי חברה בשליטתו( -מכר מר חברון מניות של מיה )שהוחזקו על  2021בחודש מאי   .ד
מכירה  מהון המניות המונפק והנפרע של מיה. ה  1%-אשר היוו נכון למועד המכירה כ

 מיליון ש"ח.   120-בוצעה לפי מחיר מניה אשר שיקף למיה שווי של כ 

אוקטובר   .ה על  2021בחודש  )שהוחזקו  מיה  של  מניות  חברון  מר  חברה  - מכר  ידי 
מהון המניות המונפק והנפרע של    1.05%-בשליטתו( אשר היוו נכון למועד המכירה כ

מיליון ש"ח.   143-של כ  מיה. המכירה בוצעה לפי מחיר למניה אשר שיקף למיה שווי
  1.05%-ש ממר חברון כוכמו כן במסגרת הסכם המכירה ניתנה לרוכשים אופציה לרכ

נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של מיה )נכון למועד חתימת כתב האופציה( לפי 
מיליון ש"ח. האופציה הינה בתוקף עד לאחר    143-מחיר מניה המשקף למיה שווי של כ

( ארבעה חודשים ממועד חתימת כתב האופציה; 1, לפי המוקדם: )מהמועדים הבאים
 ( חמישה ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה המזומנת בזאת. 2)

, כמפורט בסעיף  SAFEיצוין כי נוכח התקשרות מיה עם מימו בהסכם השקעה מסוג  
פי  - למניות על  מיהב)ב( למתאר, אשר עשוי להתממש )קרי, המרה של ההשקעה  31.4

, נקבע בהסכם המכירה וכתב האופציה, כי  מיה( טרם ו/או עם מיזוג  SAFE-תנאי ה
מ פחות  להוות  הנמכרות  למניות  יגרום  מימו  עם  ההשקעה  שהסכם  מהון    1%-ככל 

)בהתי והנפרע של מיה  יחס לטבלת ההון של מיה במועד המכירה(,  המניות המונפק 
מהון   1%יעביר מר חברון מניות נוספות לרוכשים, ללא תמורה, באופן שהמניות יהוו 

 המניות המונפק והנפרע של מיה )בהתייחס לטבלת ההון של מיה ערב עסקת המכירה(. 

אוקטובר   .ו על  2021בחודש  )שהוחזקו  מיה  של  מניות  חברון  מר  חברה  - מכר  ידי 
מהון המניות המונפק והנפרע של    0.7%-טתו( אשר היוו נכון למועד המכירה כבשלי

מיליון ש"ח.    143-מיה. המכירה בוצעה לפי מחיר מניה אשר שיקף למיה שווי של כ
נוספים מהון    0.7%-כמו כן, במסגרת הסכם המכירה ניתנה לרוכשים אופציה לרכוש כ

ר מניה  ימת כתב האופציה( לפי מחהמניות המונפק והנפרע של מיה )נכון למועד חתי
מיליון ש"ח. האופציה הינה בתוקף עד לאחד מהמועדים    143-המשקף למיה שווי של כ

( חמישה 2חודשים ממועד חתימת כתב האופציה; ) ה( ארבע1) :, לפי המוקדםהבאים
 ימי עסקים לפני מועד כינוס האסיפה המזומנת בזאת.  

כוח בלתי   .ז ייפוי  נוספים בדבר  יצחק קלדרון,  לפרטים  חוזר שהעניק מר חברון למר 
 במתאר.  4.1.4ידו, ראו בסעיף  -לעניין מניות מיה המוחזקות על

וכמפורט בסעיף   למתאר, לא קיימים קשרים נוספים בין מר    6למעט האמור לעיל, 
  18, ומר חברון אינו זכאי לתגמולים נוספים ממיה. למר קלדרוןחברון לבין מיה ו/או 

כל חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה המכהנים בחברה    למען הזהירות בלבד, ייחשבו  כמו כן, .3.6.5
להחלטות  כ הקשור  בכל  אישי  עניין  לבעלי  לביטוח  בנוגע  בפוליסות  החברה  התקשרות 

 דירקטורים ונושאי משרה, וזאת מכיוון שהם יחולו על כל נושאי המשרה בחברה.  

בעל מניה מהותי או נושא בחברה שיש לו עניין  לעיל, למיטב ידיעת החברה, אין    למעט כאמור
 .  עסקהאישי ב

 והדרך שבה נקבעה  התמורה בעד ניירות ערך המוצעיםפירוט   .3.7

העסקה,    75%  לרכישת   בתמורה  .3.7.1 השלמת  במועד  מיה  של  והנפרע  המונפק    ולהענקת מהונה 
  תקצה   ,העסקה  להשלמת   ובכפוף ( לעיל  ג 2.1.2.1  בסעיף   וכמפורט )כהגדרתה    לחברה   האופציה

  החברה   של  רגילות  מניות   71,158,781.59  ביןהחברה לבעלי מניות מיה במועד השלמת העסקה  
מסווגים(    תבוצע  לא  בו)במקרה   למשקיעים  פרטית  הנפקה    מניות   85,273,067.29-בין  לכלל 

,  המקסימלי(  ףבהיק  מסווגים  למשקיעים  הפרטית  ההנפקה  תבוצע  בורגילות של החברה )במקרה  
בהון   מיה  מניות  בעלי  של  החזקתם  ששיעור  של    המונפק  מניותהכך  לאחר  החברהוהנפרע   ,

 .  65%יהיה  השלמת העסקה )בדילול מלא(

 
 , כי אחיו של מר חברון מועסק בתפקיד מכירות )בכפוף לסמנכ"ל המכירות( במיה.  יצוין 18
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, כמפורט בסעיף  אבן דרך ב' זכותאבן דרך א' ו זכותבנוסף, תקצה החברה לבעלי מניות מיה את  .3.7.2
 לעיל.   ב2.1.2.1

  ובתוך כך התמורה שנקבעה,   לצורך קבלת החלטה בדבר כדאיות העסקה ותנאיה המסחריים, .3.7.3
אשר הוסמכה    ה מיוחדתועד  ,2021, במהלך חודש ינואר  חבריו  ביןדירקטוריון החברה מ מינה  

"(. חברי הועדה הינם: מר אסף הועדה המיוחדת"להלן:  )משא ומתן עם מיה    ךהליידו לנהל  -על
  ועדה המיוחדתו ה  19אמיגה.ירקוני, והדירקטורים החיצוניים בחברה מר רועי רובינשטין וגב' ענת  

  מינוי יועצים חיצוניים גיבוש התנאים המסחריים של העסקה וכן על  הייתה אמונה, בין היתר, על  
מינוי  בתחום הקניין הרוחני, יועץ עסקי וכן  יועץ  וכן למינוי  משפטית,  בדיקת נאותות    לשם עריכת

 מעריכי שווי לפעילות מיה.  

, שעיקרי תנאיו פורטו בדיווח  עקרונות הלא מחייבגיבוש מזכר העדה המיוחדת פעלה לשם  והו
שפרסמה    )המשלים(   דייהמי תנאי    20, 2021  במרץ   4  וםבי החברה  כפי  את  לגבש  הוסמכה  וכן 

, עבודת הועדה המיוחדת  ההסכם שנחתם. לאחר החתימה על ההסכם וגיבוש תנאיו המסחריים
 הסתיימה. 

 מי מיועציה ענין אישי בעסקה.  לדה המיוחדת או למיטב ידיעת החברה, אין למי מחברי הוע

  2021ביוני    13,  2021ביוני    9בישיבותיהם מימים  ועדת הביקורת של החברה ודירקטוריון החברה   .3.7.4
בהסכם,  דיונים  קיימו    2021  ביוני  14-ו ההתקשרות  אישור  הצגת  בעניין  ועדה  והעבודת  תוך 

אישרו את ההתקשרות בהסכם לאחר  חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון    וממצאיה.  המיוחדת
להצגת   בכפוף  ותנאיו,  ההסכם  עם  בקשר  רצונם,  לשביעות  שהתקיימו  נוספות  דרישות  הצגת 

שהוצגו בפניהם    הערכת השווי(ו)ובהם, הדוחות הכספיים של מיה, המתאר    החומרים הנלווים
 .  2021  ואוקטובראוגוסט חודשים במסגרת ישיבותיהם ב

מימים   .3.7.5 החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת    2021באוגוסט    22-ו   2021באוגוסט    15בישיבות 
על )בהתאמה(   שמונו  החברה  המיוחדתידי  -יועצי  הציגו   הועדה  העסקה  בחינת  את    במסגרת 

 . ממצאיהם בפני ועדת הביקורת והדירקטוריון

אוקטובר  ב  25-ו  21,24,  20מימים  של החברה  ובישיבות הדירקטוריון  הביקורת  בישיבות ועדת   .3.7.6
   ידי מעריכי השווי. -על, 'ט נספחלפעילות מיה המצורפת כהערכת השווי  תוצאות , הוצגו  2021

הביקורת   .3.7.7 ועדת  בישיבות  אושרו  העסקה  תנאי  אישור  וכן  מיה  עם  ההתקשרות  אישור 
. בין היתר, אושרו נספחי ההסכם אשר גובשו במהלך  2021באוקטובר    25יום  בוהדירקטוריון  

בדירקטוריון החברה ועד למועד אישורם  כך    התקופה שממועד חתימת ההסכם  הובאו  ובתוך 
ידי מר יניב חברון  -מכירת מניות מיה על   עסקאות  ן החברהלידיעת ועדת הביקורת ודירקטוריו

, כמפורט  2021  אוקטובר  חודש  במהלך  לאחר החתימה על ההסכם,  קלדרון שבוצעויצחק  ומר  
 לעיל ובמתאר.   3.6בסעיף 

   להלן.   4לפירוט נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להתקשרות בעסקה ראו סעיף 

 מחיר מניית החברה בבורסה  .3.8

- מחירה הממוצע של מניית החברה בששת החודשים אשר קדמו למועד פרסום דוח זה הינו כ .3.8.1
 ש"ח למניה.   1.97

)יום המסחר שקדם למועד החלטת הדירקטוריון    2021  באוקטובר   24ביום    החברהמחיר מניית   .3.8.2
   .למניה"ח ש 2.03על אישור העסקה( הינו 

)היום המסחר שקדם למועד פרסום דוח זה( הינו    2021  נובמברב  7מחיר מניית החברה ביום   .3.8.3
 ש"ח למניה.   1.8

 גבי הנכס הנרכש כאשר התמורה אינה במזומן כניות החברה ל ות .3.9

, ובכלל זה קידום  של מיה כמתואר במתאר המצורף לדוח זה  לפעול לקידום פעילותהבכוונת החברה  
 .  ציאל הפעילותנגיות למימוש פוט טהיעדים והאסטר

 
 במועד הקמתה היו גב' דורית מלצר וה"ה דורון שורר ואסף ירקוני.   הועדה  חברי  19
 . 026604-01-2021אסמכתאות מס':  20
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שיאפשרו חזרת  לעמידת החברה בתנאים  לפעול  החברה    בכוונת  ,לעיל  2.1.2.5בסעיף  , כמפורט  כן-כמו
 ברשימה הראשית של הבורסה.   של ניירות הערך של החברה המסחר

 האישורים או התנאים העיקריים הנדרשים לביצוע ההתקשרות המוצעת  .3.10

דירקטוריון החברה אישר את ההתקשרות בעסקה ואת ביצוע ההקצאה הפרטית לבעלי מניות   .3.10.1
העסקה  , וזאת לאחר ש2021באוקטובר    25האסיפה נשוא דוח זה( ביום    לאישורמיה )בכפוף  

קיימה    ועדתבו  אושרה הביקורת  ועדת  ותנאיהדיונים    מספרהביקורת.  העסקה  ,  בנושא 
לאשר את התקשרות החברה  שבסופו הוחלט    2021באוקטובר    24שהאחרון שבהם נערך ביום  

   בעסקה.

בדבר התנאים המתלים הדרושים להשלמת העסקה .3.10.2 ראו  לפרטים    ובהם   לעיל  2.1.2.2  סעיף, 
אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות שיוקצו לבעלי מניות מיה וכן למניות שינבעו מימוש  

 .  הנוספות )כפוף לאבני הדרך( הזכות למניות

 פירוט הסכמים בנוגע לזכויות בניירות ערך של החברה  .3.11

למועד דוח זימון זה, ולמיטב ידיעת החברה, לא קיימים הסכמי הצבעה בין בעלי מניות מיה לבין  נכון  
מי מהמחזיקים במניות החברה, או בין בעלי מניות מיה לבין עצמם או בינם לבין אחרים, בנוגע לרכישה  

יפוי כוח אשר  לפרטים אודות י  או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות ההצבעה בחברה.
 [ לעיל.    3.6ידי מר יניב חברון למר יצחק קלדרון בקשר עם מניות מיה שבבעלותו ראו סעיף - ניתן על

 המוצעים פירוט מניעה או הגבלה בביצוע פעולות בניירות הערך  .3.12

המגבלות על מכירה  ה הפרטית לבעלי מניות מיה יחולו הוראות  עעל ניירות הערך שיוקצו במסגרת ההצ
ת מכוח תקנות ניירות ערך )פרטים לעניין סעיפים  ולחוק ניירות ערך וכן ההורא ג  15בסעיף    הקבועות

   .2000- , התש"ס(ג לחוק15א עד  15

בנוסף, כפי שנמסר על ידי מיה נעשתה פניה לרשות המסים בבקשה לקבלת החלטת מיסוי בקשר עם  
אשר אם וככל שתתקבל   לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[,  ח104המניות המוקצות וזאת בהתאם לסעיף  

לעניין תנאים  לעיל,    2.1.2.2לעניין זה ראו האמור בסעיף  מגבלות מסוימות.  על הניצעים  להשית    עשויה
   מתלים.

אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים ו/או דיון ממצה    לעילהאמור  להסרת ספק יובהר, כי 
 .בעניין והוא בא לתאר את הדברים כפי שהוצגו בפני החברה י הקשוריםובהיבטי המיס 

 מועד ביצוע הקצאת המניות המוקצות  .3.13

התנאים   כל  התקיימות  לאחר  העסקה,  השלמת  במועד  מיה  מניות  לבעלי  תוקצנה  המוקצות  המניות 
   לעיל. 2.1.2.2 להקצאה(, כמפורט בסעיףובכלל זה קבלת כל האישורים הנדרשים המתלים ) 

להתקיימותן של אבני הדרך כמפורט  , אשר יוקצו בכפוף  אשר תנבענה מהזכות למניות נוספות  המניות
 לעיל, תוקצנה לבעלי מניות מיה לאחר התקיימותה של כל אבן דרך.   2.1.2.1בסעיף 

 :בדירקטוריון באישור העסקהבועדת הביקורת שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיון  .3.14

שהתקיימ .3.14.1 הביקורת  ועדת  ביום  בישיבת  בעניין  2021ביוני    9ה    החברה   התקשרות  אישור, 
מר   )השתתפו:  הביקורת  ועדת  חברי  כל  השתתפו  ענת  בהסכם,  גב'  )דח"צ(,  רובינשטין  רועי 

 אמיגה )דח"צ( וגב' דברת דגן(.

, בעניין אישור התקשרות החברה  2021ביוני    14-ו  13בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בימים   .3.14.2
הד בהסכם כל  השתתפו  חברון,  ,  יניב  מר  מלבד  החברה,  בדירקטוריון  המכהנים  ירקטורים 

"צ(, מר רועי  דח )  אמיגהשהצהיר על קיומו של עניין אישי באישור העסקה )השתתפו: גב' ענת  
"צ(, מר אסף ירקוני, גב' דברת דגן, מר טום שבת וגב' דורית מלצר(.   יצוין, כי  דח )  רובינשטין

מר יניב חברון השתתף בחלק מישיבת הדירקטוריון, לצורך מענה על שאלות חברי הדירקטוריון  
 והצגת חלק מהנושאים שעל סדרים היום, אך הוא לא נכח בעת המשך הדיון וקבלת ההחלטות.  
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הביקור .3.14.3 ועדת  בימים  בישיבות  שהתקיימו  בעניין  2021  באוקטובר  24- ו  21,  20ת    אישור , 
בעסקה, השתתפו על חברי ועדת הביקורת )השתתפו: מר רועי רובינשטין  החברה  התקשרות  

 )דח"צ(, גב' ענת אמיגה )דח"צ( וגב' דברת דגן(.

  , בעניין אישור התקשרות 2021באוקטובר    25- ו  24בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בימים   .3.14.4
יניב   מר  מלבד  החברה,  בדירקטוריון  המכהנים  הדירקטורים  כל  השתתפו  בעסקה,  החברה 
חברון, שהצהיר על קיומו של עניין אישי באישור העסקה )השתתפו: גב' ענת אמיגה )דח"צ(,  
מר רועי רובינשטין )דח"צ(, מר אסף ירקוני, גב' דברת דגן, מר טום שבת וגב' דורית מלצר(.  

ב חברון השתתף בחלק מישיבת הדירקטוריון, לצורך מענה על שאלות חברי  יצוין, כי מר יני
וקבלת   הדיון  בהמשך  נכח  לא  אך  היום,  סדרים  שעל  מהנושאים  חלק  והצגת  הדירקטוריון 

 . ההחלטות

בעניין אישור  ,  2021בנובמבר    7-ו  2021בנובמבר    3בישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בימים   .3.14.5
נוספים להסכם, השתתפו כל חברי ועדת הביקורת )השתתפו:    ואישור נספחים  להסכםההבהרה  

 מר רועי רובינשטין )דח"צ(, גב' ענת אמיגה )דח"צ( וגב' דברת דגן(.  

ביום   .3.14.6 שהתקיימה  הדירקטוריון  אישור  2021בנובמבר    7בישיבת  בעניין  להסכם  ההבהרה  , 
ואישור נספחים נוספים להסכם, השתתפו כל הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה,  

באישור העסקה   אישי  ענין  של  קיומו  על  יניב חברון, שהצהיר  מר  ענת  מלבד  גב'  )השתתפו: 
אמיגה )דח"צ(, מר רועי רובינשטין )דח"צ(, מר אסף ירקוני, גב' דברת דגן, מר טום שבת וגב'  

יצוין, כי מר יניב חברון השתתף בחלק מישיבת הדירקטוריון, לצורך מענה על  (.  דורית מלצר
שאלות חברי הדירקטוריון והצגת חלק מהנושאים שעל סדרים היום, אך לא נכח בהמשך הדיון  

 . וקבלת ההחלטות

ה .4 לאישור  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  נימוקי  תמצית  יובאו  כל להלן  וכן  מיה,  עם  התקשרות 
 : ההחלטות הנלוות אליה

המיקרו  .4.1 כפתרון  -תחום  ומשמש  האחרונות  בשנים  מואצת  בצמיחה  הנמצא  תחום  הינו  מוביליות 
תוכן  משמעותי   בעלת  חדשה  פעילות  הכנסת  לחברה  תאפשר  העסקה  החכמה.  התחבורה  בתחום 

פי תנאיה,  -כלכלי, תיטיב עם החברה ותמנע את הפסקת פעילותה. ככל שעסקת המיזוג תושלם על
 ארוך.   - יוכנס לחברה תחום פעילות חדש אשר עשוי להניב לה רווחיות בטווח הבינוני

בין החברה לבין מיה.    ה עסקהפועל יוצא של השלמת    וה זה הינ ביצוע ההקצאות המפורטות בדוח עסק .4.2
היקף   מול  אל  סביר  ביחס  מיה  של  ההוגן  השווי  כי  סבורים  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת 
ההקצאה של מניות החברה לבעלי מניות מיה. בין היתר, מצאו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה  

אות המוצעות לבעלי מניות מיה על פי דוח עסקה זה הינו  כי השווי לפיו תתבצענה כל אחת מההקצ
 סביר בנסיבות העניין ובהתחשב בעסקת החלפת המניות בכללותה.  

ידי החברה מספר עסקאות דומות שלא הבשילו לכדי הכנסת פעילות חדשה לחברה.  -בעבר נבחנו על .4.3
יולי   והחברה   2018בחודש  השימור,  לרשימת  הועברו  החברה  של  הערך  כ"חברת    ניירות  מוגדרת 

מעטפת" )כהגדרת המונח בתקנון הבורסה(. לאור תנאי העסקה והמידע שהוצג אודות מיה, ובנסיבות  
החברה, וזאת לאור    משרתת את טובתסברו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי העסקה  העניין,  

מיה ומאפייני  במתאר,  המפורטים  המועברת  הפעילות  תוא  מאפייני  שאלו  כפי  במסגרת  לרבות  רו 
 .  הערכת שווי

והדירקטוריון  בישיבותיהם   .4.4 הביקורת  ועדת  ההוגנות    2021בנובמבר    7מיום  של  דעת  חוות  הוצגה 
כ אשר  יב  נספח)המצ"ב  זה(,  לדוח  לפיה  '  והדירקטוריון  הביקורת  ועדת  חברי  עמדת  את  ביססה 

 העסקה הינה עסקה ראויה, המשרתת את טובת החברה.  

ל  .4.5 העניין,  לעסקה  הנלוות התקשרויות  ביחס  לפי  הביקורת,  וועדת  התגמול  ועדת  חברי  סברו   ,
ר  הסכם  אשה כמקשה אחת, הן חלק מתנאי  לאישור  כי ההתקשרויות המובאות    , ודירקטוריון החברה

ואשר יש בו כדי להביא ערך  מיה  בין החברה לבין  ועדה המיוחדת,  ו שהובילה ה  ,נקבעו במשא ומתן
מוסף משמעותי לחברה ובעלי מניותיה הנוכחיים ומהוות עסקאות נלוות ובלתי נפרדות ממנו אשר  
אינן חורגות מהמקובל ולפיכך הינן סבירות בנסיבות העניין ובהתחשב בכך שההתקשרות בהסכם,  

 לטובת החברה. ההתקשרויות הנלוות לעסה כוללות את אלה:  ללותה, הינהבכ

 של של נושאי המשרה והדירקטורים והעסקתם אישור מינוים ותנאי כהונתם  .א
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באשר לתנאי הכהונה וההעסקה המוצעים של נושאי המשרה והדירקטורים המיועדים  .4.5.1
מיה, חברי ועדת התגמול והדירקטוריון סבורים כי התקשרות החברה   ידי-שהומלצו על

לאור   החברה  לטובת  הינה  בחברה,  והדירקטורים  המשרה  נושאי  מבין  אחד  כל  עם 
 .  םיהת ורניסיונם והשכלתם כפי שפורט בקורות החיים ובהצה

של נושאי המשרה והדירקטורים המובאים לאישור על פי דוח  וההעסקה  תנאי הכהונה   .4.5.2
 המוצעת של החברה. המתוקנת  עסקה זה, תואמים את מדיניות התגמול 

שהוצגו   .4.5.3 לאינדיקציות  בהתאם  סבורים,  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  חברי 
, והתמורה המוצעת המוצעים  הדירקטוריםהתקשרות עם כל אחד מבין  הבפניהם, כי  

בגודל החברה, אופייה והיקף בין היתר בהתחשב  הינם סבירים והוגנים,    לכל אחד מהם,
 פעילותה, כפי שיהיו לאחר השלמת העסקה.  

המוצעים של מר יניב חברון כמנכ"ל החברה, סברו ועדת הכהונה וההעסקה  ביחס לתנאי   .4.5.4
הכהונה המוצעים הינם סבירים והוגנים בנסיבות   התגמול ודירקטוריון החברה כי תנאי

עם   אחד  בקנה  ועולים  במסגרת  העניין  עליו  שיוטלו  האחריות  לאחר תחומי  תפקידו 
ועדת התגמול  כן, סברו חברי  ועם מידת האחריות שתוטל עליו. כמו  השלמת העסקה 

חברון   מר  כי  לתרוםוהדירקטוריון  ל   עשוי  לחברה,  משמעותית  , יעדיהמימוש  תרומה 
 לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות העתידיות.  

מר   .4.5.5 של  המוצעים  העסקתו  לתנאי  של   יצחקביחס  הטכנולוגיות  כסמנכ"ל  קלדרון, 
הינם  המוצעים  הכהונה  תנאי  כי  החברה  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  סברו  החברה, 

תחומי האחריות שיוטלו עליו    סבירים והוגנים בנסיבות העניין ועולים בקנה אחד עם 
תפקידו לאחר העסקה ועם מידת האחריות שתוטל עליו. כמו כן, סברו חברי    במסגרת

קלדרון   מר  כי  והדירקטוריון  התגמול  לועדת  לחברה, עשוי  משמעותית  תרומה  תרום 
 יעדיה, לפיתוחה וכן לתוצאותיה העסקיות העתידיות.  למימוש  

 פטור, שיפוי וביטוח  .ב

שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה, ההענקה הינה פרקטיקה  פטור ו ביחס להענקת כתבי   .4.5.6
נהוגה ומקובלת. תנאי כתבי הפטור והשיפוי הינם סבירים והוגנים, תואמים את תנאי  
המשרה  ונושאי  הדירקטורים  של  תפקידם  במילוי  הכרוכים  הסיכונים  ואת  השוק 

בחברה המשרה  ונושאי  לדירקטורים  המוענקים  והשיפוי  הפטור  כתבי  הינם   בחברה. 
 בנוסח זהה, התואם את מדיניות התגמול של החברה והוראות התקנון.  

זו   .4.5.7 התקשרות  משרה,  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  בפוליסת  להתקשרות  ביחס 
עולה בקנה אחד עם הצורך לגייס ולשמר כוח אדם איכותי ונושאי משרה בעלי כישורים 

כי השפעת פעולתם תטיל עליהם   מקצועיים, אשר יוכלו לבצע את תפקידם מבלי לחשוש 
אחריות ותחשוף אותם באופן אישי. התקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות 

פי  - הדירקטורים ונושאי המשרה היא תוך הסתייעות החברה ביועצי הביטוח שלה ועל
וכמקובל  החברה  של  הפעילות  לאופי  וסבירה  נאותה  היא  ההתקשרות  כי  המלצתם 

של פוליסת הביטוח תואם את   האחריותגבול  ם לתנאי השוק.  בחברות דומות ובהתא
חשופים  להם  לסיכונים  ביחס  החברה  הערכת  ואת  התגמול  במדיניות  האמור 
סוג  החברה,  לאופי  בהתאם  בשוק  וכמקובל  בחברה  המשרה  ונושאי  הדירקטורים 
עיסוקה והיקף עסקיה וההתקשרות בפוליסת הביטוח ביחס לכלל הדירקטורים ונושאי  

 רה בחברה נעשית בתנאים זהים. המש

   Off-Runהתקשרות בפוליסת ביטוח   .ג

, היות והדירקטורים ונושאי המשרה Run-Offביחס להתקשרות בפוליסת ביטוח מסוג   .4.5.8
של החברה זכאים לשיפוי לפי החלטות קודמות של האסיפה הכללית של החברה, חברי  

 ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה סבורים כי:

לצד    Run-Offפוליסת    אמצעותת החברה, כי יירכש כיסוי ביטוחי ביהא זה לטוב .4.5.8.1
כדי להפחית את החשיפה של החברה  - מתן השיפוי על ובכך יהא  ידי החברה, 

הנו בחברה עובר להשלמת עסקת  י למתן שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה שכ
 המיזוג.  
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מסוג   .4.5.8.2 ביטוח  בפוליסת  ההתקשרות    Run-Offההתקשרות  במסגרת  מקובלת 
ונעשית   המניות  החלפת  הסכם  של  מסוגו  הסתייעות  בהסכמים  ביועצי  תוך 

של וסבירה,  קבלתם  והחברה,    ביטוח  נאותה  היא  ההתקשרות  כי  המלצתם 
 כמקובל בחברות דומות ובהתאם לתנאי השוק.  

 שינוי שם החברה  .ד

בעלי מניות מיה כחלק של  בקשתם  ההחלטה לשנות את שם החברה התקבלה על בסיס   .4.5.9
סבירה  היא  כי  מצאו  החברה  ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  וחברי  לעסקה,  מתנאיהם 

 בנסיבות העניין. 

וועדת התגמול, לפי  , ובהתבסס על מכלול הנתונים שהוצגו בפניהם, ועדת הביקורת  יסוד הנימוקים דלעילעל  
 את טובת החברה.   משרתתו  ראויהדירקטוריון החברה סבורים כי העסקה הינה  כן והעניין,  

 ן החוקי ואופן ההצבעהיפרטי כינוס האסיפה, הרוב הדרוש, המני –חלק ג' 

 ן חוקי ואסיפה נדחיתימקום כינוס האסיפה, מועדה, מני .5

 החברה. ב"כ במשרדי , 17:30, בשעה 2021 דצמברב 15- ה, ד'האסיפה תתכנס ביום   .5.1

ין חוקי יתהווה  י ין חוקי בפתיחת האסיפה. מנ ינוכח מנ ניתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם   .5.2
( בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות  2בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על ידי באי כוחם, לפחות שני )

 (."מניין חוקי"להלן: ) ( מזכויות ההצבעה בחברה1/3שליש )

דחה האסיפה בשבוע  ין חוקי בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, תי לא נכח מני .5.3
ולאותו מקום  – ימים   שעה  לאותה  יום,  על האסיפהלאותו  בהודעה  צוין  מועד אחר, אם  לכל  או   ,  

   (."אסיפה נדחית"להלן: )  ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונהיובאסיפה הנדחית 

אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, האסיפה    .5.4
   הנדחית תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

 המועד הקובע לזכאות  .6

לחוק החברות, הנו    182המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  
(. אם לא יתקיים מסחר במועד  "המועד הקובע"להלן:  )  2021בנובמבר    15-התום יום המסחר בבורסה ביום  

 הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

 אופן ההצבעה .7

  כל מי שיהיה בעל מניות של החברה במועד הקובע רשאי להצביע באסיפה, בעצמו או באמצעות שלוח  .7.1
או באמצעות כתב הצבעה בכפוף להוראות תקנון החברה והוראות חוק החברות. בעל מניות שאינו  

( הבורסה  רשומות אצל חבר  מניותיו  ואשר  המניות  בעלי  שאינו    :להלןרשום במרשם  מניות  "בעל 
 להלן.  7.5האלקטרונית כמפורט בסעיף ( רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה רשום"

( יערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי  "כתב המינוי"להלן:  מסמך הממנה שלוח להצבעה ) .7.2
ייחתם בדרך המחייבת את  המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, יערך כתב המינוי בכתב ו 

התאגיד. המזכיר או מי שהוסמך לכך על ידי הדירקטוריון רשאי לדרוש כי יימסר לידו, אישור בכתב,  
להנחת דעתו, בדבר סמכותם של החותמים לחייב את התאגיד. כתב המינוי, או העתק ממנו בצירוף  

, ברחוב יגאל אלון  משרדי החברהאישור בעלות כדין בגין המניות שמכוחן ניתן ייפוי הכוח, יימסרו ב
שעות לפני תחילת האסיפה הכללית, או האסיפה    48לפחות    "(,משרדי החברה, תל אביב )להלן: "94

 הנדחית, לפי העניין. 

ל .7.3 תש"ס  בהתאם  הכללית(,  באסיפה  הצבעה  לצורך  במניה  בעלות  )הוכחת  החברות    2000  –תקנות 
מניות שאינו רשום, המעוניין להצביע באסיפה הכללית,  , בעל  ("תקנות הוכחת בעלות במניה"להלן:  )

לפני   לחברה,  ימציא  רק אם  שלוח להצבעה  או באמצעות  בעצמו  יוכל להשתתף באסיפה האמורה 
האסיפה, אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע כנדרש על פי התקנות  

( במניה"  :להלןהאמורות  בעלות  מנ"אישור  בעל  בעלות  (.  אישור  את  לקבל  זכאי  רשום  שאינו  יות 
במניה מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל  
מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך  
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לחוק    5יא44סר אלקטרוני מאושר לפי סעיף  מסוים. יצוין כי בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, מ
דינו כדין אישור בעלות לגבי    –שעניינו נתוני המשתמשים במערכת ההצבעה האלקטרונית  ,  ערךניירות  

 כל בעל מניות הנכלל בו. 

 כתבי הצבעה והודעות עמדה הצבעה באמצעות  .7.4

, ("תקנות ההצבעה"  :להלן)  2005  –תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, תשס"ו  בהתאם ל
לעיל באמצעות    1יוכלו בעלי המניות בחברה להצביע בנוגע להחלטה שעל סדר היום כמפורט בסעיף  

כתבי הצבעה. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה )ככל שיהיו( בגין ההחלטה האמורה ניתן למצוא באתר  
בכתובת:   ערך  ניירות  רשות  של  ההפצה"  :להלן)  agna.isa.gov.ilwww.mההפצה  ובאתר (  "אתר 

. בעלי המניות יהיו רשאים לפנות ישירות לחברה  www.tase.co.ilהאינטרנט של הבורסה בכתובת  
 ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה. 

לנוסח כתב ההצבעה וכתבי העמדה  חבר הבורסה ישלח, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני, קיש ורית 
)ככל שיהיו(, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו  
למועד הקובע.   ובמועד קודם  ערך מסוים  ניירות  לגבי חשבון  ניתנה  ובלבד שההודעה  בכך,  מעוניין 

 שפורסם באתר ההפצה.  ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי 

בעל מניות שאינו רשום, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את  
מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, וכי  

 בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 

למשרדי החברה    21ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא את כתב  
  בדצמבר   15-ה,  'דשעות פני מועד כינוס האסיפה,  קרי, עד יום    4)לרבות באמצעות דואר רשום( עד  

 , כדלקמן: 13:30בשעה , 2021

אישור בעלות או אם  ביחס לבעל מניה לא רשום, לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו   .א
 נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. 

ביחס לבעל מניה רשום )בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות של החברה( לכתב ההצבעה   .ב
יהיה תוקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת ההתאגדות של בעל המניות  

 הרשום.

לפנ רשאי  מניות  כתב  בעל  את  למשוך  זהותו  את  שהוכיח  ולאחר  החברה  של  הרשום  למשרדה  ות 
 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.   24ההצבעה ואישור הבעלות שלו עד 

עד    -ימים לפני מועד כינוס האסיפה )קרי    10  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד
 (. 2021  דצמברב 5-ליום ה 

להמצאת   האחרון  החברה  המועד  דירקטוריון  תגובת  את  שתכלול  החברה  מטעם  עמדה  הודעת 
עד    –)קרי    ימים לפני מועד כינוס האסיפה   5  -להודעות העמדה מטעם בעלי המניות הינו לא יאוחר מ 

 .(2021 דצמבר ב 10-ליום ה 

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני  .7.5

בעל מניות שאינו רשום, רשאי להצביע ביחס להחלטות שעל סדר היום כמפורט לעיל, באמצעות כתב 
"כתב הצבעה  להלן:  )ההצבעה  בתקנות  הצבעה שיועבר במערכת ההצבעה האלקטרונית כהגדרתה  

 (.אלקטרוני"

  6ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תפתח להצבעה בתום המועד הקובע ותסתיים  
ביום  שעו )היינו,  האסיפה  מועד  לפני  בשעה  2021  דצמברב  15-ה,  ד'ת  מערכת  11:30,  תיסגר  אז   ,)

 ההצבעה האלקטרונית.

ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית  
הצביע בעל מניות  ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה.  

ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה, הצבעה של בעל מניות עצמו או באמצעות  
 שלוח תיחשב כמאוחרת להצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני. 

 
 . החברה למשרדי  אליו   המצורפים והמסמכים  ההצבעה כתב הגיע  בו המועד הינו , "המצאה מועד"  זה לעניין   21

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 הודעה על עניין אישי  .8

ין אישור ההחלטה שעל סדר יומה שעל האסיפה,  יבעל מניה המשתתף בהצבעה ביחס להחלטה לענ  .8.1
יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה הכללית )או אם ההצבעה הינה באמצעות כתב הצבעה ו/או ייפוי  
כוח ו/או כתב הצבעה אלקטרוני יסמן בחלק השני של כתב ההצבעה ו/או בכתב ההצבעה האלקטרוני,  

אם יש לו עניין אישי באישור ההחלטה. מובהר, כי  במקום המיועד לכך, ו/או בייפוי כוח, בהתאמה(,  
 בעל מניות שלא הודיע כאמור, לא תבוא הצבעתו במניין הקולות.  

ייפוי כוח, הודעה בדבר קיומו או היעדרו של עניין אישי תינתן גם ביחס   .8.2 ככל שההצבעה הינה לפי 
 למייפה הכוח וגם ביחס למיופה הכוח.  

להש .8.3 המעוניין  מניה  בעל  על  במקום  בנוסף,  סימון  דרך  על  לרבות  לחברה,  להודיע  בהצבעה,  תתף 
עניין   בעל  הינו  האם  הכוח,  בייפוי  ו/או  האלקטרוני  ההצבעה  בכתה  ההצבעה,  בכתב  לכך  המיועד 

 בחברה, נושא משרה בכירה, משקיע מוסדי אם לאו.  

 ההחלטה המוצעת שעל סדר היום הרוב הנדרש לאישור  .9

שעל סדר יומה של האסיפה המזומנת בזאת מובאות    1ההחלטות שבנושא מס'  לאור העובדה שבמסגרת  
רוב מיוחד לאישורן, לרבות, בנוגע למדיניות התגמול, עסקת מסגרת הביטוח   לאישור החלטות הדורשות 

הרוב הדרוש לאישור    אישור תנאי כהונה של    לדירקטורים ונושאי משרה בחברה, הענקת כתבי פטור ושיפוי,
רוב קולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה,  שעל סדר יומה של האסיפה הינו    1ושא מס'  ההחלטות בנ 

 ובלבד שיתקיים אחד מאלה:

השליטה   .א בעלי  בעלי המניות שאינם  קולות  רוב מכלל  ייכללו  הרוב באסיפה הכללית  קולות  במניין 
לות של בעלי  , המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקוההחלטהבחברה או בעלי עניין אישי באישור  

 המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; 

סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק א' לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל   .ב
   .זכויות ההצבעה בחברה

 סמכות רשות ניירות ערך  .10

ימים מיום הגשת הדוח, רשאית רשות ניירות ערך להורות    21בהתאם לתקנות הצעה פרטית, בתוך   .10.1
לחברה לתת, בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להצעה נושא דוח זה, וכן  

 להורות לחברה על תיקון הדוח, באופן ובמועד שתקבע.  

ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור, רשאית רשות ניירות ערך להורות על דחיית מועד האסיפה   .10.2
(  35( ימי עסקים ולאחר יאוחר משלושים וחמישה )3הכללית למועד שיחול לא לפני עבור שלושה )

 ממועד פרסום התיקון לדוח. 

ות הצעה פרטית,  ( לתקנ 1)א() 3פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנה  -החברה תגיש תיקון על .10.3
בדרך   בעיתונים  מודעה  תפרסם  וכן  ההצעה  דוח  נשלח  שאליהם  המניות  בעלי  לכל  אותו  תשלח 

 , והכל זולת אם הורתה רשות ניירות ערך אחרת.  ( לתקנות הצעה פרטית2)א()3הקבועה בתקנה 

 ניתנה הוראה בדבר דחיית כינוס האסיפה הכללית, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.  .10.4

ימים מיום הגשת הדוח, ולא ניתנה הוראה כאמור, רשאית החברה להקצות את ניירות    21פו  חל .10.5
ין זה בתקנות הצעה פרטית ובכל  י הערך על פי ההצעה ובלבד שנתמלאו שאר התנאים הקבועים לענ

 דין.  

 המועד האחרון להמצאת בקשה לכלול נושא בסדר היום על ידי בעל מניות  / שינויים בסדר היום .11

פרסום דוח זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות  לאחר   .11.1
להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי  

 החברה שבאתר ההפצה.  

( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש  1%בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד ) .11.2
ימים לאחר זימון האסיפה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה, ובלבד שהנושא    7מהדירקטוריון עד 

 מתאים להיות נדון באסיפה כללית.  
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ם להיות נדון באסיפה, תכין החברה  מצא הדירקטוריון כי נושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאי .11.3
  7-סדר יום מעודכן וכתב הצבעה מעודכן, ככל שיידרש, ותפרסם אותם באתר ההפצה לא יאוחר מ 

אין   כי  מובהר,  היום.  סדר  על  נוסף  נושא  להכללת  הבקשה  להמצאת  האחרון  המועד  אחרי  ימים 
 דעה על זימון האסיפה.בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהו

 עיון במסמכים ונציג החברה לעניין הטיפול בדוח זה  .12

גב' טלי    לאחר תיאום מראש עם  החברה,ובנוסחן המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי    ניתן לעיין בדוח זה
  054-9279273:'החברה לעניין הטיפול בדוח זה, בטל  תנציגספדה, סמנכ"לית הכספים של החברה, שהינה  

 , וכן באתר ההפצה.  ובתיאום מראש וזאת עד למועד כינוס האסיפה 10:00-16:00ה' בין השעות - בימים א'

 
 בכבוד רב, 

 בע"מ  גו.די.אם השקעות

 יניב חברון, מנכ"ל ודירקטור באמצעות 

 , סמנכ"לית כספיםוטלי ספדה
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   רשימת נספחים

 

 

 - נספח א'
 

בהתאם   ותעודכן,  יכול  אשר  מיה,  מניות  בעלי  הניצעים,  רשימת 
 להוראות ההסכם, עד למועד ההשלמה; 

 - נספח ב'
 

פירוט של כלל בעלי מניות מיה ושיעור החזקתם בהון המניות המונפק  
 והנפרע של מיה; 

 נוסח מדיניות תגמול מתוקנת לנושאי משרה;  - נספח ג'
 

 - נספח ד'
הצעה   לתקנות  הראשונה  התוספת  פי  על  כנדרש  מיה  פעילות  תיאור 

וטיוטת תשקיף   )פרטי תשקיף  ניירות ערך    – פרטית ובהתאם לתקנות 
 ; 1969-תבנה וצורה, תשכ"ט 

 ; 2020בדצמבר  31דוחות כספיים של מיה לתקופה שהסתיימה ביום   - נספח ה'

 ; 2021ביוני  30שהסתיימה ביום  דוחות כספיים של מיה לתקופה  - ו'נספח 

  31חודשים שהסתיימה ביום   12דוח הדירקטוריון של מיה לתקופה של  - ז'נספח 
 ; 2020בדצמבר 

  30חודשים שהסתיימה ביום    6דוח הדירקטוריון של מיה לתקופה של   - ח'נספח 
 ; 2021ביוני 

 הערכת שווי בנוגע למיה;  - ט'נספח 

 המועמדים לכהונה כדירקטורים בחברה; הצהרת  - נספח י'

 כתבי פטור ושיפוי; - יא' נספח 

 חוות דעת הוגנות.  - יב'נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נספח א' 
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א'   למועד    רשימת  –נספח  עד  ההסכם,  להוראות  בהתאם  ותעודכן,  יכול  אשר  מיה,  מניות  בעלי  הניצעים, 

 ההשלמה 

 

 שיעור אחזקה במיה אחזקה במניות רגילות מיה שם 

 53.81% 778,642 יצחק קלדרון

 2.40% 34,722 יניב חברון

 4.76% 68,884 [ 1]  מימו ונצ'רס, שותפות מוגבלת

 19.16% 277,165 חברון קפיטל בע"מ ג'י.סי. 

 

זה,  [  1] דוח  פרסום  למועד  )"נכון  מוגבלת  שותפות  ונצ'רס,  והחזקותיה  מימולמימו  במיה,  החזקות  אין   )"

של    המיליון ש"ח )המר  120פי שווי של  -מחושבות בהנחה שמימוש הסכם ההשקעה של מימו במיה נעשה על

זו עשויה להשתנות בהתאם  (ערב השלמת העסקה  SAFE-פי מנגנון ה-ההשקעה למניות על  יצוין, כי הנחה   .

 לתרחישים השונים הקבועים בהסכם ההשקעה האמור. 



 

 

 ' בנספח 
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 פירוט של כלל בעלי מניות מיה   –נספח ב' 

להלן יובא פירוט של כלל בעלי מניות מיה ושיעור החזקתם בהון המניות המונפק והנפרע של מיה למועד דיווח  
 זה, כפי שנמסר לחברה.  

והנפרע של  -כמו כוללת סימולציה של החזקות כלל בעלי מניות מיה בהון המניות המונפק  כן, הטבלה להלן 
להתחשב בהחזקות   ומבלי, מניות מיה יצטרפו להסכם  זכויות ההצבעה בה, תחת ההנחה שכלל בעליבהחברה ו

 : חברהבעלי מניות מיה בהון ובזכויות ההצבעה בקיימות )או שייתכן וקיימות( של 
 

 מחזיק 

החזקות בעלי מניות 
 מיה

על פי העסקה,  לאחר ביצוע הקצאת המניות המוקצות לבעלי מניות מיה  -סימולציה 
 סכםובהנחה שכלל בעלי מניות מיה יצטרפו לה

 מניות

שיעור 
בהון  

ובזכויות  
ההצבעה  
)לרבות  
בדילול 

 מלא( 

זכות אבן דרך     מניות
 א' 

זכות אבן דרך  
 ב' 

שיעור 
בהון  

החברה  
ובזכויות  
 ההצבעה 

שיעור 
בהון  

החברה  
ובזכויות  
ההצבעה  
בהנחת 
מימוש 

זכות אבן  
דרך א'  

 בלבד

שיעור 
בהון  

החברה  
ובזכויות  
ההצבעה  
בדילול 

 מלא

 קלדרוןיצחק 
[1 ] 778,642 53.81% 45,888,640.46 10,589,686.18 17,649,476.79 36.02% 38.40% 40.36% 

 1.80% 1.71% 1.61% 787,043.51 472,226.11 2,046,313.16 2.40% 34,722 *יניב חברון
מימו ונצ'רס,  

שותפות 
 – מוגבלת

בשליטת יניב 
 [2חברון ]

68,884 4.76% 4,059,623.18 936,836.11 1,561,393.50 3.19% 3.40% 3.57% 

ג'י.סי. חברון 
 קפיטל בע"מ

בשליטת   –
   יניב חברון 

277,165 19.16% 16,334,496.51 3,769,499.17 6,282,498.55 12.82% 13.67% 14.37% 

נגיעה באופק  
 0.13% 0.13% 0.12% 58,322.19 34,993.31 151,637.69 0.18% 2,573 *בע"מ

 1.87% 1.78% 1.67% 816,011.93 489,607.17 2,121,631.07 2.49% 36,000 דביר יאיר 
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 יואב גיא
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 עידו אלון 

 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 דורון צימבלר
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 דביר צימבלר
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 שרון שלומי 
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 שי שלומי 
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 אלרן בור

 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 אריה גולדין 
 0.11% 0.10% 0.10% 47,215.36 28,329.21 122,759.93 0.14% 2,083 סער סנפיר

        0 רומנודוד 
ציפורה  
 0.36% 0.34% 0.32% 157,399.64 94,439.78 409,239.06 0.48% 6,944 מלאכי

 0.65% 0.62% 0.58% 283,337.48 170,002.49 736,677.45 0.86% 12,500 אסף סער 
מצ' פוינט 
שפלימן  

 *בע"מ
8,333 0.58% 491,098.66 113,330.46 188,884.10 0.39% 0.41% 0.43% 

 0.22% 0.21% 0.19% 94,453.38 56,672.03 245,578.80 0.29% 4,167 דרור אלימלך
 0.22% 0.21% 0.19% 94,453.38 56,672.03 245,578.80 0.29% 4,167 סולי אגאי
 0.22% 0.21% 0.19% 94,453.38 56,672.03 245,578.80 0.29% 4,167 עידן חברון 

אליהו חורי 
מימון 

השקעות 
 *בע"מ

13,889 0.96% 818,537.05 188,893.16 314,821.94 0.64% 0.69% 0.72% 

 0.96% 0.91% 0.86% 419,770.14 251,862.09 1,091,402.38 1.28% 18,519 *דרור עטיה
 0.35% 0.34% 0.32% 155,087.60 93,052.56 403,227.77 0.47% 6,842 יונה עטיה 

 1.80% 1.71% 1.61% 787,043.51 472,226.11 2,046,313.16 2.40% 34,722 קובי זרחיה
 0.31% 0.29% 0.28% 135,231.31 81,138.79 351,601.42 0.41% 5,966י.ש.ט חברה 
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לנאמנות 
בע"מ 

)בנאמנות  
עבור ישראל 

 רייף(
 0.31% 0.29% 0.28% 135,231.31 81,138.79 351,601.42 0.41% 5,966 * יובל בן אבא
 0.15% 0.15% 0.14% 67,615.66 40,569.39 175,800.71 0.21% 2,983 עמרם פרץ 
עמי פרץ 
השקעות 

 בע"מ
2,983 0.21% 175,800.71 40,569.39 67,615.66 0.14% 0.15% 0.15% 

 0.15% 0.15% 0.14% 67,615.66 40,569.39 175,800.71 0.21% 2,983 אלה מאור
 0.15% 0.15% 0.14% 67,615.66 40,569.39 175,800.71 0.21% 2,983 יפי גורני 

 0.15% 0.15% 0.14% 67,615.66 40,569.39 175,800.71 0.21% 2,983 יצחק ליפקיס 
רפאל 

 0.15% 0.15% 0.14% 67,615.66 40,569.39 175,800.71 0.21% 2,983 מרגליות 

אייץ.איי.ללוך 
 0.98% 0.93% 0.87% 427,930.26 256,758.16 1,112,618.69 1.30% 18,879 * גרופ בע"מ

 0.15% 0.15% 0.14% 67,615.66 40,569.39 175,800.71 0.21% 2,983 רן שחר
שמיע גל  

 0.71% 0.68% 0.64% 312,283.23 187,369.94 811,936.42 0.95% 13,777 אליהו 

 0.25% 0.24% 0.22% 109,300.27 65,580.16 284,180.69 0.33% 4,822 * יצחק כלפון
 0.25% 0.24% 0.22% 109,300.27 65,580.16 284,180.69 0.33% 4,822 שרון דרשן

תומר  
 0.25% 0.24% 0.22% 109,300.27 65,580.16 284,180.69 0.33% 4,822 אמטנאני 

 0.20% 0.19% 0.18% 87,426.61 52,455.97 227,309.20 0.27% 3,857 *אלי נידם
 0.17% 0.16% 0.15% 72,851.73 43,711.04 189,414.51 0.22% 3,214 * איתן מימון

 1.50% 1.43% 1.34% 655,778.92 393,467.36 1,705,025.23 2.00% 28,931 יעקב בנזקן

 75.00% 71.36% 66.94% 32,797,333.00 19,678,400.00 85,273,067.29 100.00% 1,446,920 סה"כ

 
 ידיעת החברה, בעל מניות מיה זה מחזיק גם במניות החברה.]*[ למיטב 

 
 ;מהן יועברו במועד ההשלמה ללא תמורה נוספת מצד החברה 75%מניות נדחות אשר  84,000-מחזיק גם ב[ 1]
על[  2] נעשה  במיה  מוגבלת  שותפות  ונצ'רס,  מימו  של  ההשקעה  הסכם  שמימוש  של  -בהנחה  שווי  ש"ח    120פי  מיליון 

עקב השלמת העסקה. יובהר, כי הנחה זו עשויה להשתנות בהתאם   SAFE-השקעה למניות על פי מנגנון ה)ההמרה של ה
  לתרחישים השונים הקבועים בהסכם.

 



 

 

 ' גנספח 
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 מדיניות תגמול לנושאי משרה 

   בע"מ גו.די.אם השקעות

 ( "החברהלהלן: ")

 כללי  .1

בחברה, כמשמעותה בסעיף   .1.1 לנושאי המשרה  זה מהווה את מדיניות התגמול  א)א( לחוק  267מסמך 

 ", בהתאמה(.  מדיניות התגמול"-" ו חוק החברות)" 1999- החברות, תשנ"ט

מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי המשרה בחברה זכות לקבלת תגמול כלשהו, והתגמול לו יהיה   .1.2

זכאי נושא המשרה יהיה בהתאם לתנאים עליהם יוחלט עבורו באופן פרטני ויאושר על ידי האורגנים  

 המוסמכים לכך בחברה בכפוף להוראות כל דין, כפי שיהיה מעת לעת.  

- כן, קבלת תגמול נמוך מהתגמול על -ות למרכיבי התגמול השונים, ועלמדיניות התגמול קובעת תקר .1.3

מדיניות  בהליך גיבוש מדיניות תגמול זו )"י מדיניות התגמול לא ייחשב כחריגה ממדיניות התגמול.  פ

לרכיבים  התגמול בנוגע  השוואתית  בעבודה  היתר,  בין  והדירקטוריון,  התגמול  ועדת  הסתייעו   )"

ל ביחס לרכיבים המופיעים במסמכי מדיניות תגמול שפורסמו על ידי חברות  עיקריים במדיניות התגמו 

 רלוונטיות בקבוצת מדגם של החברה. 

יודגש, כי מדיניות התגמול אינה מקנה לנושאי משרה בחברה זכות לקבלת תגמול כלשהו המפורט   .1.4

המשרה, נושא  זכאי  יהיה  לו  התגמול  התגמול.  מדיניות  אימוץ  מעצם  התגמול,  המכהן    במדיניות 

פרטני   באופן  עבורו  שייקבעו  הספציפיים  התנאים  פי  על  יהיה  בעתיד,  בה  שיכהן  או  כיום  בחברה 

 ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים לכך בחברה בכפוף להוראות כל דין, כפי שיהיה מעת לעת. 

יודגש, כי מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים ולפיכך, במקרה שנושא משרה   .1.5

פי מדיניות התגמול, לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות  -יקבל תגמול נמוך מהתגמול על

 התגמול.  

לאה,  במידה שעובד אינו מועסק במשרה מלאה או נותן שירותים לחברה שאינם בהיקף של משרה מ  .1.6

 יבוצעו ההתאמות הנדרשות במדיניות תגמול זו. 

משרה  של  בהיקף  שאינם  לחברה  שירותים  נותן  או  מלאה  במשרה  מועסק  אינו  שעובד  במידה 

 מלאה, יבוצעו ההתאמות הנדרשות במדיניות תגמול זו.  

מלאה.  למעט אם צוין אחרת, הפרמטרים לעניין התגמול מתייחסים לעובד שכיר המועסק במשרה   .1.7

במידה שנושא המשרה הרלוונטי אינו שכיר ו/או אינו מועסק במשרה מלאה, יש לבצע את ההתאמות  

כנגד   לחברה  שירותים  המעניק  עצמאי  קבלן  הינו  המשרה  שנושא  במקרה  למשל,  כך  הנדרשות. 

תיערכנה ההתאמות הנדרשות כך שהעלות לחברה לא תהא גבוהה  להלן(    1.8, כמפורט בסעיף  חשבונית

 . לות לחברה לו היה מדובר בשכירמהע

רשאית, לפי שיקול דעתה, לקבוע, לבקשת נושא משרה בחברה, כי ההתקשרות עמו או חלקה,  החברה   .1.8

תהיה באמצעות הסכם ניהול חלף התקשרות בחוזה ההעסקה וכי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין  

 נושא משרה עמו התקשרו בהסכם ניהול כאמור.  אותו החברה לבין  

 ר. מדיניות תגמול זו תחול גם על התקשרות בהסכם ניהול כאמו

ככל שלאחר מועד אישור מדיניות התגמול, ייקבעו בחוק החברות או בתקנות או בצווים מכוחו ו/או   .1.9

רות ערך, הקלות הנוגעות לתגמול נושאי משרה, לרבות ביחס לדרישות החובה  יפי עמדות רשות ני  -על

אלא  יניות תגמול, יראו בהקלות כאמור ככלולות במדיניות התגמול,  או בתנאי הסף שיש לכלול במד

 אם ייקבע על פי דין או על פי ייעוץ משפטי שתקבל החברה כי הדבר אינו אפשרי. 
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 מטרת מדיניות התגמול  .2

מטרתו של מסמך זה הינה קביעת קווים מנחים לעניין אופן התגמול של נושאי משרה בחברה, תוך   .2.1

להצלחת   תרומתם  על  משרה  נושאי  לתגמל  הרצון  בין  ראוי  איזון  שיאפשרו  בעקרונות  התחשבות 

שמבנה   להבטיח  הצורך  לבין  ארוך,  לטווח  איכותיים  משרה  נושאי  ולשמר  לתמרץ  לגייס,  החברה, 

עול  וזאת  התגמול  זמן  לאורך  החברה  של  ארגונית  והכלל  העסקית  האסטרטגיה  עם  אחד  בקנה  ה 

 בהתחשב, בין היתר, במדיניות ניהול הסיכונים של החברה. 

 החברה קבעה את מדיניות התגמול לנושאי המשרה, בין השאר לפי שיקולים אלו:  .2.2

 טווח.קידום מטרות החברה, תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת  -

 יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה, בהתחשב במדיניות ניהול הסיכונים שלה. -

 גודל החברה ואופי פעילותה.  -

תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה והכול    - לעניין רכיבים משתנים   -

 בראיה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של נושא המשרה.

 ארוכת טווח.  יהי י המשרה לקדם את עסקיה ורווחיותה של החברה, בראנושאשאיפה לתמרץ את  .2.3

לקביעת  יצירת .2.4 כהונתם  מתווה  עקרונות    תנאי  בסיס  על  בחברה,  המשרה  נושאי  של  והעסקתם 

ניות ניהול הסיכונים  י בגודלה של החברה, באופי פעילותה, ובמד  ופרמטרים מוגדרים, בהתחשב

 בה.

לבין    ודרגת האחריות שלו  נושא המשרה, בהתאם לתפקידו בחברה בין תרומתו של    הלימהתווית  ה .2.5

 החברה והשאת רווחיותה בראיה ארוכת טווח. השגת יעדי

 

 גדרותה .3

 במדיניות תגמול זו תהא למנוחים הבאים המשמעות שלצידם:

 שכר ברוטו חודשי;  - " שכר בסיס" או "משכורת"

משרה " "נושא  כהונה ",  תנאי 

 "והעסקה

 בחוק החברות; כהגדרתם  -

משמעה עלות לחברה בפועל, כולל הטבות ותשלומי חובה,  - " עלות לחברה" או "עלות"

בין אם התגמול לנושא משרה משתלם בתלוש שכר ובין אם 

 משתלם כנגד חשבונית, לרבות בגין תגמול משתנה;

נלווים   - "עלות שכר" או "תגמול קבוע" סוציאליים  תנאים  בתוספת  בסיס  והטבות  שכר 

 נוספות במונחי עלות למעסיק;

 להלן. 9.4כמשמעותם בסעיף  - "תנאים נלווים"

משרהלתגמול  כל   - " ה תגמול משתנ" בין    נושא  הכולל,  קבוע  תגמול  שאינו 

היתר, מענק שנתי וכן תגמול הוני ותגמולים המשולמים בעת  

 סיום כהונה 

   המשתנה.  התגמולו  הסך הכולל של התגמול הקבוע - " תגמול כולל"

לדירקטור   - " תקנות התגמול" והוצאות  גמול  בדבר  )כללים  החברות  תקנות 

 . 2000 –חיצוני( התש"ס 
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 ותחולת מדיניות התגמולוקף ת .4

שנים מהמועד    חברה בלבד ותהיה בתוקף למשך שלושה  של משרה  המדיניות תגמול זו תחול על נושאי   .4.1

ידי    רהבו אוש יובאו  האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברהעל  . שינויים במדיניות התגמול 

בכל עת,    לחברה עומדת הזכות לשנות את מדיניות התגמול  .בהתאם לדין החל באותו מועד  לאישור

   בהתאם להוראות הדין.

בין החברה    ים לנושאי משרה בחברה, על מרכיביהם השונים, יסוכמויתנאי כהונה והעסקה ספציפ  .4.2

של החברה בהתאם להוראות   לבין נושאי המשרה באופן פרטני ויאושרו על ידי האורגנים המוסמכים

 ניות התגמול. מדי ובכפוף להדין  

מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים ולפיכך, במקרה שנושא משרה יקבל תגמול   .4.3

 סטייה או חריגה מהוראות מדיניות התגמול. כ חשב  יי לא  הדבר    פי מדיניות התגמול - נמוך מהתגמול על

זכות כלשהי למי    גש, כי אין במדיניות התגמול ובעקרונות והפרמטרים שנקבעו בה כדי להקנות יוד .4.4

על ידי החברה ו/או על ידי תאגידים בשליטתה, ובפרט אין  בה כדי להקנות זכות כלשהי    שמועסק 

 לנושאי המשרה בחברה. 

 

 יקוח ובקרה על תגמול נושאי המשרה פ .5

על מדיניות התגמול ויישומה ועל כל הפעולות   יםמופקד  וועדת התגמול דירקטוריון החברה .5.1

לגבי   לשם כך, לרבות הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק  הדרושות

 . אופן יישומה

הראוי של   לגרוע מתפקידה של ועדת התגמול על פי דין, ועדת התגמול תפקח על יישומהמבלי  .5.2

התגמול, לעקרונותיה    בהתאם למטרות מדיניותמדיניות התגמול, במטרה לוודא שהיא מיושמת 

 עדכונה, מעת לעת, במידת הצורך.  ולפרמטרים הקבועים בה, וכן תמליץ לדירקטוריון החברה על

של החברה ביחס לתנאי   , את המשך ההתקשרות ולפי הצורך דירקטוריון החברה יבחן מעת לעת .5.3

  צורךבמידת הלעקרונות מדיניות התגמול ו כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה, בשים לב

בהתאם לאמור לעיל, רשאי הדירקטוריון מדי שנה ובטרם   לערוך שינויים בהתקשרויות כאמור.

קבלת החלטה בדבר מתן תגמול בהתאם למדיניות זו, להחליט להפחית ו/או לבטל את סכומי  

ל החברה בראייה  המענקים שנקבעו מהטעמים האמורים במסמך זה ובפרט בשל תוצאותיה ש

 ארוכת טווח.  

 

 עקרונות מנחים לבחינת וקביעת תנאי כהונה והעסקה לנושאי משרה בחברה  .6

האורגנים האחראיים    במסגרת השיקולים שיבחנו מעת לעת בעת קביעת תגמול לנושא משרה בחברה, על

 הבאים: השיקולים   על בחינת ואישור מדיניות התגמול כאמור לשקול, בין היתר, את

 ליים שיקולים כל  .6.1

בחשבון, בין היתר, את   במסגרת השיקולים בקביעת תגמולו האישי של כל נושא משרה תביא החברה

 השיקולים הבאים:

 כניות העבודה שלה ומדיניותה, בראייה ארוכת טווח;ו קידום מטרות החברה, ת .6.1.1

נושאי    את ולתמרץהבטחת תגמול הוגן לנושאי המשרה, כדי לחזק את הקשר בינם ובינה  .6.1.2
 ; החברה תלהצלח להיות שותפים המשרה
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ה ..6.1.36.2 המשרה  תגמולאלטרנטיבות  נושא  כשל  כישורים  בעל  לאדם  בשוק  או    המוצעות  הנדון 

 חדש בתנאי תחרות.  דומים להם, ויכולות החברה לשמר כוח אדם קיים ולגייס כוח אדם

 שיקולים ייחודיים לחברה  .6.2

והעסקה של נושא    ואישור התגמול יתייחסו בקביעת תנאי הכהונה האורגנים האחראים על בחינה  

 כמפורט להלן:  המשרה למכלול הסיכונים של החברה ויעדי החברה,

הרגולטורית  .6.2.1 והסביבה  השוק  תנאי  וכן  פעילותה  ותוצאות  החברה  של  הפיננסי  מצבה 

 והתחרותית שבה פועלת החברה;

בין  השגת   .6.2.2 הנדרש  וחיזוק  האיזון  הפיננסית  שימור  לצד  איתנותה  החברה  שיפור    של 

 והרחבה של היקף הפעילות של החברה; 

עמידת  .6.2.3 הבטחת  לשם  החברה  פעילות  בתחום  ניסיון  ובעל  איכותי  אדם  בכוח  הצורך 

 ; החברה במטלותיה

נושאי   .6.2.4 ובגיוס  בחברה  הקיימים  המשרה  נושאי  בשימור  שיסייע  הולם  תגמול  הבטחת 

 איכותיים חדשים; משרה 

 .שמירה על שקיפות והגינות מול בעלי המניות ומחזיקי ניירות ערך אחרים של החברה  .6.2.5

 

 נושא המשרה והתאמתו לתפקיד  נתוני .6.3

ככל  המשרה ובכלל זה גם את השיקולים הבאים, אהחברה תבחן את נתוניו האישיים של נוש

 שהם רלוונטיים:

 הנגזרת ממנה; התאמתו לדרישות התפקיד והאחריות   .6.3.1

 השכלתו, כישוריו המקצועיים ומומחיותו הייעודית, ככל שנדרשת כזו;  .6.3.2

מקצועיים   .6.3.3 הישגים  קודמיםרלוונטייםניסיונו,  בתפקידים  והן  הנוכחי  בתפקיד  הן   , 

 בחברה ו/או בתאגידים בשליטתה ו/או במקומות אחרים; 

 טרסים של החברהלקידום האינ  ובין אם בפועל )לפי העניין(  הצפויה  , בין אםתרומתו .6.3.4

 ולרווחיותה; 

 הצורך של החברה לשמר את נושא המשרה לאור כישוריו, הידע או המומחיות שלו;  .6.3.5

 הסכמי שכר קודמים שנחתמו עם נושא המשרה.  .6.3.6

 

 מבנה התגמול הכולל  .7

יותר מרכיבי התגמול    לכלול אחד או  ,אך לא חייב,  המשרה בחברה עשוי  ימבנה מסגרת התגמול לנושא

 להלן:  הבאים

 ;לעיל  4, כהגדרתו בסעיף גמול קבועת .א

 מענק שנתי וכן מענקים נוספים;  -   במזומן תגמול משתנה .ב

 ג. תגמול משתנה הוני;  

פיצויים, תקופת הסתגלות, הודעה מוקדמת או כל הטבה אחרת הניתנת לנושא   –ד. תנאי סיום כהונה 

 המשרה בקשר עם סיום תפקידו; 

 . לפי היתר בגין אחריות נושא משרה , פטורוהתחייבות לשיפוי  , שיפויביטוח ה.
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 תגמול קבוע .8

כדירקטור,    תגמול קבוע המפורט להלן מתייחס לתנאי כהונה והעסקה של נושא משרה, למעט בגין כהונה 

 אך לרבות בגין כהונה כיו"ר פעיל.  

 בסיס  שכרשיקולים לקביעת  .8.1
ועבור    בעבור הזמן אותו הוא משקיע בביצוע תפקידו בחברה  לנושא המשרהמשולם    שכר הבסיס  .8.2

יום באופן  השוטפות  התפקיד  מטלות  הבסיס    יומי.-ביצוע  נושא  משכר  של  כישוריו  את  בטא 

בתנאים המקובלים בשוק    לעיל,  7ייקבע בהתחשב בשיקולים ונתונים המפורטים בסעיף  ו,  המשרה

   .העבודה ובחברה

 םיתנאים כללי  .8.3

יאושרו בטרם העסקת נושא נלווים  ובכלל זה הטבות ותנאים    המשרה בתקופה   התגמול הקבוע 

 הרלוונטית או בסמוך לאחר תחילתה.

 תקרת התגמול הקבוע  .8.4

לשנה    לנושאי המשרה למשרה מלאה, במונחי עלות לחברה  הקבוע להלן תקרת התגמול   .8.4.1

 :משרה( 100%) עבור משרה מלאה  קלנדרית מלאה

 

   עבור משרה מלאה לשנה לחברה תגמול קבוע במונחי עלותתקרת             נושא המשרה 

 )אלפי ש"ח( 

  1,000    עד לסך     פעיל  דירקטוריון יו"ר 

  1,200   עד לסך       מנכ"ל  

  700   עד לסך                    סמנכ"ל

  700   עד לסך     נושא משרה אחר 

כמפורט לעיל תהיה צמודה לעלייה במדד המחירים לצרכן הידוע  תקרת התגמול הקבוע   .8.4.2

במועד אישור מדיניות התגמול. נושא משרה עשוי להיות זכאי בהסכם ההעסקה להצמדת 

שכרו למדד. במקרה כזה, ההצמדה תהיה למועד אישור תנאי כהונתו ו/או העסקתו של 

 נושא המשרה הרלוונטי.  

לעדכן את   .8.4.3 רשאית  התגמול תהיה  המשרהועדת  נושאי  של  ברוטו     המשכורת החודשית 

לכל שנה מאז העדכון האחרון של השכר האמור, מעבר ובנוסף לעלייה    5%בשיעור של עד 

בקשר  שתוארו  לשיקולים  בכפוף  וזאת  לעיל,  בסעיף  כמפורט  לצרכן  המחירים  במדד 

יות  לקביעת תנאי כהונה וההעסקה לנושאי משרה ועדכון כאמור לא ייחשב לחריגה ממדינ

 .  התגמול הקבוע יחרוג מהתקרה כמפורט בטבלה דלעיל התגמול גם אם

בתחומים שבהם החברה טרם עסקה   .8.4.4 ייחודיים  וידע  ניסיון  בעל  מנהל  יגויס  בו  במקרה 

ניתן יהיה לחרוג מתקרת התגמול הקבוע כאמור, תוך לקיחה בחשבון, בין היתר,  בעבר,  

, מהתקרה 5%יגה כאמור לא תעלה על  לעיל, ובלבד שחר  7את השיקולים המנויים בסעיף  

 לעיל.  3.18.הרלוונטית הקבועה בסעיף  

 

 ותנאים נלוויםסוציאליים   תנאים .8.5
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כקבוע    סוציאליים   לתנאים  זכאים   יהיו   בחברה  המשרה  נושאי  .8.5.1 ואף   דין   פי-עלוהטבות 

ז להיות  מ   כאיםעשויים  כאמור  וז  עברלרכיבים  בחוק,  או    בחברה   כמקובל  אתלקבוע 

לדרגים השונים כגון: קרן נושא המשרה ובהתאם    כמקובל בשוק העבודה ביחס לתפקיד

פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, חופשה 

ודמי הבראה.   :  כגון,  נוספיםנלווים    תנאים  לכלול  יכולה   השכר  חבילת,  כן  כמו שנתית, 

  כגון )  התפקיד   במסגרת  שהוצאו  עסקיות  הוצאות  החזר(,  רכב  הוצאות  לרבות)   רכב  העמדת

  הכרוכות   ההוצאות  בכל  ונשיאה,  ונייד  נייח  טלפון  העמדת,  רפואיים  ביטוחים(,  ל"אש

  כפי   בחברה   המקובלים   לנהלים   בהתאם  הלוואות   קבלת,  ובאחזקתו  בטלפון  בשימוש

החברה תהא רשאית לגלם את שווי  '.  וכו '1לכך   המוסמכים  האורגנים  ידי  על  שיאושרו

 זקיפת ההטבה לצורכי מס של רכיבים אלו, ככל שנדרש. 

  ויכול ,  התגמול  מדיניות   אישור  במועד  ו/או בשוק העבודה   בחברה  כמקובל   יהיו  אלו   תנאים  .8.5.2

 .  בהתאם ויעודכנו התגמול ועדת ידי על לעת  מעת שיבחנו

עלות    למען .8.5.3 במונחי  הקבוע  מהתגמול  חלק  הינם  הנלווים  והתנאים  ההטבות  ספק  הסר 

 לעיל.   9.3.1לחברה כמפורט בסעיף  

  יודגש כי התנאים המפורטים לעיל אינם מהווים רשימה סגורה והם משקפים את עיקרי  .8.5.4

והתנאים  התנאים  עשו   הנלווים   הסוציאליים  המשרה   יים להם  נושאי  זכאים  להיות 

 התקשרויות עם נושאי משרה.  בהתאם למקובל ב

 

   הטבות אחרות .8.6

בהסכמים  בידי   לקבוע  על  ר  שאהחברה  נמנות  שלא  נוספות,  הטבות  המשרה  נושאי  עם  ייחתמו 

לעיל בדמות  .ההטבות  הטבות  ליתן  להסכים  החברה  בידי  היתר,  בין  נישא,    כך,  מחשב  העמדת 

לאינטרנט, גישה  מינוי ,  מקצועיות  השתלמויות  שירותי  לחג,  לפרסומים  ישי  ו/או  לעיתונים  ם 

דמי חבר ללשכות מקצועיות, המקובלות בחברה או הטבות אחרות אשר ניתנות לנותני    מקצועיים,

ל נושא  אלפי ש"ח לשנה ביחס לכ  30שירותים בחברה, ובלבד שעלות ההטבה לא תעלה על סך של  

סך ההטבות האחרות ושינויים בהם ייבחנו כחלק מסך הרכיב הקבוע בהתייחס ליחסים    משרה.

 שהגדירה החברה בין רכיבים משתנים לקבועים בחבילת התגמול.  

 במזומן המשתנ תגמול .9

 שנתי  מענק .9.1

מבוסס ביצועים ישקף את תרומתו של נושא המשרה להשגת יעדי    במזומן   תגמול משתנה .9.1.1

המשתנה   הרכיב  נושא  יהחברה.  של  האישיים  וביצועיו  החברה  לביצועי  בהלימה  יקבע 

וכן   המשרה אל מול היעדים שהוגדרו לו במסגרת מילוי תפקידו על פי תחומי אחריותו 

 בהתאם לשיקול הדעת של החברה. 

בסיס   .9.1.2 על  שנתי  למענק  זכאים  להיות  עשויים  בחברה  המשרה  הרכיבים נושאי  שלושת 

 הבאים: 

 ;עמידה במדדים כלל חברתיים .א

 ; מדדים אישייםעמידה ב .ב

 ועדת התגמול והדירקטוריון.   שיקול דעת  .ג

 "(.  המענק השנתי )ביחד: " 

 
 )י( לפקודת המס והתקנות שיפורסמו בעניין זה. 3לקבוע כי הריבית על ההלוואות לא תפחת משיעור הריבית לפי סעיף  רשאית  החברה 1
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חר במועד  יצוין כי מדדים כלל חברתיים ומדדים אישיים יוגדרו מראש מדי שנה לכל המאו .9.1.3

 אישור הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנה הקודמת עבור השנה הבאה.  

דירקטוריון החברה, לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול )ובכפוף לקבלת יתר האישורים  .9.1.4

תקרת  מתוך  המענק  בנוסחת  משקלם  המדדים,  הרכב  את  יקבע  דין(,  פי  על  הנדרשים 

ינימאלי ורף מקסימאלי, היקף הזכאות למענק  המענק, טווח שיעור עמידה ביעדים, רף מ

ביחס לטווח שיעור העמידה ביעדים, ואת המועד הנדרש לעמידה במדדים השונים. עמידה  

חלקית במדד מסוים עשויה לזכות בחלק מהמענק בגין אותו מדד, בכפוף לרף המינימאלי  

 שנקבע.  

 ועדת ידי  -על  ייקבעו  האישיים  והמדדים   חברתיים  הכלל  המדדים  החברה"ל  מנכ  לגבי .9.1.5

 חברתיים  הכלל  המדדים"ל,  למנכ  הכפופים  משרה  נושאי  ולגבי,  והדירקטוריון  התגמול 

 "ל.המנכידי - על  ייקבעו(, לגביהם שייקבעו)ככל  והאישיים

 

 מענק השנתי ה .9.2
מדדים אלו עשויים לכלול, בין היתר, עמידה בקריטריונים מדידים   –  מדדים כלל חברתיים .9.2.1

)לרבות  יעדים פיננסיים, יעדים תפעוליים ויעדי שוק( שונים, אשר חלקם נגזרים מתוך  

דוחותיה הכספים השנתיים המאוחדים או הדוחות סולו של החברה, חברה בת, חברה 

מוחזקת, או תחום פעילות מסוים של החברה,  כדוגמת: רווח לפני מס מאוחד, רווח נקי  

עלי המניות של החברה )בנטרול החלק המיוחס לבעלי  מאוחד,  רווח לפני מס המיוחס לב

מניות המיעוט(, רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה, תזרים מזומנים מפעילות  

היקף הכנסות, תמורה  ,   EBITDAשוטפת, תשואה על ההון, רווח תפעולי, תשואת מניה,

ביעדי   עמידה  הפעילות,  בהיקף  גידול  שיעור  נכסים,  במכרזיםממימוש  ויעדי    זכייה 

 וכדומה.   , יעדי גיוס הון/חובהתקשרויות

עיקריים בהתאם   –  מדדים אישיים  .9.2.2 ביצוע  היתר, מדדי  בין  לכלול,  עשויים  אלו  מדדים 

לתפקיד אותו ממלא נושא המשרה ולתוכנית העבודה של החברה, ובגדר כך, בין היתר,  

תכנו יעדי  וכן  התייעלות,  יעדי  עסקיים,  ביעדים  המדדים עמידה  מחלקתיים.  וביצוע  ן 

)שאינם   איכותיים  מדדים  שיהיו  ויכול  מדידים  כמותיים  מדדים  שיהיו  יכול  האישיים 

המדדים  כי,  יובהר  שיוגדרו.  במשימות  עמידה  המבטאים  מדדים  או  דווקא(  מדידים 

האישיים עשויים להתבסס ולהיגזר מתוך המדדים הכלל חברתיים, בהתאמות הנדרשות  

 מלא נושא המשרה ולתחום אחריותו. לתפקיד אותו מ

דעת  .9.2.3 את   –  שיקול  או  המשתנה  מהרכיב  מהותי  לא  חלק  להעניק  רשאית  תהא  החברה 

הרכיב המשתנה כולו, אם סכומו אינו עולה על שלושה חודשי שכר בסיס )שכר ברוטו( על  

פי שיקול דעת, בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה; האמור בפסקה זו לא יחול  

נושא משרה הכפוף למנהל הכללי, לו תהיה רשאית החברה להעניק גמול משתנה  ביחס ל

על פי שיקול דעת, במבחן בדיעבד, ללא כל מגבלה שהיא למעט תקרת המענק שנקבעה על  

 פי מדיניות זו . 
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 השנתי  המענק  תמהיל .9.3

 

 

 

 

 

 

 

)*( המשקל עבור כל אחד מהמדדים נגזר מתקרת הבונוס. המשקל של כל אחד מרכיבי המענק השנתי מתוך סך 

ידי המנכ"ל, עד  -ידי ועד התגמול והדירקטוריון, ולגבי נושאי משרה הכפופים למנכ"ל, על- הבונוס השנתי ייקבע ועל

 מועד אישור הדוחות הכספיים לשנה הקודמת עבור השנה הבאה.  

 

 השנתי  מענקה תקרת  .9.4

 : )במונחי מספר משכורות ברוטו( תקרת המענק השנתי של כל אחד מנושאי המשרה הינה כמפורט להלן  

מונחי מספר  שנתיה מענקה תקרת 
 משכורות ברוטו 

 9 יו"ר דירקטוריון פעיל 

 12 מנכ"ל 

 6 סמנכ"ל/נושא משרה אחר 

 

רב(  *)* מענק  מנגנון  על  תתבסס  המשרה  מנושאי  למי  למענק  שהזכאות  המענק  -ככל  תקרת  אזי,  שנתי, 

השנתי המוצגת בטבלה תשקף תקרת מענק ממוצעת לתקופת המנגנון. לדוגמא, במידה ונקבע בהסכם עם  

  המנכ"ל כי היקף המענק למנכ"ל החברה יתבסס במלואו על תוצאות הרווח השנתי לפני מס, בשנת המענק,

וכן בשנתיים העוקבות לשנת המענק, תקרת המענק המקסימאלית במצטבר בגין שלוש השנים גם יחד לא  

  משכורות. 27של  תעלה על סך 

 נושאים נוספים   .9.5

המענק ישולם לנושאי המשרה לגבי כל שנה קלנדארית של תקופת העסקה      –  עיתוי תשלום .9.5.1

ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הכספיים, בהתאם להסכם העסקה    30-לא יאוחר מ 

ובכפוף לכך שחישובו של המענק נבדק ואושר על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה 

 ו/או וועדת התגמול של החברה.

מדדים כלל   
 שיקול דעת )*(  מדדים אישיים )*(  חברתיים)*( 

יו"ר דירקטוריון 
 0% 0% 100%-0% פעיל

 25%-0% 50%-0% 100%- 50% מנכ"ל )**( 

סמנכ"ל/נושא  
 100%-0% 100%-0% 100%-0% משרה אחר 
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ותקופת א .9.5.2 בתנאי שהועסק   –  כשרהחלקיות המענק  רק  למענק  זכאי  יהיה  נושא משרה 

)לרבות בהתקשרות של מתן שירותים( בחברה )לרבות בחברות בנות או קשורות לחברה( 

נכון למועד גיבוש הזכאות למענק, כאשר דירקטוריון החברה יהיה    חודשים  שלושהלפחות  

אות למענק כאמור  רשאי, לאחר אישור ועדת התגמול של החברה, לקצר את תקופת הזכ

והכל בכפוף לכלל האישורים שיידרשו לכך על פי דין. היה ונושא משרה יסיים את תפקידו  

בגין   למענק,  זכאות  יכללו  ככל שתנאי העסקתו  אזי,  קלנדרית,  שנה  תום  לפני  בתקופה 

אותה שנה שבמהלכה הסתיימה כהונתו יהא זכאי נושא המשרה למענק אשר יחושב באופן  

לניארי. מרץ    יחסי  חודש  בתום  תפקידו  את  יסיים  המשרה  נושא  אם  בשנה  לדוגמא, 

, חישוב המענק הנגזר מתוך הרווח של החברה יעשה על פי הרווח של החברה על  מסוימת

 (.  12חלקי  3)  0.25  -כשהוא מוכפל ב אותה שנהפי דוחותיה הכספיים ל

מענקים .9.5.3 לבטל  –  הפחתת  הסמכות  תהא  להפחית  לדירקטוריון  המענק    או  תשלום  את 

לנושא משרה מסוים במקרים חריגים כגון מקרים של הפרות חובות אמון, הפרה מהותית  

שיקול הדעת להפחתת   – )להסרת הספק    של הסכם ההתקשרות, ו/או מנהל שאינו תקין.

   סכום הבונוס תקף גם במקרה שבו נושא המשרה עמד ביעדים שנקבעו ביחס אליו(.

המשתנה  ככל    –  מיסוי  .9.5.4 התגמול  בגין  אחר  חובה  בתשלום  או  כלשהו  במס  חיוב  שיהיה 

)ביטוח לאומי, מס בריאות ממלכתי וכו'( בגין ו/או עקב תוכנית התגמול, יישא בו נושא 

 פי דין )ככל שהוא יחול על נושא המשרה לפי דין(.  -המשרה על 

מדיניות תגמול    פי-כל תשלום אשר ישולם לנושא המשרה על חשבון גמול משתנה על  –  אחר .9.5.5

זו, ככל שישולם, אינו ולא יחשב כחלק משכרו הרגיל של נושא המשרה לכל דבר ועניין ולא  

יהווה בסיס לחישוב או לזכאות או לצבירה של זכות נלווית כלשהי, לרבות, ומבלי לגרוע  

הפרשות   פיטורים,  פיצויי  חופשה,  בתשלום  הנכלל  כרכיב  ישמש  לא  האמור,  מכלליות 

 ל וכיו"ב. לקופות הגמ 

 

 הוני   תגמול .10

בין   .10.1 אינטרסים  יצירת קרבת  תוך  משרה  נושאי  ותמרוץ  לשימור  ראוי  מנגנון  הוני מהווה  תגמול 

נושאי המשרה לבעלי המניות ושמירה ראויה בין שיקולי טווח הקצר לטווח הארוך. בזכות טבען  

ת של  ביכולת החברה לשמר את  וארוך הטווח  תומכות  הן  הוני,  תגמול  מנהליה הבכירים  כניות 

 בתפקידם לתקופה ארוכה.

כניות להענקת תגמול הוני לנושאי  ובתקופת מדיניות התגמול, החברה תהיה רשאית לפעול על פי ת .10.2

. התגמול ההוני יכול שיינתן במניות, אופציות או  שיאומצו מעת לעת  )לרבות דירקטורים(  משרה

הכנסה )במסלול הוני או פירותי( או  לפקודת מס    102בכל הסדר אחר, במסגרת תכנית לפי סעיף  

נאמן(; כן, התוכנית תכלול תנאים לעניין זכאות   )בין עם נאמן ובין אם ללא  בכל תכנית אחרת 

לדיבידנדים ולהצבעה בגין מניות הכלולות בתגמול ההוני, והתאמות מקובלות, הכוללות התאמות  

יו"ב(, הנפקת זכויות, שינוי מבני של  בגין דיבידנד, מניות הטבה, שינויים בהון )איחוד, פיצול וכ

ס זכות  וכיו"ב(,  מיזוג  פיצול,  )כגון:  כי  יהחברה  יובהר,  וכיו"ב.  ערך  ניירות  בהעברת  ראשון  רוב 

במידה ויוקצו מניות מכל סוג שהוא, אזי ההבשלה של חלק מהותי בכל הקצאה של מניות כאמור  

ועדת התגמול והדירקטוריון, לפי העניין.  תותנה בעמידה ביעדים ו/או תנאי סף, כפי שיקבע על ידי  

ריקורס ו/או ערבויות להלוואה לצורך רכישת מניות החברה ו/או מניות של  -לעניין זה הלוואות נון

מניות   מבוסס  כתשלום  החברה  בספרי  יטופל  אשר  אחר  הסדר  כל  או  בקבוצה,  נוספות  חברות 

 בהתאמות הנדרשות.   זה  11.2להוראות סעיף  ףכפו יהלעובדים יה 
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התקופה הנדרשת עד להבשלה מלאה של תגמול הוני שיוענק לנושא משרה תהיה    –   תקופת הבשלה .10.3

שנים ממועד ההענקה. ניתן יהיה לקבוע כי התגמול ההוני יבשיל במנות במסגרת    3לכל הפחות  

לפחות שנה  תקופת ההבשלה הכוללת האמורה, ובלבד שהמנה הראשונה תבשיל תוך תקופה של  

נושא המשרה   ממועד ההענקה. הבשלתו של התגמול ההוני תהיה מותנית בהמשך העסקתו של 

 בחברה ו/או בחברה מקבוצת החברה במועד ההבשלה של כל מנה. 

השווי הכלכלי של התגמול ההוני שיוענק, ככל שיוענק,    –  תגמול הוני במועד הענקתו תקרה לשווי   .10.4

ההענקה, אישור  במועד  שיחושב  הבשלה  כפי  שנת  ל  2בגין  השווה  סך  על  יעלה  פעמים    9-לא 

הדירקטוריון   יו"ר  עבור  )ברוטו(  החודשית  השווה    ועלהמשכורת  המשכורות   15- להסך    פעמים 

  )ברוטו( עבור נושאי משרה   שנתיתההחודשיתהמשכורת    פעמים  6  -ו  המנכ"ל,החודשית ברוטו עבור  

  פי   על  תעלה  לא   השנתית   ההטבה  שווי  תקרת  יו"ר דירקטוריון,  למעט  ביחס לדירקטורים,   .  אחרים

 מקסימליים על פי תקנות הגמול.  ה ות ההשתתפ וגמול  השנתי מהגמול 3

מטעמים  ההחבר  ודירקטוריון  התגמול  ועדת ,  לעיל  האמור  אף-על.10.4 לאשר  רשאים  יהיו   ,

מהתקרה לשווי התגמול ההוני כמפורט בסעיף זה   20%מיוחדים ובנסיבות מיוחדות חריגה של עד 

 לעיל, והכל בכפוף לקבלת כל אישור נוסף, אשר יידרש על פי דין, להענק התגמול ההוני. 

נושא המשרה יהא זכאי    –  תקרה להטבה שתנבע ממימוש תגמול הוני שמסולק במזומן ..10.510.4

למחיר   עד  במזומן,  שמסולק  הוני  תגמול  ממימוש  שתנבע  מקסימאלית  במועד    המניהלהטבה 

ממחיר המימוש שנקבע לניירות הערך הכלולים במנה הממומשת    100%המימוש שלא יעלה על  

 במועד ההענקה. 

במועד  כל מנה של התגמול ההוני תהיה ניתנת למימוש בתוך תקופה שתקבע -אורך חיים ..10.610.5

 ממועד ההענקה.  שנים  108ההענקה ושלא תעלה על 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה יהיו רשאים לקבוע במסגרת   -מימוש לפי שווי ההטבה   ..10.710.6

 "(. Cashlessהענקת ניירות הערך, כי מימושם ייעשה לפי שווי ההטבה הגלום בהן )"

בעת הענקת אופציות, מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא יפחת מממוצע מחירי    -מחיר מימוש .10.8

ימי המסחר שקדמו למועד    30-ב"(  הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )"מניית החברה בבורסה  

במועד   שייקבע  כפי  במועד אישור הענקת האופציות,  החברה  מניית  או ממחיר  אישור ההענקה 

ובכפוף לכל אישור נוסף שיידרש על  על אף האמור לעיל,    ."(המינימלי   המימוש   מחיר )"   .ההענקה

דין ההקצאה  פי  רשאים  ,  בעת  יהיו  והדירקטוריון  התגמול  ובנסיבות  מטעמים    לאשרועדת 

בהתחשב בשיקולי סחירות מניית    , לרבותלעילהמינימלי  נמוך מהמחיר  ה   מימוש  מחיר  מיוחדות,

   . מלייממחיר המימוש המינ 20%-ייפחת מ לא ובלבד שמחיר המימוש  השוק שלה ושוויהחברה  

"( ערב השלמת עסקת  מיה בחברת מיה דינמיקס בע"מ )"  שהועסקולגבי נושאי משרה  כן,  -כמו.10.8

יוכל    וככל שיוקצו"( מחיר המימוש של אופציות שיוקצו להם, אם  מיה  עסקת החברה עם מיה )"

ב ייפחת ממחיר המניה של החברה   ובלבד שלא  נמוך ממחיר המימוש המינימלי    30-להיות אף 

   . , לפי הנמוך מביניהםעסקת מיהמועד השלמת  לפני או הימים שלאחר

החברה תהא רשאית לאמץ הוראות שונות ביחס להאצה של התגמול הוני לנושאי המשרה,  .10.9

שליטה או הפסקת מסחר, בניירות הערך שהוענקו במסגרת התגמול ההוני ו/או  במקרים של שינוי  

 בסיום העסקה. 

 

 
אופן   ולא על בסיס  , על ידי חלוקת סך השווי הכלכלי בתקופה הנדרשת עד להבשלה מלאה של התגמול ההוני, לינארי חישוב על בסיס  2

 . לכללי חשבונאות מקובליםבהתאם   החשבונאית רישום ההוצאה 
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 קבוע ההיחס בין התגמול המשתנה לתגמול  .11

, למעט תגמול  בהתאם למדיניות תגמול זו  בכל שנה קלנדארית   המשולם על ידי החברה   המירבי הרכיב המשתנה  

מעלות התגמול    65%עלה על  ילכל נושא משרה לא    מהתגמול המשתנה,הוני אשר לעניין זה לא ייחשב לחלק  

  3. המשרה ינושאיו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל ושל תנאי הכהונה וההעסקה של   קבועה

 מהיחסים הנ"ל בשנה קלנדרית לא תיחשב לחריגה ממדיניות תגמול זו.   5%סטייה על עד 

 

 ר לנושאי משרה ופטו שיפוי, ביטוח .12

החברה תהא רשאית לרכוש ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, אשר יחול על נושאי משרה   .12.1

בחברה כפי שיהיו מעת לעת, אשר תבטח את אחריותם בכפוף למגבלות ולאישורים הקבועים בדין  

מסוג   ו/או  מסוימים  פעילות  או  אירוע  בגין  ביטוח  פוליסת  הכיסוי  Run Off)לרבות  היקף   .)

ע מעת לעת בהתאם להיקף ותחומי פעילות החברה והסיכונים הכרוכים בה, הונה  הביטוחי ייקב

 העצמי והיותה חברה ציבורית.

סעיף   .12.2 מהוראות  לגרוע  אחריות    12.1מבלי  ביטוח  בפוליסת  להתקשר  ראשית  החברה  לעיל, 

דירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה, מכהנים ו/או כפי שיכנו בה מעת לעת, לרבות נושאי  

שרה שהינם בעלי השליטה בחברה, כפי שיהיו מעת לעת, בדרך של רכישת פוליסות חדשות או  מ

הארכות או חידושים של פוליסות שיירכשו בעתיד, לרבות הארכת תקופת גילוי ורכישת פוליסות  

, למספר תקופות ביטוח, ובלבד שהכיסוי הביטוחי יהא בגבול אחריות עד  Run Offביטוח מסוג  

בגין תביעות שתוגשנה כנגד נושאי המשרה   , וזאתלשנה"ב  ארה דולר  מיליון 20על  עלהילא  לסך ש

וגובה  .  ככל שהן נובעות ממילוי תפקידם בחברה ובחברות הבנות )ככל שתהיינה( עלות הפרמיה 

את  קבע  תועדת התגמול  ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה.  

שתרכוש   בפוליסות  העצמית  וההשתתפות  הפרמיה  כפי  החברהסכומי  השוק  לתנאי  בהתאם   ,

בתחום   מומחה  יועץ  עם  התייעצות  ולאחר  הפוליסות  רכישת  במועד  כפוף  בביטוח,  השישררו 

 . לעילאחריות הביטוח בפוליסות כפי שהוגדרו לגבולות 

לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם    1ב1למען הסר ספק יובהר, כי בהתאם להוראות תקנה  

, התקשרויות החברה בפוליסות בהתאם לסעיף זה לעיל, תהיינה טעונות  2000-בעלי עניין(, התש"ס

האמורה( ולא תובאנה לאישור נוסף של  אישור ועדת התגמול של החברה בלבד )בהתאם לתקנה  

 האסיפה הכללית של החברה.

כן, החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה בחברה התחייבות לשיפוי או שיפוי בדיעבד,    כמו

או   מטעם  מונו  הם  שבהן  אחרות  בחברות  תפקידם  או  בחברה  משרה  כנושאי  תפקידם  בתוקף 

 תקנון החברה. בכפוף להוראות הדין ו –לבקשת החברה, והכל 

ל להעניק  רשאית  תהיה  החברה  דין,   המשרה  נושאי בנוסף,  כל  להוראות  בכפוף    פטורבחברה, 

בשל   של    כלמאחריות  הזהירות  חובת  הפרת  עקב  לחברה  שייגרם    כלפיה   המשרה  נושאנזק 

  האורגנים   ואישור   החברה  ותקנון   הדין  להוראות   בכפוף ,  משרה  כנושא  תפקידו  בתוקף  בפעולותיו

 .  החברה של המוסמכים

או   .12.3 שיפוי  מאחריות,  פטור  המשרה  לנושאי  להעניק  עבר  מהחלטות  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  אין 

 התחייבות לשיפוי, שאושרו על ידי החברה טרם אישור מדיניות זו.  

 
  לתקנות  בהתאם המקסימאלי מהתגמול הקבוע  3עד פי  בגובה של להיות עשוי ההוני  תנההמש  רכיב ה לגביהם  לדירקטורים ביחס למעט 3

 ות(. השתתפ וגמול   השנתי הגמולאת  התגמול הקבוע כולל - )לעניין זה הגמול
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 תנאי סיום כהונה  .13

זכאים לתקופת    להיות  עשוייםמבלי לגרוע מהוראות הדין, נושאי המשרה בחברה    הודעה מוקדמת .13.1

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת נושא המשרה יהיה מחויב    חודשים.  4  עד  הודעה מוקדמת של

שירותים ולתת  במהלך    להמשיך  שירותיו  על  לוותר  יחליט  החברה  דירקטוריון  לחברה, אלא אם 

מבלי לפגוע בזכותו של נושא המשרה לקבלת תגמול לו הוא זכאי על פי  חלקה,    תקופה זו, כולה או

דירקטוריון החברה ישקול את משך מתן ההודעה המוקדמת לנושא משרה    העסקתו במהלכה.  הסכם

 השאר, בהתאם לסוג התפקיד שממלא נושא המשרה בחברה וחשיבותו.  בחברה, בין

   מענק פרישה/הסתגלות .13.2

וזאת מעבר לתגמול בגין    נושא משרה הפורש  כלשה/הסתגלות למענק פרי  להעניק  החברה  בידי .13.2.1

ככלל, מענק   תקופת ההודעה המוקדמת והכל בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך על פי דין.

ים בחברה. מענק זה לא יעלה  נתי הפרישה/הסתגלות לא יוענק לנושא המשרה בותק של פחות מש

   .ושכר ברוט חודשי 4על 

דירקטוריון החברה יהיה רשאי להחליט בדבר מתן מענק פרישה/הסתגלות העולה על התקופה   .13.2.2

שלעיל(   בפסקה  שצוינה  למגבלה  כפופים  )אך  המשרה  נושא  של  ההעסקה  בהסכם  הקבועה 

ל התייחסות  תוך  התגמול,  וועדת  בהמלצת  תקופה  ל ,  הפחות  כל בהתחשב  הבאים:  פרמטרים 

רה בתקופה האמורה ותרומתו של נושא המשרה להשגת  ותנאי הכהונה וההעסקה, ביצועי החב

יעדי החברה ולהשאת רווחיה ונסיבות הפרישה )ללא פגיעה בחברה(. למען הסר ספק וכמפורט  

   לעיל, החלטה כאמור, ככל שתתקבל, תהא כפופה לקבלת כלל האישורים הנדרשים על פי דין.

 

 השבת סכומים שהוענקו לנושאי משרה לחברה  .14

שנים ממועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנת    3  תוך  בו  במקרה .14.1

הכספיים, באופן שלו היה סכום המענק, שהגיע לנושא המשרה בגין אותה    דוחותיה  יתוקנוהמענק,  

  שהתקבל מזה יותר  נמוך המשרה מענק   נושאשנה, מחושב בהתאם לנתונים המתוקנים, היה מקבל  

בל לזה שהיה זכאי  יאת ההפרש בין סכום המענק שק  לחברההמשרה    נושא שיב  , אזי יבפועל  ידו  על

לחברה,    הסכומים  השבת  ן. אופ הצמדה  ללא  יוחזרו  האמורים  הסכומיםלו עקב התיקון האמור.  

לרבות פריסת הסכומים לתשלומים ייקבע על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ובלבד שייעשו  

 ות העניין.  תוך זמן סביר בהתחשב בנסיב

בשל    האמור .14.2 נעשה  החברה  של  הכספיים  דוחותיה  תיקון  בו  במקרה  יחול  לא  זה    שינויים בסעיף 

, שינוי מדיניות חשבונאית או אימוץ לראשונה של מדיניות חשבונאית  בחקיקה,  החשבונאית  בתקינה 

  הכספיים  הדוחות  את  לראשונה  יאשר  החברה  דירקטוריון  בו  המועד   לאחר  תהיה  יישומם  שתחילת

 .  שנה לאותה  החברה של

 

 שינוי שאינו מהותי בתנאי ההעסקה .15

משרה    בהתאם .15.1 לנושאי  )ביחס  החברה  מנכ"ל  או  למנכ"ל(  )ביחס  התגמול  ועדת  הדין,  להוראות 

ההעסקה   בתנאי  מהותי  שאינו  שינוי  לאשר  רשאים  יהיו  העניין,  לפי  החברה(,  למנכ"ל  הכפופים 

בעלי    3ב1)ד( לחוק החברות או תקנה  272כאמור בסעיף   )הקלות בעסקאות עם  לתקנות החברות 

תואמים  תנאי כהונתו והעסקתו המעודכנים של נושא המשרה  (  1: )ובלבד ש,  2000  –ענין(, תש"ס  
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  ( השינוי כאמור אינו מהותי ביחס לכלל תנאי הכהונה והעסקה של נושא3; )תגמול זואת מדיניות  

 המשרה.  

 נושא  של הכוללת התגמול עלות לעומת  4במצטבר  10%של עד  שינוי -זה, "שינוי לא מהותי"  לעניין .15.2

התגמול והדירקטוריון וביחס למנכ"ל, גם על ידי האסיפה   ועדת  ידי-על  במקור שאושרה המשרה

הכללית, והכל בכפוף לתקרות התגמול הקבועות במדיניות זו. שינוי לא מהותי בתנאי ההעסקה של  

 נושא משרה הכפוף למנכ"ל ידווח לוועדת התגמול.  

 

 ויו"ר דירקטוריון פעיל םדירקטוריגמול  .16

 "ר דירקטוריון פעיל  יו .16.1

יו"ר דירקטוריון יהיה זכאי לתגמול קבוע שונה משל חברי הדירקטוריון האחרים המכהנים בחברה  

  50-__% - מחותה  רק במידה והוא מכהן בחברה כיו"ר דירקטוריון פעיל אשר היקף משרתו אינה פ 

בחברה, ובכלל זה פגישות  , ושתחומי אחריותו ותפקידו כוללים גם עבודה שוטפת  מלאהמשרה  %  

הענקת    עם או  העסקה  להסכם  בהתאם  והכל  וכיו"ב,  החברה  בחיי  פעילה  מעורבות  משקיעים, 

 שירותים שהחברה תחתום עימו.  

 גמול דירקטורים  .16.2

  זכאים, בכפוף להוראות כל דין, יהיו    הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים האחרים בחברה .16.2.1

  2000-החברות )כללים בדבר גמול והוצאות דירקטור חיצוני( התש"ס  לתגמול בהתאם לתקנות

הגמול,    על פי תקנות  בסכום המירבי ות  יעלה על גמול שנתי וגמול השתתפ   שלא "(  הגמול תקנות  )"

  .(מעת לעת כפי שיהיה)בהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות הגמול 

יובהר כי היה ודירקטור בחברה הינו גם עובד שלה או נותן שירותים שלה )לרבות היותו יו"ר  

 דירקטוריון פעיל(, הוא לא יהיה זכאי לתגמול בעבור השתתפותו בישיבות דירקטוריון החברה.

כיכמו   .16.2.2 יובהר  זכאים  דירקטוריוה  חברי   כן,  להיות  עשויים  פעיל,  דירקטוריון  יו"ר  לרבות  ן, 

רקטורים בחברה עשויים להיות זכאים לביטוח  הדי,  כן  .לעיל  11  בסעיף   כמפורט לתגמול הוני  

  לעיל.  13כמפורט בסעיף  ופטור  אחריות נושאי משרה ושיפוי 

בחברה בהסכם לקבלת שירותים    מי מהדירקטורים  רשאית להתקשר עם  תהא  החברהיובהר, כי   .16.2.3

שיקבעו בין הצדדים, ובכפוף    תנאיםייעוץ מקצועי, בלצורך קבלת  נוספים, לרבות אך לא רק,  

קבועות במסמך זה ביחס לנושא משרה אחר, יחולו  הוראות הבמקרה כאמור, ה  להוראות הדין

   שינויים הנדרשים.על תנאי ההתקשרות עם הדירקטור, ב

 

 מיוחד  מענק .17

לעיל,  אמורל  ובנוסף  חרף זו  זה במידה שהדבר    בכפוף  במסגרת מדיניות תגמול  ובכלל  דין  כל  להוראות 

לנושאי    המניות   בעלי יידרש על פי דין בכפוף לאישור אסיפת   של החברה, החברה תהא רשאית להעניק 

זה   )ובכלל  בחברה  דירקטורים המכהנים    –משרה המכהנים  דירקטוריון החברה;  יו"ר  מנכ"ל החברה; 

 בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:  במניות ו/או בשכרבחברה וכן לכפופי מנכ"ל( מענק מיוחד 

)עסקת    השלמת .א אחרת(    מיזוגעסקה  עסקה  כל  תחדל  פעילות    להכנסתאו  שהחברה  באופן  לחברה, 

 מלהיות חברת מעטפת כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה;

 הבורסה;של   חזרת מניות החברה למסחר ברשימה הראשית .ב

 השלמת הליך "רישום כפול" של ניירות ערך של החברה בבורסה נוספת מעבר לבורסה בתל אביב;  .ג

 
ם על הסכום  יו"ר הדירקטוריון( הינו במונחי משכורות, ולפיכך הוא בין היתר נגזרת של גובה המשכורת. בהתאם, עלייה במשכורתו של נושא המשרה תשפיע גיצוין, כי המענק השנתי לנושאי המשרה )למעט    4

    .ון לעניין חישוב מהותיות השינויהאבסולוטי בש"ח של המענק )אך לא על מספר המשכורות שהמענק מהווה(. יובהר למניעת ספיקות, כי ההשפעה הנגזרת כאמור לא תילקח בחשב
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אם וכלל שיאושר יהיה בנוסף לכל תגמול אחר אשר נושא משרה  יובהר, כי מענק מיוחד על פי סעיף זה  

 יהיה זכאי לו, קבוע או משתנה. 

 

 

 

 



 

 

 ' דנספח 



 1-ח
4800047 _1  

 תאגיד ה  עסקי   תיאור – מתאר

 

 החברה תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי   –חלק ראשון 

 כללי  .1

 

 לצידם:   הרשומה  המשמעות  הבאים   למונחים   תהיינה  זה   במתאר   הנוחות,  למען 

 . בע"מ  דיינמיקס   מיה - " מיה "  או   " החברה"

 . בע"מ  השקעות  גו.די.אם. - ".די.אםגו"

 

 של   ראותה   מנקודת  נבחנו  מהותיות,  עסקאות  תיאור  זה   ובכלל   במתאר  הכלול   המידע   מהותיות

 המתואר.   הנושא  של  מקיפה  תמונה   להציג  במטרה   רואיהת   הורחב  מהמקרים  בחלק   כאשר   החברה,

 31  ליום  החברה  של  כספיים  דוחותוה  הדירקטוריון  דוח  עם  יחד   המתאר  של  זה  חלק   לקרוא   יש

  זה.   למתאר  המצורפים  ,2021 ביוני   30  וליום  2020  בדצמבר

 

 עסקיה  של  כללית והתפתחות החברה פעילות - כללי .2

החברותהחברה   .2.1 חוק  לפי  בישראל  "   1999- תשנ"טה,  התאגדה  החברות )להלן:   "( חוק 

אוגוסט   בע"מ"  2020בחודש  קומפני  מוטור  "אג'ילה  השם  מרץ  תחת  ובחודש   ,2021 

תהליך מיתוג שביצעה החברה עבור  במסגרת    שינתה את שמה ל"מיה דיינמיקס בע"מ" 

הנכון    .הפעילות עוסקתמתארלמועד  של  ב  , החברה  טכנולוגיה  של  ופיתוח  כלי  מחקר 

-חשמליים זעירים המשלבים את יתרונות הגודל והדינמיות של כלי תחבורה דו תחבורה  

בעלי   ברכבים  המצויים  היתרונות  לצד  אחיזה   4גלגליים  של  יתרונות  לרבות  גלגלים 

  לאור.  זעירים   תחבורה  לכלי  טכנולוגיה  של  ופיתוח  מחקר  בתחום  פועלת   החברה,  מתארה  למועד  ונכון  הקמתה  ממועד  החל
,  אחר  או   כזה  מוצר  של   בפיתוח  כישלון  של  במקרה,  כאמור  והפיתוח  המחקר  בתחום  הפועלת   כחברה  החברה  של   אופייה
  הנדרש  המימון  את  לספק  מנת  על,  ופיתוח   מחקר  כחברת,  כן  כמו.  לטמיון  לרדת  מוצריה  בפיתוח  החברה  השקעת  עלולה

  ממכירת   חיובי   מזומנים  תזרים  ליצירת  עד הון  לגיוסי  החברה   נדרשת,  החברה  מוצרי   של   והפיתוח  המחקר  הליך  להשלמת
 . השוטפות הוצאותיה מימון לשם  מוצריה

 
  רואה   כלל ,  2021ביוני    30  ליום  החברה  של  הכספיים לדוחות  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  של  הסקירה   בדוח  כי  יצוין 

  ג' 1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  ,  לב  תשומת  הפניית  המבקר   החשבון 
, לחברה אין מקורות מימון בהיקף מספק המאפשרים  2021ביוני    30לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, לפיו נכון ליום  

חודשים שלאחר תום תקופת הדיווח. גורמים אלו, יחד עם גורמים    12לחברה לממש את תוכניותיה העסקיות לתקופה של  
הנ"ל, מעוררים ספקות משמע תוכניות  נוספים המפורטים בביאור  ותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 

 ג' לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים.1ההנהלה בקשר לעניינים אלה, מפורטות בביאור 

ותהיינה   שייתכן  וסיווגם  וההתחייבויות  הנכסים  ערכי  לגבי  התאמות  נערכו  לא  ביניים  בדוחות הכספיים התמציתיים 
 שיך ולפעול כ"עסק חי".דרושות אם החברה לא תוכל להמ
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וזאת  אתגרי  ושטח  אבנים  חולי,  רטוב,  שטח  כגון  משטח  תנאי  במגוון  בקרקע/כביש 

( המאפשרת מהלך מתלה משופר )מערכת המתמודדת TILTת מערכת הטייה )באמצעו

עם שיפועי צד תוך שמירה על בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מהמורות יעיל יותר 

ושמירה על יציבות, בלימה וחלוקת עומסים טובה יותר. העקרונות המובילים בפיתוח 

נגשה לרוכב או הנהג המתחיל  הם שיפור הבטיחות והה   חברההטכנולוגיה והחדשנות ב 

 והמנוסה כאחד.  

שימשו   החברה ועד למועד המתאר, ההוצאות הכספיות של    החברה הקמתה של    ממועד .2.2

, תכנון ועיצוב הפלטפורמה והכלי  החברהבעיקרן למחקר ופיתוח של הפלטפורמה של  

של   המנועים,   החברההראשון  תכנון  הסוללה,  תכנון  להלן(,  )כמפורט  עליה  המבוסס 

מימד.   תלת  מודל  והדפסת  עומסים  בחינת  לרבות  לייצור,  קבצים   לעמוד  כדיהורדת 

את   עדכנה,  פיתוחו  מחקרה  צוות  את  הרחיבה  החברה,  שהחברה הציבה לעצמה  יעדיםב

 התקשרה  במקביל  .2020  של  הרביעי  ברבעון  מיתוגפעולות    נקטהו  המכירות  אסטרטגיית

לקדם    2020ספטמבר    בחודש  פטנטים  עורכי   משרד  עם  החברה   הקניין על    הגנהכדי 

 . החברה  של הרוחני

ליצירת אביב  -בתלשל סדנת פיתוח מתקדמת    הקמה  החברה מהיהשל   2021 מרץ  בחודש .2.3

סביבת עבודה שתאפשר קידום מואץ של פיתוח הפלטפורמה והמוצרים השונים על בסיס  

 הפלטפורמה.  

משוער    בטבלה .2.4 מזומנים  שריפת  קצב  יוצג  על  2022  לשנתשלהלן  בהתבסס   הערכת , 

 : מתאר ה למועד  נכון, החברה

 
 2022 שנת

   ("חש באלפי)
 )חודשי(  700-כ קצב שריפת מזומנים   משוער ממוצע
 )שנתי(  6,000-כ במחקר ופיתוח   משוער השקעותסכום 

 

בגדר מידע   ןהינ  קצב שריפת המזומנים המשוער כמפורט לעיל,בדבר    החברהת  והערכ

צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של  

הידוע    העסקיות,  התוכניותי,  החברה והידע הטכנולוגי  היצור  ואשר   לחברהושיטות 

הערכות כאמור, עשויות שלא   .מתארנכון למועד ה  -, הכל  החברהנצבר בקשר למוצרי  

להת או  חלקן,  או  כולן  שונהלהתממש,  באופן  הגורמים   מזה  מהותית  ממש  שנצפה. 

העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או חלקן, 

צורך בעדכון או מכפי שנצפה הינם, בין היתר,  מהותית  או שתתממשנה באופן שונה  

ים קשיים טכנולוגיים, חריגה מלוחות הזמנ  קצב מכירות,  בשינוי התכניות העסקיות,

השלמת   או    הייצורשל  הפיתוח  מפיצים  בהם  כישלוןו/או  עם  התקשרות   , נוספים, 

עם   ייצור/ספקיםהתקשרות  רגולטוריים,   כח גיוסי    נוספים,  מפעלי  שינויים  אדם, 

 יותר   ארוכהאשר יהיו כרוכים בהשקעות נוספות ו/או השקעות במשך תקופה    שינויים

שריפת המזומנים צפוי לגדול )אף באופן משמעותי( בהתאם   קצבכי    יודגש משנחזה.  

ועל כן אין בנתונים המשוערים ביחס לשנת   החברהלשלבי הפיתוח של המוצרים של  

הבאות אשר כאמור תלוי   בשנים  החברה להעיד על קצב שריפת המזומנים של    2022
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של    בשלבי המוצרים  של  וההפצה  השיווק  ובמשאבים   החברהפיתוח,  ובתשומות 

 שיידרשו לשם כך.  

 לא רשמה הכנסות כלשהן.   החברה, כי ממועד הקמתה יובהר .2.5

של   .2.6 פעילותה  הפיתוח    החברההמשך  והמשך  היעד  לשווקי  מוצריה  החדרת  ויכולת 

והמחקר לגבי מוצרים חדשים כמפורט להלן, תלויה, בין היתר, בהמשך הזרמת כספי  

 .לחברהמשקיעים וזאת עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי 

 

 

 החברה מבנה  .3

 . או חברות מוחזקות אחרות פעילות החברה מבוצעת בחברה עצמה. לחברה אין חברות בנות

 

 חברהב  בעל השליטה ובעלי מניות .4

 יון דירקטוריו"ר הו  מנכ"ל ,בעל שליטה – קלדרון  יצחק מר .4.1

חברה.  ה  יון דירקטורכיו"ר  יצחק קלדרון הנו מייסד החברה, ומכהן כמנכ"ל ו  מר .4.1.1

מהון    56.52%- המהוות כ  החברהמר קלדרון מחזיק במניות  נכון למועד המתאר  

של   והנפרע  המונפק  בה  החברה המניות  ההצבעה  מר    .ומזכויות  בידי  בנוסף, 

- להלן, להצביע מכוח מניות המהוות כ  4.1.4קלדרון ייפוי כוח, כמפורט בסעיף  

 מזכויות ההצבעה בחברה.  22.64%

יצוין כי במסגרת התקשרותו של מר קלדרון עם החברה בהסכם העסקה, חתם   .4.1.2

, על  הוראות לעניין אי תחרות  התחייבות הכולל, בין היתר,מר קלדרון על כתב  

  12  בחברה ובמשך תקופה של  ובמשך תקופת עבודתפיהן התחייב מר קלדרון  

עסוק, בין במישרין  לבחברה )מכל סיבה שהיא( לא    וחודשים לאחר תום עבודת 

בעלים,  עצמאי,  ובין כ   שכירובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, בין כ

  או פעילות  אחרת בכל עסקאו בכל דרך  ותף, סוכן, בעל מניות, דירקטור, יועץש

בתחומים בהם הוא עוסק או יעסוק בחברה  אשר מתחרה בעסקיה של החברה  

     . במידע של החברה שימושאו להצריך באופן סביר לכלול או העלולים 

  םשלישי בהסכהתקשר מר קלדרון עם מר יניב חברון וצד    2020בחודש אוקטובר   .4.1.3

 .להלן  4.2.1מכירת מניות. לפרטים ראה סעיף  ל

יניב חברון,  ייפוי כוח בלתי חוזר  , קיבל מר קלדרון  2021בינואר    7ביום   .4.1.4 ממר 

קלדרון מר  מונה  כוחו    לפיו  חברון  כמיופה  מר  מניות  של    חברה הלעניין 

יד  על  והמוחזקות  חברון  מר  בע"מי  קפיטל  חברון  סי.  "חברון )להלן:    ג'י. 

חברון,(יטל"קפ מר  של  בשליטתו  פרטית  חברה  בס  ,  "ייפוי זה:    "ק )להלן 

במקומו של מר חברון    יפעל (. ייפוי הכוח קובע, בין היתר, כי מר קלדרון  הכוח"

מכ  ההצבעה  לזכויות  הקשורים  ההיבטים  או    חברהה  מניות ח  ובכל  שהוקצו 

ו, בין היתר,  ח יפקע על פי תנאי ויפוי הכי יוקצו בעתיד למר חברון. עוד נקבע כי  

 .חברההבעת השלמת הנפקה ראשונה לציבור של 

נכון למועד    2021בחודש אפריל   .4.1.5 מכר מר קלדרון מניות של החברה אשר היוו 

  בוצעה   המכירהמהון המניות המונפק והנפרע של החברה.    0.22%  -המכירה כ
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כמו כן במסגרת   מיליון ש"ח. 116-כ של  שווי  לחברה  שיקף אשר מניה  מחיר  לפי 

מנגנון  ניתן  המכירה  בו    (Full Rachet)   דילול-אנטי  הסכם  מקרה  בכל  פיו  על 

החברה תגייס הון נוסף עד למועד הנפקת מניות לציבור או עד אירוע מיזוג עם  

יעביר   כפי שפורט בהסכם, מר קלדרון  עד לאירוע "אקזיט",  בורסאי או  שלד 

להפרש   השווה  בכמות  נוספות  מניות  לסך  לרוכש  השווה  כמות  )א(  שבין: 

)ב(   לבין  המניה החדש,  במחיר  לפי הסכם המכירה כשהיא מחולקת  התמורה 

 כמות המניות הנמכרות לרוכש על פי הסכם המכירה.  

מניות של החברה  אשר היוו נכון למועד    קלדרוןמר    מכר   2021  נובמבר  בחודש .4.1.6

  לפי בוצעה  המכירה. החברה  של והנפרע  המונפק  המניות מהון 2.1%-המכירה כ

ש"ח.  143-כ  של   שווי  לחברה  שיקף  אשר  מניה   מחיר במסגרת    מיליון  כן  כמו 

נוספים מהון המניות    3.15%  -הסכם המכירה ניתנה אופציה לרוכש לרכישת כ

ה )נכון למועד חתימת כתב האופציה( לפי מחיר מניה  המונפק והנפרע של החבר 

כ  של  שווי  לחברה  ל  190-המשקף  בתוקף  הינה  האופציה  ש"ח.    12-מיליון 

 חודשים. 

 

 בחברה  מהותי מניות בעל - חברון יניב מר .4.2

כפי    2020בהתאם למזכר הבנות מחודש אוגוסט    חברהכיועץ ל  בעברמר חברון שימש   

שירותי ייעוץ כלכלי, אסטרטגי וגיוס הון    לחברה מר חברון    העניק פיו  ל שתוקן מעת לעת,  

זה:   בס"ק  למר חברון  "ההבנות"מזכר  )להלן  ניתנה  ההתקשרות האמורה  (. במסגרת 

זכאי    היה ה  ברחבתנאים שנקבעו. עבור פעילות גיוס הון ל  החברהאופציה לגייס הון עבור  

למניות   חברון  בין  האשר    החברהמר  שסוכם  למנגנון  בהתאם  תמורה,  ללא  לו  וקצו 

וסיום ההתקשרות בין הצדדים,   חברון  מר  שהוביל הצדדים. בהתאם, על רקע גיוסי ההון  

, לחברון קפיטל  באופן שמר חברון ויתר על כל זכות עתידית בגין מזכר ההבנות, הוקצו

מהון המניות המונפק ומזכויות ההצבעה    22.84%- כ  הענקתן  ועדלמ   שהיוו   החברה מניות  

ומזכר .  חברהב מעניק שירותים לחברה  יניב חברון אינו  כי למועד המתאר, מר  יובהר 

  ההבנות הסתיים באופן מלא. 

  במניות   , במישרין ובאמצעות חברון קפיטל,חברון  יניב  מר  מחזיק  המתאר  למועד  נכון 

של    22.64%-כ   מהוות  אשר   החברה והנפרע  המונפק  המניות   ומזכויות  החברהמהון 

שותפות   .1בה   ההצבעה ונצ'רס,  מימו  של  בחברה  ההשקעה  מנגנון  מימוש  עם  כן,  כמו 

להלן יפורטו    .27.5%2  - , אחזקותיו של מר חברון עתידות להוות כ"(מימו)להלן: "  מוגבלת 

 :מניות החברהההתקשרויות והעסקאות אשר ביצע מר חברון בקשר עם 

התקשרו מר חברון וצד שלישי בהסכם עם מר קלדרון    2020בחודש אוקטובר   .4.2.1

בחודש  בפועל  לרכישת מניות ממר קלדרון. רכישת המניות על פי ההסכם בוצעה  

לאחר שהתנאים להשלמת ההסכם התגבשו, ובעקבות זאת רכש    2021פברואר  

 
 .להלן 31.2 זה הינו לאחר השלמת הליך רכישה חוזרת כמפורט בסעיף  שיעור 1
מליון ש"ח )המרה של סכום ההשקעה    120בהנחה שמימוש הסכם ההשקעה של מימו בחברה נעשה על פי שווי של    2

מנגנון   פי  על  כי  SAFEלמניות  יובהר,  בהסכם  (.  הקבועים  שונים  לתרחישים  בהתאם  להשתנות  עשויה  זו  הנחה 
 .31.4. לפרטים נוספים ראה סעיף ההשקעה כאמור
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- כ  היוו   אשר   חברה ממר קלדרון מניות של    והצד השלישי, כל אחד,  מר חברון

  הרכישה ומזכויות ההצבעה בה.    חברהמהון המניות המונפק והנפרע של    2.5%

   "ח.ש מיליון 10.4-כ  של שווי לחברה שיקף  אשר מניה  מחיר לפי בוצעה

חברה    שהוחזקו על ידי) מניות של החברה    מכר מר חברון  2021פברואר  בחודש   .4.2.2

מהון המניות המונפק והנפרע    0.87%-נכון למועד המכירה כאשר היוו  בשליטתו(  

  115-של כשיקף לחברה שווי  מחיר מניה אשר  לפי    ה. המכירה בוצעשל החברה

 . ליון ש"חימ

  חתמו ,  חברוןשותפות מוגבלת בשליטת מר    ,מימוו  החברה,  2021  פברואר  בחודש .4.2.3

ש"ח,    ליוןימ   6  החברה  בהון  תשקיע   מימו  פיו  על ,  לעת  מעת   שתוקן  כפי ,  הסכם  על

  . ההשקעה  את   ביצעה   מימו ,  2021בחודש אוקטובר  .  להלן  (ב31.4בסעיף    כמפורט 

לא יהיה מר חברון זכאי לתמורה כלשהי    חברהבמימו  השקעת    בגין  כי,  יודגש

 . חברהמ

החברה    מניות   חברון   מר  מכר   2021  מאי  בחודש .4.2.4 ידי  )של  על  חברה  שהוחזקו 

מהון המניות המונפק והנפרע    1%-כ  המכירה   מועדל   נכוןהיוו    אשרבשליטתו(  

  120-כ  ל ש  שווי לחברה    שיקף  אשרמניה    מחיר   לפי בוצעה    המכירה .  של החברה

 . "חש ליוןימ

,  בין החברה לבין גו.די.אם  מיזוג  לעסקת  מחייב  הסכםנחתם    2021ביוני    20ביום   .4.2.5

אביב.  -חברה ציבורית, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

ובעל מניות בגו.די.אם  מר דירקטור  עיקרי    3. חברון הינו מנכ"ל,  לפירוט בדבר 

 להלן.   31.2הסכם המיזוג ראו סעיף 

חברה  שהוחזקו על ידי  )   מכר מר חברון מניות של החברה  2021בחודש אוקטובר   .4.2.6

כ   בשליטתו( המכירה  למועד  נכון  היוו  המונפק    1.05%  -אשר  המניות  מהון 

אשר שיקף לחברה שווי של  למניה  והנפרע של החברה. המכירה בוצעה לפי מחיר  

ניתנה    143-כ המכירה  הסכם  במסגרת  כן  כמו  ש"ח.  אופציה  לרוכשים  מיליון 

נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה    1.05%-כלרכוש  ממר חברון  

  -שווי של כלחברה  יר מניה המשקף  ח)נכון למועד חתימת כתב האופציה( לפי מ

לפי    143 הבאים,  מהמועדים  לאחד  עד  בתוקף  הינה  האופציה  ש"ח.  מיליון 

 המוקדם: 

   ; אוא. ארבע חודשים ממועד חתימת כתב האופציה

  ( ימי עסקים לפני מועד כינוס אסיפת בעלי מניות של גו.די.אם לדיון 5ב. חמישה )

 ו/או אישור הסכם המיזוג. 

, כמפורט  SAFEמסוג    בהסכם השקעה  נוכח התקשרות החברה עם מימו  יצוין כי

להתממש  (ב31.4בסעיף   עשוי  אשר  ה  להלן,  של  המרה  בחברה  )קרי,  השקעה 

מיזוג החברה, נקבע בהסכם המכירה    ו/או עם  טרם  (SAFEלמניות על פי תנאי ה  

הנמכרות   למניות  יגרום  מימו  עם  ההשקעה  שהסכם  ככל  כי  האופציה,  וכתב 

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )בהתייחס לטבלת   1%- מ להוות פחות

 
מהון המניות המונפק והנפרע ומזכויות ההצבעה    3.06%-יק במניות גו.די.אם, המהוות כמר חברון מחז  מתאר למועד ה   3

 בה.
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ההון של החברה במועד המכירה(, יעביר מר חברון מניות נוספות לרוכשים, ללא  

מהון המניות המונפק והנפרע של    1%תמורה, באופן שהמניות הנמכרות יהוו  

 החברה )בהתייחס לטבלת ההון של החברה ערב עסקת המכירה(.  

חברה  שהוחזקו על ידי  מכר מר חברון מניות של החברה )   2021ובר  בחודש אוקט .4.2.7

מהון המניות המונפק והנפרע   0.7%-בשליטתו( אשר היוו נכון למועד המכירה כ

  143-אשר שיקף לחברה שווי של כ  מניה   של החברה. המכירה בוצעה לפי מחיר 

-כש לרכואופציה  לרוכשים מיליון ש"ח. כמו כן במסגרת הסכם המכירה ניתנה 

נוספים מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )נכון למועד חתימת כתב    0.7%

מיליון ש"ח. האופציה    143-האופציה( לפי מחיר מניה המשקף לחברה שווי של כ

 הינה בתוקף עד לאחד מהמועדים הבאים, לפי המוקדם:

   , או;א. ארבע חודשים ממועד חתימת כתב האופציה

( ימי עסקים לפני מועד כינוס אסיפת בעלי מניות של גו.די.אם לדיון  5ב. חמישה )

 ו/או אישור הסכם המיזוג. 

לעניין מניות  למר קלדרון  מר חברון  לפרטים בדבר ייפוי כוח בלתי חוזר שהעניק   .4.2.8

 לעיל.   4.1.3, ראו סעיף המוחזקות על ידו חברהה

 

לא קיימים קשרים נוספים בין מר חברון    להלן,  6וכמפורט בסעיף    לעיל,  האמור  למעט

ב  החברהלבין   השליטה  בעל  נוספים   חברון  ומר,  חברהו/או  לתגמולים  זכאי  אינו 

 4. החברהמ

 

 חברה ה תחום פעילותה של  .5

בתחום    החברה האחרונות.  מוביליות-המיקרופועלת  בשנים  מואץ  באופן  מתפתח  אשר   ,

מפתחת   אותה  זעירים  החברה  הטכנולוגיה  תחבורה  לכלי  ובסיס  פלטפורמה  לשמש  נועדה 

היעד של    ימושביים. שוק-רכבים דו  -  ובעתיד   ,חשמליים שונים ובכלל זה קורקינטים, אופנועים

היתר,   בין  לכלול,  ועשויים  מגוונים,  הם  הטכנולוגיה  בעיר,  פיתוח  ושיתופי  פרטי  ענפי  ניוד 

Security & Militaryועוד , חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח עירוני, תיירות . 

 

 החברה ועסקאות במניותיה  הון השקעות ב .6

   :הקמתה  עדממו החברה  של המניות  בהון התפתחויות יתוארו  שלהלן בטבלה       

 מועד הפעולה 
 התקשרות 

סך 
 ההשקעה 
 )בש"ח( 

כמות  
מניות 

 שהוקצתה 

של  קיומו 
מנגנון 
Full 

Ratchet  

שיעור 
בהון  

זכויות  בו 
ההצבעה  

 מיהשל 
למועד  

 מתאר ה

השווי הנגזר 
  במועד מיהל

ההקצאה  
 )בש"ח( 

הקצאה   .1
מכוח 

הסכמי   
 השקעה 

- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020
1% 16,666,666.7 

2.   
- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020

1% 16,666,666.7 

 
 בחברה. מכירות )בכפוף לסמנכ"ל מכירות(  יצוין, כי אחיו של מר חברון מועסק בתפקיד  4
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פי -על   .3
סבב "

גיוס 
1"[5 ] 

 
- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020

1% 16,666,666.7 

4.   
- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020

1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020  .5
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020  .6
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020  .7
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020 [ 7] .8
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 2,083 25,000 2.9.2020  .9
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 4,167 50,000 2.9.2020  .10
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 4,167 50,000 2.9.2020 [ 7] .11
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 4,167 50,000 2.9.2020 [ 2] .12
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 8,333 100,000 2.9.2020  .13
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 12,500 150,000 2.9.2020 [ 7] .14
1% 16,666,666.7 

- פחות מ אין 6,944 100,000 8.10.2020  .15
1% 20,000,000 

- פחות מ אין 6,944 100,000 8.10.2020  .16
1% 20,000,000 

17. [7 ] 
- פחות מ אין 8,334 300,000 16.11.2020

1% 50,000,000 

- פחות מ אין 10,185 550,000 6.1.2021
1% 

75,342,465 

18. [7 ] 

16.11.2020 
 

100,000 
 

2,778 
- פחות מ אין 

1% 
50,000,000 

 

3.1.2021 200,000 
3,704 

 אין 
- פחות מ

1% 74,074,074 

 50,000,000 1% אין 13,889 500,000 30.11.2020  .19

20.  

הקצאה 
למר 

חברון 
מכוח 
מזכר  
 [ 3]הבנות

מועד 
הזכאות על 

פי מזכר  
ההבנות 
התגבש 
בינואר 

2021 

ערכן 
הנקוב של 

 המניות
 אין [ 4]326,984

22.84% 
במועד 

 ההקצאה 
 

 לא רלוונטי

21.  

הקצאה 
מכוח 

הסכמי  
השקעה  

פי  - על
סבב "

גיוס 
2"[6]   

28.2.2021 500,000 5,966 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

22.  8.2.2021 500,000 5,966 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

23.  8.2.2021 250,000 2,983 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

24.  8.2.2021 250,000 2,983 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

25. [1 ] 8.2.2021 250,000 2,983 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

26.  8.2.2021 250,000 2,983 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

27.  8.2.2021 250,000 2,983 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

28. [1 ] 8.2.2021 250,000 2,983 Full 
Ratchet 

- פחות מ
1% 125,000,000 

 
 "כסה

 

 
4,975,000 
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להלן:  )   1969-, התשכ"ט ערך  ניירות  לחוק  הראשונה  בתוספת  המשקיעים  סוגי  עם  המנויים  משקיעים  [1]

ערך" ניירות  אשר  שניעוד    קיימים(.  "חוק  השני  הגיוס  מסבב  היותם    משקיעים  לעניין  אישורים  העבירו 
 .[22+ מס'  21כשירים ולשם הזהירות החברה ביקשה מסמכים נוספים ]מס'  

)  .חברון  יניב  מר  של  אחיו  [2] ( וזכאי לשכר  100%יצוין כי אחיו של מר חברון מועסק בהיקף משרה מלא 
 ש"ח ותנאים פנסיוניים וסוציאליים כמקובל בשוק.    8,200 -כ חודשי )ברוטו( של

 לעיל.  4.2ראו סעיף   ההבנותלפרטים אודות מזכר [ 3]
ובאמצעות    מחזיק   חברון  יניב  מר,  מתארה  למועד  נכון  כי  יצוין  [4] של קפיטל    חברוןבמישרין  כולל  סך 

 . החברהמניות רגילות של  311,887
טבלה  ל  19  עד  1  סעיפיםב  כמפורטפי הסכמי ההשקעה    על  חברהבההון    וגיוס  המשקיעים  איתור, כי  יצוין

  םלא קיי  כיחברון אישר    מר.  4.2כמפורט    החברה  ץדלעיל הינם תוצר של פועלו של מר חברון ששימש כיוע
 . אחיו שהינו לעיל בטבלה 12' מס משקיע  למעטהמשקיעים כמפורט בטבלה לעיל,  ובין נובי כלשהו קשר

[5]  Seed Round-  מיליון   2.5  עד  של  הון  לגיוס  נועד  והוא  2020  ספטמבר   בחודש  החל  הראשון  גיוסה  סבב 
  טיפוס  אב  וייצור  תכנון  לצורך,  היתר  בין,  נועד  הגיוס  סבב.  החברה  של  עסקיה  והרחבת  פיתוח  לצורך"ח  ש
(Minimum Viable Product .) 
[6]  Stage A-  ש"ח, בין    מיליון  3 עד  של  לגיוס  נועד  והוא  2021 פברואר  חודשתחילת  ב  החל השני הגיוס  סבב

. סבב הגיוס  (2021  )שווי החברה לצורך הסבב חושב לתחילת חודש פברואר   היתר, ממשקיעים אסטרטגיים
יצוין, כי   וכן תחילת פיתוח של דגם האופנוע.  החברהנועד, בין היתר, לצורך האצת פיתוח הפלטפורמה של  

בסבב גיוס זה התקשר בהסכם השקעה בסך של מיליון ש"ח ובסופו של יום השקיע   21המשקיע בשורה מס' 
 אלפי ש"ח.  500סך של 

בטבלה לעיל   18-ו  17,  14,  11,  8כמפורט בשורות    עיםיהמשקו,  ידיעת  למיטב,  חברון שנמסר על ידי מר    כפי[  7]
 . בהם משרה כנושא מכהןאו /ו בהם שליטה בעל הינו חברוןמר  אשראחרים מחזיקים גם בתאגידים 

 
 

 ת דיבידנדים  חלוק .7

למועד המתאר, לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה,   ממועד הקמת החברה ועד  .7.1.1

 . ולא ביצעה רכישה עצמית של מניותיה

 ים.  דלמועד המתאר, אין לחברה מדיניות חלוקת דיבידנ .7.1.2

לחברה אין יתרת עודפים ראויים לחלוקה. יתרת העודפים נכון   2021ביוני    30נכון ליום   .7.1.3

 אלפי ש"ח.   2,950- ב מתהנה שלילית ומסתכ 2021ביוני  30ליום 

 לחלק   יכולתה   על  להשפיע  העלולות  מגבלות   עליה  חלות   לא,  החברה  ידיעת  למיטב .7.1.4

 . החברות בחוק בקבועים החלוקה  במבחני לעמידה בכפוף , דיבידנדים
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 מידע אחר  –שני  חלק

  מידע כספי לגבי תחום הפעילות .8

 : ()באלפי ש"חלהלן נתונים אודות המצב הכספי ותוצאות  פעילות החברה 

 
  שהסתיימה לשנה
  בדצמבר 31 ביום

2020 

(  6לששה ) 
חודשים 

שהסתיימו ביום  
 2021ביוני  30

 - - הכנסות
 - - עלות ההכנסות 

 - - גולמי רווח
 1,227 275 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 - - הוצאות מכירה ושיווק 
 781 625 ומכירה  הוצאות הנהלה וכלליות

 2,008 900 מפעולות הפסד
 39 3 הוצאות מימון 

 2,047 903 לשנה  כולל הפסד סך
 3,634 1,384 סה"כ נכסים

 1,660 575 סה"כ התחייבויות 
 

ביוני    30וליום    2020בדצמבר    31למידע כספי נוסף, ראו הדוחות הכספיים של החברה ליום  

דלעיל, ראו הסברי  . להסברים אודות ההתפתחויות שחלו בנתונים המופיעים בטבלאות  2021

 .  2021ביוני  30וליום   2020בדצמבר  31הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  

 

 5החברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות  .9

אירועים או   התפתחויות רגולטוריות,   עשוי להיות מושפע ממגמות,   חברהתחום הפעילות של ה 

כדי להשליך באופן מהותי    כלכלית בישראל ובעולם, אשר יש בהם-המקרו בסביבה    התפתחויות

 , כמפורט להלן: פעילות החברהעל 

 

 ( COVID-19משבר הקורונה ) .9.1

נגיף   כלכלי    COVID-19התפרצות  מאקרו  סיכון  מהווים  הגלובלית  והתפשטותו  )קורונה( 

לם ועל השווקים  גלובלי המשרה, בין היתר, חוסר ודאות רב באשר להשפעתו על כלכלות העו

נקטו בצעדים משמעותיים   הפיננסיים. לאור התפשטות הנגיף, מדינות רבות, בכללן ישראל, 

במטרה לבלום את ההתפשטות, כגון הגבלת תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות  

בין מדינות, הגבלת תנועת האזרחים, הגבלת התכנסויות וכדומה, כאשר הן להתפשטות הנגיף  

 לצעדים הננקטים על ידי מדינות העולם כאמור השלכות משמעותיות על הכלכלה העולמית.  והן  

 משבר הקורונה בישראל 

טלטלה בעקבות התפשטות נגיף  ישראל, בדומה ליתר מדינות העולם, חווה    2020תחילת שנת  מ

ולנזקים עקב הטלת  - . התפרצות המגיפה הביאה לאי(COVID-19הקורונה ) וודאות כלכלית 

 
ה  5 עסקי  תיאור  מאקרו  חברה פרק  ונתונים  שוק  נתוני  פומביים,  -כולל  ומחקרים  סקרים  בסיס  על  כלכליים 

ת מידע המופיע באתרי אינטרנט שונים. יצוין, כי למעט אם נאמר אחרת במפורש, החברה לא ביקשה, לרבו
ובכל מקרה לא קיבלה, את הסכמת עורכי הסקרים, המחקרים ואתרי האינטרנט כאמור, לצורך הכללת מידע  

פומבי.  מתארב ידיעת החברה הינו  ולמיטב  נגיש לציבור  מידע אשר  זה הינו  ומידע  החברה אינה אחראית  , 
 לתוכן הסקרים, המחקרים והאתרים כאמור. 
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כניסת אזרחים לבידוד, מגבלות על כניסה ויציאה למדינה,  לות על תנועה, סגירת עסקים,  מגב

   ועוד.

  . נגיףמבצע חיסונים נרחב שמטרתו לחסן את האוכלוסייה נגד ה  החל  2020  חודש דצמברבמהלך  

פברואר   חודש  של  השנייה  התנועה  בישראל    והוסר   2021במחצית  מהגבלות  משמעותי  חלק 

וההתקהלות, המרכזים המסחריים ושטחי המסחר נפתחו תחת הגבלות שונות בהתאם למתווה  

ידי הממשלה, פעימות נוספות של  -"התו הסגול", ביחס לכלל האוכלוסייה ובהמשך אושרו על

המשק,   פעילות  של  מלאה  כמעט  לפתיחה  שהביאו  מהסגר,  היציאה  להנחיות  בתכנית  כפוף 

ולמגבלות לפיהן, בין היתר, מותנית הכניסה לחלק ממתחמי התרבות, הבילוי והפנאי בהצגת  

"תו ירוק" המונפק על ידי משרד הבריאות למתחסנים או למחלימים מקורונה. על פי פרסומי  

 רוב האוכלוסייה בישראל הנה מחוסנת. משרד הבריאות, 

בנגיף הקורונה המהווה גל רביעי.    נרשמה עלייה מחודשת של תחלואה  2021  יוניהחל מחודש  

על הנתונים  וניתוח  ווריאנט  - מעיבוד  לכניסת  קשורה  זו  שעלייה  נמצא  הבריאות,  משרד  ידי 

בגל זה התאפיינה  דלתא, התפשטותו בישראל והשתלטותו על ווריאנטים אחרים. התחלואה  

הקשים החולים  ובמספר  המאומתים  במספר  מעריכית  המבעלייה  למועד  נכון  אולם  תאר  , 

 . ניכרים סימני יציאה מהגל הרביעי

כלכלית לפיה המשק  -פרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל תחזית מקרו  2021בחודש יולי  

ממשיך בתהליך ההתאוששות ממשבר הקורונה, לאחר ביטול מרביתן המוחלט של המגבלות  

  2022נת  שהוטלו, והנחה שלא יידרשו סגרים או מגבלות משמעותיות על הפעילות, עד סוף ש

  5.5%הפעילות תתקרב להיקפה טרום המשבר. על פי התחזית, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 

בהתאמה, שיעור האבטלה הרחבה ירד לאורך התקופה וצפוי לעמוד   2022-ו  2021בשנים  6%-ו

. לפי תחזית בנק ישראל, על אף העלייה בתחלואה שהתרחשה סמוך  2022בסוף שנת    5.5%על  

תחזית, הערכת הסיכון לפעילות קטנה, הן תודות לאחוזי ההתחסנות הגבוהים  לפרסומה של ה

עלייה בתחלואה. עם זאת, העלייה בתחלואה   והן תודות להתאמת המשק לפעילות בתקופת 

 .עלולה להשליך על משך סגירת המשק לתיירות נכנסת ויוצאת

 החברה שוקי היעד של  השפעות משבר הקורונה על  

תחבור חברההלהערכת   ציבורית,  ומיזמי    ה  כדוגמת  שיתופיות  המונית   Carpoolבתחבורה 

מגיפה  להיחלש  יםעשוי היא    .בתקופת  החשש  ההנחה  יותר  מכי  להוביל  עשוי  הידבקות  פני 

הערים  אישית    התניידות להעדיף  אנשים   פתוחבמרכזי  באמצעות  באוויר  היתר,  בין   ,

דו ורכב  אופנועים חשמליים  אכן תתגבר,  מושבי.  - קורקינטים,  זו, אם  להוביל    העשוי תופעה 

הביקוש לשימוש בכלי  עלאת  לה  גם  ליין ובכך-און שירותי  עצמאית ושימוש בניידות  לעלייה ב 

זעירים בתוך העיר.  פי  ,  כך  6רכב  תרבות המשלוחים  שקיימות הערכות    7פרסומים שונים, על 

 
6  -consumers-insights/how-sales/our-and-functions/marketing-https://www.mckinsey.com/business

19-covid-amid-changes-mobility-and-buying-car-in-behavior    וכן- 
-of-future-insights/the-assembly/our-and-https://www.mckinsey.com/industries/automotive

crisis-a-after-revenue-and-ridership-micromobility 
-COVIDראו גם פרסום אגף התחבורה במשרד להגנת הסביבה בעניין "פעילות מערכי רכב חשמלי שיתופי בזמן משבר  

 . https://www.gov.il/he/Departments/General/electric_car_sharing(, בקישור: 2020" )נובמבר 91
 : ראו לדוגמה  7

shopping.html-food-changing-is-19-covid-food/how-the-https://www.bbc.com/future/bespoke/follow 
retail-online-impact-.com/article/coronavirushttps://www.digitalcommerce360 / 

trends-restaurant-https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-mobility-changes-amid-covid-19
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-mobility-changes-amid-covid-19
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-future-of-micromobility-ridership-and-revenue-after-a-crisis
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/the-future-of-micromobility-ridership-and-revenue-after-a-crisis
https://www.gov.il/he/Departments/General/electric_car_sharing
https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-the-food/how-covid-19-is-changing-food-shopping.html
https://www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/
https://www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/
https://www.digitalcommerce360.com/article/coronavirus-impact-online-retail/
https://www.morganstanley.com/ideas/coronavirus-restaurant-trends
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משמעותית  -והאון יעלו  רקע  ליין  על  הקורונה,  משבר  בביקורבעקבות  חנויות  ב  יםירידה 

במובנים אלה, למגיפת  פתרונות שילוח טובים יותר.  ב  , דבר אשר יביא לעלייה בצורךובקניונים

 הקורונה עשויה להיות השפעה חיובית על פונטציאל שוקי היעד של החברה. 

מגבלות על תנועה ושילוח    הקשתה על הפעילות בתחום, בין היתר לאורהקורונה    מגפתמנגד,  

, שנחשבת ליצרנית מובילה של חלקי ייצור וחילוף עבור כלי  סיןעל יבוא מ  ובפרטבין מדינות,  

בפרט. מגבלות על תחבורה ימית וקשיים בשילוח    מוביליטי  מיקרו  תחבורה   כליבכלל, ותחבורה  

את זמני הייצור  בין מדינות, עלולים להשפיע לרעה על היכולת לתת מענה לביקושים, ולעכב  

 והאספקה. 

 החברה  פעילות  על  הקורונה משבר  השפעות

הספנות   חברות  )מלבד  העולמית  האספקה  שרשרת  בענף  היתר,  בין  פגע,  הקורונה  משבר 

זה עשוי לה ובהתאם להערכות שונות מצב  עד לסוף שנת  יששוברות שיאים בהכנסות(,  משך 

מפעלי ייצור ברחבי העולם, מדיניות עבודה  ואף מעבר. עובדה זו יחד עם סגירה חלקית של    2022

על פעילות הפיתוח והייצור של החברה    ומרחוק ועצירה מוחלטת של נסיעות עסקיות השפיע

)הרכבה, בחינה וייצור של כלי תחבורה(, שכן, פעילות זו תלויה, בין ביתר, באספקה של חומרי  

ועה בין מדינות שונות. יתרה  תחום שכאמור נפגע נוכח מגבלות השינוע והתנ   -   גלם ומוצרים

מזאת, בעיות של חוסר בחומרי גלם בעולם הביאו להתייקרות חלק מחומרי הגלם, דבר שגם 

הוא השפיע על עלויות חומרי הגלם בהם החברה עושה שימוש. מעבר לאמור, ניהול מו"מ עם  

תארכות  מפעלי ייצור בעולם, ללא יכולת לבצע בדיקות מקומיות במפעלים השונים, הביא לה 

המו"מ והבחינה של כל ספק. על אף האמור, החברה צופה את ייצור הסדרה הראשונה כבר  

לשנת   השני  בספטמבר  2022ברבעון  מוביל  סיני  מפעל  עם  התקשרותה  בסיס  על  זאת   ,2021  

מר עידן  . יצוין כי החברה התקשרה עם חברה בבעלות מלאה של  להלן(  31.3)כמפורט בסעיף  

   הסינית חברה  על מנת שה  ,"(הסינית  החברה)להלן: "  אסיהפיתוח עסקי  סמנכ"ל  מאירוביץ',  

ועל מנת להקל על החברה    שתפקח על פעילות הייצור של החברהבסין  תעסיק עובדת מקומית  

ספקים   עם  בגין    לעניין  .םמקומייבהתקשרות  הסינית  לחברה  תשלומים  מבצעת  החברה  זה 

  ' מאירוביץשל העובדת המקומית וכנגד חשבוניות של ספקים שונים בסין )קרי, מר    שירותיה

 אינו זכאי לתמורה נוספת בגין התקשרות זו(.  

 

 

 עומסי תנועה ומצוקת חניה  .9.2

השלכות   עם  האחרונות  בשנים  מתמודדות  בעולם  רבות  הרכב  מדינות  כלי  במספר  הגידול 

 בכבישים, אשר מביא לעומסי תנועה כבדים ומצוקת חניה במרכזי ערים. 

לדוגמה,   הם בישראל,  כביש  לקילומטר  ביחס  הרכב  כלי  ומספר  הרכב  כלי  תנועת  צפיפות 

. ערכים אלו עולים באופן עקבי, בין היתר כתוצאה מגידול טבעי  OECD-מהגבוהים במדינות ה 

ה ברמת החיים, הפחתת שיעור המס הממוצע לרכב ושיפורים באפשרויות  באוכלוסייה, עליי 

הוצגו    2019,8בשנת    OECD-המימון לרכישת כלי רכב חדשים. בדוח על ישראל שפרסם ארגון ה

 
8 issuu -Assessing incentives to reduce traffic congestion in Israel by OECD  

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/optimised_israel_congestion_brochure_high_res__pri
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נתונים הממחישים את המצב, שעל פי ההערכות לא צפוי להשתנות בשנים הקרובות. בעשור  

דו לעודד את הפחתת השימוש בכלי רכב פרטיים,  האחרון קיבלו ממשלות ישראל החלטות שנוע

בין היתר באמצעות בחינת תמריצים כלכליים ותמריצי מיסוי, עם זאת, מדוח מבקר המדינה  

  9עולה כי רוב החלטות אלה לא יושמו.  2019לשנת 

לעומסי התנועה עשויה להיות השפעה ישירה על החברה, שכן נסיעה בכלי רכב חשמלי מאפשרת  

לעקוף את עומסי התנועה ומהווה תחליף לשימוש במכוניות פרטיות. בנוסף, נסיעה בכלי רכב  

 10חשמלי עשויה להקל על מצוקת החניה שעמה מתמודדים נהגים רבים בישראל ובעולם.

 

 ריותודרישות רגולט –מחירי הדלק ומעבר לאנרגיה ירוקה  .9.3

רכב   בכלי  השימוש  החברה,  ידיעת  בעירלמיטב  מנוע  בנזיןבעלי  מונע  ההוא    ה  מים  גורבין 

לזיהום אוויר ואף מגביר את תלותן של מדינות בנפט. לאור זאת, בשנים האחרונות    המרכזיים

עולמית  כלל  עליה  הנעה    11ניכרת  מנגנוני  באמצעות  המונעים  רכב  בכלי  בהתעניינות 

כלי רכב    ת פתחדיזל, ועוד. מגמה זו עשויה להועיל לחברה, המ-אלטרנטיביים, בהם חשמל, ביו

 .  המונעים באמצעות חשמל הנחשב לאנרגיה "נקייה"

הגלובלית,   מהמגמה  יזמוכחלק  העולם  ברחבי  וממשלות  בינלאומיים  שינויים    ארגונים 

דדים ואף מחייבים הפעלת תחבורה ידידותית לסביבה תוך שימוש בפתרונות  וברגולציה המע

- סים באופן ספציפי לכלי רכב דוחחלק משינויים אלה מתיי  12המבוססים על אנרגיה נקייה.

  13באמצעות חשמל.  יםלגלגליים המופע 

בהם נקבע כי אחד מיעדיו    2030את יעדיו לשנת  בישראל  פרסם משרד האנרגיה    2019בשנת  

המרכזיים הינו, הפחתה בצריכת תזקיקי נפט בתחבורה היבשתית מבוסס על מעבר לשימוש  

תיאסר כניסת    2030חשמלית והנעה מבוססת גז טבעי דחוס. בהתאם לכך, החל משנת  בהנעה  

  14כלי רכב מונעים בבנזין או בסולר לישראל. 

י קיימא, לצד כניסת יצרני  נ כמו כן, המודעות ההולכת וגוברת בעולם לעקרונות סביבתיים ב

לתחבורה חשמלית.    את הביקושים   ולייצור המוני של כלי רכב חשמליים, העל  מסורתייםרכב  

האירופי   האיחוד  רוב חברות  ידי  על  אומצה  קבע אסטרטגיה אשר  בנוסף, האיחוד האירופי 

למעבר לאנרגיה ירוקה ולהפחתת השימוש באנרגיה מזהמת לרבות בדרך של איסור כניסת כלי  

 .  או הטלת אגרות גודש בכניסה למרכזי ערים  רכב מזהמים למרכזי ערים

 
9  -Transport-https://www.mevaker.gov.il/he/Documents/2019

Full.pdf?AspxAutoDetectCookieSupport=1 
הח אתר  ªוה יהªי הב יידותªלאומי parking-05-2015-mobility.org/2016/01/26/tpp-https://www.parking- 3שם    10

 Direct S יה בבייג'ין מתו מגזין ªיתוח בעיות החcountries-developing-in-woes ;ª/ ;מתוך כתבה
  2017ת נרגיה לשנלאומית לאבינות הנדוח הסוכ 11

https://web.archive.org/web/20170607142215/https://www.iea.org/publications/freepublications/public
balEVOutlook2017.pdfation/Glo . 

מהאוטובוסים העירוניים יהיו    60%שנים,    7משרד התחבורה: בתוך    -חדשות ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת    12
האנ (knesset.gov.il)חשמליים משק  יעדי  לשנת  ;  מדיניות    –  2030רגיה   energy_2030_final.pdf  – מסמך 

(www.gov.il)  חממה גזי  פליטות  להפחתת  טווח  ארוכת  לאסטרטגיה  האירופי  האיחוד  חזון   ; -  term -2050 long
strategy | Climate Action (europa.eu)  השנתית והתקנות הכלולות התחזית האנרגיה  של   2020; סיכום החקיקה 

אנרגיה   על  למידע  האמריקני   Summary of Legislation and Regulations Included in the Annual  -המנהל 
Energy Outlook 2021 (eia.gov)  יעדי הממשל הסיני למעבר לאנרגיה נקייה ;– China | Clean Energy Ministerial 

|China | Advancing Clean Energy Together  הודו של  הציבוריים  והמפעלים  הכבוד  התעשיות  משרד  אתר   ; –  
National Automotive Board (NAB) (heavyindustry.gov.in) . 

במדינות מסוימות בארה"ב    13 הניתנים  Incentives for Electric Motorcycles (oaklandh 4-  - פירוט התמריצים 
d.com)  פירוט התמריצים הניתנים בהודו ; –  Brief: National Automotive Board (NAB) (heavyindustry.gov.in) 

14 https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf 
 

https://web.archive.org/web/20170607142215/https:/www.iea.org/publications/freepublications/publication/Glo%20.balEVOutlook2017.pdf
https://web.archive.org/web/20170607142215/https:/www.iea.org/publications/freepublications/publication/Glo%20.balEVOutlook2017.pdf
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/News/pages/pr_3.7.18.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/News/pages/pr_3.7.18.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/News/pages/pr_3.7.18.aspx
https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Science/News/pages/pr_3.7.18.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en#tab-0-1
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/pdf/summary.pdf
https://www.eia.gov/outlooks/aeo/assumptions/pdf/summary.pdf
http://www.cleanenergyministerial.org/countries-clean-energy-ministerial/china
http://www.cleanenergyministerial.org/countries-clean-energy-ministerial/china
https://fame2.heavyindustry.gov.in/
https://news.oaklandh-d.com/livewire-ev-incentives
https://news.oaklandh-d.com/livewire-ev-incentives
https://fame2.heavyindustry.gov.in/content/english/13_1_brief.aspx
https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/target2030/he/energy_2030_final.pdf
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ביבתיים, מגמת המעבר לתחבורה חשמלית מואצת על רקע התנודתיות  בנוסף על השיקולים הס

. עליה במחירי הדלקים מובילה מטבע הדברים לעלייה בביקוש לרכבים המונעים  במחירי הנפט

 בטכנולוגיה חליפית. 

המחייבת   רגולציה  בישראל  קיימת  לא  המתאר  למועד  נכון  החברה,  ידיעת  למיטב  כי  יצוין 

 כי תחבורה במרכזי ערים.  שימוש באנרגיה נקיה לצר

 

 התפתחויות רגולטוריות .9.4

אחרות בהן פועלת החברה  במדינות  ו   ישראלשינויים העשויים לחול בדרישות הרגולטוריות ב

לפעול   החברה  שבכוונת  מוצרים,  בו/או  ואיכות  תקינה  והיצוא,  היבוא  בתחומי  בעיקר  הן, 

המשאבים אשר על החברה להשקיע  עשויים להשפיע על נגישות השווקים למוצרי החברה ועל  

 לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות השונות ומכאן על תוצאות פעילות החברה ורווחיותה. 

 

, לרבות הערכות החברה בדבר  באשר להשלכות מאקרו והתפתחויות לעתיד זה לעילפרק המידע ב

נגיף הקורונה, הוא מידע צופה פני עתיד כה גדרתו בחוק ההשלכות האפשרויות של התפשטות 

נכון  1968- ניירות ערך, תשכ"ח ואומדנים של החברה  . מידע זה מבוסס, בין היתר, על הערכות 

סס על פרסומים בארץ ובעולם בנושא זה והנחיות הרשויות הרלוונטיות. הערכות  בהתבלמועד זה,  

  אלו עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהאמור לעיל, לרבות באופן שלהתפתחויות 

בעניין התפרצות מחודשת ו/או נוספת של מגפת הקורונה והתפשטותה תהיינה השפעות מהותיות 

מאוד על פעילות החברה ומצבה העסקי, בין היתר, כתוצאה מגורמים אשר אינם ידועים לחברה  

 ו/או אינם בשליטתה. 
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 פעילותה לפי תחום  חברההתיאור עסקי   –שלישי חלק

 ושינויים החלים בו מבנה תחום הפעילות  .10

בעשורים האחרונים ניכרת מגמה של עיור )אורבניזציה( ברחבי העולם, בין היתר בעקבות המשך  

כתוצאה מכך, בערים הצפופות גדלה רמת המינוע )כמות כלי    הגידול הדמוגרפי של האוכלוסייה.

פליטות מזהמי    הרכב לנפש(, עלו שיעורי הנסועה )קילומטרז'( של כלי רכב, גברה המודעות לסכנת

ניידות המורכבים בערים. על רקע  ה ונוצר צורך לתת מענה לאתגרי    15האוויר האופייניים לתחבורה,

,  וידידותיים לסביבהחדשניים    פתרונות תעבורהטכנולוגיה ו תופעה זו התפתחו בשנים האחרונות  

 .(smart mobility)"תחבורה חכמה" -כ םנהוג לכנותאשר 

על הרכב    סתמכותמצב של העבר ממ  :שינוי מהותי בתפיסת הניידותעמה  תחבורה חכמה מביאה  

 בהתאם לצרכי הנוסע.  ניידות מגוון חלופות להסתמכות על הפרטי כאמצעי התחבורה המרכזי, 

והגדלת   שיפור  לרבות  אדיר,  וכלכלי  פוטנציאל חברתי  בחובה  טומנת  מהפכת התחבורה החכמה 

הניידות, צמצום הגודש בכבישים באמצעות הפחתת השימוש ברכב פרטי, וכן צמצום  אפשרויות  

מניעת  זיהום אוויר,  בהיבטי הפחתה של  ( של תנועת הנוסעים  Externalitiesההשפעות החיצוניות )

 תאונות דרכים ועוד. 

מגוון  טכנולוגיות  ההתפתחויות  ה מציעות  תחבכיום  הנוסעים  המותאמים  ורה  פתרונות  לצרכי 

 .  כלים זעירים חשמלייםלרבות ים  ניאמצעי תחבורה חדש  , בכללםתנאי הדרךלו

מציבות את תחום התחבורה החכמה במיקום גבוה בסדר    16ישראל בובהן    ממשלות רבות בעולם

ופועלות  לקידומו,    העדיפויות  מתאימות  פעולה  ודרכי  אסטרטגיה  של    עידודתוך  לגיבוש  מגמות 

  ,"הקילומטר הראשון/אחרון "כמענה לאתגר    עירים חשמליים שימוש בכלים זותחבורה שיתופית  

כלי התחבורה הציבורי העיקרי  קרי,   נקודת המוצא לתחנה הקרובה של  בין  קטע הדרך המקשר 

 . בין התחנה הקרובה ליעד לבין היעד עצמוהמקשר המוביל אל היעד, וכן הקטע  

  אינטגרטיבי חיבור  ב  התומכות  דרך  פורצות  טכנולוגיות  רקע  על  מהיר  בקצבעולם התחבורה משתנה  

החל בהגדלת היצע    –בין הפיזי לדיגיטלי, ונרתמות לטובת שיפור תחום התחבורה על רבדיו השונים  

 אפשרויות הנסיעה, דרך ייעול ניהול התנועה ועד להגברת הבטיחות של משתמשי הדרך. 

הינו   החכמה  התחבורה  בתחום  המרכזיים  הפתרונות  אחד  )מובילי-קרומי כאמור,  -Microות 

Mobility  כלומר וקורקינטים (,  אופניים  כגון  זעירים,  תחבורה  בכלי    כלים החשמליים.    שימוש 

ה יהזעירים  תחבורה  אמצעי  מהווים  לסביבהחשמליים  ו,  דידותי  פוטנציאל  יעיל    שימוש לבעל 

תחבורה    עם אמצעיהמונים, הן כפתרון תחבורתי עצמאי והן כפתרון תחבורתי משלים אשר משתלב  

(  שעושים שימוש ברכב בנסיעה נתונה(  כולל הנהג)מספר הנוסעים  )קרי,    "מקדם מילוי"  בעלינוספים  

 
, ד' אסף, א' זלצברג ומ' לוריא )המחלקה לסביבה  "השפעות גידול האוכלוסיה על איכות האוויר", לדוגמה,  ראו  15

איכות האוויר, המשרד להגנת הסביבה; המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה   אגף  ויצמן למדע;  ואנרגיה, מכון 
 העברית בירושלים(, בקישור:  

http://old.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=275 
. לפרטים נוספים,  בנושא תכנית לאומית לתחבורה חכמה  2017משנת    2316  מספר  החלטת ממשלהראו, לדוגמה,    16

 .https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2316בקישור: 
חכמה    ראו כן   ספטמבר  "Future of transportations  – "תחבורה  התחבורה,  משרד  משרד  )להלן:    2019,  "דוח 

 , בקישור: התחבורה"(
https://govextra.gov.il/media/5289/smart_transport.pdf . 

http://old.magazine.isees.org.il/ArticlePage.aspx?ArticleId=275
https://www.gov.il/he/departments/policies/2017_des2316
https://govextra.gov.il/media/5289/smart_transport.pdf
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בשוק התחבורה החכמה אין כיום די  להערכת החברה,    17(. תחבורה ציבורית או שיתופית)כגון  גבוה  

שבין רכב    פתרונות מספקים של רכבים אישיים זעירים, אשר נותנים מענה לצורכי תחבורה במרחב

 )כגון קורקינטים ואופניים חשמליים(.  קובלים מיקרו מוביליטי המכלי פרטי לבין 

 

 בישראל  מגמות

הוא    בישראלחשמליים  זעירים  השימוש בכלים    ף, היק(2019ספטמבר  על פי דוח משרד התחבורה ) 

פועל להטמעה מיטבית של מהפכת    משרד התחבורה הצהיר כי הוא   באופן יחסי מהגבוהים בעולם.

מתמקד בעידוד ובקידום תחומי ליבה שאותם זיהה כמרכזיים וכרלוונטיים  , והתחבורה החכמה

 מוביליות.-ובהם המיקרו ביותר לסביבה הייחודית בישראל

התחבורה   קיימות    מציע  הוא  כי  הצהירמשרד  תשתיות  להסבת  כלכלי  סיוע  מקומיות  לרשויות 

ודיים, וכן פועל במישורי האסדרה לשינוי אופן הקצאת הדרך, רישום ורישוי  לשבילי אופניים ייע

הכלים החשמליים הזעירים כאמצעי תחבורה, הכשרת הרוכבים, שינוי תרבות השימוש בכלים אלו  

  18ועדכון סמכויות האכיפה למשטרה ולרשויות המקומיות. 

במסגרת   כך,  מקים  אופנידן "  פרויקטבתוך  בין  התחבורה   משרד "  אופניים  אוטוסטרדות  - רשת 

כ מופרדים מתנועת    100-עירונית הכוללת  גבוה,  רציפים, בסטנדרט  אופניים  נתיבי  של  קילומטר 

בין   שיחברו  רגל,  והולכי  הארץ    14רכבים  במרכז  לרעננה    –רשויות  ועד  בדרום  לציון  מראשון 

לאורכם   יוצבו  בשבילים  את השימוש  לעודד  כדי  בצפון.  עמדות  והרצליה  עמדות מתקני שתייה, 

"מהיר   תוכנית  במסגרת  כן,  כמו  הצללה.  ועמדות  חשמלית  וטעינה  נתיבי  לעירניפוח  לסלילת   "

תחבורה ציבורית, משרד התחבורה העמיד לרשות הרשויות המקומיות גם תקציב לסלילת שבילי  

עירוניים. שנת    19אופניים  המגמה  2020במהלך  את  המשיכו  רבות  מקומיות  אביב    רשויות  ובתל 

של שבילי האופניים על חשבון השימוש ברכב פרטי. עיריית תל אביב אף  אורכם  אפילו הכפילו את  

 . מוביליטימהתעבורה בעיר תהיה מיקרו  25%, 2025הצהירה כי עד שנת 

 

 בעולם מגמות

מוביליים צוברים תאוצה וישנה מגמה להפכם למרכיב משמעותי  -המיקרו  כליםבעולם המערבי ה

התחום הוגדר בראש סדר העדיפויות    ,דוגמהל  , . בבריטניהתושביםהתחבורה המוצעים ל  נותבפתרו

וכשירות משלים לשירותי    "הקילומטר הראשון/אחרון "עבור אתגר    של משרד התחבורה כפתרון 

יתחיל בתהליך שיתוף ציבור לזיהוי גישות אסדרה    הסעת המונים. הרגולטור הבריטי אף הודיע כי

מיושם    נג'לסהשירותים האמורים. בלוס א   קראת הטמעה בטוחה ויעילה יותר שלשונות בעולם, ל

חייבים לעמוד בתנאים שהוגדרו על    במסגרתו כל ספקי השירות  ,2019ינואר  מחודש  פיילוט החל  

לאפשר תשלום גם    וחובה   Dataלמשל מכסות של כלים, חובה ביטוחית, שיתוף    –ידי הרגולטור  

 
 . 31, בעמ' 10דוח משרד התחבורה, לעיל ה"ש  17
 שם. 18
 שם. 19
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באופן    זעירים חשמלייםשלא דרך סמארטפונים. מטרת הפיילוט היא לאפשר גישה מיטבית לכלים  

 ת. בטוח ושוויוני לכלל האוכלוסייה, מתוך הבנת החשיבות של השירו נוח,

אישור לשלוש חברות  במסגרתו ניתן  פיילוט של קורקינטים חשמליים שיתופיים  ערכה העיר שיקגו 

העיר  3,333להפעיל   ברחבי  אחת(  )כל  הה מטרות  מאחת    20.קורקינטים  אילו    תהיפיילוט  לבחון 

כנית באופן קבוע על הצד הטוב  ולהוציא לפועל את הת על מנת  מדיניות יש לנקוט  מתווי  פרקטיקות ו

מיקרו  21. יותרב תכנית  מפעילה  סיאטל  ערים  Floating Bike Share –Free  .22מוביליטי  -העיר 

המורשים   לציבור  בטיחות  והדרכות  הדגמות  התנסות,  ימי  ומפעילות  מארגנות  בעולם  אחרות 

להשתמש בקורקינטים החשמליים בגילאים המתאימים, מתוך מטרה לעודד שימוש בכלים אלו.  

בכלי  מחייבות חברות שיתופיות לארגן ולהוציא לפועל ימי התנסות ובטיחות    בארה"ב רשויות רבות 

  23. מיקרו מוביליטי

אודות השלכות הטמעת השירותים   רבים  עומק  נערכו מחקרי  יחסית, טרם  התחום חדש  בהיות 

  2018שנת  ב  (ארה"ב )מוביליים בערים על עומסי התנועה. עם זאת, מחקר שנערך בפורטלנד  -המיקרו 

המקומית הרשות  ידי  כי    על  ו  34%-כמעיד  המקומיים,  בעיר    48%-כמהרוכבים  מהמבקרים 

 שירות הסעה אחר. בהפרטי או  במקום ברכבם טיובילימ -השתמשו בכלי מיקרו

הקרובים  ב רכב  עשורים  כלי  חדירת  של  הדרגתי  תהליך  מחוברים  חשמלייםאוטונומיים,  צפוי   ,

בישראל( )לרבות  העולם  במדינות  שטכנולוגיות .  ושיתופיים,  כך  על  מצביעות  תחזיות    אמנם, 

מפתרונות התחבורה בעשור    משמעותי  עדיין לא יהוו נתח  (בדגש על אוטומציה)התחבורה החכמה  

מסוים מרבית  עד כי בשלב    ,2030-2025  אחרי השניםלהתגבר    אולם קצב החדירה שלהן צפוי  ,הקרוב

הרכב הנמצאים   , עשויים להיות שונים מהותית מכלי בפריפריה, ואולי אף הערים  הרכבים במוקדי

 24היום על הכביש.

 

 הפחתת זיהום אוויר במרכזי ערים לעידודמגמה גלובלית 

כי    עולה  OECD-מנתוני האו"ם וה.  מוקד עיקרי לבעיות זיהום אווירמהוות  ברחבי העולם  ערים  

לכ  כיום )בעולם המפותח חלקם מגיע    75%-יותר ממחצית האוכלוסייה בעולם מתגוררת בערים 

של האזורים העירוניים  ת  ההתפתחו   דפוסי .  מהאנרגיה הגלובלית  2/3-הערים צורכות ככי  ו  בממוצע(

הגורמים לכך הם בעיקר תופעת    .האווירבעיות זיהום  המעצימה את  מלווים בעלייה בשימוש ברכב  

 .  רכב הפרטי ככלי ניידות עיקריעיור והתלות בה

ממשלות של  דרישות  בעקבות  הרכב,  בתעשיית  הנוכחית  העולם  המגמה  לצמצם  ברחבי  היא   ,

משמעותית את פליטות המזהמים. ערים שונות בוחרות באמצעים שונים על מנת להפחית את זיהום  

 
20 scooter Pilot Program-Chicago E 
21 scooter Pilot Purpose and Objectives-2020 E   
22 Floating Bike Share Evaluation Report-2019 Free 
23 content/uploads/2019/09/NACTO_Shared_Micromobility_Guidelines_Web.pdf-https://nacto.org/wp 
לדוגמה,    24 החכמה  ראו,  התחבורה  למהפכת  נערכת  אוטונומיים,    –"ישראל  רכב  כלי  של  המשקיות  ההשלכות 

 , המועצה הלאומית לכלכלה, בקישור: חשמליים, מחוברים ושיתופיים"
https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Strategy/Documents/compre 

https://www.chicago.gov/city/en/depts/cdot/supp_info/escooter-share-pilot-project.html
https://www.chicago.gov/content/dam/city/depts/cdot/Misc/EScooters/2020/2020%20Chicago%20E-scooter%20Pilot%20Purpose%20and%20Objectives.pdf
http://www.seattle.gov/documents/Departments/SDOT/BikeProgram/2019_FreeFloat_BikeSharePermit_Evaluation.pdf
https://economy.pmo.gov.il/CouncilActivity/Strategy/Documents/compre
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חלק מהאמצעים הננקטים על ידי ממשלות הינו עידוד שימוש בכלי רכב    האוויר בתחום שיפוטן.

 25. חשמליים

 

 הפעילות תחום על החלים מיוחדים ואילוצים תקינה, חקיקה מגבלות .10.1

נדרשו המחוקקים והרשויות    ,בכמות משתמשי הקצה של פתרונות המיקרו מוביליטיה  עלייעם ה

הינם תחת    רגולציה הלעדכן את   זעירים  לרכבים  בארצות הברית התקנים הרלוונטיים  בהתאם. 

כ סעיף     NEV- neighborhood e-vehicle  -הגדרות  הינן תחת  ובאירופה ההגדרות הרלוונטיות 

L6E  המכונהlight electric quadricycle . 

,  ש"קמ   50  עד  מהירות  מוגבלי  אורבניים  בפתרונות  לשימוש  הקצה  משתמש  את  מעודדים  אלו  תקנים

את  .  חשמל  ידי  על  המונעים לאמץ  שנועדו  רגולציה  הוראות  שונות  במדינות  קיימות  כן  כמו 

וכו  במיסוי  הקלות  באמצעות  מזהמת  הפחות  ב'האלטרנטיבה  מסוימים  .  גיה  הטכנולומקרים 

למציאות  רגולציה תותאם  חקיקתי עד שה " ואקום"או    " ונוצר 'שטח אפור ,מקדימה את הרגולציה

 פקטו.  -שמתקיימת דה

 

 וברווחיותו הפעילות בתחום, הפעילות בהיקף שינויים .10.2

)ינואר   מקינזי  סקר  פי  השנים   26,(2019על  מהושקעו    2018-2015בין    דולר   ארדימיל   5.7- למעלה 

סטארט במיקרו-בחברות  העוסקות  מ-אפ  למעלה  כאשר  מכוונ   85%-מוביליטי,  ת  ומההשקעות 

הפוטנציאלי של שוק  גודל השוק    2030כמוצג בתרשים מטה, על פי מודל חיזוי לשנת  לשוק הסיני.  

כ  צפוי  השיתופי מוביליות  -המיקרו  של  להיקף  בארה"ב,  200-300- לצמוח    100-150-כ  מיליארד 

 : בסין דולר מיליארד   30-50-כו  מיליארד באירופה

 

 

  

 
25 http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documents/air_cityplans_world.pdf   
26  -15000-insights/micromobilitys-assembly/our-and-tomotivehttps://www.mckinsey.com/industries/au

checkup-mile 
 

http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/svivaair/carpollution/documents/air_cityplans_world.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/micromobilitys-15000-mile-checkup
https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/micromobilitys-15000-mile-checkup
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של   ותמריצים  תמיכה  הינו  הקרובות  בשנים  החזוי  הצמיחה  פוטנציאל  למימוש  התנאים  אחד 

מוביליות שיתופית באופן אקטיבי, דוגמת איסור נסיעה של  -ממשלות ורשויות מקומיות במיקרו

 לשימוש בהם וכדומה.רכבים פרטיים באזורים מסוימים, סבסוד ומתן תמריצים אחרים 

 : בתחום להתפתחות קטליזטור   להוות עשויות אשר מגמות מספר יתוארולהלן  

בעקבות מגפת הקורונה, מביאה    התגברהליין, אשר  -התפתחות תרבות האון  - ליין  - תרבות האון .א

  חברות   של   מצדן  זה   בכלליעילים יותר במרחבים העירוניים,    ניידות ליצירת ביקושים לפתרונות  

 .  תשליחויו

הפנאי .ב שעות    מודעותה  –   תרבות  לחשיבות  מובילה  ה הגוברת  ביעילות  לפנאי,  שיפור  מגמת 

 על מנת לרווח את שעות הפנאי.    ניידותבעבודה וקיצור זמן ה

המוסדיים  של  מודעות .ג ביטחוניים  הגופים  גופים  עיריות  ומרחבית    כגון  עירונית  להתייעלות 

 חסכונית ויעילה  ירוקה  

 

 27שלו  הלקוחות במאפייני שינויים או הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .10.3

המגמות שתוארו לעיל, במהלך השנים האחרונות בערים ברחבי אירופה, ארה"ב ואסיה    על רקע

מאז שהושק לראשונה,  מובילית. בתוך שנים ספורות  -מיליוני אנשים עשו שימוש בתחבורה מיקרו

, על  מתארכיח בערים בכל רחבי העולם. סמוך למועד הרכיבה על קורקינט חשמלי הפכה למראה ש

" נעשה שימוש בקורקינטים חשמליים  NUMO New Mobility Atlasפי נתונים שפורסמו באתר " 

 מדינות בעולם.  53ערים ברחבי   626- שיתופיים ב

 
27-and-com/en_gl/topics/automotive-sites/ey-https://assets.ey.com/content/dam/ey
-sustainable-a-into-cities-moving-micromobility-pdfs/ey-transportation-transportation/automotive

uture.pdff 
 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/automotive-and-transportation/automotive-transportation-pdfs/ey-micromobility-moving-cities-into-a-sustainable-future.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/automotive-and-transportation/automotive-transportation-pdfs/ey-micromobility-moving-cities-into-a-sustainable-future.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/automotive-and-transportation/automotive-transportation-pdfs/ey-micromobility-moving-cities-into-a-sustainable-future.pdf
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הגרף שלהלן מתאר את קצב הגידול בשימוש בקורקינט חשמלי שיתופי אל מול פלטפורמות דומות  

   ת:אחרו

 

-50- כ  המהוות  ,קילומטרים  8-למרחק קצר מ  נסיעותלמותאמים    מוביליים-מיקרוכלי רכב    ככלל,

זאת,    יםאחוז   60 עם  הברית.  וארצות  אירופה  בסין,  שבפועלמהנסיעות  הן  תחבורת    ההערכות 

,  עקב נסיבות שונות ,  למרחק קצר  נסיעותפוטנציאל המ  15%עד    8%רק  מוביליות תשרת  -מיקרו

 )גיל, תנאי מזג אוויר ועוד(.  כאלו הקשורות לתנאי הנסיעה ולנוסעלרבות 

 

 הפעילות תחום על  מהותית להשפיע כדי בהם שיש טכנולוגיים שינויים .10.4

המגבלה  תקדמות מתחום הרכב החשמלי.  שואב השראה וטכנולוגיות מ  מוביליות-תחום המיקרו

הסוללה צפוי  -הטעינה. שיפור באורך חיי   מתכונתהסוללה והיא  העיקרית של התחום    הטכנולוגית

מ התחום  להרחבת  בנוסף  Last Mile"-להוביל  יותר.  וארוכות  רציפות  נסיעות  עבור  לשימוש   "

להגביר את    ותצפוי   ,טעינה אלחוטיתפתרונות    , לרבות באמצעותהטעינה בעיר  אופן ת ביו התפתחו

 . חשמליים זעירים םהשימוש בכלי

 

 בהם  החלים והשינויים הפעילות בתחום הקריטיים ההצלחה גורמי .10.5

 להלן מספר גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות:  
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מגמות חדשות .א זיהוי  של    -  יכולת  הפעילות  בתחום  מתפתחת    החברההטכנולוגיה 

מגמות   לזהות  ביכולתם  היתר  בין  תלויה  בשוק  השחקנים  והצלחת  מואץ,  בקצב 

 . ה לצורך הקיים בשוקהמספקת מענ  ולהציג חדשנות טכנולוגית

מוצריהםיכולת   .ב ופיתוח  לשוק  מחקר  מוצריהם  לתחום    –   ובהחדרת  כלים  ייצור 

מחייב יכולות מחקר ופיתוח להצגת מוצרים חדשניים או מוצרים    המיקרו מוביליטי 

 יעילים אשר יוכלו להתחרות במוצרים הקיימים בשוק. 

מימון    –  מימון  מקורות .ג מקורות  מחייב  מוביליים  מיקרו  פתרונות  וייצור  פיתוח 

עד שיתהוו מקורות הכנסה ותזרימי מזומנים חיוביים מפעילות  לתמיכה בפעילות  

 שוטפת. 

גורמים  קיומם של קשרים ויכולת לשתף פעולה עם    –  י פעולה אסטרטגייםשיתופ  .ד

 . שונים לרבות יצרנים וחברות מובילות, רשויות ממשלתיות ורשויות מקומיות

זכויות הקניין הרוחני בפירות    להגן על   יכולת  –  הגנה על זכויות קניין רוחני  יכולת  .ה

 הפיתוח המחקרי, בין היתר, באמצעות רישום פטנטים. 

 

 עיקריים ויציאה כניסה חסמי .10.6

 כניסה  חסמי .10.6.1

יכולת לגייס הון להשקעה במחקר ופיתוח וכן בקיאות, ידע וקשרים עסקיים   .א

 . ומקצועיים בתחום

 . כוח אדם מיומן ומקצועי .ב

רגולטוריות   .ג תחום    –מגבלות  את  המסדירה  החקיקה  בהוראות  עמידה 

 הפעילות.  

 יציאה   חסמי .10.6.2

 לא קיימים חסמי יציאה מהותיים.   ככל שישנן, למעט התחייבויות מסחריות,

 

 בו החלים ושינויים הפעילות תחום  למוצרי תחליפים .10.7

מוצרי תחום הפעילות של החברה ממוקדים בתחבורת כלי רכב זעירים מונעי חשמל. התחליפים  

)פרטיים   המסורתיים  התחבורה  כלי  הם  החברה  פעילות  תחום  למוצרי  וציבוריים(  העיקריים 

הקיימים כיום. יחד עם זאת, כפי שתואר לעיל קיימת מגמה גלובלית של מעבר כלי רכב לתחבורה  

 ירוקה, אשר צפויה להתעצם בשנים הבאות. 

 

 בו החלים ושינויים הפעילות בתחום התחרות מבנה .10.8

 . להלן 17.2לפרטים בדבר התחרות בשווקים שבהם פועלת החברה ראו סעיף 

 

 מוצרים ושירותים .11
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שהט .11.1 לכלי  נועדה  מפתחת    החברהכנולוגיה  ובסיס  חדשנית  מכנית  פלטפורמה  לשמש 

.  יםמושבי-דו   יםרכב   -בעתיד ו  ,זעירים חשמליים ובכלל זה קורקינטים, אופנועים  תחבורה 

וחלוקת  הפוטנציאליים של  יתרונות  ה בנסיעה, בלימה, שיכוך  יציבות  הפלטפורמה הינם 

ל  ו  4-עומסים  גדול  סיבוב  רדיוס,  בצורה    TILT-גלגלים,  )תנועה  מקסימלית  בזווית 

מאתגריםמשופעת שטח  לתנאי  התאמה  תוך  ידי    ה הטכנולוגי.  (,  על  המפותחים  והכלים 

גלגלית  -גלגלים את היתרונות של מערכת דו  4  שלנסיעה  מערכת  להקנות  להחברה, מיועדים  

 גלגלים(.  4)קורקינט, אופנוע, קטנוע ורכב דו מושבי מבוססי פלטפורמה של 

פיתוח אופנוע וקטנוע  ל  פעולל החברה  בכוונתקורקינט, ל פלטפורמה פיתוחשיושלם  לאחר .11.2

פיתוחים אלו צורכים משאבים פיננסים גבוהים וכוח    הפלטפורמה.בסיס    עלחשמלי    100%

  סעיף לפרטים אודות שלבי הפיתוח של הקורקינט והאופנוע כאמור, ראו .  נוסףאדם מיומן  

 להלן.  21.1

  שהינם   החברהנוכח העקרונות המנחים בפיתוח המוצרים של    החברהכי להערכת    יצוין  .11.3

, הרי שלהערכת שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד  כאמור

המוצרים.    החברה של  יחסית  רחבה  ורסטיליות  לעיל,תתאפשר  שצוין  וכפי  למשל    כך 

הפלטפורמה  קורקינטה בסיס  על  ייוצר  לצועש  אשר  רכב  ככלי  לשמש  אבטחה,  י  רכי 

  טרים.ס, פנאי ואק, לוגיסטיקה, חקלאות, שליחויותשימושים צבאיים, תיירות

הערכת   לפי  ה  החברהבהתאם,  של  מתארלמועד  המוצרים  של  הפוטנציאלי  היעד  קהל   ,

היעד ייעשה בשלב השיווק וההפצה, כאשר שלבי  ה הינו די רחב והמיקוד של קהל  החבר

ו מענה פרטני לקהלי היעד שיבחרו ויוגדרו בשלבי  המעטפת והגימור של אותו המוצר יתנ

 השיווק וההפצה כאמור. 

 

לגבי השלמת פיתוח מוצרים ופוטנציאל השוק וקהל היעד  ה כמפורט בסעיף  החברהערכות  

, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד על פי חוק ניירות ערך והן עשויות שלא להתממש  למוצרים

 .החברהו/או להתממש באופן שונה מהותית מזה שהעריכה 

 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .12

 ולמועד המתאר טרם התהוו לחברה הכנסות כלשהן.   2021ביוני  30נכון ליום  .12.1

ועם השלמת הפיתוח  ממחיר המכירה,  כשליש  תהווה    צרהמוייצור  להערכת החברה עלות   .12.2

 קטון. ל רכבה צפויה העלות אףהושכלול תהליכי היצור וה

המתאר, .12.3 למועד  למכירת   נכון  צפי  כוללות  אינן  החברה  של  האסטרטגיות    התוכניות 

 . יםוגלתמלטכנולוגיה שלה בתמורה 

בגדר מידע צופה פני    ההמכירה הינהחברה בנוגע ליחס בין עלות ייצור המוצר לבין מחיר  הערכת  

עתיד על פי חוק ניירות ערך והן עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מזה  

 שהעריכה החברה. 

 

 מוצרים ופיתוחים חדשים  .13
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החדשנית   .13.1 השלדה  לשלד   החברהש מערכת  הגלגלים  בין  תנועה  חופש  מאפשרת  מפתחת, 

תנועה כך שהמערכת תוכל להתאים את    חב של טווח ר ומאפשרת    ,טרפזים  ל ידיהמרכזי ע

באמצעים מכניים בלבד לתוואי השטח בו הרכב נמצא. המערכת באופן אוטומטי  עצמה  

מאפשרת לכל גלגל לנוע בשלוש דרגות חופש ביחס לשלדה על מנת לאפשר לכלי תאימות  

 שטח מקסימלית לשטח עליו הוא מתנייד. 

לרית ובעלת משקל נמוך, כך שהיא מאפשרת מערכת השלדה הייחודית הינה מודו  ,בנוסף

ואחורי, וכן לשרשר מספר מרכבים יחד זה ב  ,להשתמש בסט חלקים יחיד למרכב קדמי 

 (.ומהעל מנת ליצור כלי רכב ארוך ו/או לאפשר חיבור למשא אחורי )נגררים וכד  ,אחר זה

זעירים שונים    תחבורהבסיס לכלי  כשמש  נועדה למפתחת    החברהש  כאמור, הפלטפורמה .13.2

מפתחת פתרונות תחבורה    החברה.  יםמושבי -דו   יםשכוללים קורקינטים, אופנועים ורכב 

מעולם הרכב   וחשמליים  ממוזערת  במתכונת  מתקדמים אשר משלבים אלמנטים מכנים 

מכניתה חדשנות  לאשר    ,משלבת  הזעירים ב  השתלבתוכל  החשמליים  הממונעים  תחום 

 בשנים הקרובות.  

י לשמש ושעש  הפלטפורמהקורקינט על בסיס  ה  פיתוח   את   סיימה  החברה,  המתאר  למועד  .13.3

חקלאות, תיירות,  צבאיים,  שימושים  אבטחה,  לצרכי  רכב  פנאי    לוגיסטיקה  ככלי 

  הראשוני   העיצוב  קונספט  את  סיימהבנוסף החברה    .ומתכוננת לייצור סדרתי  טריםסואק

  רה חבשה   הפלטפורמה  על  שמבוססמודל ראשוני    והרכבה של  בוציע ב  והחלה  האופנוע  של

    . פיתחה

 

 

 

 לקוחות .14

טרם חתמה על הסכם מסחרי וטרם החלה    החברהטרם התהוו לקוחות לחברה.    מתארלמועד ה נכון  

   .בייצור של מוצרים כלשהם לשיווק ומכירה

 

 שיווק והפצה .15

השיווק   .15.1 להתבצע  העיקרי  וההפצה  מודל  בישראל  מתוכנן  מורשים  מפיצים  באמצעות 

ואחריות.   שירות  של  מלאה  מעטפת  יספקו  אשר  בעולם  שונות  יעד  למועד  ובמדינות  נכון 

המתאר, החברה טרם חתמה על הסכם הפצה למוצריה, אך מנהלת מגעים ראשונים מול מפיץ  

ור(  עם גורמים שונים בהסכמי פיינדר )אית  התקשרהיצוין, כי החברה    פוטנציאלי באירופה.

 לשם קידום השיווק וההפצה של מוצרי החברה בעולם.

ישראל, דובאי,   בשוקי היעד המרכזיים ביניהםהחברה פועלת לאיתור מפיצים פוטנציאליים 

 ארה"ב, קנדה, אירופה, ישראל, סין, יפן אוסטרליה ועוד.אסטוניה, נורבגיה, שבדיה,  

לשקול להקים מערך שיווק  החברה  לצד מודל שיווק והפצה באמצעות מפיצים, בכוונת   .15.2

( על פיו במדינות/אזורים גאוגרפים Business to Client)  B2Cמודל של  והפצה עצמאי ב
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נכון למועד המתאר אין לחברה מערכי שיווק    ספציפיים, החברה תמכור ישירות לצרכן.

 והפצה עצמאיים. 

החברה בנוגע להתקשרויות בעתיד עם מפיצים ובנוגע לאפשרות הקמת מערך  ותוכניות  ת  והערכ

שלא   עשויות  והן  ערך  ניירות  חוק  פי  על  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר  הן  עצמאי  והפצה  שיווק 

 להתממש ו/או להתממש באופן שונה מהותית מזה שהעריכה החברה. 

 

 צבר הזמנות  .16

הכספיים של החברה המצורפים למתאר( אין לחברה צבר  נכון למועד המתאר )וכן למועד הדוחות  

 הזמנות מחייבות של מוצריה.

 
 

  תחרות .17

ה .17.1 לכלי  מתארלמועד  שונות  ופלטפורמות  כלים  מפתחות  בעולם  חברות  של  רב  מספר   ,

המיקרו בתחום  חשמליים  זעירים  )-תחבורה  כגון:  על  1מוביליות  מבוססים  כלים   )

( כלים המותאמים לניידות  2המתאימות לצורכי צבא או אבטחה; )טכנולוגיות לתנאי שטח  

ותעבורה טובה יותר בעיר, לרבות עבור משימות משלוחים, כוחות פיקוח, שיטור, עזרה  

 ( כלים המותאמים לצרכי ספורט אתגרי או חוויות אקסטרים. 3ראשונה ועוד; ) 

ל הטכנולוגיה אותה  השילוב של הטכנולוגיה והתוצרים הפוטנציאלים ש  להערכת החברה

לחדור  לה  פשר  שיא  ,יםהמתחר חלק מעל פני  יתרון יחסי  לה  עשויים להקנות  היא מפתחת  

- מצד מותגים ותיקים הפועלים בתחום המיקרושלה  בטכנולוגיה  לשוק ואף לעורר עניין  

 ות. מובילי-או מותגים ותיקים בתחום הרכב הפונים לתחום המיקרו מוביליות

 החברה   פעילות בתחוםמובילים  מתחרים .17.2

  איזי   חברת הינה  מאתגרים שטח לתנאי   הקורקינטים בסגמנט  החברה  של המתחרות אחת

  28.ב" ארה צבא עם  בפיילוט מצויה פרסומים  לפי אשר, ריידר

תחבורה    חברה כלי  בייצור  העוסקת  האמריקאית,    Arcimotoהינה    עירוניים נוספת 

על פיתוח אופנוע על בסיס    ה ולאחרונה הודיע  , המייצרת כלי רכב דו מושביים חשמליים

  100-כ מכרה    Archimotoפי פרסומים בנושא,  -אותה פלטפורמה. למיטב ידיעת החברה, על 

בשנת   רכב    מיליון   372- כ  של  שווי  לפי "ק  סדא בנ  המתאר   למועד  נכון ונסחרת    2020כלי 

 29. דולר

שלמיטב ידיעת החברה   –  City Transformerמושבי הינה  -חברה נוספת בתחום הרכב הדו

  30הגיעה לשלב המוצר. ומיליון דולר ממשקיעים  10-על פי פרסומים גייסה עד היום כ

רכב מבוסס על מנגנון פדלים חשמלי עם השקעה    Canyonלאחרונה הציגה חברת האופניים  

 31דולר.  מיליון 800-לפי שווי של יותר מ

 
28 https://www.ezraider.com / 

29 https://www.arcimoto.com / 
30 .https://www.citytransformer.com  
31 concept.html-mobility-bikes/future-gb/e-https://www.canyon.com/en . 
 

https://www.ezraider.com/
https://www.ezraider.com/
https://www.ezraider.com/
https://www.canyon.com/en-gb/e-bikes/future-mobility-concept.html
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מושבי  -חברות רכב ותיקות ומוכרות מציגות בעת האחרונה דגמי קונספט בתחום הרכב הדו

, כולל  Tilt  גלגלים עם  4-ו  3וחלקן אף הודיעו על מיקוד דגמים חדשים על פלטפורמה של  

 דגמים חשמליים.  

 החברה  מוצרי של תחרותיים יתרונות .17.3

היתרונות   ליישם הבולטים  אחד  שניתן  טכנולוגית  פלטפורמה  של  קיומה  הוא  החברה 

זעירים.   תחבורה  כלי  של  שונים  עבור  לסוגים  ראשון  בשלב  שפותחה  הטכנולוגיה 

 . זעיריםוכלי רכב  לאופנועיםקורקינטים ישימה גם ביחס  

אשר    להלן יתרונות  ביחס    החברהלהערכת  יפורטו  שבפיתוחה  הקורקינט  את  מאפיינים 

 : למוצרים מתחרים

 עיר  בנסיעת  יתרונות .א

 החברה. בטיחות הנובעת מהפלטפורמה הייחודית של   .1

 . נסיעה חלקה בתוואי שטח משתנה )לרבות התגברות על מהמורות( .2

 בעלי ארבע גלגלים. קל לשינוע בהשוואה לרכבים זעירים .3

 . מסיבי וחזק המפחית בלאי ומקנה שימוש ארוך טווחקל  מבנה שילדה  .4

 . חווית נסיעה משופרת .5

 . עלות נמוכה יחסית לקטגוריה של כלי רכב זעירים .6

 . נוספת לסוללה   אופציה עם נשלפת סוללה  .7

 שטח בנסיעת  יתרונות .ב

 . מאתגרים שטח  בתוואי לנהיגה   בנוי .1

 . לשטח מהעיר לשינוע קל .2

 .חכמה  מכנית מתלים מערכת .3

 .4X4-קיימת ל פשרותעם א 2X4 שלהנעה   יכולת .4

 . 6X6  –יכולת הנעה באמצעות עגלה משא נוספת    בעתיד .5

מתחר תיאור  שלהלן  והיתרונות  החברשל  בולטים    יםבטבלה  החברה(  הערכת  )לפי  ה 

 והחסרונות החברה מעריכה שיש למוצריה ביחס למתחרותיה: 
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נכון   ה כאמור,  החברה  מתארלמועד  בפיתוח  ,  בסיס  מתמקדת  על  הפלטפורמה  קורקינט 

תיירות,ושעש שפיתחה   צבאיים,  שימושים  אבטחה,  לצרכי  רכב  ככלי  לשמש    שליחויות,  י 

ואקלוגיסטיקה  חקלאות,  פנאי  אלטרנטיבות    טרים.ס,  קבוצות  תוצגנה  שלהלן  בטבלה 

ביחס למוצרים מתחרים אפשריים ויוצגו    מיהשבפיתוח    השימוש האפשריות של הקורקינט 

 היתרונות והחסרונות ביחס לאותם מוצרים מתחרים:

אלטרנטיבת 

 שימוש 

  במסגרת חברהההקורקינט של  יתרונות / חסרונות  מוצר חלופי / מוצר מתחרה 

 אלטרנטיבת השימוש 

 

 חסרונות יתרונות

לוגיסטיקה  

 וחקלאות

רכב   עבודה,  טרקטורון 

  תפעולי, עגלה חשמלית

חשמלי  מחיר  כלי   ;–  

עלות  ירוקה;  אנרגיה 

קל  נמוכה;  תחזוקה 

ולשינוע   ניתן   -לאחסון 

על  להעמסה  וניתן  לקיפול 

בנגרר,  צורך  ללא  רכב 

נשלפת  סוללה  אפשרות 

 מוגבלת  העמסה  יכולת 

;  הכלי   גודל  בגלל  יחסית

 .יחיד לרוכב מיועד

וחסרונות לעומת המוצר / הפיתוח של  יתרונות בדולר  מחיר המוצר  שם יצרן 
 החברה

 ממשקל   יםנובעבמוצר שהחברה מפתחת    נותיתרוה + 9,000 שטח  קורקינט ריידר   איזי
  "ג ק  90  -כ  לעומת  החברה   למוצר  "גק  30)  המוצר

  ומתלים ,  בשיפוע  נסיעה  אפשרות(,  מתחרה  מוצר
המוצר  מחיר  החברה,  להערכת  בנוסף,  משופרים. 

ממחיר  משמעותית    נמוך צפוי להיות  שהיא מפתחת  
 . המוצר המתחרה

בעיקר סרון  יחה הוא  המתחרה  מול  החברה  של 
כי   מיוצר  בעובדה  טרם  שפיתחה  בייצור  המוצר 

 סדרתי.
ARCIMOTO מושבי דו רכב  

 ( גלגלי)תלת 
יהיה ש  במוצר  היתרון 19,000 לפתח  החברה  בכוונת 

  נסיעה ביכולת    בשיפוע  נסיעה  יכולתב,  במכניקה
 '. וכו בכביש במהמורות, בסיבוב ובטוחה חלקה

יודעת להעריך   זה החברה אינה   מחיר ה  אתבשלב 
עם זאת, שבכוונתה לפתח.  מושבי-הדו רכבהצפוי ל

הדו שהרכב  לכך  יתבסס  -בשים    עלמושבי 
החברה    ,הקיימת  הפלטפורמה מחירו  מעריכה  כי 

 ממחיר המוצר המתחרה.  נמוך יהיה
בעיקר סרון  יחה הוא  המתחרה  מול  החברה  של 

כי   דובעובדה  הרכב  פיתוח  את  השלימה  - טרם 
 בייצור סדרתי.מוצר בשלב זה אין לה מושבי, ו

Zero 

Motorcycles 

יהיו  לפתח    החברהשבכוונת    האופנוע  של  היתרונות 21,000 חשמלי  אופנוע
שמדובר   בעל  בכך  מערכת   גלגלים  4באופנוע  עם 

שמונעים החלקה, מערכת   ((Tilt  מתלים עם הטיה
 מתלים משוכללת למניעה ושיכוך מהמורות בכביש.

בעיקר סרון  יחה הוא  המתחרה  מול  החברה  של 
האופנוע   פיתוח  את  השלימה  טרם  כי  בעובדה 

 בייצור סדרתי.החשמלי לה בשלב זה מוצר 
City 

Transformer 
 

  מושבי דו רכב
 קדמי)מכלול 

 ( נפתח

הינו   17,000 המתחרה  לכלול  פיתוחשלב  בהמוצר  וצפוי   ,
  חסכון  לטובת   קדמי  מכלול  פתיחת  של  טכנולוגיה
הדושל    יתרוןה.  חניה  במקומות מושבי  -הרכב 

בי יהיה  לפתח  החברה  תמרון    כולתשבכוונת 
 .בסיס גלגלים צר יותרבסיבובים ו משופרת

המתחרהסרון  יחה מול  החברה  בעיקר   של  הוא 
דו רכב  פיתוח  השלימה  טרם  כי  מושבי,  -בעובדה 

 בייצור סדרתי.ואין לה בשלב זה מוצר 
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טווח  הגדלת  לצורך 

 .  הנסיעה

שימושים 

לצרכי 

  / אבטחה 

לצרכים  

 צבאיים

ק סגווי,  לנועית ורכינוע, 

  RZRטרקטורון,  בטחון

 שילוב יציבות,     מחיר,

וכביש,  שטח  יכולת 

במקומות   למעבר  מותאם 

לשינוע  ניתן  שקט,  צרים, 

עצמי  משקל  רגיל,  ברכב 

נמוך, סוללה נשלפת לצורך 

  הגדלת טווח הנסיעה

ויכולת   מהירות שטח 

ביחס  מוגבלת  העמסה 

)כגון   ייעודיים  לכלים 

 (.RZRרקטורון או  ט

 מותאם לרוכב יחיד   

שליחויות  

 ותיירות עיר

אופנוע  חשמליות,  אופניים 

 חשמלי, קורקינט חשמלי

העמסת    יכולת  יציבות, 

יותר   גבוהה   ביחס משקל 

משתמש,  לחלופות חווית   ,

יכולת   שטח,  יכולת 

טובה  בצורה  להתמודד 

 יותר עם מפגעים בדרך 

 לקורקינטים  ביחס 

גבוה,   -  אחרים מחיר 

  גודל, משקל עצמי, רוחב

/   פנאי

 אקסטרים 

שטח,   אופנוע  טרקטורון, 

  רייזר, גיפים

משקל    משתמש,  חווית 

 – חשמלי    כלנמוך , מחיר ,

עלות  ירוקה,  אנרגיה 

ניתן  נמוכה,  תחזוקה 

סוללה  רכב,  על  להעמסה 

טווח  להגדלת  להחלפה 

זולה  אלטרנטיבה  נסיעה, 

  לנסיעה בשטח

רוכב    מרבית,  מהירות 

נסיעה  תיחיד, העדר יכול

  בכבישים מהירים

 

ומבוסס   החברהמוצרי חברות מתחרות הינו על פי הערכות של  דלעיל בהתייחס ל, כי המידע  יובהר

ה לא וידאה או בדקה את נכונות  החברבהתאם  בי שפורסם אודות המוצרים כאמור,  על מידע פומ

ואין   באשר ליתרונותיה    החברההערכות    ביכולתה לערוך בדיקה כאמור.המידע הפומבי כאמור 

ו/או חסרונותיה ביחס למוצרים חלופיים ו/או מתחרים הינם בבחינת מידע צופה פני עתיד והן  

ידי   על  שנצפה  לזה  ביחס  מהותית,  אף  שונה,  באופן  להתממש  ככל החברהיכולות  היתר,  בין   ,

ה ביחס  החברשהנתונים והמידע של  כמתוכנן, וכן ככל  שפיתוח המוצרים על ידי החברה לא יושלם  

 לחברות מתחרות ומוצרים מתחרים אינם מלאים. 

 

 עונתיות .18

עם זאת, ולפיכך עד כה אין השפעה של עונתיות.    נכון למועד המתאר טרם התהוו לחברה הכנסות

זג אוויר,  מאחר והנסיעה בכלי תחבורה זעיר בכלל ובקורקינט בפרט עשויה להיות מושפעת מתנאי מ

יהיה גבוה    והסתיו  הקיץ  , מוביליים בחודשי האביב-ביקוש לכלי רכב מיקרומעריכה החברה כי ה

 מהביקוש בחודשי החורף.  

 

 כושר ייצור .19
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בוחנת אפשרות להפריד בין פעילות הייצור ופעילות ההרכבה,   החברהבראייה אסטרטגית,   .19.1

ייצור הליך  השיווק    בסיןייעשה    הרכיבים  כאשר  לאזורי  בסמוך  ייעשה  ההרכבה  והליך 

 והמכירה.  

יצרן סיני מוביל אשר נסחר בבורסה לני"ע  עם  החברה  התקשרה    2021בחודש ספטמבר   .19.2

רכיבי הפלטפורמה. לפרטים אודות ההתקשרות  , בהסכם לפיו ייצר עבור החברה את  בשנג'ן

סעיף ראו  הסיני  היצרן  החברה,להלן  31.3  עם  להערכת  היקף    .  להרחבת  ובכפוף 

ה  ההתקשרות, של  הייצור  דרישות  כלל  את  לספק  עתיד  הסיני  בהתאם היצרן  חברה 

  . להלן  33 , לפרטים ראה סעיףלתוכנית האסטרטגית שלה

הייצור בסין     בתחוםבעל ניסיון  פועלת לגייס בישראל עובדים  ה  החברכי    ,יצוין  זה  לעניין

בעלי  בפרט,    מוביליות-המיקרו  ובתחוםבכלל   עם  שיהיו  בעלי    בסיןמפתח    אנשיקשר 

   שיתופי פעולה עם מפעלי ייצור בסין.הקל על ל מטרה מתוךמוניטין, 

 

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .20

, הפלטפורמה  שלטיפוס    אבות  כולל  מתארה  למועד  נכון   החברה  של  המהותי   הקבוע   הרכוש .20.1

 . מימד-תלת  מדפסותו עיצוב תוכנות שיפורים במושכר,  ,מחשבים

  30  וליום  2020בדצמבר    31  ליוםפי דוחותיה הכספיים    עלהרכוש קבוע של החברה    יתרת

יתרת רכוש הקבוע   .בהתאמה"ח,  ש  אלפי   1,928  - ו"ח ש  אלפי  121- בכ  מסתכמת  2021 ביוני

 הסכם  בגין  אלפי ש"ח   1,016  של  סך  זכות שימוש על  ת נכסכוללת יתר  2021ביוני    30ליום  

   .השכירות

פיתוח  ה עיצוב והסדנת    את  הקימהבו  אביב,    תלב"ר  מ  202  בשטחמקרקעין    שוכרתה  החבר .20.2

 והתאימה אותה לצרכיה.  

 

   מחקר ופיתוח .21

, בהתאם 2021ביוני    30סך הוצאות המחקר ופיתוח  של החברה מיום היווסדה ועד ליום  

ביניים  לדוחות הכספיים ליום    התמציתיים    1.5-כ בהסתכמו    ,2021ביוני    30של החברה 

כי    .חש"ליון  ימ החברה לא הגישה בקשה לקבלת מענקים מרשות    מתארלמועד היצוין, 

 החדשנות.

 

 

נכון למועד ה .21.1 ואבני הדרך המשוערים  יוצגו שלבי הפיתוח  ביחס    מתארבטבלאות שלהלן 

 :והמוצרים  הפלטפורמה לפיתוח

 והקורקינט הפלטפורמה בפיתוח שלבים
 

שנבדקו    4נבנו     מתארה למועד  נכון המוצר פיתוח שלב טיפוס  שטחאבות    בתנאי 
שונים מכניקה,    ומסלולים  עמידות,  בו  ונבחנו 

)כל אחד    חשמל, סוללה ומרחק נסיעה מצטבר
  . קילומטרים(  1,250מאבות הטיפוס עבר מעל  

הייצור   קבצי  נשלחו  הטיפוס,  אבות  בסיס  על 
 לצורך תחילת ייצור הסדרה הראשונה.  



28 
 

ב  חודשים 12- ב הצפויות  דרך אבני מפיצים  עם  אזורים  לפחות  התקשרות  שני 
פס ייצור לייצור    אסדרה שלשונים,    םגאוגרפיי

יחידות החל מרבעון   ותחילת מסירת    2המוני 
2022 . 

של    אליה להגיע הצפוי והמועד  הקרובה דרך אבן ייצור   אסדרה  זה  פס  של    ובכלל    10ייצור 
עד    כלים ראשונים לבחינה ואישור יצור המוני 

 .2021לדצמבר 
 
 

 . ח" ש 3,000,000  - 1,000,000 הקרובה  הדרך  אבן להשלמת   עלות  אומדן
  שנתי   כספי  והיקף  הפוטנציאלי  היעד  שוק   גודל

  שבפיתוח  המוצר  של  הפוטנציאלי  היעד  שוק  של
 החברה, לפי הערכת  מתארה  פרסום  למועד  נכון

הקורקינט    דולר  וחצי  כמיליארד עם  )בקשר 
 .הארבעה גלגלי(

שיווק    החברה   הערכת תחילת  מועד  בדבר 
 המוצר שבפיתוח 

   .2021שנת    רביעי  רבעון

ביחס לנתח השוק הצפוי למוצר    החברה  הערכת
 שבפיתוח. 

 ;1%-מ פחות  -הראשונה לשיווק  בשנה
 רביעית. -השלישית  בשנה 1.5%-כ

  והמעבר   המסחור  תהליך  לסיום  נוכחי  צפי
 סדרתי  לייצור 

 . (2022  שני  ברבעון)מסירות    2022   ראשון  רבעון

וימ  2 יעד  לשווקי חדירה   וצפי  עלות )ישראל(  המקומי  לשוק  ש"ח    10-ליון 
בארה"ב  ש"חמיליון     הליך   תחילת  .לשווקים 
ברבעון    המוצר   החדרת לשנת  השני  לישראל 

 . 2022 לשנת הרביעילארה"ב ברבעון  ו  2022
 
 

 ההחבר של  פלטפורמההבפיתוח אופנוע על בסיס  שלבים
 

על    בניית  מתאר ה למועד  נכון המוצר פיתוח שלב המבוססות  ראשונות  סקיצות 
שפותחה   השלמת  ו  החברהב הפלטפורמה 
 . קונספט העיצוב הראשוני

 
 . POCפיתוח  סיום חודשים 12- ב הצפויות  דרך אבני
 רבעון ראשון    –  אופרטיבי   POCפיתוח    סיום אליה  להגיע הצפוי והמועד  הקרובה דרך אבן

2022 . 
שכן    ש"חמיליון    2-כ  הקרובה  הדרך  אבן להשלמת   עלות  אומדן יחסית  נמוכה  )עלות 

פותחה   שכבר  פלטפורמה  מבוסס  האופנוע 
 בחברה(. 

  כספי  והיקף )גלובאלי( הפוטנציאלי שוקה גודל
  המוצר   של  הפוטנציאלי   היעד   שוק  של  שנתי

לפי  מתארה  פרסום  למועד  נכון  שבפיתוח  ,
 החברה הערכת 

 . דולר מיליארד 80-כ

שיווק    החברה   הערכת תחילת  מועד  בדבר 
 המוצר שבפיתוח 

 . 2023שנת ל 1  רבעון

ביחס לנתח השוק הצפוי למוצר    החברה  הערכת
 שבפיתוח. 

 . 1%-מ  פחות

  והמעבר   המסחור  תהליך  לסיום  נוכחי  צפי
 סדרתי  לייצור 

 . 2023 לשנת  2  רבעון

  שוק  של  הראשונה  למדינה"ח  שמיליון    50-כ יעד  לשווקי חדירה   וצפי  עלות
כולל  הראשון  היעד האמור  המשוער  הסכום   .

 עלויות משוערות בגין תקינה ורישוי.  
 
 

לרבותהחברהערכות   ואבני הדרך  לעניין שלבי הפיתוח  לעיל  בטבלאות  כמפורט  ייעד,  ה   שווקי 

ואומדן   הינן המועדים המשוערים להשגת  למוצר  נתח השוק הצפוי  וכן  בהן,  העלויות הכרוכות 

נכון למועד   החברהמידע צופה פני עתיד כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות  
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שלא    מתארה עשויות  אלו  הערכות  המוצרים.  פיתוח  המחקר  בתהליך  כה  עד  שצברה  והניסיון 

, בין השאר בשל קשיי  החברהמזה שצפתה  להתממש או להתממש באופן שונה )אף שוני מהותי(   

ייצור, שינוי בעלויות ייצור, או במורכבותם, קשיי טכנולוגיים והנדסיים, שינויים רגולציה אשר  

ייקשו ו/או לא יאפשרו החדרת המוצר לשוק ללא עריכת התאמות מסוימות, חריגה מלוחות זמנים  

רך( וכן לנוכח התממשות איזה מבין גורמי  נוכח עיכובים באחד או יותר משלבי הפיתוח )או אבני הד 

ב זההסיכון המפורטים  לעשות שינויים מהותיים    .מתאר  עשויה  כי החברה  מובהר  זה,  לעניין 

לעניין האסטרטגיה העסקית שלה, לרבות לעניין שוקי היעד, זאת על מנת לבצע את ההתאמות  

השונים שלו,   ם, על הווריאנטיהקורונה ולהתפרצויות חוזרות של הנגיף  כן, למשבר-כמו  הדרושות.

  ולשינוי בשווקי היעד,  עלולים למנוע אפשרות לביקורים עסקיים במדיניות הייצור )סין, טאיוואן( 

   דבר אשר שיש בו כדי להשליך על יכולת העמידה בלוחות הזמנים של אבני הדרך.

 

 נכסים לא מוחשיים  .22

יינה הרוחני. להלן פרטים אודות בקשות  הצלחתה של החברה תלויה, בין היתר, ביכולתה להגן על קנ

לרישום פטנטים שהוגשו על ידי החברה, אשר להערכתה הינם בגדר פטנטים מהותיים לפעילותה  

 החברה:   ל ידיר ובקשה לעיצוב שהוגשו עח נכון למועד המתאר, וכן פרטים אודות בקשה לסימן מס

 פטנטים  .22.1

A KNUCKLE ASSEMBLY FOR USE WITH A WHEEL SUSPENSION SYSTEM, A WHEEL SUSPENSION 
SYSTEM AND VEHICLE INCLUDING THE SAME - (081673)  

 

 מסחר  סימן .22.2

MIA DYNAMICS LTD Device (Logo, B&W)-(2001458)     

  

 

 עיצובים  .22.3

Country Ap. No. Filed Status/ Next action   
Israel  280339  21/01/2021  

 
Awaiting next Office Action or 
allowance by  
December 2021;  
Filing further applications claiming 
priority of this application due Jan 
21, 2022- awaiting client’s 
instructions (our reminder will 
follow)  

Israel  285336  21/01/2021  
 

Awaiting 1st Office Action by 
December 2021 

Country Ap. No. Filed Class Status/ Next action   
Israel  341840  25/07/2021  

 
12 Application filed; 

Awaiting signed affidavit 
for accelerated 
examination 

Country Ap. No. Filed Status/ Next 
action   
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בדבר היות הפטנטים לעיל בגדר "פטנטים מהותיים" הינה בגדר מידע צופה  החברההערכת 

ושיטות   החברה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על שלבי הפיתוח הנוכחיים של  

  החברה וכן הערכות    החברה ואשר נצבר בקשר למוצרי    החברההיצור והידע הטכנולוגי הידוע ל

וק, בין היתר, על בסיס פרסומים הקיימים בקשר עם  המבוססות על היכרותה עם מבנה הש

  מוצרים מתחרים פוטנציאליים.

, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או החברה לעניין הגנה על קניינה הרוחניהערכות  

באופן שונה מכפי שנצפה.   כל  להתממש  רישום  בידי החברה להשלים  יעלה  כי  ודאות  אין 

או כי החברה תצליח להגן באופן מלא על קניינה הרוחני.   בקשות הפטנטים שהוגשו על ידה,

הגורמים העיקריים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנה כולן או  

היתר, בין  הינם,  שנצפה  מכפי  שונה  באופן  שתתממשנה  או  שתוגשנה    חלקן,  התנגדויות 

יות(, בעיות רגולטוריות לא  לבקשות הפטנטים )נכון למועד המתאר לא ידוע לחברה על התנגדו

   צפויות או סירוב מצד הגופים והרשויות במדיניות השונות לאשר רישום פטנט.

 

 הון אנושי .23

בתחומי הנדסה, עיצוב, ייצור, פיתוח והרכבה,   עובדים 9בחברה מועסקים נכון למועד המתאר 

תחומי  בפילוח לפי    להלן פירוט מצבת ההון האנושי בקבוצהשיווק ומכירות, תקנים ומיתוג.  

 : עיסוק

סמוך למועד  
 31.12.2020 המתאר 

 3 3 הנהלהו דירקטוריון

 1 3 והנדסה פיתוח

 ---  3 ושיווק מכירות

 ---  1 כלים  ובחינת הרכבה

 4 10 "כסה

 

החברה  והן    בכוונת  והפיתוח  המחקר  בתחומי  הן  שלה,  העובדים  מצבת  את  להגדיל 

 בתחומי השיווק המכירות והשירות. 

 הנהלת החברה   .23.1

מר  וכמנכ"ל החברה.    יוןדירקטוריו"ר המייסד החברה, המכהן כ  –  מר יצחק קלדרון  .א

ה בתחום  ניסיון  בעל  הינו  היה  Micro Mobility-קלדרון  היתר  ובין  בין  בעבר  , 

בפיתוח    אשר  חברות  מספר   של   המייסדים בישראל    קורקינטים עסקו  חשמליים 

חשמליים    קורקינטים  ותכנון  עיצוביועץ  כ   בעברקלדרון    מר, שימש  בנוסףובאירופה.  

  מר קלדרון המשך כהונתו של  להערכת החברה קיימת לה תלות בבישראל ובעולם.  

China 202130539357.8 18/08/2021  Application filed 
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( והוא  100%מכהן כאמור כמנכ"ל בהיקף משרה מלא )  קלדרון   מר  .בתפקידו בחברה

)ברוטו( חודשי  לשכר  של   זכאי  וסוציאליים    28,700  -כ  בגובה  פנסיונים  ותנאים 

 כמו כן מעמידה החברה לרשות מר קלדרון רכב מסוג ניסאן קשקאי.  כמקובל בשוק.

סיים לימודי תואר  מר מאירוביץ'   סמנכ"ל פיתוח עסקי אסיה.    –'  מאירוביץ עידן    מר .ב

, לאחר מכן תרגל  2012בשנת   יג'ינגיבב   RENMIN UNIשני משפטים באוניברסיטת  

תוך  .  קונג-ז'אן והונג-יג'ינג, שאנגי בב  Anderson&Andersonמשפט מסחרי במשרד  

יצרנים   עם  קשרים  יצר  עבודתו  המוב מובילים  כדי  בתחום  רכבים,    -  ליטייבסין 

וסק בניו  2017בשנת   ים.ר טואופנועים  ולעבוד  לגור  צבר    ,יורק- עבר  ניסיון  שם 

- בעבודה בשווקים בינלאומיים ושיטות עבודה בעולם המערבי, פלטפורמות קרוס

הצטרף    עם שובו לישראל  ארה"ב לסין.  בין  ממשק משפטית ב-ועבודה עסקית בורדר

מת  הלחבר לוכחלק  אסטרטגית  את  כנית  ו  ייצורהמקד  לבאסיה  שיווק  לפעול 

קש תוך  הת בינלאומי  למימוש  ושותפויות  בינלאומיות  חברות  עם  קשר  כנית  וירת 

מכהן כאמור כסמנכ"ל פיתוח עסקי אסיה בהיקף משרה  מר מאירוביץ'    העסקית.

( לשכר חודשי100%מלא  זכאי  והוא  כ  )ברוטו(  (  של  ותנאים    25,200  -בגובה  ש"ח 

   פנסיונים וסוציאליים כמקובל בשוק. 

. מר אליהו בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול  חברהמכהן כדירקטור ב  -   מר גיא אליהו .ג

(B.A( ותואר שני במנהל עסקים )M.B.A  כיום, מר אליהו מכהן כמנכ"ל בתאגיד .)

העצמה   ותהליכי  שירותים  הנגשת  לטובת  בפעילות  העוסק  מקפ"ת,  של  עירוני 

אוכלוסיות שונות, מענה לצורכי תושבי הרשות המקומית, פיתוח קהילתי שתכליתם  

בעבר כיהן  מיליון ש"ח.    120-מתן שירותי פנאי וקהילה, תוך ניהול מחזור כספי של כ

מר אליהו כמנהל אגף חברה, נוער וצעירים בעיריית פתח תקווה. בנוסף, מר אליהו  

"איסתא בעמותת  כספים  כמנהל  של  לי-שימש  בהיקף  תקציבים  ניהול  תוך  ינס" 

 מר גיא אליהו אינו זכאי לגמול מהחברה. עשרות מיליוני שקלים. 

נכון   .23.2 החברה,  להנהלת  הבנוסף  מועסקים  מתארלמועד  עובדים    בחברה,  מחקר  בחמישה 

ה   –ופיתוח   בתחום  של    Micro Mobility-מומחה  מעצבים   2,  החברהומפתח החדשנות 

 .מהנדס מכונות ו  ,תעשייתיים

אסיה על מנת  פיתוח עסקי  יצוין כי החברה התקשרה עם חברה בבעלות מלאה של סמנכ"ל   .23.3

 שתפקח על פעילות הייצור של החברה.  בסין שהאחרונה תעסיק עובדת מקומית 

  תכנית   אושרה  טרםברוטו.    ש"חאלף    18-כ  הינובחברה  השכר הממוצע    מתארלמועד הנכון   .23.4

 .  כאמור תכנית של לאישורה   לפעול  החברה  ובכוונת ,ועובדים משרה לנושאי אופציות

 

 

  חומרי גלם וספקים .24

החברה עושה שימוש בחומרי גלם בשלב המחקר והפיתוח של אבות הטיפוס ולשם בחינה   .24.1

מיוצרים על    בשלב זה   חלק מחומרי הגלם המשמשים את החברה.  שינויים/שדרוגיםשל  

מספקים    יםנרכשחומרי הגלם  ידה באופן עצמאי באמצעות מדפסות תלת מימד, ויתרת  

 . בישראל ובסין
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עם  2021בספטמבר   .24.2 התקשרה  החברה  הייצור    יצרן,  כלל  את  לרכז  שעתיד  מוביל  סיני 

 לעיל(.    31.3הסידרתי של החברה )לפרטים ראה סעיף 

ל ל .24.3 המתאר  אין  מועד  ספקיםחברה  של  מצומצמת  בקבוצה  או  מסוים  בספק  , תלות 

 וביכולתה להתקשר עם ספקים אחרים ללא תוספת עלויות משמעותית. 

  הון חוזר .25

אלפי ש"ח. לפרטים בדבר תוכניות    899  -בסך של כ הון חוזר    לחברה  2021ביוני    30ליום   .25.1

 להלן.  26ראו סעיף  ההנהלה בקשר עם מימון פעילות החברה 

  2020בדצמבר    31וליום    2021ביוני    30לפרטים אודות הרכב ההון החוזר של החברה ליום   .25.2

הכלול   הכספי  המצב  על  בדוח  השוטפות  וההתחייבויות  השוטפים  הנכסים  הרכב  ראו 

  2020בדצמבר    31ובדוחות הכספיים ליום    2021ביוני    30ברה ליום  בדוחות הכספיים של הח

 והביאורים הכלולים בהם. 

 

 מימון .26

 הערת עסק חי  .26.1

מבלי לסייג את חוות דעתנו  רואי החשבון המבקרים של החברה הפנו את תשומת הלב,  

ג' לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים, 1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  

, לחברה אין מקורות מימון בהיקף מספק המאפשרים לחברה 2021ביוני    30ו נכון ליום  לפי

של   לתקופה  העסקיות  תוכניותיה  את  הדיווח.    12לממש  תקופת  תום  שלאחר  חודשים 

ספקות   מעוררים  הנ"ל,  בביאור  המפורטים  נוספים  גורמים  עם  יחד  אלו,  גורמים 

חי". תוכניות ההנהלה בקשר לעניינים  משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק  

 ג' לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים. 1אלה, מפורטות בביאור 

בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות  

 ". וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי 

 

   מימון מקורות .26.2

בהשגת  מצויה  החברה   .26.2.1 ותלויה  הכנסות  הפיקה  טרם  ופיתוח,  מחקר  בשלבי 

  30אמצעי מימון נוספים להמשך פעילותה אשר אין וודאות בדבר השגתם. ליום  

ותזרים מזומנים שלילי    ש"ח לפי  א  2,950לחברה יתרת הפסד של    2021ביוני  

  1,942שהסתיימה באותו יום בסך חודשים   שישהתקופה בת  מפעילות שוטפת ל

 .  ש"ח אלפי

בסבבי   .26.2.2 הון  גיוסי  באמצעות  בעיקר  ממומנת  היווסדה  ממועד  החברה  פעילות 

נכון למועד המתאר, החברה לא פנתה לקבל    הנפקות פרטיות של מניות החברה.

 לצורך מימון פעילותה.   ופיתוח  מחקר  מענקי

, אשר השלמתן אינן בשליטת החברה,  המימון פעילותהמשך  ל  חברהתוכניות ה

עד הגעה לשלב מכירות ויצירת תזרים    גיוסי חוב או גיוסי הון נוספים  כוללות

  מזומנים חיובי מפעילות שוטפת.
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של  בחציון השני  ממכירת מוצריה  הכנסות  רשום  להיא תתחיל    ,החברהלהערכת  

כספים    חברהה  .2022שנת   לגייס  להמשיך  להאיץ את  ממשקיעים  עשויה  כדי 

היעד   בשוקי  שלה  חדשיםהעיקרייםההתרחבות  דגמים  פיתוח  של    ,  והגדלה 

 ואספקה העתידית של החברה.  כושר הייצור

 ערבויות  .26.3

,  התחייבויותיה  לקיום  בנקאיות  וערבויות  חברה  ערבויות  מעמידה  אינה  החברה .26.3.1

לטובת    למעט בנקאית    למשרדי   התפעולית  החכירה  בהסכם  מחכיר ערבות 

   "ח.ש  אלפי 79  של סך על החברה

 מניות בחברה לא נתנו ערבויות אישיות לטובת פעילות החברה.  בעלי .26.3.2

 

   הקרובה לשנה   מימון צורכי .26.4

דולר, זאת לצורך מימוש    מליון  10חודשים עומדים על כ    12- צרכי המימון של החברה ל  

בסעיף   כמפורט  החברה,  אשר   21יעדי  לשינויים  מאוד  רגישה  זו  תחזית  זאת  עם  לעיל. 

לר שונים,  מפיצים  עם  החברה  התקשרות  ובכללם  זה  במסמך  היתר,  בין  בות  מפורטים, 

מקדמות ומסירות בהקשר זה, התקדמות פיתוח המוצרים הנוספים של החברה )לרבות  

האצת  מלאים,  מכירות,  צוות  הגדלת  )לרבות  חדשים  לשווקים  חדירה  במו"פ(,  השקעה 

תהליך המיתוג והתקשרות עם מפיצים מקומיים( וכך הלאה. לעניין זה צרכי המימון של 

ו מטה( כאמור בהתאם להתפתחויות שונות. כך החברה עשויים להשתנות )כלפי מעלה א 

למשל המשך משבר הקורונה עשוי להוביל לעיכובים באספקת מוצרי החברה ולהאט את  

נוספים. מנגד, מסירה של   מימון  לצרכי  עלול להוביל  קצב המכירות/מסירות, דבר אשר 

וישפיע    2022כלים בפועל עשוי לייצר תזרים שייתכן ואף יהיה משמעותי לקראת סוף שנת 

 רבות על צרכי המימון של החברה 

פעילותה, וביחס לאפשרות הגעה לשלבים מסחריים ראשוניים    למימון  ביחסה  החבר  הערכות

מידע צופה פני עתיד, כהגדרת   בבחינתומכירת כלים ראשוניים במהלך השנה הקרובה הינן  

מתואר להלן , לרבות  המונח בחוק ניירות ערך. אין כל ודאות כי הערכות אלה תתממשנה כפי ש

בהם   הראשונים  בשלבים  בהתחשב  במיוחד  וזאת  בכלל,  או  השיווק   מצוימהותית  שלב 

ויתכנו    החברה המסחרי של   ביכולת  ומאחר  אין  והתפתחויות אשר  לצפות    החברהשינויים 

 .אותם

 

 מיסוי .27

  31לדוחות הכספיים של החברה ליום   7ביאור בדבר משטר המס החל על החברה ראו לפרטים 

 . 2020בדצמבר 

 

 תיים ודרכי ניהולםבסיכונים סבי .28

להערכת החברה לא קיימים סיכונים סביבתיים או הוראת דין בנוגע לאיכות הסביבה, אשר יש 

להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על החברה, לרבות על ההשקעות ההוניות, הפעילות  

 התחרותי של החברה.והמעמד  
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 ביטוח .29

 נכון למועד המתאר החברה לא התקשרה בפוליסות ביטוח.

 

 מגבלות ופיקוח על פעולות החברה .30

 מוביליטי -בתחום המיקרו אסדרה .30.1

)ספטמבר   )אשר חשמליים  זעירים  השימוש בכלים  (,  2019על פי דוח משרד התחבורה 

של נפגעים בדרגות פציעה מספר רב  ( גובה  הוא באופן יחסי מהגבוהים בעולםבישראל  

קיימת תופעה רחבה בנוסף    .הן מקרב הרוכבים עצמם והן מקרב הולכי הרגל  –שונות  

ציות לחוקי התנועה המלווה בהעדר תשתיות מתאימות לכלי תחבורה זעירים -של אי

)שבילי אופניים(. בהתאם, קיים צורך בהגברת הסדר התחבורתי הציבורי, תוך יצירת 

 32ח בו ישנה תשתית נפרדת להולכי רגל, רוכבי אופניים וקורקינטים.מרחב עירוני בטו 

התחבורה   הוא  משרד  כי  המיקרוהודיע  בתחום  הנדרשים  האסדרה  צרכי  את  -בוחן 

הנלווים ובאתגרים  זה  בתחום  הטמונים  ביתרונות  בהתחשב  וכי    מוביליות  ימשיך  לו, 

ם לאור ההתפתחויות מתמדת של הצרכים השוני  תוך כדי בחינהו  לפעול לקידום יעדי 

כן  . כמו  לנגד עיניו עומדת בראש ובראשונה בטיחות משתמשי הדרך  כאשר  ,הטכנולוגיות

התחבורה  פועל   ורישוי    האסדרהבמישורי  משרד  רישום  הדרך,  הקצאת  אופן  לשינוי 

הכלים החשמליים כאמצעי תחבורה, הכשרת הרוכבים, שינוי תרבות השימוש בכלים 

 . יפה למשטרה ולרשויות המקומיותאלו ועדכון סמכויות האכ

 

תמצית    2020יולי  חודש  בלענייו זה, באתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים פורסמו  

ארגון הלאומי של מנהלי תחבורה )ה  NACTOארגון  על בסיס מסמך שפרסם  המלצות  

בארה"ב מערכי  (עירונית  ספטמבר  - מיקרו  להסדרת  בחודש  המסמך 2019מוביליות   .

תמצית פרקטיקות מיטביות למנהלים עירוניים בבואם   להוותנועד בין היתר,  שפורסם  

    33.אחרים בעירם מוביליות-קורקינטים חשמליים ומערכי מיקרו עם חברות להתקשר

  2019  שנתמ"(, החל  תקנות התעבורה)"  1961- תקנות התעבורה, התשכ"אפי  -בישראל, על

חשמליים, מותרת רק למי שברשותו רישיון  הרכיבה על קורקינט חשמלי או אופניים  

הרכיבה .  נהיגה, או למי שעבר בהצלחה מבחן תיאוריה רגיל, או בחינה ייעודית לרכיבה

קורקי  חשמלי  על  מגיל    ה ותר הנט  ובהן    ומעלה  16רק  נוספות  שונות  מגבלות  והוטלו 

 איסור לרכוב על מדרכות.

 

מיקרו רכבי  )ובהם  חשמליים  רכבים  הראשונים   מוביליטי(-אסדרת  בשלביה  עודנה 

כך למשל   על   –בישראל.  ביטוח  עריכת  חובת  של  קיומה  בהירות בשאלת  חוסר  קיים 

בסוגיות  שדנו  דין  פסקי  מספר  ניתנו  האחרונות  ובשנים  חשמלי,  זעיר  בכלי  הנוהגים 

 הנוגעות לכך ובכלל זה אגב השאלה האם אופניים חשמליים הם בגדר רכב מנועי.  

 
 . 31דוח משרד התחבורה, לעיל ה"ש , בעמ'  32
33  research_202007_reg/https://www.gov.il/he/departments/publications/reports 

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/research_202007_reg
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או אשר  מדינות  המגמה ישנן  את  ולנהל  להכיל  שאיפה  מתוך  נוקשה  רגולציה  כפות 

דנמרק, מוביליים, ובהיעדר תשתיות הולמות. ב-הגוברת של השימוש באמצעים מיקרו 

כלים רשאים   200ורק    3,000-ל בעיר הבירה קופנהגן  הוגבל מספר הקורקינטים  למשל,  

ורקינטים, בין השאר, נובעת בעיקר מהפיכתם של הקכגון זו    . מדיניותלפעול במרכז העיר

ייעודיים, תמרורים,  שבילים  הכולל  מענה תשתיתי  בהיעדר  ובטיחותי  סביבתי  למפגע 

 עמדות חניה וכו'. 

אוגוסט  בחודש  בדרכים  לבטיחות  הרשות  של  המחקר  חטיבת  שפרסמה  מחקר  פי  על 

כניסתם של קורקינטים חשמליים שיתופיים ופרטיים למערך התחבורה, יוצרת   202034

לקובעי  אתגרים ערים  חדשים  ומתכנני  כאשר  מדיניות  קורקינטים ,  רוכבי  מעורבות 

 בארץ ובעולם.   היא תופעה שהולכת ומתרחבתדרכים חשמליים בתאונות 

כי   צוין  האמור  המחקר  במספר במסגרת  משמעותית  עליה  חלה  האחרונות  בשנים 

למרות  . לפיכך,  קורקינטים חשמלייםים  מעורבדרכים שבהן  תאונות  בהפצועים קשה  

לתת את הדעת   גובר הצורךהפופולריות והיתרונות הרבים המיוחסים לכלי תחבורה זה,  

הסיכון הקשורים אליו, בכדי לפתח מדיניות מתאימה להסדרת שילובו במערכי    על גורמי

י  עידוד השימוש בכלפי מסקנות המחקר,  -על ישראל בשנים הבאות.    התחבורה של ערי

זעירים חייתחבורה  ווידוא ,  להם  מתאימות  תשתיות  הרחבת  הסדרתם,  תוך  להיות  ב 

 לשמור על בטיחות הרוכבים. ק, מתוך מטרה הציות לחו

 

 תקינה בישראל  .30.2

כאמור, תקנות התעבורה כוללות הוראות ותנאים לשימוש ברכבים ממונעים חשמליים 

מיקרו ברכבים  זה  חשמלי,  - ובכלל  קורקינט  דוגמת  אופניים ,  תקולנועי מוביליים 

חשמליים, סגווי והוברבורד ובכלל זה, כוללות תקנות התעבורה הוראות לעניין מגבלות 

  35קנים הישראלי וכו'. מהירות, עמידה בתקן הישראלי של מכון הת

 

 

 הסכמים מהותיים והסכמי שיתוף פעולה אסטרטגיים  .31

  שהינו   שלישי  צד  עם   מחייב   לא  הבנות   במזכר  החברה  התקשרה  2020  אוקטובר   בחודש .31.1

  לידי   הבשיל   לא  אשר"(  ץהמפי: ""ק זהבס)  בישראל  רכב  כלי  של  מוביל  יבואן  מקבוצת

  ה פנ   ץ המפי  2021  אוקטובר   בחודש.  הסופי  ההסכם  תנאי   לעניין  דעות   חילוקי  נוכח   הסכם

המתאר, הצדדים   למועד  נכוןלחברה לשם חידוש ההתקשרות וניהול מו"מ להסכם סופי.  

ומתן   משא  סופי.    לענייןמנהלים  הסכם  לעניין  המסחריים  התנאים  כלל  כל    איןקביעת 

 . מחייב הסכם  לכדי  יבשילהצדדים  בין ודאות כי המשא ומתן 

 

 
, ג' סורוקר, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  נתונים, גורמי סיכון וכיווני פעולה"  –"קורקינטים חשמליים  ראו    34

 )הרלב"ד(, בקישור: 
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/202008_electric_scooters_review/he/reports_202008_electric_sc

ooters_review.pdf 
 ראו טבלת ריכוז הוראות התקנות והמגבלות האמורות כפי שפורסמה באתר הרשות לבטיחות בדרכים:   35

https://www.gov.il/BlobFolder/news/20190704_legal/he/news_20190704_legal_1.jpg 

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/202008_electric_scooters_review/he/reports_202008_electric_scooters_review.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/202008_electric_scooters_review/he/reports_202008_electric_scooters_review.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/news/20190704_legal/he/news_20190704_legal_1.jpg
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 גו.די.אם רכישת מניות החברה על ידי הסכם  .31.2

  על פיו   "(הסכם המיזוג)להלן: "  גו.די.אם  התקשרה החברה בהסכם עם  2021ביוני    20ביום  

המתלים התנאים  להתקיימות  ובכפוף  ההסכם  נשוא  העסקה  השלמת  תרכוש ,  במועד 

ת  , אשר תהוונה מיד לאחר השלמהחברה , באופן ישיר מבעלי מניות  החברהמניות  גו.די.אם  

)בדילול    החברה מהון המניות המונפק והנפרע של  (  75%)  אחוזים  העסקה שבעים וחמישה 

, אשר מיד לאחר  החברהלבעלי מניות   גו.די.אםמלא( וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של  

גו.די.אם. מההון המונפק והנפרע של    65%  שישים וחמישה אחוזים  השלמת העסקה תהוונה

שככל   כך  גו.די.אםכפוף להתקיימות אבני דרך שנקבעו בהסכם יוקצו מניות נוספות של  ב

  75%אשר תהוונה    גו.די.אםיוקצו מניות רגילות של    ך הכל בס  שהמניות הנוספות ימומשו,

, מיד לאחר השלמת העסקה. התחייבות הצדדים גו.די.אםמהון המניות המונפק והנפרע של  

ומותני  כפופה  העסקה  בכך להשלמת  ובנוסף  בהסכם,  הקבועים  המתלים  בתנאים  ת 

הנאותות שיבוצעו על )האחד למשנה- שתוצאות בדיקות  לשביעות    תהיינה(  וידי הצדדים 

 .רצונם

 :עיקריו של ההסכם יתוארו בתמצית להלן

שהצהירו    של החברהוהחברה, בעלי מניות    גו.די.אםבנוסף ל  –הצדדים להסכם   .31.2.1

בכ מחזיקים  של    מהון  83%-שהם  והנפרע  המונפק  צד    החברההמניות  הינם 

אשר יצטרף    החברהוכן כל בעל מניות נוסף של  , וןלהסכם, ובהם מר יניב חבר 

 "(. החברה מניות  בעלי)" ויחתום על ההסכם עד למועד ההשלמה 

התנאים המתלים  כאמור, במועד ההשלמה )ובכפוף למילוי כל    –מתווה העסקה   .31.2.2

, באופן ישיר מבעלי מניות  החברהאת מניות    גו.די.אםתרכוש    ,הקבועים בהסכם(

( מהון  75%שבעים וחמישה )    , אשר תהוונה מיד לאחר השלמת העסקההחברה

והנפרע של   כנגד הקצאת מניות  החברה המניות המונפק  וזאת    )בדילול מלא(, 

לאחר השלמת העסקה יהוו    , אשר מידהחברהרגילות של החברה לבעלי מניות  

 (. )ללא תמורה במזומן גו.די.אםוהנפרע של  מההון המונפק  65%

 

זכויות    החברה, יוקצו לבעלי מניות  החברהבנוסף, כחלק מהתמורה בגין מניות  

, בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטות  גו.די.אם  להקצאת מניות נוספות של

 : שפורטו בהסכם, כדלהלן יםלהלן, ללא תמורה נוספת, ובהתאם ובכפוף לתנא

 

של   .א המצטבר  המכירות  שהיקף  חתימת  החברככל  שממועד  בתקופה  ה 

  500ממועד ההשלמה יעמוד על לפחות    חודשים  18ההסכם ועד לחלוף  

מכירתם אשר  כאלו  בתנאים  ימכרו  אשר  קורקינטים  בהתאם  , יחידות 

ה  הכנס   גו.די.אם, תניב ל גו.די.אםלאישור שיתקבל מאת רו"ח המבקר של  

דולר מיליון  על  מניות    גו.די.אםארה"ב,    העולה  לבעלי  ,  החברהתקצה 

כזו שתקנה    בכמות  גו.די.אםבחלוקה ביניהם, מניות רגילות נוספות של  

של    5%להם   המונפק  המניות  לאחר    גו.די.אםמהון  מיד  מלא(  )בדילול 

 ת העסקה. השלמ
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)ובלבד שמועד תחילתם לא    החברהככל שהיקף ההכנסות המצטברות של   .ב

השלמת ממועד  מוקדם  לאחר    יהיה  יהיה  לא  סופי  ומועד  העסקה 

מיליון דולר    5( יעמוד על  החברהושההכנסות ינבעו מפעילות    31.12.2026

יעמוד על    החברהארה"ב, או לחלופין, ככל והיקף המכירות המצטבר של 

,  החברהתקצה לבעלי מניות    גו.די.אם פרי פיתוחה,    אופנועים  50סך של  

פרו ביניהם  רגילות-בחלוקה  בכמות    גו.די.אםנוספות של    ראטה, מניות 

)בדילול מלא(    גו.די.אםמהון המניות המונפק של    5%כזו שתקנה להם  

 .לאחר השלמת העסקה מיד

  ערב  החברהכל אחד מבין בעלי מניות  -החברה אופציה לרכישת יתרת מניות  .31.2.3

אופציה לרכישת כל הון המניות המונפק של    גו.די.אםהשלמת העסקה יעניק ל

, קרי מניות  גו.די.אםל  שבבעלותו ואשר לא עבר במסגרת השלמתההחברה  

מ  החברה פחות  לא  ההשלמה  במועד  תהוונה,  מהון    25%ועד    22%- אשר 

)בדילול מלא( במחיר מימוש לכל כתב אופציה המשקף    החברה  המניות של

של    החברה, קרי, שווי  25%- ה)למלוא    מיליון דולר לאופציות  50-שווי עד ל

ידי    200 על  האופציה  שתמומש  שככל  כך  דולר(  תחזיק    ,גו.די.אםמיליון 

ומזכויות    החברהמהונה המונפק של    100%ועד    97%  -פחות מבלא    גו.די.אם 

מיליון דולר ארה"ב    45דילול מלא בתמורה בסך כולל שבין  ב  חברהההצבעה ב

תהא ניתנת    .די.אםגו האופציה ל  (.100%)  מיליון דולר ארה"ב  50  -( לעד ל 90%)

של   בתקופה  עת  בכל  ידה  על  ממוע   15למימוש    העסקה   השלמת  דחודשים 

 .האמורה התקופה בתום ותפקע

 המתלים   התנאים .31.2.4

תנאים   להתקיימות  כפופות  העסקה  את  להשלים  הצדדים  התחייבויות 

, ובהם תנאים שעיקרם יתואר בתמצית  2021  בדצמבר  31מתלים, עד ליום  

 להלן: 

האחד   .א הצדדים,  של  נאותות  בדיקות  השלמת  על  הצדדים  הודעת 

על השלמת בדיקות    גו.די.אםהודעת    למשנהו, לשביעות רצונם כאשר

לשביעות רצונה תימסר בתוך    חברהל  די.אםגו.הנאותות אשר תערוך  

ש  14 לאחר  עסקים  ל  החברהימי  המסמכים    גו.די.אםתגיש  כל  את 

האסיפה זימון  דוח  לצורך  מתאר    ,הנדרשים  )ובהם  להלן  כהגדרתו 

 ; (כספיים ודוחות

  החברה מהון מניות    97%- אשר יחזיקו בלא פחות מ  החברהבעלי מניות   .ב

ל  יעניקו  העסקה,  השלמת  ערב  מלא(  בלתי    ו.די.אם ג)בדילול  אופציה 

יוותר בבעלותם  י ש  של החברה  הון המניות המונפק  חוזרת לרכישת כל

 (. לעיל  31.2.3לאחר השלמת העסקה )ראו גם האמור בסעיף 

אורגני   .ג אורגני    החברהאישור  ולעסקאות    ו.די.אםגואישור  לעסקה 

העסקה כפופה, בין היתר, לאישור    הכרוכות בה; לעניין זה יובהר, כי

  אשר תזומן כנדרש על פי דין ובכלל זה על   ו.די.אםגאסיפת בעלי מניות  

ערך  ניירות  רשומה(  פי תקנות  בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית    )הצעה 



38 
 

זימון  "(  פרטית  הצעה  תקנות)"  2000  –תש"ס   דוח  במסגרת  כאשר 

  כנדרש על החברה  האסיפה האמורה יצורפו מתאר ודוחות כספיים של  

 "(; האסיפהזימון  דוחפי תקנות הצעה פרטית )"

בעלי .ד של  רצונם  לשביעות  בנוסח  מס  רולינג    החברה מניות    קבלת 

 החברה; ומחזיקי כתבי האופציה של  

הבורקבלת   .ה בע"מאישור  אביב  בתל  ערך  לניירות  "(, הבורסה)"  סה 

מניות   לבעלי  המוקצות  המניות  של  למסחר  ושל    החברהלרישומן 

 הזכויות לבעלי מניות החברה; המניות שינבעו ממימוש

  פי הדין וכן אישורי -כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים על קבלת   .ו

יין וככל  , לפי הענו.די.אםולגצדדים שלישיים לשינוי השליטה בחברה  

הסכמתו של כל צד שלישי אשר    שאלה נדרשים, וכן קבלת אישורו ו/או 

  פי כל דין ו/או הסכם לשם השלמתה -אישורו ו/או הסכמתו נדרשים על

 של העסקה; 

ממעריך שווי בלי תלוי, אשר תנקוב שווי    החברהקבלת הערכת שווי של   .ז

 ; ש"חמיליון  100 של לפחות לחברה

ערב השלמת העסקה ההון העצמי של  קבלת   .ח כי  שווה    החברה אישור 

 ; "חשמיליון   8של  ו/או עולה על סך

שווה    .די.אםגואישור כי ערב השלמת העסקה ההון העצמי של  קבלת   .ט

עולה על סך של     .די.אם גווכי סך המזומן בקופת  "ח  שמיליון    8ו/או 

שישולמו    מיליון ש"ח )נטו( )בנוסף להוצאות העסקה  8-שווה או גבוה מ

 (. העסקה שתושלם ככל, ידי כל אחד מהצדדים-על

יתקיימו   לא  ליום  אם  עד  בהסכם,  הקבועים  המתלים  התנאים  כל 

הצדדים  31.12.2021 לזכות  המועד    בכפוף  הארכת  על  במשותף,  להסכים, 

של    "(, יפקע תוקפו הנדחה   המועדהאחרון להתקיימות התנאים המתלים )"

 בקשר עם כך. מהצדדים תהא טענה כלפי משנהוההסכם מבלי שלמי 

העסקה .31.2.5 השלמת  במועד  שתבוצענה    -  פעולות  פעולות  נקבעו  ההסכם  פי  על 

ל  כאשר יצוין כי במסגרת אישור האסיפה הכללית ש במעמד השלמת העסקה

וביצוע העסקה, תאושר    שתזומן לצורך אישור ההתקשרות בהסכם   ו.די.אםג

דירקטוריון   החלפת  ידי  ב  ו.די.אםג גם  על  יומלץ  אשר  ,  החברהדירקטוריון 

של    למעט החיצוניים  במועד  ו.די.אםגהדירקטורים  לתוקפה  שתיכנס   ,

ההסכם  במסגרת  כי  יובהר,  על  ההשלמה.  כי  -הוסכם  הצדדים    כל   אין ידי 

חזרת ניירות הערך  ההממוזגת תעמוד בתנאים ל   ו.די.אם שג בנוגע לכך    וודאות

של למסחר    ו.די.אםגשל   הראשית  מהווה  הבורסה  ברשימה  לא  הדבר  וכי   ,

 תנאי להשלמת העסקה. 

הדדי .31.2.6 לשיפוי והתחייבויות  לשפות    -  ת  התחייבו  הצדדים  להסכם,  בהתאם 

ש"ח, בגין הפסד או נזק    500,000כולל ומצטבר של    האחד את השני, עד לסכום

של הצד המפר המפורטים    אשר ייגמרו כתוצאה: )א( מהיות אילו מהמצגים

או   )ב(בהסכם, מטעה  באופן מהותי;  לא שלם  או  מדויק  לא  או  נכון    בלתי 

מהפרת התחייבויות הצד המפר מכוח ההסכם; )ג( תביעות שיוגשו ו/או הוגשו  
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שעילתן המפר  הצד  בעלי    כנגד  של  טענות  לרבות  ההשלמה,  למועד  קודמת 

ההסכם, השיפוי יוענק בדרך    פי-מניות הצד המפר ו/או עובדי הצד המפר. על

מני הקצאת  הנזק של  את  שתנטרל  בכמות  הנפגע  לצד  המפר  הצד  של    ות 

 הכלכלי שנגרם לצד הנפגע. 

במהלך התקופה שממועד חתימת ההסכם ועד    –  התנהלות בתקופת הביניים  .31.2.7

)או העסקה  השלמת  התנהלות    למועד  על  שונות  הוראות  יחולו  ביטולה( 

ס  רשאית לגיי  החברה  הצדדים, ובכללן נקבעו מגבלות שונות, כאשר הוסכם כי

הון בתמורה לניירות ערך עד למועד פרסום דוח זימון האסיפה, בכפוף לכך  

מיליון    100- במסגרת כל גיוס הון כאמור לא יהא נמוך מ  החברה מניות  ששווי

 י הכסף(.נ)לפ  ש"ח

המיזוג 2021  בנובמבר  8ביום   .31.2.8 להסכם  תיקון/הבהרה  על  חתמו  הצדדים   ,  

" להסכם )להלן:  להבהיר  "(התוספת  מנת  על  זאת  התנהלות,  אופן    ם את 

 בנושאים הבאים: 

,  31.2.7החברה תהיה רשאית לגייס הון, כאמור בסעיף    -חברהל גיוס הון   .א

של גו.די.אם לאישור העסקה    עד לשבוע לפני מועד כינוס האסיפה הכללית

תוך שהיא מתחייבת לעדכן את גו.די.אם בעת הליך    ,על פי הסכם המיזוג

  בגיוס האמור  לא יהיהבכדי  , בין היתר,  על פי הוראות שונות  הגיוס ולפעול

 בכדי לסכל את השלמת העסקה.

גו.די.אם .ב של  הון  למועד    גו.די.אם  -גיוס  עד  זמן  בכל  הון  לגייס  רשאית 

יעשה באופן שלא    כאמורהשלמת המיזוג, בין היתר, בכפוף לכך שכל גיוס  

 בתוספת להסכם. , כפי שפורט יסכל ו/או עלול לסכל את השלמת העסקה

עד לשבוע  בכפוף ובנוסף להוראות תקנון החברה,   -החברה   מניות  מכירת .ג

פי   על  גו.די.אם לאישור העסקה  כינוס האסיפה הכללית של  לפני מועד 

  ע"י בעלי מניות החברה   נקבע כי כל מכירת מניות בחברה   הסכם המיזוג, 

  החברה )א( שווי  ובכפוף לכך ש:    תהיה כפופה לאישור מראש של גו.די.אם

; )ב(  ש"חמיליון    150- עסקה פרטית במניות לא יהא נמוך מבמסגרת כל  

רוכש   על  יחול  שההסכם  כך  המיזוג  להסכם  כצד  יצטרף  המניות  רוכש 

ו המתחייבים;  בשינויים  תעשה    -המניות  במניות  הפרטית  העסקה  )ג( 

באופן אשר למיטב ידיעת בעל מניות מיה לא יסכל ו/או עלול לסכל את  

המיזוג עסקת  כהשלמת  והכל  להסכם,  בתוספת  שפורט  זה    .פי  לעניין 

)אופציות    העסקאות  התוספת להסכם לא תחול על  הובהר בין הצדדים כי

   לאישור נוסף.  שלעיל, לגביהם לא יידר 4בסעיף  המתוארות  לרכישה(

 

 

 סיני מוביל   מפעלייצור עם  הסכם .31.3

  "ע לני  בבורסה  נסחר  אשר  מוביל  סיני   יצרן  עם  התקשרה  החברה,  2021בספטמבר    6  ביום

בשנג'ן.  להערכת החברה, היצרן הסיני עתיד לספק את כלל דרישות הייצור של החברה 

הסכם ההתקשרות כולל, בין היתר, את המרכיבים   בהתאם לתוכנית האסטרטגית שלה.

בייצור, )ב( אחריות של היצרן על עמידה בתקנים    לעניין פגםהבאים: )א( אחריות של היצרן  
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ים, )ג( זכות של החברה להציב מפקח באתר היצרן, )ד( בעלות מלאה בכל  סינים ובינלאומי 

קניין רוחני, וכן בעלות של החברה בכל תבניות הייצור יחד עם הזכות המפורשת להעביר  

את תבניות הייצור ממקומם בכל עת, מה שיקל על מעבר ליצרן אחר בעתיד במידת והחברה 

 תרצה בכך.

 

 בחברה הסכמי השקעה  .31.4

בהון   .א שבוצעו  השקעות  אודות  הגיוס    החברהלפרטים  ועד  בסבבי  הקמתה  ממועד 

 . לעיל  6 , ראו סעיף מתארלמועד ה

מעת  , כפי שתוקן  הסכםהתקשרו החברה ושותפות מימו ב  2021בפברואר    25ביום   .ב

תשקיע  )שותפות מוגבלת בשליטת מר יניב חברון(  מימו  לפיו    ,לעת בהסכמת הצדדים

)ימ   6  החברה בהון   ש"ח  "בהתאמה  זה   בסעיףליון  סכום  "  -ו"  ההשקעה  הסכם: 

מסוג  ההשקעה מנגנון  באמצעות   )"SAFE  .  מימוההשקעה,    להסכםבהתאם  

  להלן "(.  מועד ההשקעה)להלן: "  2021באוקטובר  העבירה את מלוא סכום ההשקעה  

 הקבוע בהסכם ההשקעה:  SAFE -התנאים העיקריים של מנגנון ה

גיוס  .1 בסבב  התקופה    -  המרה  שבמהלך  ההשקעה   שלאחר ככל  סכום    העברת 

תשלים סבב גיוס הון של מיליון    החברה וטרם סיום או פקיעת הסכם ההשקעה,  

ומעלה   "  החברהבש"ח  השקעה)להלן:  תתבצעסבב  אזי  סכום    "(,  של  המרה 

למניות   פי אח  החברהההשקעה  ה  תעל  את    מימול  תקנהאשר    חלופותמשתי 

 :חברהבאחוז ההחזקה הגבוה ביותר  

 ליון ש"ח. ימ 120של  חברההמרה של סכום ההשקעה על פי שווי  .א

 המשתקף מסבב הגיוס.    חברההמרה של סכום ההשקעה על פי שווי  .ב

זכאית לזכויות הצמודות למניות המוקצות במסגרת סבב    תהאמימו  מובהר, כי  

 ההשקעה, למעט זכויות ספציפיות שניתנו למשקיע כזה או אחר.  

לציבור .2 הנפקה  או  שליטה  שינוי  בעת  התקופה  אם    –  המרה  שלאחר  במהלך 

  חברה ב, יתבצע  וטרם סיום או פקיעת הסכם ההשקעה  העברת סכום ההשקעה

"(, אזי תתבצע המרה  אירוע הנזלה שינוי שליטה ו/או הנפקה לציבור )להלן: "

למניות   פי אח  החברהשל סכום ההשקעה  ה   תעל  אשר    הבאות  חלופותמשתי 

 : חברהבאת אחוז ההחזקה הגבוה ביותר  תקנה למימו 

 ליון ש"ח. ימ 120של  חברההמרה של סכום ההשקעה על פי שווי  .א

 המשתקף מאירוע ההנזלה.   חברהשווי המרה של סכום ההשקעה על פי  .ב

פעולות    פר פעולה או מס (i)  -  משמעועל פי הסכם ההשקעה  "  שינוי שליטה"

מעל   בעקבותיהן  של    50%אשר  המונפק  המניות  ל  החברהמהון    צדמועברים 

( כל מיזוג או קונסולידציה של  iiשלישי,  )החברה(   ,iii  או זכות  ( מכירה, מתן 

  החברה  מבחינה מהותית/כלכלית מכירה של כל נכסי דיספוזיציה אשר מהוות  

( הענקה של רישיון בלעדי לעניין שימוש בכל )או  iv)או חלק מהותי מהם(, או )

על מנת להוות מבחינה    החברהחלק מהותי( מהקניין הרוחני של   בו  יש  אשר 

 .   החברהמהותית/כלכלית מכירה של נכסי 



41 
 

)א( מצב דברים בו ניירות    -  " על פי הסכם ההשקעה משמעההנפקה לציבור"

נרשמות למסחר בבורסה בארץ או בחו"ל; או )ב( מצב דברים  החברההערך של 

מהון המניות   50%מתקשרת בעסקה עם תאגיד מדווח, לפיה לפחות  החברהבו 

מוקצות לתאגיד המדווח או שמרבית נכסיה )מעל    החברההמונפק והנפרע של  

 ( מועברות לתאגיד המדווח. 50%

פירעון  אירוע   .3 זה  אם    –חדלות  מונח  )כהגדרת  פירעון  חדלות  אירוע  יתרחש 

פג או   לפני שהסכם ההשקעה  אזי    פקע,  SAFE-שמנגנון הבהסכם ההשקעה( 

ל  מימולתשלם    החברה המגיע  ההשקעה  סכום  חדלות    האת  אירוע  במועד 

נכסי   של  אחרת  חלוקה  לכל  ובעדיפות  לפני  יבוצע  כאמור  התשלום  הפירעון. 

לא    חברהשל ח בעלותם במניות כאמור. אם וככל  ו לבעלי מניותיה מכ   החברה

הניתנים    החברהכלל הנכסים של  יהיו די מקורות לצורך תשלום כאמור, אזי  

החל,   לדין  בכפוף  משקיעים לחלוקה,  בין  משקיעים    יחולקו  עוד  שהיו  )ככל 

 . חברהב( פרו ראטה לפי סכום ההשקעה שלהם Safeשביצעו השקעות 

  לא חודשים מיום חתימת הסכם ההשקעה    24לאחר  אם    –  המרה אופציונאלית .4

לבחור    תעמוד הזכות  מימו, להחברהתבוצע המרה של סכום ההשקעה למניות  

(i)    מיליון    50של    חברה על פי שווי    החברהלהמיר את סכום ההשקעה למניות

של    ש"ח ביותר  הבכירות  למניות  הצמודים  התנאים  פי  )החברהועל  או   ,ii  )

 רעון.  ילמשוך חזרה את סכום ההשקעה על פי המנגנון הקבוע באירוע חדלות פ

 

 החברהותקנון  מייסדים הסכם .31.5

י  –מייסדיה  ו  החברה  והתקשר  2020באוגוסט    16ביום   מניות קלדרון    צחקמר  ובעל 

"  36נוסף  זה:  בסעיף  יחדיו  בחודש   "(המייסדים)להלן  תוקן  אשר  מייסדים  בהסכם 

 . "(המייסדים הסכם)בסעיף זה: "  2020ספטמבר 

המייסדים  על התחייבו  המייסדים  הסכם  היתר,פי  בין  השוטף   ,  לתפעולה  לתרום 

 החברה ממניות    50%נקבע כי כל בעל מניות המחזיק לפחות    כן  .החברהולפיתוחה של  

 . החברה  לדירקטוריוןדירקטורים    שני, יהיה זכאי למנות  נוסף  לבד או יחד עם בעל מניות

האסיפה כי  מניות    נקבע  ולהקצאת  משקיעים  לגיוס  סמכותה  את  תאציל  הכללית 

לדירקטוריון   הנפקת   נקבעבנוסף,  .  החברהלמשקיעים  ו/או  השקעה  סבבי  לצורך  כי 

 . החברה, תפעל החברה בהתאם לתקנון  החברה  ו/או מיזוג  ( IPOהחברה בבורסה )   מניות 

, פטנטים ,  יוצרים  תזכויו  לרבות,  הרוחני  הקניין  זכויות  כל  כי  קובע  המייסדים  הסכם

  . החברה   של  והמלא  הבלעדי  קניינה   הינם  חסוי   ומידע  מסחריים  סודות,  מסחר  סימני 

 . החברהכלפי   שידול- , בין היתר, גם לסודיות ולאיהתחייבובנוסף, המייסדים 

 
החברה  מהון המניות המונפק והנפרע של    %12.6-למועד זה לאור הליך רכישה חוזרת בעל המניות הנוסף מחזיק כ  36

 להלן. 31.2.1 ומזכויות ההצבעה בה. לפרטים נוספים ראו סעיף 
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יצוין כי בהתאם להסכם המייסדים, המייסדים התקשרו בהסכמי העסקה עם החברה 

וחתמו על כתב התחייבות הכולל, בין היתר, הוראות לעניין המחאת כלל זכויות הקניין  

   הרוחני לחברה, סודיות ואי תחרות. 

בעלי המניות  אסיפת  ר  וש יאאשר נקבע עם הקמת החברה, כפי שתוקן ב  החברהתקנון  

 מקובלות הוראות "( כולל החברהתקנון )"  25.2.2021וביום  13.9.2020יום בברה של הח

מכירה, המחאה, שעבוד, הסבה, ויתור או כל דרך על דרך  לעניין העברת מניות, לרבות  

 החברה ב. נקבע, בין היתר כי העברת המניות  החברהאחרת שתוצאתה העברת זכויות  

שלישי  לצד  מניות  העברת  לאשר  לסרב  הרשאי  הדירקטוריון  לאישור  כפופה  תהיה 

נעבר   מטעמים סבירים ו/או  דין  )למעט בקשר העברה מכח  פי שיקול דעתו המלא  על 

 .  מותר(

 :  ובכלל זה  החברה נקבעו מגבלות על עבירות מניות

עד למועד הנפקת  ו  לאישור דירקטוריון החברה  בכפוף  לפיו  –זכות סירוב ראשון   .א

, כולן או  חברהבהמניות של החברה לציבור, בעל מניה לא ימכור ולא יעביר מניותיו  

מקצתן, למעט לנעבריו המורשים, לפני שהציע אותן תחילה למכירה בהודעה בכתב  

ת  , ולהם תהיה זכו החברהאו יותר מהון המניות של    50%-לכל בעל מניות המחזיק ב

 סירוב ראשונה לרכוש את המניות באותם התנאים.

)סעיף    מכח  העברה .ב מכוח    -לחוק החברות(   300דין  כל מי שזכאי למניות החברה 

עיזבון, מפרק ונאמן בפשיטת    הדין, לרבות יורש, אפוטרופוס, מבצע צוואה, מנהל 

  זכאי לחברה או לבעלי המניות האחרים בדרך   רגל חייב להציע את המניות להן הוא 

ההוגן, כפי שיוסכם בין הצדדים, ובהעדר    , וזאת בתמורה לשוויין בתקנוןהקבועה  

החברה לבקשת  משפט  בית  שיכריע  כפי  או    הסכמה,  האחרים  המניות  בעלי  או 

 .הזוכה, לפי העניין

לפיו כל עוד לא נרשמו ניירות הערך של החברה למסחר    –"  Bring Alongמנגון " .א

של   המניות  בעלי  אם  בלפחות    החברהבבורסה,  המניות    75%המחזיקים  מהון 

של   זה)  החברההמוקצה  "בסעיף  לצד  צעיםיהנ:  מניותיהם  את  למכור  יבקשו   )"

שלישי והצד השלישי יתנה את הרכישה ברכישת כל הון המניות המונפק של החברה  

להצטרף    החברה זכאים לדרוש משאר בעלי המניות של    הניצעיםפחות(, יהיו    )ולא

 למכירה, על פי אותם תנאים. 

החלטות בנושאים הבאים: שינוי בתחום עיסוקה קובע רוב מיוחד לקבלת    החברהתקנון  

של החברה; שינוי תקנון החברה; שעבוד נכסי החברה; כל עסקה עם בעל עניין בחברה 

 .  (בחוק ניירות ערך )כהגדרת מונח זה 

 

 הליכים משפטיים  .32

לעיל( בתפקיד   36הערת שוליים  ראו  עם הקמת החברה, הועסק בה בעל המניות הנוסף ) .32.1

שלחה החברה לבעל המניות הנוסף זימון להליך שימוע    27.12.2020המעצב הראשי. ביום  

, כך שהציג מצגי שווא לחברה בכל הנוגע ליכולותיו   בשלטרם סיום העסקתו בחברה,  
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וידיעותיו את    כישוריו  ואת חובווהפר  החברה  כלפי  שלו  המיוחדות  האמון  ת 

 לפעול בשקידה הראויה לקידום פעילות החברה ולהצלחתה.  והתחייבויותי 

בטרם 29.12.2020ביום   התראה  מכתב  הנוסף  המניות  בעל  שלח  השימוע,  טרם  עוד   ,

נקיטת הליכים לחברה ולמר יצחק קלדרון, בעל מניות ומייסד בחברה המשמש גם כיו"ר 

לעניין    הדירקטוריון. לרבות  שונות,  טענות  הנוסף  המניות  בעל  טען  המכתב  במסגרת 

היותו של הליך השימוע בניגוד לדין ולהסכם המייסדים. עוד טען בעל המניות הנוסף 

במכתב זה, כי עד לבירור העניין החברה אינה רשאית לעשות שימוש בתכנון ובעיצוב של 

החברה   המייסדים.  הסכם  לפי  פיתח  שלטענתו  כי  הכלי  הנוסף  המניות  לבעל  השיבה 

 השימוע יערך כסדרו, ובאותו המועד לא הגיבה לגופן של הטענות. 

הליך   29.12.2020ביום   תום  עם  החברה.  במשרדי  שימוע  הנוסף  המניות  לבעל  נערך 

 הודעה מנומקת בדבר פיטוריו.   21.1.2021השימוע, נשלחה לבעל המניות הנוסף ביום 

מכתב לבעל המניות הנוסף, במסגרתו דחתה את הטענות   שלחה החברה  26.1.2021ביום  

. במכתב ציינה החברה, בין היתר, כי טענת בעל המניות  29.12.2020שעלו במכתבו מיום 

הנוסף לעניין זכות השימוש בתכנון ובעיצוב הכלי מופרכת ומשוללת כל בסיס, שכן מלוא 

ב התחייבות מפורש עליו חתם זכויות הקניין הרוחני מוקנות לחברה, בין היתר, על פי כת

    בעל המניות הנוסף.

הסכם  להוראות  ובהתאם  הנוסף  המניות  בעל  של  העסקתו  סיום  נסיבות  רקע  על 

החליט דירקטוריון החברה להמליץ לאסיפה הכללית של   28.1.2021המייסדים, ביום  

 ממניותיו של בעל המניות הנוסף בחברה  70%החברה לפעול לביצוע רכישה חוזרת של  

" בהתאמה:  )להלן  הנקוב  לערכן  החוזרתבתמורה  והרכישה  החוזרות"- "  "(. המניות 

 302במועד קבלת ההחלטה האמורה החברה לא עמדה במבחני החלוקה הקבועים בסעיף  

לחוק החברות ולפיכך, בהתאם להוראות הסכם המייסדים, מר קלדרון הוא זה שהיה  

, 28.1.2021טוריון החברה ביום  שזכאי לממש את הרכישה החוזרת. עוד החליט דירק

להמליץ לאסיפה הכללית כי מייד לאחר רכישת המניות החוזרות על ידי מר קלדרון, 

המניות החוזרות יהפכו למניות מסוג נדחות, ויהיו נטולות זכויות למעט הזכות לקבל 

 את ערכן הנקוב במקרה של פירוק החברה.  

מיום   החברה  דירקטוריון  להחלטת  ביום  28.1.2021בהמשך  זימון    31.1.2021,  נשלח 

 לכינוס האסיפה הכללית של החברה.  

, טרם כינוס האסיפה הכללית, שלח בעל המניות הנוסף הודעה לחברה, 3.2.2021ביום  

בה טען, בין היתר, כי לא התקיימו התנאים הקבועים בהסכם המייסדים לביצוע רכישה 

סיון לבצע רכישה חוזרת הינם חסרי  חוזרת, ולפיכך הזימון לאסיפה הכללית וכן כל ני

תוקף משפטי. עוד דרש בעל המניות הנוסף כי רואה החשבון של החברה יציין את עמדתו  

   .הנ"ל של בעל המניות הנוסף בביאור מפורט ומתאים בדוחות הכספיים של החברה

כונסה האסיפה הכללית של החברה ואישרה את ביצוע הרכישה החוזרת,   7.2.2021ביום  

 צעות מר קלדרון.  באמ

הודיעה החברה לבעל המניות    8.2.2021בהתאם להחלטת האסיפה הכללית כאמור, ביום  

 הנוסף על ביצוע הרכישה החוזרת, באמצעות מר קלדרון.  

, 7.7.2021יצוין כי במסגרת כתב הצבעה שנשלח על ידי בעל המניות הנוסף לחברה ביום 

בנו החברה  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  עם  המיזוג,  בקשר  בהסכם  ההתקשרות  שא 
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הצביע בעל המניות הנוסף נגד ההתקשרות בהסכם המיזוג  לעיל,    31.3כהגדרתו בסעיף  

הוסיף פסקה על גבי כתב ההצבעה על פיה הוא שומר על כל הטענות והזכויות שבאו  ו

ניתן להם ביטוי הולם ע"י החברה.  לידי ביטוי בפניות שלו לחברה אשר לטענתנו לא 

 .  ברה דוחה מכל וכל את טענותיו של בעל המניות הנוסףכאמור, הח

מלבד חילופי הטענות בין החברה לבין בעל המניות הנוסף, כמתואר לעיל, החברה אינה צד  .32.2

 להליך משפטי כלשהו.  

 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .33

  במוצרים   ויישומה  הפלטפורמהטכנולוגיית    של  ובמחקר  בפיתוח  להמשיךה  חברה  בכוונת

על    הקורקינט  של  וההפצה  השיווק  הליך  לקידום  במקביל  זאת,  נוספים  ובתחומים המבוסס 

 כמוצר ראשון.  החברההפלטפורמה של 

  2022של שנת    ראשוןהברבעון  בשוק המקומי )ישראל(    השקה  מייעדת  החברה,  המתארלמועד  

הייצור    במקביל, באותו הרבעון.  ארה"ב  –בשוק היעד העיקרי שלה    2022רבעון הרביעי לשנת  בו

 יחידות טרם ההשקה.    1,000וי להתחיל והחברה צופה לספק מעל פ הסדרתי צ

ארה"ב. גודל    ו שהינהחברה מעריכה שתוכל לשמור על מחירים דומים בשוק היעד העיקרי שלה  

תוכל    הגלובאלי   השוק כי  מעריכה  בעשור הקרוב. החברה  דולר  ליותר מטריליון  להגיע  צפוי 

חקלאות תיירות,  צבא,  האבטחה,  במערכי  הן  מפתחת  שהיא  הכלים  את  זעיר  לשלב  שינוע   ,

 אקסטרים ועוד.   עירוני,

שוקי יעד נוספים ו/או אחרים להשקת מוצריה, זאת על רקע מגבלות  יצוין כי החברה בוחנת  

בכמה הסכמי   כך למשל החברה התקשרה  שונים.  מפיצים  של  והצעות  הזדמנויות  הקורונה, 

  פיינדר, זאת בכדי לבחון הזדמנויות עסקיות שונות בשווקים שונים. 

 

. תחת הנחה כי  כלים בשנהאלף    50-80חברות מובילות בעולם הקורקינטים בדרג גבוה מוכרות  

דולר ליחידה )אשר מגלמים להערכת החברה    3,000החברה תצליח לעמוד ביעדי מכירה לפי  

  10  , לדוגמה,בתרחיש שבו החברה תמכוראזי    דולר בממוצע ליחידה(,  2,000- רווח גולמי של כ

)לא כולל    דולר בשנהמיליון    20-כעמוד על  צפוי לעולם הרווח הגולמי  רחבי ה בשנה ביחידות  אלף  

 .(שדרוגים ואחזקההכנסות בגין 

 

שפיתחה   ה  מ שיתבסס על הפלטפור  שלהמתכוונת להאיץ את פיתוח האופנוע הראשון    החברה 

  40בזווית של מעל    TILT-גלגלים ו  4. האופנוע של החברה יפותח על בסיס  2021במהלך שנת  

 יטה ואיזון חדשניות.  חשמלי וישולבו בו מערכות של 100%מעלות. האופנוע יהיה  

 

דו  בעתיד רכב  של  דגם  לפתח  אות-החברה מתכוונת  על  המבוסס  פלטפורמה כאשר   המושבי 

  ARCIMOTO, Canyon, City Transformerהצפי הוא כי מתחרותיה תהיינה  בקטגוריה הזו  

  רנו, סיאט ועוד.יוטה ו טומותגי רכב מובילים שנכנסים לקטגוריה כמו וחברות דומות 

 

הערכות לעניין , ובכלל זה בעניין השגת המטרות והיעדים כמפורט לעילהחברה יצוין, כי הערכות 

יעדי  הערכות לגבי רווחיות גולמית עתידית,  יעדי הכנסות ורווחיות,  עלויות ייצור ומחיר מכירה,  
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  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  בגדר  הינם,  בהגשמת יעדים וכיו"נתח שוק, מועדים ל

למועד זה לרבות בקשר    החברה ידי  -. הערכות אלה מבוססות, בין השאר, על מידע שנאסף עלערך

  כניותותלמצב השוק, פוטנציאל שוק ומוצרים, מצב התחרות וזהות המתחרים ודרכי פעולתם, וכן  

ותחזיות לזמן ארוך. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

ה, כולן או  מכפי שנצפה. הגורמים העשויים להשפיע על כך שההערכות האמורות לא תתממשנ

על    וחלקן, או שתתממשנה באופן שונה מכפי שנצפה הינם טעויות בנתונים ובאומדנים שנאספ

, החרפת טכנולוגיים  פיתוחים,  החברה, התפתחויות בשוקי היעד של המוצרים של  החברהידי  

מלוחותתחרות,   פיתוחים  חריגה  של  ייצור   זמנים  או דרישות  ,  ו/או  צפויות  בלתי  רגולטוריות 

 וכיוב'. יים רגולטוריםשינו

 

 החודשים הקרובים 12-בצפי להתפתחות  .34

במהלך הרבעון הרביעי של שנת  תושלם    גו.די.אםרכישת מניותיה על ידי  כי    צופה   החברה .34.1

2021  . 

 כבר  בפועל   מסירות  וצופה  שלה  הראשון  הכלי  של  ומכירות  שיווק  בהליכי  החלההחברה   .34.2

ואפיון החדירה שלה לשווקים גלובליים    הבבחינ החלה  החברה    .2022  שנת   של   השני  ברבעון 

   ובראשם ארה"ב באמצעות יועצים חיצוניים המתמחים בתחום.

 

 דיון בגורמי סיכון  .35

בשים לב לשלב שבו  כחברת מחקר ופיתוח ועל רקע העדר הוודאות    חברה של ה  יה לאור אופי

המתאר,   למועד  נכון  החברה  כישלון מצויה  או  הטכנולוגי  בפיתוח  כישלון  של  במקרה 

; כמו כן, כחברת  הבפיתוח מוצרי  חברהעלולה השקעת ההחדרת מוצרי החברה לשווקים  ב

לגיוסי הון עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי קבוע ממכירת    חברהה  תמחקר ופיתוח נדרש

 . השוטפותה לשם מימון הוצאותי הרפואיים המוצרי

 
גורמי הסיכון המאפיינים את פעילות יפורטו  מיטב הערכת החברהשל    הלהלן  לפי  למועד  ה  , 

 :מתארה

 סיכוני מאקרו  .35.1

- אי, מיתון או  להאטה כלכלית  -  ודאות כלכלית-האטה כלכלית, מיתון או אי  .35.1.1

כלכלית  ו הגלובליים  דאות  על  בשווקים  לרעה  השפעה  להיות  פעילות  עשויה 

כלכלה שליליים  -החברה, בין היתר, בעקבות השלכות שעשויות לנתוני מאקרו

 על יכולת גיוסי הון. 

בכוונת החברה לבסס את מערך הייצור    –  שינויים בשערי חליפין של מטבעות  .35.1.2

של מוצריה בסין, ולמקד פעילות השיווק והפצה של מוצריה בארה"ב, באירופה  

הכנסות  ובא ממטבע  שונה  להיות  עשוי  החברה  הוצאות  מטבע  משכך,  סיה. 

על   צפויות להשפיע  זרים  ותנודות בשערי חליפין של מטבעות  החברה בעתיד, 

 רווחיות החברה בעתיד. 

 סיכונים ענפיים  .35.2
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המייצרות ומוכרות  בתחום פעילות החברה פועלות כיום מספר חברות    –  תחרות .35.2.1

יותר    רב חלקן בעלות מוניטין  ,  לות ומתחרותכלים דומים עם טכנולוגיות מקבי

יותר משמעותית  טובות  פיננסיות  ויכולות  משאבים  בעלות  של    והן  מאלו 

של    ,החברה אלו  פני  על  נוספים  יתרונות  בעלי  איהחברהוחלקם  הצלחת  -. 

להתחרות במוצרי החברות המתחרות עלולה להשפיע על עסקיה, מצבה    החברה 

 הפיננסי ותוצאות פעילותה. 

ורגולציה .35.2.2 אסדרה  החברה    –  השלכות  להיות  מוצרי  לאסדרה  עשויים  כפופים 

ולהאריך את משך    ההוצאותעלול להגדיל את  ורגולציה במדיניות היעד, דבר ה

 .  פעילותה להשפיע על תוצאות  וכתוצאה מכךמוצריה לשוק,  החדרתהזמן של  

אין    -   העדר הגנת קניין רוחני וחשש מהפרת זכויות קניין רוחני של צד שלישי .35.2.3

. קיים סיכון כי  והעתידי  הקייםלהגן על הקניין הרוחני  תצליח החברהשודאות 

, כולן או מקצתן, לא  החברהגשנה על ידי  ו בקשות לרישום פטנט שהוגשו או שת

. דחיית בקשה  תהא, ובכלל זה מסיבות שאינן בשליטתתקבלנה מכל סיבה שהי

השלמת רישום פטנטים בגין בקשות שהוגשו ו/או בקשות  - לרישום פטנט או אי

בפיתוחי   הרוחני  הקניין  על  להגן  ביכולת  לפגוע  עלולות  בעתיד,  שתוגשנה 

יכולת   בהיבטי  והן  האפקטיבית  התחרות  בהיבטי  הן  ולהקשות  המחקר, 

 .הבחבר המימוש של ההשקעה 

יושלם, לא מן הנמנע שלאחר השלמת   רישום הפטנט כאמור  גם אילו  בנוסף, 

ידי   על  מוצר  ו/או  טכנולוגיה  על  הפטנט  ורישום  צדדים  החברההפיתוח   ,

שלישיים יצליחו לפתח מוצרים חלופיים אשר יוכנס בהם שינוי טכנולוגי מסוים  

ים שלישיים  אשר יאפשר עקיפת הזכויות המוגנות בפטנט ובכך יעלה בידי צדד 

לקדם תחרות משמעותית למוצר ו/או לטכנולוגיה מבלי להפר את הוראות הדין  

 . להחברהואת זכויות הקניין הרוחני הקיימות 

היעדר הגנה של זכויות קניין רוחני אלו, בנסיבות דלעיל וכן בשל עלויות ההגנה  

  ברההחבלעדיות של  הובשל היעדר יכולת הגנה במקרים מסוימים, עשוי לגרוע מ

.  , כתוצאה מכך לפגוע משמעותית בתוצאותיההבטכנולוגיה ו/או במוצר שפיתח

כמו כן, במקרים מסוימים עלול פיתוח להקים טענות להפרת זכויות קניין רוחני  

 קיימות של צד שלישי. 

 סיכונים ייחודיים לחברה  .35.3

עתידי .35.3.1 מימון  בהשגת  של    מצויה  החברה  –  קשיים  והפיתוח  המחקר  בשלב 

מבלי  כרוכה בעלויות גבוהות,  החברה במצבה הנוכחי  פעילות  .  הטכנולוגיה שלה

תתקשה להשיג מימון נוסף לצורך מימון    החברההכנסות. אם    חברהקיימות לש

 פעילותה, הדבר עלול להשפיע משמעותית על המשך פעילותה.  

  החברה   יתוח, תפעללאחר שלב המחקר והפ  –   לשוק  אתגרי החדרת המוצרים .35.3.2

למוצריה.   הביקוש  את  ולהגביר  לשוק  מוצריה  חברה    החברה להחדרת  הינה 

צעירה וללא מוניטין ולכן לקוחות פוטנציאלים עשויים שלא לאמץ את הפיתוח  

מוצריה לשוק    בהחדרת  החברההצלחתה של  -. איבקצב איטיאו לאמץ אותו  
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במכירותיה  לולהע משמעותית  לפגיעה  בתוצאות    לגרום  לפגוע  מכך  וכתוצאה 

  חברה יידרש לפעילותה. בנוסף, על מנת לבצע חדירה מוצלחת לשווקים רבים,  

 .  הון משמעותי

עיכוב  -אי .35.3.3 ו/או  והפיתוחההצלחת  המכניקה    החברה  –   מחקר  לפיתוח  פועלת 

ירים שונים  והסוללה של הפלטפורמה שלה כדי שתוכל להתאים לכלי רכב זע

הנ"ל,   בפיתוח  עיכוב  מושבי.  דו  ורכב  קטנועים/אופנועים  קורקינטים,  לרבות 

 ואף לסכן את המשך קיומה.    החברהעלול להשפיע על תוצאות פעילותה של 

ב .35.3.4 ומייסד    חברהל  –  עובדי מפתחתלות  הטכנולוגיה  במפתח    מר   החברהתלות 

 .  יוןדירקטור ו"ר היו מנהל הפיתוח של המוצרכ ,משמש כמנכ"לשקלדרון  יצחק

הערכת   מיטב  לפי  דורגו,  שלהלן  ה  החברהבטבלה  מידת  מתארלמועד  לפי  האמורים  הסיכונים   ,

מבוססות על צפי סביר ולא על התרחשות    החברה. יצוין כי הערכות  החברה השפעתם על פעילות  

 אירועים חריגים בהיקפם, בעוצמתם או במשך הזמן שלהם. 

השפעה של גורם הסיכון על  מידת ה גורמי סיכון 
 פעילות מיה

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 נמוכה

 סיכוני מאקרו 
-אי   או מיתון, כלכלית האטה
 כלכלית ודאות 

  √  

 √    מטבעות   של חליפין בשערי שינויים

סיכונים 
 ענפיים

   √  תחרות 

   √  ורגולציה  אסדרה השלכות

העדר הגנת קניין רוחני וחשש 
מהפרת זכויות קניין רוחני של צד 

 שלישי 

  √  

סיכונים 
ייחודיים  

 לחברה 

   √  קשיים בהשגת מימון עתידי 
   √  לשוק  המוצרים החדרת אתגרי

הצלחת ו/או עיכוב המחקר -אי
 החברהידי  - והפיתוח המבוצע על

 √   

   √  מפתח  בעובדי תלות

 

 

 

 

 יצחק קלדרון, מנהל כללי 

 מיה דיינמיקס בע"מ          

 

 

 

 

 



 

 

 ' הנספח  
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              לכבוד

 מיה דיינמיקס בע"מ )להלן: "החברה"( הדירקטוריון של

 

 , .ג.א.נ

 

המיועד עסקה שתפרסם גו.די.אם. השקעות בע"מ דוח מכתב הסכמה בקשר עם הנדון: 

 "( העסקהדוח )להלן: " 2021נובמבר להתפרסם בחודש 

שבנדון של הדוחות שלנו   העסקהבדוח  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה(  

 המפורטים להלן: 

  בדצמבר  31ליום  על הדוחות הכספיים של החברה    2021בנובמבר    8  דוח רואה החשבון המבקר מיום .1

 . 2020בדצמבר  31)יום הקמת החברה( ועד ליום  2020באוגוסט  24ולתקופה שמיום  2020

על מידע כספי תמציתי של החברה ליום    2021בנובמבר    8מיום    של רואה החשבון המבקר  דוח סקירה .2

   ו באותו תאריך.שהסתיימ ולתקופות של שישה ושלושה חודשים  2021ביוני  30

 

 
 זיו האפט 

 רואי חשבון 

 

 
1  



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 מיה דיינמיקס בע"מ
 

   דוחות כספיים 
 

 2020בדצמבר  31ליום 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 
 

 2020בדצמבר   31דוחות כספיים ליום 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ן  כ ו ת ה
 
 

 עמוד 
  
  

 2 המבקר החשבון  דוח רואה
  
  

  :"חשבאלפי  -כספיים דוחות 
  

 3 הכספי דוח על המצב 
  

 4 אחר  הפסד כוללרווח או הפסד ודוח על 
  

 5 על השינויים בהון  דוח
  

 6 על תזרימי המזומנים דוח
  

 7-27  ביאורים לדוחות הכספיים
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 חברת מיה דיינמיקס בע"מ דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 

  ליום "(  החברה)להלן: "  חברת מיה דיינמיקס בע"משל    ףעל המצב הכספי המצור  ביקרנו את הדוח
הדוח  2020בדצמבר    31 הפסד    ותואת  או  רווח  ותזרימי    והפסדעל  בהון  השינויים  אחר,  כולל 

. דוחות  2020בדצמבר    31יום  )יום הקמת החברה( ועד ל  2020באוגוסט    24לתקופה שמיום  המזומנים  
על   דיעה  כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות 

 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  

בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי  ערכנו את ביקורתנו  
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את  -. על1973-חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 

הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית  
מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים.    מהותית. ביקורת כוללת בדיקה

ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי  
אנו   בכללותה.  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  וכן הערכת  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון 

 האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו. סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון

הבחינות   מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  הכספיים  הדוחות  ביקורתנו,  על  בהתבסס  לדעתנו, 
ואת תוצאות פעולותיה, השינויים   2020בדצמבר  31ליום המהותיות, את המצב הכספי של החברה  

  31יום  יום הקמת החברה( ועד ל)  2020באוגוסט    24לתקופה שמיום  בהון ותזרימי המזומנים שלה  
והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות    (IFRSלתקני דיווח כספי בינלאומיים )  בהתאם  2020  בדצמבר

 .2010- כספיים שנתיים(, התש"ע

לדוחות הכספיים,    ג'1בביאור  מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור  
ליום   נכון  לחברה  2020בדצמבר    31לפיו  המאפשרים  מספק  בהיקף  מימון  מקורות  אין  לחברה   ,

חודשים שלאחר תום תקופת הדיווח. גורמים אלו,    12לממש את תוכניותיה העסקיות לתקופה של  
קיומה  יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך  

 .ג' 1של החברה כ"עסק חי". תוכניות ההנהלה בקשר לעניינים אלה, מפורטות בביאור 
בדוחות הכספיים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה  

 דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
 
 
 
 

 זיו האפט 
 רואי חשבון   
 
 

 2021 בנובמבר 8תל אביב, 
 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוח על המצב הכספי  

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 בדצמבר 31  

  2020 

 אלפי ש"ח  ביאור 
   
   

   נכסים שוטפים 
 1,018  מזומנים ושווה מזומנים       
 79 'ו2 מזומנים מוגבלים במשיכה       

 166 3 חייבים ויתרות חובה

 1,263  שוטפים   סה"כ נכסים
   

   נכסים לא שוטפים 
 121 4 רכוש קבוע

 121  לא שוטפים  סה"כ נכסים
   

 1,384  סה"כ נכסים 
   
   
 

  והוןהתחייבויות 

 

   
   התחייבויות שוטפות

 76  שירותיםספקים ונותני 
 499 5 זכאים ויתרות זכות 

 575  סה"כ התחייבויות שוטפות
   
   

  8   הון 
 1  הון מניות      
 25  תקבולים על חשבון מניות      
 1,686  פרמיה על מניות      

 (     903)  יתרת הפסד

 809  סה"כ הון
   

 1,384  הוןו סה"כ התחייבויות 
 
 
 
 

                                                                                                              
   

 קלדרון יצחק מר
 "למנכיו"ר דירקטוריון ו 

 גיא אליהו  מר 
 דירקטור

 
 
 
 
 
 

 . 2021בנובמבר  8 :הדוחות הכספייםתאריך אישור 
 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוח על רווח או הפסד והפסד כולל אחר 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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לתקופה מיום  
  הקמת החברה

 )*( ועד ליום
 בדצמבר 31

  2020 
 אלפי ש"ח  ביאור 

   

     275 9 הוצאות מחקר ופיתוח 
 625 10 הוצאות הנהלה וכלליות 

   
 900  הפסד מפעולות רגילות 

   
 3  הוצאות מימון, נטו

   
 903  הפסד לתקופה 

   

 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוח על השינויים בהון

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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 2020 בדצמבר 31 יוםלתקופה מיום הקמת החברה )*( ועד ל

 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

 -  -  -  -  -    הקמת החברה  )*(יתרה ליום 

 1 -  -  -  1 הנפקת מניות למייסדים

 25 -  -  25 -  תקבולים על חשבון מניות 

 1,686 -  1,686 -  )**( מניות, נטוהנפקת 

 ( 903) ( 903) -  -  -  לשנה  הפסד

 809 ( 903) 1,686 25 1 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
 

 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 אלפי ש"ח  1-נמוך מ )**( 

 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 המזומנים דוח על תזרימי 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 
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לתקופה מיום  
)*(   הקמת החברה

 יוםלועד 
 בדצמבר 31

2020 
 אלפי ש"ח  
  

  פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
 ( 903) לתקופה  הפסד

  
  התאמות בגין:

  
 4 פחת

 ( 165) עליה בחייבים ויתרות חובה
 76 עליה בספקים ונותני שירותים  

 499 עליה בזכאים ויתרות זכות
  

 ( 489) שוטפת לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים
  

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 ( 79) מזומנים מוגבלים במשיכה 

 ( 125) רכישת רכוש קבוע 
  

 ( 204) השקעה  לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים
  

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 25  מניות חשבוןעל  תקבולים

 1,686 ב' להלן( 8)ראה ביאור   הנפקת מניות, נטו
  

 1,711 מימון  פעילותשנבעו מ נטו  מזומנים
  

 1,018 ושווי מזומנים  מזומניםעליה ב
  

 -  התקופה לתחילת  מזומנים ושווי מזומנים יתרת
  

 1,018 התקופה  לסוף מזומנים ושווי מזומנים

  

  
 
 

א' להלן.1ראה ביאור  )*(



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים 
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 כללי  -  1ביאור 
 

אוגוסט ב  24ביום  התאגדה בישראל לפי הוראות חוק החברות  דיינמיקס בע"מ  מיה   א. 
שינתה את שמה   2021  מרסתחת השם "אג'ילה מוטור קומפני בע"מ", ובחודש    2020

 . חברה"( "ה –)להלן   ל"מיה דיינמיקס בע"מ"
 

החברה עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה של רכבים חשמליים זעירים המשלבים    ב.       
והדינמיות של כלי תחבורה דו יתרונות הגודל  גלגליים לצד היתרונות המצויים - את 

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח    4ברכבים בעלי  
רטוב,   )כגון שטח  וזאת באמצעות מערכת הטייה  ( TILTחולי, אבנים ושטח אתגרי 

על  )מערכת המתמודדת עם שיפועי צד תוך שמירה  המאפשרת מהלך מתלה משופר 
בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מהמורות יעיל יותר ושמירה על יציבות, בלימה  

ו הטכנולוגיה  בפיתוח  המובילים  העקרונות  יותר.  טובה  עומסים  החדשנות וחלוקת 
 בחברה הם שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד.

 
עוסקת בתחום החשוף לסיכונים ואי ודאויות משמעותיים ויכולתה של החברה  החברה   . ג

בדצמבר   31נכון ליום  לעמוד ביעדי הפיתוח ומימוש תכניותיה העסקיות אינו מובטח.  
מימון    ,2020 מקורות  אין  מספק בהלחברה  את  המאפשרים    יקף  לממש  לחברה 

  חודשים שלאחר תום תקופת הדוח. 12תכניותיה העסקיות לתקופה של 
כ"עסק   חברהשל ה  הבדבר המשך קיומ  יםמשמעותי  ות ספק  יםמעורר  אלה    מיםגור

   חי".
 

, אשר השלמתן אינן בשליטת החברה, כוללות  פעילותה   מימון  להמשך  חברהתוכניות ה
גיוסי חוב או גיוסי הון נוספים עד הגעה לשלב מכירות ויצירת תזרים מזומנים חיובי 

  מפעילות שוטפת.
 

של שנת   בחציון השני, היא תתחיל לרשום הכנסות ממכירת מוצריה  החברהלהערכת  
להאיץ את ההתרחבות שלה  , היא עשויה להמשיך לגייס כספים ממשקיעים כדי  2022

ואספקה   הייצור  כושר  של  והגדלה  חדשים  דגמים  פיתוח  העיקריים,  היעד  בשוקי 
 העתידית של החברה. 

 
וסיווגם   וההתחייבויות  הנכסים  ערכי  לגבי  התאמות  נערכו  לא  הכספיים  בדוחות 

 שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 
 

   (COVID-19הקורונה )משבר  ד. 

שנת  מ  בעקבות   2020תחילת  טלטלה  העולם,  מדינות  ליתר  בדומה  ישראל,  חווה 
וודאות כלכלית -. התפרצות המגיפה הביאה לאי(COVID-19התפשטות נגיף הקורונה )

כניסת אזרחים לבידוד, מגבלות ולנזקים עקב הטלת מגבלות על תנועה, סגירת עסקים,  
  , ועוד.על כניסה ויציאה למדינה 

 
מבצע חיסונים נרחב שמטרתו לחסן את האוכלוסייה   החל  2020 חודש דצמברבמהלך 

חלק משמעותי  בישראל    והוסר  2021במחצית השנייה של חודש פברואר    .נגיףנגד ה
תחת  נפתחו  המסחר  ושטחי  המסחריים  המרכזים  וההתקהלות,  התנועה  מהגבלות 
ובהמשך   האוכלוסייה  לכלל  ביחס  הסגול",  "התו  למתווה  בהתאם  שונות  הגבלות 

ידי הממשלה, פעימות נוספות של תכנית היציאה מהסגר, שהביאו לפתיחה  -אושרו על
ולמגבלות לפיהן, בין היתר, מותנית  כפוף להנחיות  בכמעט מלאה של פעילות המשק,  

הכניסה לחלק ממתחמי התרבות, הבילוי והפנאי בהצגת "תו ירוק" המונפק על ידי  
משרד הבריאות למתחסנים או למחלימים מקורונה. על פי פרסומי משרד הבריאות,  

 רוב האוכלוסייה בישראל הנה מחוסנת.
 

ה בנגיף הקורונה המהווה גל נרשמה עלייה מחודשת של תחלוא 2021 יוניהחל מחודש 
על הנתונים  וניתוח  מעיבוד  קשורה -רביעי.  זו  שעלייה  נמצא  הבריאות,  משרד  ידי 

אחרים.  ווריאנטים  על  והשתלטותו  בישראל  התפשטותו  דלתא,  ווריאנט  לכניסת 
בעלייה מעריכית במספר המאומתים ובמספר החולים בגל זה התאפיינה  התחלואה  

למועד  הקשים נכון  אולם  ניכא,  הכספיים,  הדוחות  מהגל  ישור  יציאה  סימני  רים 
 . הרביעי

 

 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך( 
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 )המשך(  כללי -  1ביאור 
 

 )המשך( (COVID-19משבר הקורונה ) ד. 

כלכלית לפיה  -פרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל תחזית מקרו 2021בחודש יולי 
המשק ממשיך בתהליך ההתאוששות ממשבר הקורונה, לאחר ביטול מרביתן  

המגבלות שהוטלו, והנחה שלא יידרשו סגרים או מגבלות משמעותיות המוחלט של 
הפעילות תתקרב להיקפה טרום המשבר. על פי   2022על הפעילות, עד סוף שנת 

בהתאמה,  2022-ו  2021בשנים  6%-ו 5.5%התחזית, התוצר צפוי לצמוח בשיעור של 
.  2022ף שנת בסו 5.5%שיעור האבטלה הרחבה ירד לאורך התקופה וצפוי לעמוד על 

לפי תחזית בנק ישראל, על אף העלייה בתחלואה שהתרחשה סמוך לפרסומה של 
התחזית, הערכת הסיכון לפעילות קטנה, הן תודות לאחוזי ההתחסנות הגבוהים והן  

תודות להתאמת המשק לפעילות בתקופת עלייה בתחלואה. עם זאת, העלייה  
 רות נכנסת ויוצאת בתחלואה עלולה להשליך על משך סגירת המשק לתיי

 
 החברה שוקי היעד של השפעות משבר הקורונה על 

ומיזמי   המונית  ציבורית  תחבורה  החברה,  כדוגמת שיתופיות  להערכת  בתחבורה 
Carpool  בתקופת מגיפה. ההנחה היא כי החשש מפני הידבקות עשוי   להיחלש  יםעשוי

, בין היתר, יר פתוחבאוובמרכזי הערים  אישית    להעדיף התניידותאנשים  להוביל יותר  
תופעה זו, אם אכן תתגבר,  מושבי.  -קורקינטים, אופנועים חשמליים ורכב דובאמצעות  

עלאת  לה  גם  ליין ובכך-אוןשירותי  עצמאית ושימוש בניידות  להוביל לעלייה ב  העשוי
זעירים בתוך העיר. על פי פרסומים שונים, קיימות ,  ךכ  הביקוש לשימוש בכלי רכב 

בעקבות משבר הקורונה, על  ליין יעלו משמעותית  -תרבות המשלוחים והאוןהערכות ש
בביקוררקע   בצורךובקניוניםחנויות  ב  יםירידה  לעלייה  יביא  אשר  דבר  פתרונות  ב  , 

במובנים אלה, למגיפת הקורונה עשויה להיות השפעה חיובית על  שילוח טובים יותר.  
 פונטציאל שוקי היעד של החברה.

 
הקשתה על הפעילות בתחום, בין היתר לאור מגבלות על תנועה ונה  הקור  מנגד, מגפת

, שנחשבת ליצרנית מובילה של חלקי ייצור  על יבוא מסין  ושילוח בין מדינות, ובפרט
תחבורה   כלי  עבור  וכליוחילוף  על    מיקרו  תחבורה  בכלל,  מגבלות  בפרט.  מוביליטי 

להשפיע עלולים  מדינות,  בין  בשילוח  וקשיים  ימית  לתת   תחבורה  היכולת  על  לרעה 
 מענה לביקושים, ולעכב את זמני הייצור והאספקה. 

 
 החברה  פעילות על הקורונה משבר השפעות

משבר הקורונה פגע, בין היתר, בענף שרשרת האספקה העולמית )מלבד חברות הספנות  
ששוברות שיאים בהכנסות(, ובהתאם להערכות שונות מצב זה עשוי להימשך עד לסוף  

ואף מעבר. עובדה זו יחד עם סגירה חלקית של מפעלי ייצור ברחבי העולם,   2022שנת  
של מוחלטת  ועצירה  מרחוק  עבודה  פעילות    מדיניות  על  השפיעו  עסקיות  נסיעות 

הפיתוח והייצור של החברה )הרכבה, בחינה וייצור של כלי תחבורה(, שכן, פעילות זו  
תחום שכאמור נפגע נוכח מגבלות   -תלויה, בין ביתר, באספקה של חומרי גלם ומוצרים  

לם  השינוע והתנועה בין מדינות שונות. יתרה מזאת, בעיות של חוסר בחומרי גלם בעו
הביאו להתייקרות חלק מחומרי הגלם, דבר שגם הוא השפיע על עלויות חומרי הגלם 
ייצור בעולם, ללא   ניהול מו"מ עם מפעלי  בהם החברה עושה שימוש. מעבר לאמור, 
יכולת לבצע בדיקות מקומיות במפעלים השונים, הביא להתארכות המו"מ והבחינה 

צור הסדרה הראשונה כבר ברבעון השני  של כל ספק. על אף האמור, החברה צופה את יי
יצוין כי . 2021, זאת על בסיס התקשרותה עם מפעל סיני מוביל בספטמבר 2022לשנת 

פיתוח  עידן מאירוביץ', סמנכ"ל  בבעלות מלאה של מר  החברה התקשרה עם חברה 
" )להלן:  אסיה  עובדת  הסינית  החברהעסקי  תעסיק  הסינית  שהחברה  מנת  על   ,)"

בסין   החברה   תפקחשמקומית  על  להקל  מנת  ועל  החברה  של  הייצור  פעילות  על 
זה החברה מבצעת תשלומים לחברה הסינית   לעניין.  מקומייםבהתקשרות עם ספקים  

של העובדת המקומית וכנגד חשבוניות של ספקים שונים בסין )קרי, מר    שירותיהבגין  
 ' אינו זכאי לתמורה נוספת בגין התקשרות זו(.מאירוביץ
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 עיקרי המדיניות החשבונאית  -  2ביאור 

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים  א. 
 

 .ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות
)להלן   בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  נערכו  אלו  כספיים  "תקני    -דוחות 

"IFRS .) 
לפי תקנות ניירות ערך  הדוחות הכספיים השנתיים כוללים את הגילוי הנוסף הנדרש  

 . 2010- )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 

 משמעותיים שימוש באומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים  ב. 
 

הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים דורשת מההנהלה שימוש  
באומדנים חשבונאים והערכות הכרוכים בשיקול דעת והמשפיעים על סכומי הנכסים 
תלויות  והתחייבויות  מותנים  נכסים  בדבר  הגילוי  על  הכספיים,  בדוחות  המוצגים 

הדוחות   החשבונ  הכספיים לתאריכי  המדיניות  ה ועל  עבור  שנקבעה  ה.  חבראית 
חשבונאות   לתקן  בהתאם  אלה.  מאומדנים  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות 

מספר   החשבונאות  IAS 1)  1בינלאומי  לכללי  באשר  גילוי  לתת  היתר,  בין  נדרש,   )
שיישומם כרוך באומדנים ובשיקולי דעת בעלי רגישות ניכרת לאירועים עתידיים, אשר 

  ע על הסכומים המדווחים.התרחשותם עשויה להשפי 
 

 הכספיים  הדוחות  שלמטבע פעילות ומטבע הצגה  . ג

והסביבה   החברה . 1 המדינה  למטבע  בהתאם  הכספיים  דוחותיה  את  עורכת 
 מושפעת  היא  בעיקר  ממנו   המטבע  את  המהווההכלכלית העיקרית בה היא פועלת,  

 "מטבע הפעילות"(.  -)להלן  

 ומטבע   הפעילות  מטבע  שהינו"ח,  בש  מוצגים  הקבוצה  של  הכספיים  הדוחות . 2
 . החברה  של ההצגה

 
 נכסים, התחייבויות ועסקאות  במטבע חוץ  ד.  
 

שער   .1 לפי  מוצגים  אליו  הצמודים  או  חוץ  במטבע  כספיים  והתחייבויות  נכסים 
 בתוקף לכל תאריך דיווח.  סגירהה

מוצגים נכסים והתחייבויות לא כספיים במטבע חוץ שנמדדים בעלות היסטורית   .2
 לפי שער החליפין היציג במועד העסקה.  

שער   .3 לפי  בהן  הראשונית  ההכרה  עם  נרשמות  חוץ  במטבע  הנקובות  עסקאות 
החליפין היציג במועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מסילוק פריטים כספיים, לפי  
שערי חליפין שונים מאלה ששימשו לרישום הראשוני במהלך התקופה, או מאלה  

 ת כספיים קודמים, נזקפו לרווח או הפסד. שדווחו בדוחו

הפרשי שער מוכרים בעת התהוותם, במסגרת הסעיף הוצאות מימון או הכנסות   .4
 .  מימון לפי העניין
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 מזומנים ושווי מזומנים  .  ה

 
מזומנים ושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה, כולל פיקדונות לזמן קצר  
בעת   פדיונם  למועד  עד  שהתקופה  שימוש,  או  משיכה  מבחינת  מוגבלים  אינם  אשר 

 חודשים.   3ההשקעה בהם, לא עלתה על  
 

 מזומנים מוגבלים במשיכה    . ו 
 

הפקידה   החברה  אשר  סכומים  כוללת  במשיכה  מוגבלים  מזומנים   קדון יבפ יתרת 
למחכירל  ערבותלטובת   למשרדי החברה, בהתאם  , ראה הסכם החכירה התפעולית 

 א' להלן.7באור 
 

 רכוש קבוע         . ז
 

פריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידת  ערך   
שנצברו. העלות כוללת בנוסף למחיר הרכישה, את כל העלויות שניתן לייחס במישרין 
להבאת הפריט למיקום ולמצב הדרושים לכך שהפריט יוכל לפעול באופן שהתכוונה  

 ההנהלה.  
ת מימוש או כאשר לא חזויות הטבות כלכליות עתידיות רכוש קבוע נגרע מהספרים בע

מהשימוש בו או ממימושו. רווח או הפסד הנובעים מגריעת רכוש קבוע נזקפים לרווח 
 או הפסד. 

 
 ירידת ערך נכסים שאינם כספיים .        ח

 
החברה בוחנת בסוף כל תקופת דווח אם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של 

כספיים המחייבים בחינה לירידת ערך. לצורך בחינת ירידת ערך של נכס, נכסים לא  
 חישבה החברה את סכום בר ההשבה של הנכס. 

ההשבה שלו, החברה  -כאשר ערכו של נכס בדוח על המצב הכספי עולה על סכום בר
בר לסכום  הנכס  של  הפנקסני  ערכו  בין  הפער  בגובה  ערך  מירידת  בהפסד  - מכירה 

גבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מימוש לבין שווי השימוש  ההשבה שלו שהינו ה
)הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס 
ומימושו(. הפסד בגין ירידת ערך שהוכר כאמור, מבוטל, רק אם חלו שינויים באומדנים  

בר הסכום  בקביעת  בו- ששימשו  מהמועד  הנכס  של  האחרון    ההשבה  ההפסד  הוכר 
מירידת ערך. הפסדים מירידת ערך וביטולם של הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח 

 והפסד. 
 

 נכסים פיננסיים  ט. 
 

סיווג נכסים פיננסיים מתבסס על המודל העסקי של החברה לניהול נכסים פיננסיים  
ועל מאפייני תזרימי המזומנים החוזיים של הנכס הפיננסי. נכסים פיננסיים מסווגים  

פיננסיים לא   נכסיםבעת ההכרה לראשונה באחת מקטגוריות הסיווג המפורטות להלן.  
 מחדש   סיווגינוי במודל העסקי של החברה.  מסווגים מחדש אלא אם, ורק כאשר חל ש

 .ולהבא מכאן מיושם
 

 מכשירי חוב:ב השקעות
 

 חוב הנמדדים בעלות מופחתת   במכשירי השקעות
נכסי חוב אשר מקיימים במצטבר שני התנאים הבאים: המודל העסקי של החברה הינו  

נבוע ממנו  להחזיק בנכס הפיננסי לצורך גביית תזרימי המזומנים החוזיים הצפויים ל
המתייחסים   מזומנים  תזרימי  מגדירים  הפיננסי  הנכס  של  החוזיים  מאפייניו  וכן, 
נמדדים  נפרעה,  שטרם  הקרן  יתרת  בגין  נקובים,  במועדים  וריבית,  קרן  לתשלומי 
ההכרה  לאחר  עסקה.  עלויות  בתוספת  ההוגן  בשוויים  לראשונה  ההכרה  במועד 

מופחתת בעלות  נמדדים  כאמור  נכסים  הריבית  לראשונה,  שיטת  בסיס  על   ,
 .אשראי מהפסדיהאפקטיבית בניכוי הפסדים 

 

 תחת קבוצת סווג זו. םכל הנכסים הפיננסיים של החברה נכללי
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 ירידת ערך נכסים פיננסיים  . י
 
 ’expected credit loss‘ה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי צפויים )חברה

model  עבור נכסי החוב הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד תוך )
 אבחנה בין שני המצבים להלן:  

משמעותית בסיכון האשראי שלהם מאז   עלייהמכשירים פיננסיים אשר לא חלה   .1
נמוך   האשראי  סיכון  בהם  מקרים  או  בהם  לראשונה  ההכרה  ההפרשה   -מועד 

חודשים לאחר מועד   12שתוכר תיקח בחשבון הפסדי אשראי צפויים בתקופה של  
 הדיווח; או 

חלה   .2 אשר  פיננסיים  מאז   עלייה מכשירים  שלהם  האשראי  בסיכון  משמעותית 
ההפרשה   -מועד ההכרה לראשונה בהם ואשר סיכון האשראי בגינם אינו נמוך  

 .שתוכר תביא בחשבון הפסדי אשראי הצפויים לאורך יתרת תקופת חיי המכשיר
 
מעריכה בכל תאריך דיווח האם סיכון האשראי של מכשיר פיננסי עלה באופן   חברהה

וניתן  משמעותי ממועד ההכ סביר  במידע  נעשה שימוש  זאת  ובמסגרת  לראשונה  רה 
לביסוס, הניתן להשגה ללא עלות או מאמץ מופרזים. במסגרת בחינה זו, כאשר נקבע 

משמעותית בסיכון האשראי    עלייהכי סיכון האשראי נמוך, הקבוצה מניחה כי לא חלה  
 . סדהפ או ברווח מוכר החזויים האשראי הפסדי  כוםסשל הפריט הנבחן. 

 
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  . אי
 

זכאים  חייבים ויתרות חובה, פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת כוללות  התחייבויות
 ויתרות זכות וספקים ונותני שירותים.

פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת מוכרות לראשונה בדוחות הכספיים    התחייבויות
ההכרה   לאחר  וקיימות.  במידה  ישירות,  עסקה  עלויות  בניכוי  הוגן  השווי  בסיס  על 
לראשונה, התחייבויות אלה מוצגות לפי עלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית  

האפקטיבית נזקפת   האפקטיבית המביאה בחשבון גם את העלויות הישירות. הריבית
לדוחות רווח והפסד במסגרת סעיף המימון. התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד או  
לשער החליפין, הנמדדות בעלות מופחתת, משוערכות בכל תקופה בהתאם לשינויים 

 במדד או בשער החליפין, לפי העניין. 
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 המדיניות החשבונאית )המשך( עיקרי -  2 ביאור
 
 ים פיננסיים גריעת מכשיר . בי
 

 פיננסיים  נכסים

 פיננסי נגרע כאשר:  נכס
 הזכויות החוזיות לתזרימי מזומנים מהנכס הפיננסי; או פקעו •

 מעבירה את הנכס הפיננסי וההעברה כשירה לגריעה.  החברה •

החברה לא העבירה באופן מהותי את כל הסיכונים וההטבות הנובעים מהבעלות   אם
של הנכס המועבר, אך כל הסיכונים וההטבות גם לא נותרו בידיה והחברה שומרת את  
מידת  לפי  המועבר  בנכס  להכיר  ממשיכה  החברה  המועבר,  הנכס  על  השליטה 

 המעורבות הנמשכת שלה. 
 

 פיננסיות  התחייבויות

המחויבות   התחייבות כאשר  דהיינו,  מסולקת,  ההתחייבות  כאשר  נגרעת  פיננסית 
 שהוגדרה בחוזה נפרעת, מבוטלת או פוקעת.

 
 הפרשות  . גי

 
ה קיימת מחויבות משפטית או  חברכוללת בדוחות הכספיים הפרשות כאשר ל החברה

יר  משתמעת לשאת במשאבים כלכליים כתוצאה מאירועי העבר וכאשר צפוי )יותר סב
מאשר לא( שיידרש שימוש במשאבים כלכליים לסילוק המחויבות וסכום המחויבות 

הערך המקיימת את התנאים להכרה, נמדדת לפי  הפרשה ניתן להערכה באופן מהימן.
האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי תזרימי המזומנים הצפויים שיידרשו הנוכחי של  

נכון לתאריך הדיווח.   לצורך חישוב הערך הנוכחי   יעור ההיווןשלסילוק המחויבות, 
המחויבות.   בגין  הזמן  ערך  לגבי  השוק  הערכות  את  ומשקף  מס  לפני   ההפרשה הינו 

  או   לרווח  נזקפים  בהפרשה  שינויים.  דיווח  תקופת  כל  בסוף  מחדש  ונמדדת  נבחנת
 . הפסד

 
 הון מניות .  יד
 

לתמורה שנתקבלה בגינן, מניות שהונפקו על ידי החברה הוכרו במסגרת ההון בהתאם  
 בניכוי עלויות המיוחסות במישרין להנפקה. 

 
 מסים על ההכנסה .ו ט
 
 

הכספיים  בדוחות  הכלולים  הסכומים  בין  הפרשים  בשל  מחושבים  הנדחים  המסים 
ובגין העברה קדימה של הפסדים   לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס הכנסה

 .  בתקופות המדווחות לא נזקפו מסים נדחים  לצרכי מס.
 

 תקופת מחזור תפעולי . טז
 

הנכסים  כוללים  בכך,  בהתחשב  שנה.  הינה  החברה  של  התפעולי  המחזור  תקופת 
בתוך  להתממש  והצפויים  המיועדים  פריטים  השוטפות  וההתחייבויות  השוטפים 

 הרגיל של החברה.  תקופת המחזור התפעולי
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 המדיניות החשבונאית )המשך( עיקרי -  2 ביאור
 

 .      חכירות   זי
 

בהתייחס לעסקאות חכירה, החברה מציגה על פני הדוחות על המצב הכספי עסקאות  
התחייבות    ומנגד(  Right-of-us" )חכירה באמצעות הכרה בנכס המשקף "זכות שימוש

 .   Lease liability )) הבגין חכיר
 

תשלומי החכירה יהוונו תוך שימוש בשיעור הריבית הגלום בחכירה, אם שיעור זה ניתן  
לקביעה בנקל. אם שיעור זה אינו ניתן לקביעה בנקל, החוכר ישתמש בשיעור הריבית  

 . התוספתי של החוכר 
 

 תידיים התחייבות בגין חכירה נמדדת לראשונה בערך נוכחי של תשלומי החכירה הע
במסגרת תשלומי החכירה העתידיים נכללים    . כאמור לעיל המהוונים בשיעור ריבית 

ההתחייבות בגין חכירה נמדדת בערך נוכחי של  ,. בתקופות עוקבות  תשלומים קבועים
  יתרת ההתחייבות  כמפורט לעיל.בשיעור ריבית    תשלומי החכירה העתידיים המהוונים

חכירה   החכירה   תמדדבגין  בתשלומי  שינויים  לשקף  בכדי  שוטף  באופן    מחדש 
 .העתידיים כתוצאה משינויים במדד

 
 נכסי זכות שימוש נמדדים לראשונה לפי העלות הכוללת את סכום המדידה לראשונה 

   .של ההתחייבות
 בתקופות עוקבות, נכסי זכות שימוש נמדדים במודל העלות בניכוי פחת שנצבר ובניכוי 

מיריד שלהפסדים  כלשהן  מחדש  מדידות  לשקף  בכדי  ומותאמים  שנצברו  ערך   ת 
 ההתחייבות בגין חכירה. נכסי זכות השימוש מופחתים בשיטת הקו הישר לאורך

 .תקופת הסכם החכירה או לאורך החיים השימושיים של הנכס כנמוך שבהם
 

  זכות   נכס  לשקף  יש  בגינן  התקן   תחולת  תחת  חכירות  היו  לא  לחברה,  הדיווח  לתקופת 
 . חכירה בגין התחייבות מול אל שימוש

 
חדשים    להלן יח.   כספי  דיווח  תקני  הרלוונטיים   שפורסמו תמצית  לתוקף  נכנסו  וטרם 

 לפעילות החברה:
 
, הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים 37לתקן חשבונאות בינלאומי    תיקון 

(IAS 37)  בדבר חוזה מכביד: עלות למילוי חוזה 

 
)  פרסמה  2020בחודש מאי   ( תיקון  IASBהוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

תלויים 37בינלאומי    חשבונאותלתקן   ונכסים  תלויות  התחייבויות  הפרשות,   ,
(IAS 37) חוזה מכביד: עלות למילוי חוזה.  דברב 

 
IAS 37  חוזה שבו העלויות הבלתי נמנעות לצורך עמידה -מגדיר חוזה מכביד כ"

פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו". -במחויבויות על 
הקטנה ביותר   נטו  העלותעוד קובע התקן כי העלויות הבלתי נמנעות משקפות את  

( החוזה  מילוי  עלות  שהיא  ממנו,  יציאה   או(  cost of fulfilling a contractשל 
מאי  וקנסות  פיצויים טרם  -הנובעים  התקן  זאת,  עם  שבהם.  כנמוך  בו,  עמידה 

הגדיר אלו   לא  ובהכרעה תיקונו  להיכלל בבחינה  נדרשות  החוזה  לקיום  עלויות 
 האם חוזה הינו חוזה מכביד.  

 
 עלות  הינה  חוזה  למילוי  עלות  כי  מפורשות  המגדיר  סעיף   לתקן  מוסיף   התיקון
 את הן כוללות אלה  עלויות.  לחוזה במישרין המיוחסות העלויות כלל את הכוללת
ישירות incremental)  התוספתיות  העלויות עבודה  עלויות  )כגון,  חוזה  למילוי   )

של עלויות אחרות הקשורות במישרין למילוי חוזים כאמור    ייחוסוחומרים( והן  
 למילוי  שימוש  נעשה  בו   ועקב  רכוש  פריט  של  פחת  בגין  עלות )דוגמת הקצאה של

 (. החוזה
 

  בינואר   1  ביום  המתחילות  שנתיות  דיווח  מתקופות  החל  ביישום  נדרש  התיקון
 מצטברת  השפעה  של  בדרך  למפרע  הינו  הדרוש  היישום  אופן.  לאחריו  או  2022
)או   העודפים  של  הפתיחה  יתרת   התאמת   תוך(  ההשוואה  מספרי  של  תיקון)ללא  

  את   תיישם  ישות.  לראשונה  היישום  במועד(  לעניין  בהתאם,  בהון  אחרת  יתרה  כל
 בתחילת  השונות  מחויבויותיה  את  מילאה  טרם  בהם  חוזים  בגין  רק  התיקון
  יישום (.  התחילה )במועד    לראשונה  מיושם  התיקון  שבה  השנתית  הדיווח  תקופת
 .גילוי למתן בכפוף אפשרי מוקדם
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    חייבים ויתרות חובה -   3ביאור 
 

 ההרכב:

 
  31ליום 

 בדצמבר 
 2020 
 אלפי ש"ח  
  

 101 )*(בעל מניות 
 47 מוסדות ממשלתיים 

 18 הוצאות מראש

 166 
 להלן.  ד'13)*( ראה ביאור   
   

 
 רכוש קבוע   - 4יאור ב
 

 הרכב ותנועה:  . א

 
מחשבים  

 וציוד היקפי 
 אלפי ש"ח  

  עלות  
 -   הקמת החברה )*(ליום יתרה 

 125 במהלך השנה רכישות
 125  2020בדצמבר  31ליום יתרה 

  פחת שנצבר  
 -  יתרה ליום הקמת החברה )*(

 4 במהלך השנה  פחת

 4  2020בדצמבר  31ליום יתרה 
  
  

  עלות מופחתת  
 121 2020בדצמבר  31ליום 

 
 

 א' לעיל.1)*( ראה ביאור    
 

 לשנה  33%  –הפחת  שיעורי . ב

 
 זכאים ויתרות זכות -   5ביאור 

 
 

 ההרכב:

 
  31ליום 

 בדצמבר 
 2020 
 אלפי ש"ח  
  

 93 עובדים ומוסדות עובדים
 406 הוצאות שנצברו 

 499 
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 וניהול סיכונים שווי הוגן  – מכשירים פיננסיים -  6ביאור 
 

 ניהול סיכונים פיננסיים  א. 
 

 כללי  . 1
 

פעילות החברה חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני אשראי וסיכוני  
החלטות   וקבלת  הפיננסיים  הסיכונים  את  תקופה  בכל  בוחנת  החברה  נזילות. 

 בהתאם. 
 

על  מתבצע  הסיכונים  את -ניהול  ומעריכה  מזהה  אשר  החברה,  הנהלת  ידי 
 הסיכונים. 

 
 גורמי סיכון פיננסיים  . 2
 

 אשראי סיכוני  ( 1
 

עם  מתקשרת  החברה  מזומנים.  ושווי  ממזומנים  נובעים  אשראי  סיכוני 
 בנקים שדורגו באופן בלתי תלוי בדירוג גבוה. 

 להערכת הנהלת החברה סיכון האשראי בגין יתרות אלו הינו קלוש. 
 

 סיכוני נזילות  ( 2
שוטפות   יתרות  באמצעות  השוטפת  הפעילות  צרכי  את  מממנת  החברה 

 . מזומנים ושווי מזומניםהכוללות 
 

 תמצית המכשירים הפיננסיים לפי חלוקה לקבוצות: ב. 
 

  

 

  31ליום 
 בדצמבר 

 2020 
 אלפי ש"ח  

  נכסים פיננסיים: 
 1,018 מזומנים ושווי מזומנים

 79 מזומנים מוגבלים במשיכה 
 148 חייבים ויתרות חובה

 1,245 
  מופחתת:התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות  

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
 575 הכלולות במסגרת התחייבויות שוטפות

 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ג. 
 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי  ( 1
 

 פריטים אשר ערך הספרים שלהם מהווה קירוב לשווי הוגן
 

חייבים  מזומנים,  ושווי  מזומנים  כוללים:  החברה  של  הפיננסיים  המכשירים 
חובה,   וויתרות  שירותים  ונותני  של ספקים  היתרות  זכות.  ויתרות  זכאים 

 2020בדצמבר    31המכשירים הפיננסיים כאמור בדוחות על המצב הכספי ליום  
   מהוות קירוב לשווין ההוגן. 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים -  6ביאור 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(  ג. 
 

 גילוי בדבר מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ( 2
 

שווי הוגן לצרכיי מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל  
בין משתתפים   ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה

(. מדידת שווי הוגן הינה (exit price)בשוק במועד המדידה )דהיינו, 'מחיר יציאה'  
מדידה מבוססת שוק, ומביאה בחשבון מאפיינים של הנכס או של ההתחייבות 
ההתחייבות   או  הנכס  תמחור  בעת  בחשבון  מביאים  היו  בשוק  משתתפים  אם 

והמיקום  המצב  את  זאת,  ובכלל  המדידה,  )אם    במועד  מגבלות  וכן  נכס  של 
 קיימות( על מכירת נכס או על שימוש בו.

 
 מדרג שווי הוגן

 
מהות   את  המשקף  הוגן  שווי  במדרג  שימוש  תוך  מתבצעת  הוגן  שווי  מדידת 
הנתונים ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן וזאת תוך מקסום השימוש בנתונים 

בנתוני השימוש  ומזעור  לצפייה  הניתנים  לצפייה.  הרלוונטיים  ניתנים  שאינם  ם 
 מדרג השווי ההוגן מבוסס על שלוש הרמות הבאות:

 
מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים לנכסים זהים או  - 1רמה 

 התחייבויות זהות. 

לעיל, אשר ניתנים   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   - 2רמה 
ההתחייבות, במישרין )כלומר כציטוטי מחירים( לצפייה לגבי הנכס או  

 או בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים מצוטטים(. 

נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן   - 3רמה 
 לצפייה )נתונים שאינם ניתנים לצפייה(. 

 
 מדיניות ניהול סיכוני ההון בחברה ד. 

 
סיכוני ההון של החברה הינם לשמר את יכולתה להמשיך ולפעול  יעדי מדיניות ניהול  

כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם, ולקיים מבנה הון מיטבי 
 במטרה להפחית את עלויות ההון.

 
 והתקשרויות  הלוי, תערבות - 7ביאור 

 
 ערבות    . א

 
  ברהחה למשרדי התפעולית החכירה בהסכם מחכירהעמידה ערבות בנקאית לטובת  החברה

 ' להלן. ג סעיף ראה"ח. ש  אלפי 79 של סך על
 

  התלוי . ב
הקמת החברה, הועסק בה בעל המניות הנוסף בתפקיד   עםלהלן,    ב'12לאמור בביאור    בהמשך

   ."(הנוסף המניות: "בעל זה)בסעיף המעצב הראשי 
, שלחה החברה לבעל המניות הנוסף זימון להליך שימוע טרם סיום 2020בדצמבר    27  ביום

 וידיעותיו   כישוריוכך שהציג מצגי שווא לחברה בכל הנוגע ליכולותיו,    בשלהעסקתו בחברה,  
א התחייבויותי  חובותת  והפר  ואת  החברה  כלפי  שלו  המיוחדות  בשקידה   והאמון  לפעול 

 הראויה לקידום פעילות החברה ולהצלחתה. 
 בטרם  התראה  מכתב  הנוסף  המניות  בעל  שלח,  השימוע  טרם  עוד,    2020בדצמבר    29  ביום

"ר  כיו  גם  המשמש  בחברה  ומייסד  מניות  בעל,  קלדרון  יצחק  ולמר  לחברה  הליכים  נקיטת
 של   היותו  לעניין  לרבות,  שונות טענות  הנוסף   המניות  בעל  טען  המכתב   במסגרת.  הדירקטוריון

בביאור    המייסדים  ולהסכם  לדין  בניגוד  השימוע  הליך .    12המפורט  להלן   בעל   טען  עודב' 
  בתכנון   שימוש  לעשות  רשאית   אינה  החברה  העניין  לבירור  עד  כי,  זה  במכתב   הנוסף  המניות
  הנוסף   המניות  לבעל  השיבה  החברה.  המייסדים  הסכם  לפי  פיתח  שלטענתו  הכלי  של  ובעיצוב

 .הטענות של לגופן הגיבה לא המועד באותוו, כסדרו יערך השימוע כי
 
 
 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך( 

 

-  17  - 

 , תלויה והתקשרויות ערבות - 7ביאור 
 

 )המשך( התלוי . ב

הליך   2020בדצמבר    29  ביום תום  עם  החברה.  במשרדי  שימוע  הנוסף  המניות  לבעל  נערך 
 הודעה מנומקת בדבר פיטוריו.  2021בינואר  21השימוע, נשלחה לבעל המניות הנוסף ביום 

מכתב    2021  בינואר  26  ביום החברה  הנוסף,  לשלחה  המניות  את   במסגרתובעל  דחתה 
נה החברה, בין היתר, כי טענת . במכתב ציי2020בדצמבר    29הטענות שעלו במכתבו מיום  

בעל המניות הנוסף לעניין זכות השימוש בתכנון ובעיצוב הכלי מופרכת ומשוללת כל 
כתב  פי  על  היתר,  בין  לחברה,  מוקנות  הרוחני  הקניין  זכויות  מלוא  שכן  בסיס, 

רקע נסיבות סיום העסקתו של בעל   על   התחייבות מפורש עליו חתם בעל המניות הנוסף.
החליט דירקטוריון   2021בינואר    28נוסף ובהתאם להוראות הסכם המייסדים, ביום  המניות ה

ממניותיו   70%הכללית של החברה לפעול לביצוע רכישה חוזרת של    לאסיפההחברה להמליץ  
- ו "  החוזרת  הרכישהשל בעל המניות הנוסף בחברה בתמורה לערכן הנקוב )להלן בהתאמה: "

החלוקה החוזרות  המניות" במבחני  עמדה  לא  החברה  האמורה  ההחלטה  קבלת  במועד   .)"
ות הסכם המייסדים, מר קלדרון לחוק החברות ולפיכך, בהתאם להורא  302הקבועים בסעיף  

 28הוא זה שהיה שזכאי לממש את הרכישה החוזרת. עוד החליט דירקטוריון החברה ביום  
להמליץ  2021בינואר   ידי מר   לאסיפה ,  על  החוזרות  המניות  רכישת  לאחר  כי מייד  הכללית 

זכות לקבל  קלדרון, המניות החוזרות יהפכו למניות מסוג נדחות, ויהיו נטולות זכויות למעט ה
 את ערכן הנקוב במקרה של פירוק החברה. 

נשלח   2021בינואר    31, ביום  2021בפברואר    28להחלטת דירקטוריון החברה מיום    בהמשך
 הכללית של החברה.   האסיפהזימון לכינוס 

 
הכללית, שלח בעל המניות הנוסף הודעה לחברה,   האסיפה, טרם כינוס  2021בפברואר    3  ביום

רכישה   לביצוע  המייסדים  בהסכם  הקבועים  התנאים  התקיימו  לא  כי  היתר,  בין  טען,  בה 
הכללית וכן כל ניסיון לבצע רכישה חוזרת הינם חסרי תוקף   לאסיפה חוזרת, ולפיכך הזימון  

ציין את עמדתו הנ"ל של משפטי. עוד דרש בעל המניות הנוסף כי רואה החשבון של החברה י
   .בעל המניות הנוסף בביאור מפורט ומתאים בדוחות הכספיים של החברה

 
הרכישה   האסיפהכונסה    2021בפברואר    7  ביום ביצוע  את  ואישרה  החברה  של  הכללית 

 החוזרת, באמצעות מר קלדרון. 
 

ביום    האסיפהלהחלטת    בהתאם כאמור,  לב  2021בפברואר    8הכללית  החברה  על הודיעה 
 המניות הנוסף על ביצוע הרכישה החוזרת, באמצעות מר קלדרון. 

 
  2021ביולי    7כי במסגרת כתב הצבעה שנשלח על ידי בעל המניות הנוסף לחברה ביום    יצוין

המיזוג,   בהסכם  ההתקשרות  בנושא  החברה  של  מיוחדת  כללית  אסיפה  עם    כמפורט בקשר 
  פסקה   והוסיף   המיזוג  בהסכם  ההתקשרות   נגד  הנוסף  המניות  בעל  הצביע,  ב' להלן13בביאור  

 שלו   בפניות  ביטוי  לידי  שבאו  והזכויות  הטענות  כל  על  שומר  הוא  פיה  על  ההצבעה  כתב  גבי  על
כאמור, החברה דוחה מכל וכל  .החברה"י  ע  הולם  ביטוי  להם  ניתן  לא  לטענתנו  אשר  לחברה

 .את טענותיו של בעל המניות הנוסף
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 )המשך( , תלויה והתקשרויותערבות - 7ביאור 
 

   התקשרות . ג
 תקופת ,  להסכם  בהתאם.  משרדים  לחכירת  הסכם  על  החברה  חתמה  2020  דצמבר  בחודש

 בשלושת   כאשר,  2021  בינואר  1  מיום  החל,  חודשים  27  בת  תקופה  הינה  הראשונה  השכירות
 השכירות )להלן: "תקופת    לצרכיה  המבנה  את   להתאים  החברה  נדרשת  הראשונים  החודשים
 כל  חודשים  24  בנות  עוקבות  שכירות  לתקופות  מתמשך  באופן  מתחדש  ההסכם"(.  הראשונה

  באופן  וודאי  כי  מעריכה  החברה.  מהן  אחת   כל  עבור  ביטול  אופציית  קיימת  לחברה  כאשר,  אחת
 תחילתה   אשר,  בלבד  השנייה  השכירות  תקופת  עבור  הביטול  אופציית  את  תממש  שלא  סביר
 . 2023 באפריל 1 ביום

 דמי השכירות הינן כדלקמן:
בשלושת החודשים הראשונים של תקופת השכירות הראשונה, בהם נדרשת החברה   .1

את   ניהול להתאים  דמי  אלא  שכירות  דמי  משלמת  אינה  החברה  לצרכיה,  המבנה 
  בלבד.

החודשיים  .2 השכירות  דמי  אלו,  חודשים  שלושת  שלאחר  הראשונה  השכירות  בשנת 
    ש"ח. 17,500יעמדו על סך של 

בשנת השכירות השנייה שלאחר שלושת חודשים אלו דמי השכירות החודשיים יעמדו  .3
 ש"ח .   20,000על סך של 

ב  שניהההשכירות    בתקופת .4 יעלו  השכירות  בתקופה    5%-דמי  השכירות  דמי  על 
 שהסתיימה. 

 בשיעור"מ מע וכןלמדד המחירים לצרכן  הצמדה הפרשי  יתווספו השכירות לדמי .5
 . בפועל השכירות דמי תשלום במועד החוק פי על שיחול

. החברה תשלם 15%בנוסף לדמי השכירות, תשלם החברה דמי ניהול על פי תחשיב של קוסט +  
ש"ח לחודש   2,500ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן וכן    5,050מקדמת דמי ניהול בסך של  

 עבור חניות. 
 

 הון מניות  -  8ביאור 
 

 : 2020בדצמבר  31ההרכב ליום  . א

 מספר מניות 
 מונפק ונפרע רשום 
   

 1,090,969 100,000,000 ש"ח כ"א 0.001מניות רגילות בנות 
 

 "ח ש אלפי 
 ונפרע מונפק רשום 
   

 1,091 100,000 ש"ח כ"א 0.001מניות רגילות בנות 
 

ובמניות   במזומן  דיבידנדים  לקבל  זכויות  הצבעה,  זכויות  לבעליהן  מעניקות  החברה  מניות 
 דיבידנדים בפירוק.וזכויות השתתפות בעת חלוקת  

 

-סך של כעל הון בהקצאה פרטית  , החברה גייסה2020דצמבר  –במהלך חודשים ספטמבר  . ב
הונפקו  עבורם אלפי ש"ח(  37-)בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ נטוש"ח, אלפי  1,686

  . ש"ח ע"נ כ"א 0.001מניות רגילות בנות  90,969

  הון  את  לפצל  המניות  בעלי  של  הכללית  באסיפה  החלטההתקבלה    2020  בנובמבר   3  ביום . ג
 כל .נ.  ע  ש"ח  1  בת  החברה  של  רגילה  מניה  כל  שבו  באופן,  החברה  של  והמונפק  הרשום  המניות

  המניות   הון  כאמור  ההון  פיצול  שלאחר  כך ,  אחת  כל.נ.  ע  ש"ח  0.1  בת   רגילה  למניה  תהפוך  אחת
.נ. ע  ש"ח  0.1  בנות  רגילות  מניות  1,000,000-ל   המחולק  ש"ח  100,000  יהיה  החברה  של  הרשום

 . אחת כל

הון   2020בנובמבר    16  ביום . ד לפצל את  התקבלה החלטה באסיפה הכללית של בעלי המניות 
ע.נ.   ש"ח  0.1המניות הרשום והמונפק של החברה, באופן שבו כל מניה רגילה של החברה בת  

  הון  כאמור  ההון  פיצול  שלאחר  כך,  אחת  כל.נ.  ע   ש"ח  0.001כל אחת תהפוך למניה רגילה בת  
מניות רגילות בנות   100,000,000-ל  המחולק  ש"ח  100,000  יהיה  החברה  של  הרשום  המניות

 . אחת כל.נ. ע  ש"ח 0.001
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 הוצאות מחקר ופיתוח - 9ביאור 
 

 ההרכב:

 

לתקופה  
מיום הקמת  

החברה )*(  
 31 ועד ליום 
 בדצמבר 

 2020  
 אלפי ש"ח  
  

 204 שכר ונלוות
 25 שכירות ואחזקת משרד 

 16 קבלני משנה
 30 אחרות

 275 
 א' לעיל1)*( ראה ביאור   

 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות - 10ביאור 
 

 ההרכב:

 

לתקופה  
מיום הקמת  
החברה )*(  

 31 ועד ליום 
 בדצמבר 

 2020  

 אלפי ש"ח  
 37 שכר ונלוות

 32 שכירות ואחזקת משרד 
 228 משפטיות

 289 שירותים מקצועיים 
 39 משרדיות ואחרות 

 625 
 א' לעיל1ביאור )*( ראה   

 
 

 כנסההמסים על ה -   11 ביאור
 

 בישראל   החברה מיסוי . א
 

 כללי 
 

החברה נישומה בישראל בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א 
 "הפקודה"(.  -)להלן  1961

 
חוק ההתייעלות הכלכלית קבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות יופחת משיעור של  

ואילך. בנוסף, שיעור המס על רווח ההון הריאלי   2018  בינואר  1מיום    23%  -ל  25%
 ושיעור המס החל על השבח הריאלי הופחתו באופן זהה. 

 
 הפסדים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות ב. 

 
, יתרות ההפסדים העסקיים לצרכי מס המועברות לשנים 2020בדצמבר    31נכון ליום  

בכ מסתכמות  יתרת   800-הבאות  בגין  נדחים  מסים  יצרה  לא  החברה  ש"ח.  אלפי 
 ההפסדים המועברת מאחר וניצולה אינו צפוי בעתיד הנראה לעין. 

 
 שומות סופיות  . ג

 
 לחברה טרם נקבעו שומות סופיות ממועד היווסדה.
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 12ביאור 
 

 :עסקאות . א

 

לתקופה  
מת  קמיום ה

החברה )*(  
 31ועד ליום 

 בדצמבר 
 2020  
 אלפי ש"ח  
  

 147 שכר ונלוות שכר –הוצאות מחקר ופיתוח 
 85 שכר ונלוות שכר –הוצאות הנהלה וכלליות 

 232 
 

 א' לעיל.1)*( ראה ביאור   
 

 :יתרות . ב

 

 
  31ליום 

 בדצמבר 
 2020 
 אלפי ש"ח  
  

 101 )*( חייבים ויתרות חובה
 30 זכאים ויתרות זכות 

 
  .להלן' ד 13 ביאור ראה)*(   

 
 .לעילב' 7 ביאור ראה – תלויות . ג

 
שימש בעבר כיועץ לחברה בהתאם למזכר הבנות מחודש   "מר חברון"(    –)להלן    חברוןיניב  מר   . ד

כלכלי,    2020אוגוסט   ייעוץ  שירותי  לחברה  חברון  מר  העניק  לפיו  לעת,  מעת  שתוקן  כפי 
אסטרטגי וגיוס הון )להלן: "מזכר ההבנות"(. במסגרת ההתקשרות האמורה ניתנה למר חברון 

ות גיוס הון לחברה היה זכאי מר אופציה לגייס הון עבור החברה בתנאים שנקבעו. עבור פעיל
הצדדים.  בין  שסוכם  למנגנון  בהתאם  תמורה,  ללא  לו  יוקצו  אשר  החברה  למניות  חברון 
בהתאם, על רקע גיוסי ההון שהוביל מר חברון וסיום ההתקשרות בין הצדדים, באופן שמר 

חברון   רמל  2021פברואר    בחודשחברון ויתר על כל זכות עתידית בגין מזכר ההבנות, הוקצו  
ובאמצעות חברה בבעלותו המלאה   )להלן: "חברון    –)במישרין  ג'י. סי. חברון קפיטל בע"מ 

כ  קפיטל"((   הענקתן  למועד  ומזכויות    22.84%-מניות החברה שהיוו  המניות המונפק  מהון 
מעניק  אינו  חברון  יניב  מר  הכספיים,  הדוחות  אישור  למועד  כי  יובהר  בחברה.  ההצבעה 

 מזכר ההבנות הסתיים באופן מלא.   שירותים לחברה ו
ובאמצעות   )במישרין  חברון  יניב  מר  מחזיק  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד    חברון נכון 

כ אשר מהוות  החברה  במניות  החברה   24.39%  -קפיטל(  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 
 ומזכויות ההצבעה בה. 
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 )המשך( וצדדים קשוריםיתרות ועסקאות עם בעלי עניין  - 12ביאור 
 
ומייסדיה  2020באוגוסט    16ביום   .ה החברה  התקשרו  יצחק    –,  נוסף   קלדרון  מר  מניות  ובעל 

ספטמבר   בחודש  תוקן  אשר  מייסדים  בהסכם  "המייסדים"(  זה:  בסעיף  יחדיו    2020)להלן 

 )בסעיף זה: "הסכם המייסדים"(. 

 לתפעולה השוטף ולפיתוחה של החברה. על פי הסכם המייסדים התחייבו המייסדים לתרום 

ממניות החברה לבד או יחד עם בעל מניות   50%כן נקבע כי כל בעל מניות המחזיק לפחות  

 נוסף, יהיה זכאי למנות שני דירקטורים לדירקטוריון החברה. 

נקבע כי האסיפה הכללית תאציל את סמכותה לגיוס משקיעים ולהקצאת מניות למשקיעים 

החברה בבורסה ברה. בנוסף, נקבע כי לצורך סבבי השקעה ו/או הנפקת מניות  לדירקטוריון הח

(IPO)  .ו/או מיזוג, תפעל החברה בהתאם לתקנון החברה 

הסכם המייסדים קובע כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני 

ש והמלא  הבלעדי  קניינה  הינם  חסוי  ומידע  מסחריים  סודות  בנוסף, מסחר,  החברה.  ל 

 כלפי החברה.  שידול-המייסדים התחייבו, בין היתר, גם לסודיות ולאי

יצוין כי בהתאם להסכם המייסדים, המייסדים התקשרו בהסכמי העסקה עם החברה וחתמו 
על כתב התחייבות הכולל, בין היתר, הוראות לעניין המחאת כלל זכויות הקניין הרוחני  

   לחברה, סודיות ואי תחרות. 
בעלי המניות של  אסיפתר וש יאב שתוקן כפי, החברה הקמת עם נקבע אשר החברהתקנון 

  כולל"( החברה תקנון: "להלן) 2021 בפברואר 25וביום  2020 בספטמבר 13יום בהחברה 
 ויתור , הסבה, שעבוד, המחאה, מכירה דרך על לרבות, מניות העברת לעניין מקובלות הוראות

  המניות העברת כי היתר בין, נקבע. החברה זכויות העברת שתוצאתה אחרת  דרך כל או
 שלישי לצד מניות העברת לאשר לסרב הרשאי הדירקטוריון לאישור  כפופה תהיה בהחברה
 דין ו/או נעבר מותר(.   מכחפי שיקול דעתו המלא )למעט בקשר העברה  על סבירים מטעמים

 נקבעו מגבלות על עבירות מניות החברה ובכלל זה:  

החברה לציבור, בעל מניה לא  לפיו עד למועד הנפקת המניות של    –זכות סירוב ראשון   .א

ימכור ולא יעביר מניותיו בחברה, כולן או מקצתן, למעט לנעבריו המורשים, לפני שהציע  

ב המחזיק  מניות  בעל  לכל  בכתב  בהודעה  למכירה  תחילה  מהון   50%-אותן  יותר  או 

 המניות של החברה, ולהם תהיה זכות סירוב ראשונה לרכוש את המניות באותם התנאים.

כל מי שזכאי למניות החברה מכוח הדין,    -לחוק החברות(  300דין )סעיף    מכח  העברה .ב

חייב  רגל  בפשיטת  ונאמן  עיזבון, מפרק  צוואה, מנהל  יורש, אפוטרופוס, מבצע  לרבות 

הקבועה   בדרך  האחרים  המניות  לבעלי  או  לחברה  זכאי  הוא  להן  המניות  את  להציע 

כם בין הצדדים, ובהעדר הסכמה, כפי יין ההוגן, כפי שיוסו, וזאת בתמורה לשובתקנון

 שיכריע בית משפט לבקשת החברה או בעלי המניות האחרים או הזוכה, לפי העניין. 

לפיו כל עוד לא נרשמו ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה,   –"  Bring Alongמנגון " . ג

מהון המניות המוקצה של החברה    75%אם בעלי המניות של החברה המחזיקים בלפחות  

בסעיף זה: "הניצעים"( יבקשו למכור את מניותיהם לצד שלישי והצד השלישי יתנה את )

הרכישה ברכישת כל הון המניות המונפק של החברה )ולא פחות(, יהיו הניצעים זכאים 

 לדרוש משאר בעלי המניות של החברה להצטרף למכירה, על פי אותם תנאים.  

בנושאים הבאים: שינוי בתחום עיסוקה של קנון החברה קובע רוב מיוחד לקבלת החלטות  ת

החברה; שינוי תקנון החברה; שעבוד נכסי החברה; כל עסקה עם בעל עניין בחברה )כהגדרת 

 מונח זה בחוק ניירות ערך(. 

 . להלן  13ראה ביאור  –עסקאות לאחר תקופת הדיווח מול צדדים קשורים ובעלי עניין  עבור .ו 
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 הדיווח  תקופת לאחר אירועים -   13ביאור 

 
בשליטתו של מר   מוגבלת  שותפות'רס,  ונצ  ומימוהחברה  התקשרו  ,  2021בפברואר    25ביום   . א

חברון הצדדים,    בהסכם    "(השותפות"   –)להלן    יניב  בהסכמת  לעת  מעת  שתוקן   לפיו כפי 

החברה  השותפות   בהון  ו   6תשקיע  ההשקעה"  "הסכם  בהתאמה:  זה  )בסעיף  ש"ח   - מיליון 

מסוג   מנגנון  באמצעות  ההשקעה"(    השותפות ,  ההשקעה   להסכם  בהתאם.  SAFE"סכום 

להלן    " "מועד ההשקעה"( .  –)להלן    2021אוקטובר     חודשאת מלוא סכום ההשקעה ב  העבירה

 הקבוע בהסכם ההשקעה:  SAFE -התנאים העיקריים של מנגנון ה 

 

וטרם סיום או   העברת סכום ההשקעה ככל שבמהלך התקופה שלאחר    -  המרה בסבב גיוס

פקיעת הסכם ההשקעה, החברה תשלים סבב גיוס הון של מיליון ש"ח ומעלה בחברה )להלן: 

פי אחת משתי  "סבב השקעה"(, אזי תתבצע המרה של סכום ההשקעה למנ על  יות החברה 

 לשותפות את אחוז ההחזקה הגבוה ביותר בחברה: תקנהאשר  החלופות

 מיליון ש"ח. 120המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה של  .1

 מרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה המשתקף מסבב הגיוס. ה .2

 

מובהר, כי השותפות תהא זכאית לזכויות הצמודות למניות המוקצות במסגרת סבב ההשקעה, 

 למעט זכויות ספציפיות שניתנו למשקיע כזה או אחר. 

 

לציבור העברת סכום במהלך התקופה שלאחר  אם    –  המרה בעת שינוי שליטה או הנפקה 

שליטה ו/או הנפקה   סיום או פקיעת הסכם ההשקעה, יתבצע בחברה שינוי  ההשקעה וטרם  

לציבור )להלן: "אירוע הנזלה"(, אזי תתבצע המרה של סכום ההשקעה למניות החברה על פי 

 לשותפות את אחוז ההחזקה הגבוה ביותר בחברה:  תקנההבאות אשר  החלופותאחת משתי 

 מיליון ש"ח. 120המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה של  . 1

 י שווי חברה המשתקף מאירוע ההנזלה. המרה של סכום ההשקעה על פ  . 2

 

פעולות אשר בעקבותיהן    מספר( פעולה או  i)  -על פי הסכם ההשקעה משמעו    "שינוי שליטה"

)  50%מעל   שלישי,  לצד  מועברים  החברה  של  המונפק  המניות  או  iiמהון  מיזוג  כל   )

( החברה,  של  אשר  iiiקונסולידציה  דיספוזיציה  או  זכות  מתן  מכירה,  מבחינה (  מהוות 

( הענקה של רישיון  ivמהותית/כלכלית מכירה של כל נכסי החברה )או חלק מהותי מהם(, או )

)או חלק מהותי( מהקניין הרוחני של החברה אשר יש בו על מנת   בלעדי לעניין שימוש בכל 

 להוות מבחינה מהותית/כלכלית מכירה של נכסי החברה.   

 

)א( מצב דברים בו ניירות הערך של החברה   -משמעה    על פי הסכם ההשקעה  "הנפקה לציבור"

נרשמות למסחר בבורסה בארץ או בחו"ל; או )ב( מצב דברים בו החברה מתקשרת בעסקה עם  

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מוקצות לתאגיד    50%תאגיד מדווח, לפיה לפחות  

 ( מועברות לתאגיד המדווח. 50%המדווח או שמרבית נכסיה )מעל 

 
 
 
 
 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים )המשך( 

 

-  23  - 

 
 

 )המשך(  הדיווח תקופת לאחר אירועים -   13ביאור 
 

 )המשך( .א

יתרחש אירוע חדלות פירעון )כהגדרת מונח זה בהסכם ההשקעה( אם    -אירוע חדלות פירעון  

פקע, אזי החברה תשלם לשותפות את סכום    SAFE-לפני שהסכם ההשקעה פג או שמנגנון ה

במועד אירוע חדלות הפירעון. התשלום כאמור יבוצע לפני ובעדיפות לכל  להההשקעה המגיע 

מניותיה   לבעלי  החברה  נכסי  של  אחרת  וככל    מכוחחלוקה  אם  כאמור.  במניות  בעלותם 

לצורך תשלום כאמור, אזי כלל הנכסים של החבר ה הניתנים שלחברה לא יהיו די מקורות 

לחלוקה, בכפוף לדין החל, יחולקו בין משקיעים )ככל שהיו עוד משקיעים שביצעו השקעות 

Safe .פרו ראטה לפי סכום ההשקעה שלהם בחברה ) 

חודשים מיום חתימת הסכם ההשקעה לא תבוצע המרה    24לאחר  אם   –  המרה אופציונאלית

תעמוד   לשותפות  החברה,  למניות  ההשקעה  סכום  )של  לבחור  סכום iהזכות  את  להמיר   )

ועל פי התנאים הצמודים למניות   מיליון ש"ח  50ההשקעה למניות החברה על פי שווי חברה של  

( למשוך חזרה את סכום ההשקעה על פי המנגנון הקבוע  iiהבכירות ביותר של החברה, או )

 רעון.  יבאירוע חדלות פ

 

  ו על פי "הסכם המיזוג"(    –)להלן  .  .די.אםגו  התקשרה החברה בהסכם עם  2021ביוני    20ביום   . ב

גו.די.אם תרכוש  ,  במועד השלמת העסקה נשוא ההסכם ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים

, אשר תהוונה מיד לאחר השלמת העסקה  החברה, באופן ישיר מבעלי מניות  החברהמניות  את  

)בדילול מלא( וזאת   החברהמהון המניות המונפק והנפרע של  (  75%)  אחוזים  שבעים וחמישה

של   רגילות  מניות  הקצאת  מניות    גו.די.אםכנגד  השלמת  החברהלבעלי  לאחר  מיד  אשר   ,

כפוף  ב  גו.די.אם.  מההון המונפק והנפרע של    (65%שישים וחמישה אחוזים )  העסקה תהוונה

שככל שהמניות  כך    גו.די.אםשל    להתקיימות אבני דרך שנקבעו בהסכם יוקצו מניות נוספות

מהון המניות   75%אשר תהוונה    גו.די.אםיוקצו מניות רגילות של    הנוספות ימומשו, בסך הכל

של   והנפרע  להשלמת גו.די.אםהמונפק  הצדדים  התחייבות  העסקה.  השלמת  לאחר  מיד   ,

ת  העסקה כפופה ומותנית בתנאים המתלים הקבועים בהסכם, ובנוסף בכך שתוצאות בדיקו

 .לשביעות רצונם  תהיינה( וידי הצדדים )האחד למשנה-הנאותות שיבוצעו על 

 :עיקריו של ההסכם יתוארו בתמצית להלן
 
להסכם   .1 ל  –הצדדים  מניות    גו.די.אםבנוסף  בעלי  החברהוהחברה,  שהצהירו שהם    של 

הינם צד להסכם, ובהם מר   החברההמניות המונפק והנפרע של  מהון 83% -מחזיקים בכ

אשר יצטרף ויחתום על ההסכם עד למועד   החברהוכן כל בעל מניות נוסף של  וןיניב חבר

 "(. החברה מניות בעלי"להלן: ) ההשלמה

כאמור, במועד ההשלמה )ובכפוף למילוי כל התנאים המתלים הקבועים   –מתווה העסקה   .2

מניות    גו.די.אםתרכוש    ,בהסכם( יהחברהאת  באופן  מניות  ,  , אשר החברהשיר מבעלי 

( מהון המניות המונפק והנפרע 75%שבעים וחמישה )    תהוונה מיד לאחר השלמת העסקה

מניות  החברהשל   הקצאת  כנגד  וזאת  מלא(,  מניות    )בדילול  לבעלי  החברה  של  רגילות 

  גו.די.אם והנפרע של    מההון המונפק  65%, אשר מיד לאחר השלמת העסקה יהוו  החברה

 (.ה במזומן)ללא תמור
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 אירועים לאחר תקופת הדיווח )המשך( -   13ביאור 
 

מניות   בגין  מהתמורה  כחלק  מניות  החברהבנוסף,  לבעלי  יוקצו  להקצאת   החברה,  זכויות 

, בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטות להלן, ללא תמורה נוספת, גו.די.אם  מניות נוספות של

 : בהסכם, כדלהלןובהתאם ובכפוף לתנאים שפורטו 

 

ה בתקופה שממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף החברככל שהיקף המכירות המצטבר של   .א

לפחות    חודשים  18 על  יעמוד  ההשלמה  ימכרו   500ממועד  אשר  קורקינטים  יחידות 

, גו.די.אםבהתאם לאישור שיתקבל מאת רו"ח המבקר של , בתנאים כאלו אשר מכירתם

ל על  גו.די.אםתניב  העולה  דולר  הכנסה  מניות    גו.די.אםארה"ב,    מיליון  לבעלי  תקצה 

 5%כזו שתקנה להם    בכמות  גו.די.אם, בחלוקה ביניהם, מניות רגילות נוספות של  החברה

 ת העסקה.)בדילול מלא( מיד לאחר השלמ גו.די.אםמהון המניות המונפק של 

דם  )ובלבד שמועד תחילתם לא יהיה מוק  החברהככל שהיקף ההכנסות המצטברות של   .ב

ושההכנסות ינבעו   2026בדצמבר    31העסקה ומועד סופי לא יהיה לאחר    ממועד השלמת

על  החברהמפעילות   יעמוד  המכירות   5(  והיקף  ככל  לחלופין,  או  ארה"ב,  דולר  מיליון 

תקצה לבעלי   גו.די.אםאופנועים פרי פיתוחה,    50יעמוד על סך של    החברההמצטבר של  

בכמות כזו    גו.די.אםנוספות של    ראטה, מניות רגילות-ביניהם פרו, בחלוקה  החברהמניות  

)בדילול מלא( מיד לאחר השלמת   גו.די.אםמהון המניות המונפק של    5%שתקנה להם  

 . העסקה

ערב השלמת   החברהכל אחד מבין בעלי מניות    -החברה  אופציה לרכישת יתרת מניות   . ג

שבבעלותו  החברה  יות המונפק של  אופציה לרכישת כל הון המנגו.די.אם  העסקה יעניק ל

השלמתה במסגרת  עבר  לא  מניות  גו.די.אםל  ואשר  קרי  במועד   החברה,  תהוונה,  אשר 

)בדילול מלא( במחיר מימוש    החברה  מהון המניות של  25%ועד    22%ההשלמה לא פחות מ  

, קרי,    25%-ה)למלוא    מיליון דולר לאופציות  50  -לכל כתב אופציה המשקף שווי עד ל

תחזיק   ,גו.די.אםמיליון דולר( כך שככל שתמומש האופציה על ידי    200של    החברהשווי  

ומזכויות ההצבעה   החברהמהונה המונפק של    100%ועד    97%  -בלא פחות מ  גו.די.אם

)  45בדילול מלא בתמורה בסך כולל שבין  חברה  ב  50  -( לעד ל 90%מיליון דולר ארה"ב 

ניתנת למימוש על ידה בכל עת    גו.די.אםהאופציה ל .(100%)  מיליון דולר ארה"ב תהא 

 ד השלמת העסקה ותפקע בתום התקופה האמורה.חודשים ממוע 15בתקופה של 
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 התנאים המתלים .3

מתלים, עד ליום התחייבויות הצדדים להשלים את העסקה כפופות להתקיימות תנאים  

 , ובהם תנאים שעיקרם יתואר בתמצית להלן: 2021 בדצמבר 31

הודעת הצדדים על השלמת בדיקות נאותות של הצדדים, האחד למשנהו, לשביעות  .א

  גו.די.אם על השלמת בדיקות הנאותות אשר תערוך    גו.די.אםהודעת    רצונם כאשר

  גו.די.אם   תגיש ל  החברהימי עסקים לאחר ש  14לשביעות רצונה תימסר בתוך    חברהל

ובהם מתאר ) כהגדרתו להלן  ,את כל המסמכים הנדרשים לצורך דוח זימון האסיפה

 ; (כספיים ודוחות

מניות   .ב מ  החברהבעלי  פחות  בלא  יחזיקו  מניות    97%  -אשר  )בדילול    החברהמהון 

הון    אופציה בלתי חוזרת לרכישת כל  י.אםגו.דמלא( ערב השלמת העסקה, יעניקו ל

 . שיוותר בבעלותם לאחר השלמת העסקה  של החברה המניות המונפק

אורגני   . ג אורגני    החברהאישור  בה;    גו.די.אםואישור  הכרוכות  ולעסקאות  לעסקה 

  גו.די.אםהעסקה כפופה, בין היתר, לאישור אסיפת בעלי מניות    לעניין זה יובהר, כי

)הצעה פרטית של   פי תקנות ניירות ערך  על פי דין ובכלל זה עלאשר תזומן כנדרש  

כאשר במסגרת  "(  פרטית  הצעה  תקנות)"  2000  –תש"ס    ניירות ערך בחברה רשומה(

פי   כנדרש עלהחברה  דוח זימון האסיפה האמורה יצורפו מתאר ודוחות כספיים של  

 "(; האסיפהזימון  דוחתקנות הצעה פרטית )"

מניות   .ד בעלי  של  רצונם  לשביעות  בנוסח  מס  רולינג  כתבי    החברהקבלת  ומחזיקי 

 החברה;  האופציה של 

לרישומן למסחר "(,  הבורסה)"  אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  קבלת .ה

מניות   לבעלי  המניות המוקצות  שינבעו ממימוש  החברהשל  המניות  הזכויות   ושל 

 לבעלי מניות החברה; 

הא  קבלת .ו עלכלל  הנדרשים  הרגולטוריים  אישורי- ישורים  וכן  הדין  צדדים    פי 

, לפי העניין וככל שאלה נדרשים, וכן  ולגו.די.אםשלישיים לשינוי השליטה בחברה  

הסכמתו של כל צד שלישי אשר אישורו ו/או הסכמתו נדרשים   קבלת אישורו ו/או

 של העסקה;  פי כל דין ו/או הסכם לשם השלמתה- על

של    לחברהממעריך שווי בלי תלוי, אשר תנקוב שווי    החברהשל    קבלת הערכת שווי  .ז

 ש"ח. מיליון  100 לפחות

 שווה ו/או עולה על סך   החברהאישור כי ערב השלמת העסקה ההון העצמי של    קבלת .ח

 ; ש"חמיליון  8של 

על    שווה ו/או עולה  גו.די.אםאישור כי ערב השלמת העסקה ההון העצמי של    קבלת .ט

מיליון ש"ח     8-שווה או גבוה מ  גו.די.אםוכי סך המזומן בקופת    ש"חמיליון    8סך של  

)בנוסף להוצאות העסקה שישולמו על , ככל שתושלם ידי כל אחד מהצדדים-)נטו( 

 העסקה(. 
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בכפוף    2021בדצמבר    31אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם, עד ליום  

הצדדים התנאים    לזכות  להתקיימות  האחרון  המועד  הארכת  על  במשותף,  להסכים, 

"(, יפקע תוקפו של ההסכם מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה  הנדחה   המועדהמתלים )"

 בקשר עם כך. כלפי משנהו

השלמת   .1 במועד  במעמד -  העסקהפעולות  שתבוצענה  פעולות  נקבעו  ההסכם  פי  על 

העסקה ש  השלמת  הכללית  האסיפה  אישור  במסגרת  כי  יצוין  גו.די.אם כאשר  ל 

בהסכם ההתקשרות  אישור  לצורך  החלפת   שתזומן  גם  תאושר  העסקה,  וביצוע 

הדירקטורים    , למעטהחברה בדירקטוריון אשר יומלץ על ידי    גו.די.אםדירקטוריון  

במסגרת  גו.די.אם של    החיצוניים כי  יובהר,  ההשלמה.  במועד  לתוקפה  שתיכנס   ,

הממוזגת    שגו.די.אםבנוגע לכך    וודאות  כל  איןידי הצדדים כי  - הוסכם על  ההסכם

ניירות הערך של  התעמוד בתנאים ל ברשימה הראשית של  למסחר    גו.די.אםחזרת 

 , וכי הדבר לא מהווה תנאי להשלמת העסקה.הבורסה

בהתאם להסכם, הצדדים התחייבו לשפות האחד את   -ת לשיפויויהתחייבויות הדד .2

ייגמרו   500,000כולל ומצטבר של    השני, עד לסכום נזק אשר  בגין הפסד או  ש"ח, 

של הצד המפר המפורטים בהסכם, מטעה או    כתוצאה: )א( מהיות אילו מהמצגים

)ב( באופן מהותי;  לא שלם  או  לא מדויק  או  נכון  התחייבויות הצד מהפרת    בלתי 

קודמת   המפר מכוח ההסכם; )ג( תביעות שיוגשו ו/או הוגשו כנגד הצד המפר שעילתן

למועד ההשלמה, לרבות טענות של בעלי מניות הצד המפר ו/או עובדי הצד המפר. 

הנפגע   פי- על לצד  המפר  הצד  של  מניות  הקצאת  של  יוענק בדרך  ההסכם, השיפוי 

 גרם לצד הנפגע. הכלכלי שנ בכמות שתנטרל את הנזק

במהלך התקופה שממועד חתימת ההסכם ועד למועד   –  התנהלות בתקופת הביניים .3

)או העסקה  ובכללן    השלמת  הצדדים,  על התנהלות  שונות  הוראות  יחולו  ביטולה( 

רשאית לגייס הון בתמורה לניירות   החברה  נקבעו מגבלות שונות, כאשר הוסכם כי

במסגרת   החברהמניות  ה, בכפוף לכך ששוויערך עד למועד פרסום דוח זימון האסיפ

 י הכסף(.נ)לפ  ש"חמיליון  100 -כל גיוס הון כאמור לא יהא נמוך מ

 
 3,212-כ  של  סךב  פרטית  בהקצאה  הון  גייסה  החברה,  2021  פברוארחודשים ינואר וה  במהלך . ג

כ של  בסך  הנפקה  הוצאות  )בניכוי  נטו  ש"ח,  והנפיקה    38-אלפי  ש"ח(  מניות   43,720אלפי 

עידו חברון, אח של מר יניב חברון, השתתף בהנפקה זו בסך של    ש"ח כ"א.  0.001רגילות בנות  

 אלפי ש"ח.  25

 
אושר באסיפה הכללית של החברה לאחר אישור דירקטוריון החברה     2021בספטמבר    13ביום   . ד

ש"ח ברוטו בגין עמידה   250,000על הענקת בונוס למר יצחק קלדרון, מנכ"ל החברה, בסך של 

והשלמת  גלגלי  )אבני דרך( של השלמת אב טיפוס אופרטיבי של הקורקינט הארבע  ביעדים 

גלגל של האופנוע הארבע  העיצוב הראשוני  על  קונספט  וכן אישרור מקדמה  חשבון מענק, י 

 . ש"ח 100,000סך כאמור לעיל, ב
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לני"ע    התקשרה, החברה  2021בספטמבר    6  ביום .ה בבורסה  נסחר  אשר  מוביל  סיני  יצרן  עם 

 החברה   של  הייצור  דרישות  כלל  את  לספק  עתיד  הסיני  היצרן,  החברה  להערכת'ן.   בשנג

  המרכיבים   את,  היתר  בין,  כולל  ההתקשרות  הסכם.  שלה  האסטרטגית  לתוכנית  בהתאם

 בתקנים   עמידה  על  היצרן  של  אחריות , )ב(  בייצור  פגימות  על  היצרן   של  אחריות: )א(  הבאים

)ג(  ובינלאומיים  סינים )ד(  היצרן  באתר  מפקח  להציב  החברה  של  זכות,   בכל   מלאה  בעלות, 

 בכל   החברה  של  בעלות  וכן,  הכלים  יצירת  עם  בקשר   יפתח  שהיצרן  ייצור  ותהליך  רוחני  קניין

  מה ,  עת  בכל  ממקומם  הייצור  תבניות  את  להעביר  המפורשת  הזכות  עם  יחד  הייצור  תבניות

 . בכך תרצה והחברה במידת בעתיד אחר ליצרן מעבר על שיקל

,  מר יניב חברון עידן חברון, אח של  מר    במשרה מלאה  בחברה  לעבודהחל    2021ביוני    1  ביום .ו 
לתמורה חודשית גלובלית עבור    זכאי   בנוסף  ש"ח.  5,440שכר ברוטו של    תמורת בתפקיד מעצב   

  125%שעות נוספות לפי תעריף של    40עד    ןברוטו בגי  ש"ח   1,490עבודה בשעות נוספות לסך של  
שעות נוספות.    64סה"כ    -  150%שעות נוספות לפי תעריף של    24ברוטו בגין עד    ש"ח  1,070וכן  

 תמורה זו תשולם גם במידה ולא בוצעו השעות הנוספות בפועל, כמקובל בחברה.
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 עמוד 
  
  

 2 המבקרהחשבון  רואה סקירה של דוח 
  
  

  :  ביניים תמציתיים  כספייםדוחות 
  

 3 על המצב הכספיתמציתיים  דוחות
  

 4 אחר  הפסד כוללהרווח או הפסד ועל תמציתיים  דוחות
  

 5 על השינויים בהוןתמציתיים  דוחות
  

 6 על תזרימי המזומניםתמציתיים  דוחות
  

 7-19 התמציתיים ביניים  דוחות הכספייםלביאורים 
  
  
  
  

 



 
 
 

 

 

 

 חברת מיה דיינמיקס בע"מ של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  דוח סקירה

 

 מבוא 

" )להלן:  בע"מ  דיינמיקס  מיה  חברת  של  המצורף  הכספי  המידע  את  הדוח  החברהסקרנו  את  הכולל   ,)"

ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד והפסד כולל אחר,   2021ביוני    30התמציתי על המצב הכספי ליום  

תאריך.   באותו  שהסתיימו  חודשים  ושלושה  שישה  של  לתקופות  המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים 

לתקופות כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  לתקן   הדירקטוריון  בהתאם  אלה  ביניים 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות   IAS 34חשבונאות בינלאומי  

. אחריותנו היא 1970-ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 תבסס על סקירתנו.להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בה

 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות 

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי  ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  

סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם 

העניינים   לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  ולפיכך  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני 

 ם בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהי

 מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל  

 .IAS 34הבחינות המהותיות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 

בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע    בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  

 . 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 

 פיסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(

ג' לדוחות הכספיים התמציתיים 1מת הלב לאמור בביאור  הנ"ל, אנו מפנים את תשו  מסקנתנומבלי לסייג את  

, לחברה אין מקורות מימון בהיקף מספק המאפשרים לחברה לממש 2021ביוני    30ביניים, לפיו נכון ליום  

חודשים שלאחר תום תקופת הדיווח. גורמים אלו, יחד עם גורמים  12את תוכניותיה העסקיות לתקופה של 

נ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". נוספים המפורטים בביאור ה

 ג'.1תוכניות ההנהלה בקשר לעניינים אלה, מפורטות בביאור 

בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לא נערכו התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן  

 ל כ"עסק חי". ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעו

 
 זיו האפט 

 רואי חשבון
 

  2021בר נובמב 8תל אביב, 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 תמציתיים על המצב הכספידוחות 

 

 
 

 
 

 בדצמבר 31 ביוני  30  

  2021 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 
  )בלתי מבוקר (   
    

    נכסים שוטפים 
 1,018 1,361  מזומנים ושווה מזומנים       
 79 79  מזומנים מוגבלים במשיכה      

 166 266  חייבים ויתרות חובה

 1,263 1,706  שוטפים   סה"כ נכסים
    

    נכסים לא שוטפים 
 121 1,928 א'3 רכוש קבוע

 121 1,928  לא שוטפים  סה"כ נכסים
    

 1,384 3,634  סה"כ נכסים 
    
    
 

  והוןהתחייבויות 

  

    
    התחייבויות שוטפות

 -  245 א'3 חלויות שוטפות בגין התחייבות חכירה
 76 96  ספקים ונותני שירותים

 499 466  זכאים ויתרות זכות 

 575 807  סה"כ התחייבויות שוטפות
    

    שאינן שוטפותהתחייבויות 
 -  853 א'3 התחייבות בגין חכירה 

 -  853  שאינן שוטפותסה"כ התחייבויות 
    

      הון 
 1 2  הון מניות      
 25 -   תקבולים על חשבון מניות      
 1,686 4,922  פרמיה על מניות      

      (903) ( 2,950)  יתרת הפסד

 809 1,974  סה"כ הון
    

 1,384 3,634  הוןו סה"כ התחייבויות 
 
 

                                                                                                                 
   

 מר יצחק קלדרון
יו"ר דירקטוריון  

 ומנכ"ל 

 גיא אליהו מר  
 דירקטור

 
 

 . 2021בר נובמב 8 :הדוחות הכספייםתאריך אישור 
 
 

 . בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים בינייםהביאורים המצורפים מהווים חלק 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על רווח או הפסד והפסד כולל אחר 
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 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 
 
 
 

. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים

 

לתקופה של 
שישה חודשים  

סתיימה  שה
 ביוני  30ביום 

לתקופה של 
שלושה  
חודשים  

סתיימה  שה
 ביוני  30ביום 

לתקופה מיום  
  הקמת החברה

 )*( ועד ליום
 בדצמבר 31

 2021 2021 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  מבוקר()בלתי  )בלתי מבוקר( 

     275 593 1,227 הוצאות מחקר ופיתוח  
 625 542 781 הנהלה וכלליותמכירה והוצאות 

    
 900 1,135 2,008 הפסד מפעולות רגילות 

    
 3 21 39 הוצאות מימון

    
 903 1,156 2,047 הפסד לתקופה 

    



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון

 

 
 

 
 )בלתי מבוקר(  2021ביוני  30סתיימה ביום לתקופה של שישה חודשים שה
 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

  2021בינואר  1יתרה ליום 
 1 )מבוקר( 

 

25 1,686 (903 ) 809 

 3,212 -  3,236 ( 25) 1 הנפקת מניות, נטו

 ( 2,047) ( 2,047) -   -  לתקופה  הפסד

 1,974 ( 2,950) 4,922 -  2 2021ביוני  30יתרה ליום 
 

 )בלתי מבוקר( 2021ביוני  30סתיימה ביום חודשים שה שלושהלתקופה של 
 

 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

 3,130 ( 1,794) 4,922 -  2 2021באפריל  1יתרה ליום 

 ( 1,156) ( 1,156) -  -  -  לתקופה  הפסד

 1,974 ( 2,925) 4,922 -  2 2021ביוני  30יתרה ליום 
 
 

 2020 בדצמבר 31 תקופה מיום הקמת החברה )*( ועד ליום ל
 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

 -  -  -  -  -   תחילת הפעילות )*( יתרה ליום 

 1 -  -  -  1 הנפקת מניות למייסדים

 25 -  -  25 -  תקבולים על חשבון מניות 

 1,686 -  1,686 -  )**( מניות, נטוהנפקת 

 ( 903) ( 903) -  -  -  לתקופה  הפסד

 809 ( 903) 1,686 25 1 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 
 
 
 
 

 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 נמוך מאלף ש"ח. )**(

 
 

. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים 

 

 
 

 

 

לתקופה של 
שישה 

חודשים  
סתיימה  שה

ביוני  30ביום 
2021 

לתקופה של 
שלושה  
חודשים  

סתיימה  שה
ביוני  30ביום 

2021 

לתקופה מיום  
תחילת פעילות 

 יוםל)*( ועד 
 בדצמבר 31

2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  (מבוקר)בלתי  (מבוקר)בלתי  

    פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
 ( 903) ( 1,156)  ( 2,047) לתקופה  הפסד

    
    התאמות בגין:

 -  19 37 ריבית בגין התחייבות בגין חכירה
 4 101 181 והפחתות  פחת

    שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 ( 165) ( 1) ( 100) חובהעליה בחייבים ויתרות 

 76 ( 60) 20 עליה בספקים ונותני שירותים  
 499 175 ( 33) עליה בזכאים ויתרות זכות

    
 ( 489) ( 922) ( 1,942) שוטפת לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים

 השקעה תזרימי מזומנים מפעילות          
 

   

 מזומנים מוגבלים במשיכה 
 -  - (79 ) 

 ( 125) ( 565) ( 837) רכישת רכוש קבוע 
    

 ( 204) ( 565) ( 837) השקעה  לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים

 מימון תזרימי מזומנים מפעילות         
 

   

 פרעון התחייבות חכירה 
(90 ) (75 )  - 

 תקבולים על חשבון מניות 
 -  - 25 

 1,686 -  3,212 הנפקת מניות, נטו
    

 1,711 ( 75) 3,122 מימון)ששימוש לפעילות(  פעילותשנבעו מ נטו  מזומנים
    

 1,018 ( 1,562) 343 ושווי מזומנים  מזומניםב)ירידה( עליה 
    

 -  2,923 1,018 התקופה לתחילת  מזומנים ושווי מזומנים יתרת
    

 1,018 1,361 1,361 התקופה  לסוף מזומנים ושווי מזומנים

    

    
 
 

 להלן.א' 1ראה ביאור  )*(
 
 

. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים 
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 כללי  -  1ביאור 
 

אוגוסט ב  24ביום  התאגדה בישראל לפי הוראות חוק החברות  דיינמיקס בע"מ  מיה   א. 
שינתה את שמה   2021  מרסתחת השם "אג'ילה מוטור קומפני בע"מ", ובחודש    2020

 . "החברה"(  –)להלן   ל"מיה דיינמיקס בע"מ"
 

החברה עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה של רכבים חשמליים זעירים המשלבים    ב.       
יתרונות הגוד והדינמיות של כלי תחבורה דואת  גלגליים לצד היתרונות המצויים - ל 

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח    4ברכבים בעלי  
( וזאת באמצעות מערכת הטייה  חולי, אבנים ושטח אתגרי  רטוב,  ( TILTכגון שטח 

)מערכת המתמודדת עם שיפועי צד תוך על   המאפשרת מהלך מתלה משופר  שמירה 
בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מהמורות יעיל יותר ושמירה על יציבות, בלימה  
והחדשנות  הטכנולוגיה  בפיתוח  המובילים  העקרונות  יותר.  טובה  עומסים  וחלוקת 

 בחברה הם שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד.
 
החברה עוסקת בתחום החשוף לסיכונים ואי ודאויות משמעותיים ויכולתה של החברה   . ג

ליום   נכון  מובטח.  אינו  העסקיות  תכניותיה  ומימוש  הפיתוח  ביעדי  ביוני    30לעמוד 
את  2021 לממש  לחברה  המאפשרים  מספק  בהיקף  מימון  מקורות  אין  לחברה   ,

  אלה  מיםגורתקופת הדוח.    חודשים שלאחר תום  12כניותיה העסקיות לתקופה של  ות
   כ"עסק חי". חברהשל ה הבדבר המשך קיומ יםמשמעותי ותספק יםמעורר

 
, אשר השלמתן אינן בשליטת החברה, כוללות  פעילותה   מימון  להמשך  חברהתוכניות ה

גיוסי חוב או גיוסי הון נוספים עד הגעה לשלב מכירות ויצירת תזרים מזומנים חיובי 
  מפעילות שוטפת.

 
של שנת שני  הבחציון  , היא תתחיל לרשום הכנסות ממכירת מוצריה  החברהלהערכת  

, היא עשויה להמשיך לגייס כספים ממשקיעים כדי להאיץ את ההתרחבות שלה  2022
ואספקה   הייצור  כושר  של  והגדלה  חדשים  דגמים  פיתוח  העיקריים,  היעד  בשוקי 

 העתידית של החברה. 
 

התאמו נערכו  לא  הכספיים  וסיווגם  בדוחות  וההתחייבויות  הנכסים  ערכי  לגבי  ת 
 שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

 
    (COVID-19משבר הקורונה ) ד. 

שנת  מ בעקבות   2020תחילת  טלטלה  העולם,  מדינות  ליתר  בדומה  ישראל,  חווה 
וודאות כלכלית -. התפרצות המגיפה הביאה לאי(COVID-19התפשטות נגיף הקורונה )

כניסת אזרחים לבידוד, מגבלות ולנזקים עקב הטלת מגבלות על תנועה, סגירת עסקים,  
  על כניסה ויציאה למדינה, ועוד.

 
מבצע חיסונים נרחב שמטרתו לחסן את האוכלוסייה   החל  2020 חודש דצמברבמהלך 

חלק משמעותי  בישראל    והוסר  2021ר  במחצית השנייה של חודש פברוא  .נגיףנגד ה
תחת  נפתחו  המסחר  ושטחי  המסחריים  המרכזים  וההתקהלות,  התנועה  מהגבלות 
ובהמשך   האוכלוסייה  לכלל  ביחס  הסגול",  "התו  למתווה  בהתאם  שונות  הגבלות 

ידי הממשלה, פעימות נוספות של תכנית היציאה מהסגר, שהביאו לפתיחה  -אושרו על
כפוף להנחיות ולמגבלות לפיהן, בין היתר, מותנית  בהמשק,  כמעט מלאה של פעילות  

הכניסה לחלק ממתחמי התרבות, הבילוי והפנאי בהצגת "תו ירוק" המונפק על ידי  
משרד הבריאות למתחסנים או למחלימים מקורונה. על פי פרסומי משרד הבריאות,  

 רוב האוכלוסייה בישראל הנה מחוסנת.
 

לייה מחודשת של תחלואה בנגיף הקורונה המהווה גל נרשמה ע 2021 יוניהחל מחודש 
על הנתונים  וניתוח  מעיבוד  קשורה -רביעי.  זו  שעלייה  נמצא  הבריאות,  משרד  ידי 

אחרים.  ווריאנטים  על  והשתלטותו  בישראל  התפשטותו  דלתא,  ווריאנט  לכניסת 
בעלייה מעריכית במספר המאומתים ובמספר החולים בגל זה התאפיינה  התחלואה  

למועד  םהקשי נכון  אולם  ניכ,  הכספיים,  הדוחות  מהגל  אישור  יציאה  סימני  רים 
 . הרביעי

 
 
 
 
 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
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 )המשך(  כללי -  1ביאור 
 

 )המשך( (COVID-19משבר הקורונה ) ד. 

כלכלית לפיה -פרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל תחזית מקרו  2021בחודש יולי  
הקורונה, לאחר ביטול מרביתן המוחלט המשק ממשיך בתהליך ההתאוששות ממשבר  

של המגבלות שהוטלו, והנחה שלא יידרשו סגרים או מגבלות משמעותיות על הפעילות,  
פי התחזית, התוצר   2022עד סוף שנת   הפעילות תתקרב להיקפה טרום המשבר. על 

בהתאמה, שיעור האבטלה    2022-ו   2021בשנים    6%-ו  5.5%צפוי לצמוח בשיעור של  
. לפי תחזית בנק  2022בסוף שנת    5.5%לאורך התקופה וצפוי לעמוד על    הרחבה ירד

הערכת  התחזית,  של  לפרסומה  סמוך  שהתרחשה  בתחלואה  העלייה  אף  על  ישראל, 
הסיכון לפעילות קטנה, הן תודות לאחוזי ההתחסנות הגבוהים והן תודות להתאמת  

ה עלולה להשליך  המשק לפעילות בתקופת עלייה בתחלואה. עם זאת, העלייה בתחלוא
 על משך סגירת המשק לתיירות נכנסת ויוצאת. 

 החברה שוקי היעד של השפעות משבר הקורונה על 
ומיזמי   המונית  ציבורית  תחבורה  החברה,  כדוגמת שיתופיות  להערכת  בתחבורה 

Carpool  בתקופת מגיפה. ההנחה היא כי החשש מפני הידבקות עשוי   להיחלש  יםעשוי
, בין היתר, באוויר פתוחבמרכזי הערים  אישית    להעדיף התניידותאנשים  להוביל יותר  

תופעה זו, אם אכן תתגבר,  מושבי.  -קורקינטים, אופנועים חשמליים ורכב דובאמצעות  
עלאת  לה  גם  ליין ובכך-אוןשירותי  עצמאית ושימוש בניידות  להוביל לעלייה ב  העשוי

זעירים בתוך העיר. על פי פרסומים שונים, קיימות ,  ךכ  הביקוש לשימוש בכלי רכב 
בעקבות משבר הקורונה, על  ליין יעלו משמעותית  -תרבות המשלוחים והאוןהערכות ש

בביקוררקע   בצורךובקניוניםחנויות  ב  יםירידה  לעלייה  יביא  אשר  דבר  פתרונות  ב  , 
במובנים אלה, למגיפת הקורונה עשויה להיות השפעה חיובית על  שילוח טובים יותר.  

 פונטציאל שוקי היעד של החברה.
 

הקשתה על הפעילות בתחום, בין היתר לאור מגבלות על תנועה הקורונה    מנגד, מגפת
, שנחשבת ליצרנית מובילה של חלקי ייצור  על יבוא מסין  ושילוח בין מדינות, ובפרט
תחבורה כלי  עבור  וכלי  וחילוף  על    מיקרו  תחבורה  בכלל,  מגבלות  בפרט.  מוביליטי 

לתת  היכולת  על  להשפיע לרעה  עלולים  מדינות,  בין  בשילוח  וקשיים  ימית  תחבורה 
 מענה לביקושים, ולעכב את זמני הייצור והאספקה. 

 
 החברה  פעילות על הקורונה משבר השפעות

משבר הקורונה פגע, בין היתר, בענף שרשרת האספקה העולמית )מלבד חברות הספנות  
ששוברות שיאים בהכנסות(, ובהתאם להערכות שונות מצב זה עשוי להימשך עד לסוף  

ואף מעבר. עובדה זו יחד עם סגירה חלקית של מפעלי ייצור ברחבי העולם,   2022שנת  
של מוחלטת  ועצירה  מרחוק  עבודה  פעילות    מדיניות  על  השפיעו  עסקיות  נסיעות 

הפיתוח והייצור של החברה )הרכבה, בחינה וייצור של כלי תחבורה(, שכן, פעילות זו  
תחום שכאמור נפגע נוכח מגבלות   -תלויה, בין ביתר, באספקה של חומרי גלם ומוצרים  

לם  השינוע והתנועה בין מדינות שונות. יתרה מזאת, בעיות של חוסר בחומרי גלם בעו
הביאו להתייקרות חלק מחומרי הגלם, דבר שגם הוא השפיע על עלויות חומרי הגלם 
ייצור בעולם, ללא   ניהול מו"מ עם מפעלי  בהם החברה עושה שימוש. מעבר לאמור, 
יכולת לבצע בדיקות מקומיות במפעלים השונים, הביא להתארכות המו"מ והבחינה 

צור הסדרה הראשונה כבר ברבעון השני  של כל ספק. על אף האמור, החברה צופה את יי
יצוין כי . 2021, זאת על בסיס התקשרותה עם מפעל סיני מוביל בספטמבר 2022לשנת 

פיתוח  עידן מאירוביץ', סמנכ"ל  בבעלות מלאה של מר  החברה התקשרה עם חברה 
" )להלן:  אסיה  עובדת  הסינית  החברהעסקי  תעסיק  הסינית  שהחברה  מנת  על   ,)"

בסין   החברה   תפקחשמקומית  על  להקל  מנת  ועל  החברה  של  הייצור  פעילות  על 
זה החברה מבצעת תשלומים לחברה הסינית   לעניין.  מקומייםבהתקשרות עם ספקים  

של העובדת המקומית וכנגד חשבוניות של ספקים שונים בסין )קרי, מר    שירותיהבגין  
 ' אינו זכאי לתמורה נוספת בגין התקשרות זו(.מאירוביץ
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 עיקרי המדיניות החשבונאית   - 2ביאור 

 
התמציתיים  דוחות  ה תקן הכספיים  להוראות  בהתאם  מתומצתת,  במתכונת  ערוכים  ביניים 

מספר   בינלאומי  ביניים.  34חשבונאות  לתקופות  כספי  דיווח  הדוחות  ,  כן,  הכספיים כמו 
)דוחות   ערך  ניירות  לתקנות  ד'  פרק  לפי  הגילוי  הוראות  את  מקיימים  ביניים  התמציתיים 

 . 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
וללים את כל הגילוי הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ויש לעיין דוחות הביניים אינם כ

ליום   החברה  של  השנתיים  הכספיים  הדוחות  עם  יחד  והביאורים   2020בדצמבר    31בהם 
 המצורפים אליהם. 

 
    חכירות -   3ביאור 

 
חכירות ,  16בינלאומי  תקן דיווח כספי  , החלה החברה ליישם את  2021בינואר    1החל מיום  

(IFRS 16  להלן( )–   )"בעקבות חתימה על חוזה שכירות אשר נכנס לתחולת התקן )ראה "התקן ,
 להלן(. 

 
בהתאם לתקן, נכס זכות שימוש במועד תחילת החכירה יימדד בגובה ההתחייבות בגין חכירה  
זו. מדידת ההתחייבות נעשית על בסיס הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים, מהוונים 

 (.  6.4%) הריבית הגלום בחכירה בשיעור 
 

שיעורי הפחת השנתיים    .ש"חאלפי    1,151  התחילת החכירה הינ   ליום  השימוש  זכות  נכס  יתרת
 . 23.53% -של נכסי זכות שימוש הם 

 
 החכירה בהסכם עיקריים תנאים

 
דצמבר   להסכם,    2020בחודש  לחכירת משרדים. בהתאם  על הסכם  תקופת  חתמה החברה 

, כאשר בשלושת 2021בינואר    1החל מיום    ,חודשים  27בת  תקופה  השכירות הראשונה הינה  
"תקופת השכירות    :החודשים הראשונים נדרשת החברה להתאים את המבנה לצרכיה )להלן 

חודשים כל    24מתחדש באופן מתמשך לתקופות שכירות עוקבות בנות    ההסכםהראשונה"(.  
ו כי  מעריכה  החברה  מהן.  אחת  כל  עבור  ביטול  אופציית  קיימת  לחברה  כאשר  ודאי  אחת, 

אשר  בלבד,  השנייה  עבור תקופת השכירות  הביטול  אופציית  את  באופן סביר שלא תממש 
 . 2023באפריל  1תחילתה ביום 

 
 דמי השכירות הינן כדלקמן:

 
בשלושת החודשים הראשונים של תקופת השכירות הראשונה, בהם נדרשת החברה   .1

שכירות   דמי  משלמת  אינה  החברה  לצרכיה,  המבנה  את  ניהול להתאים  דמי  אלא 
  בלבד.

החודשיים  .2 השכירות  דמי  אלו,  חודשים  שלושת  שלאחר  הראשונה  השכירות  בשנת 
    ש"ח. 17,500יעמדו על סך של 

בשנת השכירות השנייה שלאחר שלושת חודשים אלו דמי השכירות החודשיים יעמדו  .3
 ש"ח .   20,000על סך של 
 

ב  הינישההשכירות    בתקופת .4 יעלו  השכירות  בתקופה   5%-דמי  השכירות  דמי  על 
 שהסתיימה. 

 
 בשיעור"מ מע וכןלמדד המחירים לצרכן  הצמדה הפרשי  יתווספו השכירות לדמי .5

 . בפועל השכירות דמי תשלום במועד החוק פי על שיחול

. החברה תשלם 15%בנוסף לדמי השכירות, תשלם החברה דמי ניהול על פי תחשיב של קוסט +  
ש"ח לחודש   2,500ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן וכן    5,050מקדמת דמי ניהול בסך של  

 עבור חניות. 
 

המהווים את  אלפי ש"ח    458  -כ  סך שלהרכוש הקבוע  כוללת יתרת    2021ביוני    30ביום    ליום
 שכר.והשקעתה של החברה בשיפורים במ
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 )המשך( חכירות -   3ביאור 
 

 נוסף:מידע כמותי 
 

 :הפסד או ברווח שהוכרו סכומים
 

לתקופה של  
 שה חודשים  י ש

שהסתיימה ביום  
 2021ביוני  30

לתקופה של 
 שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום  

 2021ביוני  30
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 (מבוקר)בלתי  (מבוקר)בלתי  
   

 ( 19) ( 37) הוצאות מימון בגין התחייבות חכירה
   

 
 :המזומנים תזרימי על בדוח שהוכרו סכומים

 
לתקופה של  

 שה חודשים  י ש
שהסתיימה ביום  

 2021ביוני  30

לתקופה של 
 שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום  

 2021ביוני  30
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
   

 ( 75) ( 90) בגין חכירותששולם סך תזרים מזומנים 
 
 
 : 2021ביוני   30ליום הלן ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של התחייבות חכירה של החברה ל
 
 אלפי ש"ח  
 )בלתי מבוקר( 
  

 245 עד שנה 
 853 שנים  1-5

 1,098 סה"כ
 245 חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

 853 התחייבות שאינה שוטפת בגין חכירה
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  -  4ביאור 

 
 ניהול סיכונים פיננסיים  א. 
 

 כללי  . 1
 

פעילות החברה חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני אשראי וסיכוני  
החלטות   וקבלת  הפיננסיים  הסיכונים  את  תקופה  בכל  בוחנת  החברה  נזילות. 

 בהתאם. 
 

ידי הנהלת החברה, אשר מזהה ומעריכה ומגדרת את  -ניהול הסיכונים מתבצע על 
 הסיכונים. 

 
 גורמי סיכון פיננסיים  . 2
 

 סיכוני אשראי  ( 1
 

עם   מתקשרת  החברה   . מזומנים  ושווי  ממזומנים  נובעים  אשראי  סיכוני 
 בנקים שדורגו באופן בלתי תלוי בדירוג גבוה. 

 להערכת הנהלת החברה סיכון האשראי בגין יתרות אלו הינו קלוש. 
 

 סיכוני נזילות  ( 2
 

שוטפות   יתרות  באמצעות  השוטפת  הפעילות  צרכי  את  מממנת  החברה 
 . ת מזומנים ושווי מזומניםהכוללו

 
 

 
 תמצית המכשירים הפיננסיים לפי חלוקה לקבוצות: ב. 
 

   

 
  30ליום 

   ביוני 
  31ליום 

 בדצמבר  

 2021 2020 
   נכסים פיננסיים: 

 1,018 1,361 מזומנים ושווי מזומנים
 79 79 מזומנים מוגבלים במשיכה 

 166 266 חייבים ויתרות חובה

 1,706 1,263 
   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
 הכלולות במסגרת התחייבויות שוטפות

 
412 575 

 -  1,098 התחייבות בגין חכירה )כולל חלויות שוטפות( 
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(  -  4ביאור 
 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ג. 
 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי  ( 1
 

 פריטים אשר ערך הספרים שלהם מהווה קירוב לשווי הוגן
 

חייבים  מזומנים,  ושווי  מזומנים  כוללים:  החברה  של  הפיננסיים  המכשירים 
חובה,   וויתרות  שירותים  ונותני  של ספקים  היתרות  זכות.  ויתרות  זכאים 

 2020בדצמבר    31המכשירים הפיננסיים כאמור בדוחות על המצב הכספי ליום  
  מהוות קירוב לשווין ההוגן.  2021ביוני  30וליום 

 
 

 גילוי בדבר מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ( 2
 

שווי הוגן לצרכיי מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל  
ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים 

ינה (. מדידת שווי הוגן ה(exit price)בשוק במועד המדידה )דהיינו, 'מחיר יציאה'  
מדידה מבוססת שוק, ומביאה בחשבון מאפיינים של הנכס או של ההתחייבות 
ההתחייבות   או  הנכס  תמחור  בעת  בחשבון  מביאים  היו  בשוק  משתתפים  אם 
)אם   מגבלות  וכן  נכס  של  והמיקום  המצב  את  זאת,  ובכלל  המדידה,  במועד 

 קיימות( על מכירת נכס או על שימוש בו.
 

 מדרג שווי הוגן
 

שו מהות  מדידת  את  המשקף  הוגן  שווי  במדרג  שימוש  תוך  מתבצעת  הוגן  וי 
הנתונים ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן וזאת תוך מקסום השימוש בנתונים 
לצפייה.   ניתנים  שאינם  בנתונים  השימוש  ומזעור  לצפייה  הניתנים  הרלוונטיים 

 מדרג השווי ההוגן מבוסס על שלוש הרמות הבאות:
 

מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים לנכסים זהים או  - 1רמה 
 התחייבויות זהות. 

לעיל, אשר ניתנים   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   - 2רמה 
לצפייה לגבי הנכס או ההתחייבות, במישרין )כלומר כציטוטי מחירים( 

 או בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים מצוטטים(. 

תונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן  נ - 3רמה 
 לצפייה )נתונים שאינם ניתנים לצפייה(. 

 
 מדיניות ניהול סיכוני ההון בחברה ד. 

 
יעדי מדיניות ניהול סיכוני ההון של החברה הינם לשמר את יכולתה להמשיך ולפעול  

השקעתם, ולקיים מבנה הון מיטבי כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על  
 במטרה להפחית את עלויות ההון.
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 צדדים קשורים  -  5ביאור 
 

 :עסקאות . א

 

לתקופה של 
שישה 

חודשים  
  שהסתיימה

 ביוני  30ביום 

לתקופה של 
שלושה  
חודשים  

  שהסתיימה
 ביוני  30ביום 

לתקופה  
שהסתיימה  

  31 ביום
 בדצמבר 

 2021 2021 2020  )*( 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 
    

 147 62 156 שכר ונלוות שכר –הוצאות מחקר ופיתוח 
 85 99 253 שכר ונלוות שכר –הוצאות הנהלה וכלליות 

 409 161 232 
 

 א' לעיל.1)*( ראה ביאור   
 

 :יתרות
 

 ביוני  30ליום  
  31ליום 

 בדצמבר 
 2021 2020 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  בלתי מבוקר() 
   

 101 102 חייבים ויתרות חובה

 30 20 זכאים ויתרות זכות 
 
 
 

במשרה מלאה, עידן חברון, אח של בעל השליטה בחברה,    בחברה  לעבודהחל    2021ביוני    1  ביום . ב
לתמורה חודשית גלובלית עבור    זכאי   בנוסף  ש"ח.  5,440שכר ברוטו של    תמורת בתפקיד מעצב   

  125%שעות נוספות לפי תעריף של    40עד    ןברוטו בגי  ש"ח   1,490עבודה בשעות נוספות לסך של  
שעות נוספות.    64סה"כ    -  150%שעות נוספות לפי תעריף של    24ברוטו בגין עד    ש"ח  1,070וכן  

 בחברה. תמורה זו תשולם גם במידה ולא בוצעו השעות הנוספות בפועל, כמקובל

 
"מר חברון"(  שימש בעבר כיועץ לחברה בהתאם למזכר הבנות מחודש   –מר יניב חברון )להלן   . ג

כלכלי,    2020אוגוסט   ייעוץ  שירותי  לחברה  חברון  מר  העניק  לפיו  לעת,  מעת  שתוקן  כפי 
אסטרטגי וגיוס הון )להלן: "מזכר ההבנות"(. במסגרת ההתקשרות האמורה ניתנה למר חברון 

ייס הון עבור החברה בתנאים שנקבעו. עבור פעילות גיוס הון לחברה היה זכאי מר אופציה לג
הצדדים.  בין  שסוכם  למנגנון  בהתאם  תמורה,  ללא  לו  יוקצו  אשר  החברה  למניות  חברון 
בהתאם, על רקע גיוסי ההון שהוביל מר חברון וסיום ההתקשרות בין הצדדים, באופן שמר 

חברון   מרל  2021פברואר    בחודשגין מזכר ההבנות, הוקצו  חברון ויתר על כל זכות עתידית ב
ובאמצעות חברה בבעלותו המלאה   )להלן: "חברון    –)במישרין  ג'י. סי. חברון קפיטל בע"מ 

כ הענקתן  למועד  מניות החברה שהיוו  ומזכויות    22.84%-קפיטל"((   המניות המונפק  מהון 
הכספיי הדוחות  אישור  למועד  כי  יובהר  בחברה.  מעניק ההצבעה  אינו  חברון  יניב  מר  ם, 

 שירותים לחברה ומזכר ההבנות הסתיים באופן מלא.   
ובאמצעות   )במישרין  חברון  יניב  מר  מחזיק  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד    חברון נכון 

כ אשר מהוות  החברה  במניות  החברה   24.39%  -קפיטל(  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 
 ומזכויות ההצבעה בה. 
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 הדיווח תקופת במהלך אירועים -  6ביאור 
 

  ברהחה למשרדי התפעולית החכירה בהסכם מחכירהעמידה ערבות בנקאית לטובת  החברה . א
 "ח. ש  אלפי 79 של סך על
 

: "בעל זההקמת החברה, הועסק בה בעל המניות הנוסף בתפקיד המעצב הראשי )בסעיף    עם . ב
זימון להליך 2020בדצמבר    27  ביום  "(.הנוסף  המניות לבעל המניות הנוסף  , שלחה החברה 

כך שהציג מצגי שווא לחברה בכל הנוגע ליכולותיו,   בשלשימוע טרם סיום העסקתו בחברה,  
ואת התחייבויותי  חובותוהפר את    וידיעותיו  כישוריו  ו האמון המיוחדות שלו כלפי החברה 

 לפעול בשקידה הראויה לקידום פעילות החברה ולהצלחתה. 
 בטרם  התראה  מכתב  הנוסף  המניות  בעל  שלח,  השימוע  טרם  עוד,    2020בדצמבר    29  ביום

"ר  כיו  גם  המשמש  בחברה  ומייסד  מניות  בעל,  קלדרון  יצחק  ולמר  לחברה  הליכים  נקיטת
 של   היותו  לעניין  לרבות,  שונות טענות  הנוסף   המניות  בעל  טען  המכתב   במסגרת.  הדירקטוריון

בביאור    המייסדים  ולהסכם  לדין  בניגוד  השימוע  הליך .    12המפורט  להלן   בעל   טען  עודב' 
  בתכנון   שימוש  לעשות  רשאית   אינה  החברה  העניין  לבירור  עד  כי,  זה  במכתב   הנוסף  המניות
  הנוסף   המניות  לבעל  השיבה  החברה.  המייסדים  הסכם  לפי  פיתח  שלטענתו  הכלי  של  ובעיצוב

 .הטענות של לגופן הגיבה לא המועד באותוו, כסדרו יערך השימוע כי
הליך   2020  בדצמבר  29  ביום תום  עם  החברה.  במשרדי  שימוע  הנוסף  המניות  לבעל  נערך 

 הודעה מנומקת בדבר פיטוריו.  2021 בינואר 21השימוע, נשלחה לבעל המניות הנוסף ביום 
דחתה את הטענות    במסגרתובעל המניות הנוסף,  לשלחה החברה מכתב    2021  בינואר  26  ביום

ב ציינה החברה, בין היתר, כי טענת בעל המניות . במכת2020 בדצמבר 29שעלו במכתבו מיום 
מלוא  שכן  בסיס,  כל  ומשוללת  מופרכת  הכלי  ובעיצוב  בתכנון  השימוש  זכות  לעניין  הנוסף 
זכויות הקניין הרוחני מוקנות לחברה, בין היתר, על פי כתב התחייבות מפורש עליו חתם בעל 

הנוסף. המנ  על   המניות  בעל  של  העסקתו  נסיבות סיום  להוראות  רקע  ובהתאם  הנוסף  יות 
הכללית   לאסיפההחליט דירקטוריון החברה להמליץ    2021  בינואר  28הסכם המייסדים, ביום  

ממניותיו של בעל המניות הנוסף בחברה   70%של החברה לפעול לביצוע רכישה חוזרת של  
" )להלן בהתאמה:  הנקוב  לערכן  במועד  החוזרות  המניות"-ו"  החוזרת  הרכישהבתמורה   .)"

בסעיף   הקבועים  החלוקה  במבחני  עמדה  לא  החברה  האמורה  ההחלטה  לחוק    302קבלת 
החברות ולפיכך, בהתאם להוראות הסכם המייסדים, מר קלדרון הוא זה שהיה שזכאי לממש 

 לאסיפה , להמליץ  2021  בינואר  28את הרכישה החוזרת. עוד החליט דירקטוריון החברה ביום  
הכללית כי מייד לאחר רכישת המניות החוזרות על ידי מר קלדרון, המניות החוזרות יהפכו  
של   הנקוב במקרה  ערכן  לקבל את  הזכות  למעט  זכויות  נטולות  ויהיו  נדחות,  למניות מסוג 

 פירוק החברה.  
נשלח    2021  בינואר  31, ביום  2021  בפברואר  28להחלטת דירקטוריון החברה מיום    בהמשך

 הכללית של החברה.   האסיפהלכינוס זימון 
 

הכללית, שלח בעל המניות הנוסף הודעה לחברה,   האסיפה, טרם כינוס  2021  בפברואר  3  ביום
רכישה  לביצוע  המייסדים  בהסכם  הקבועים  התנאים  התקיימו  לא  כי  היתר,  בין  טען,  בה 

נם חסרי תוקף הכללית וכן כל ניסיון לבצע רכישה חוזרת הי  לאסיפה חוזרת, ולפיכך הזימון  
משפטי. עוד דרש בעל המניות הנוסף כי רואה החשבון של החברה יציין את עמדתו הנ"ל של 

   .בעל המניות הנוסף בביאור מפורט ומתאים בדוחות הכספיים של החברה
 

הרכישה    האסיפהכונסה    2021  בפברואר   7  ביום ביצוע  את  ואישרה  החברה  של  הכללית 
 החוזרת, באמצעות מר קלדרון. 

 
ביום    האסיפהלהחלטת    בהתאם כאמור,  לבעל   2021  בפברואר  8הכללית  החברה  הודיעה 

 המניות הנוסף על ביצוע הרכישה החוזרת, באמצעות מר קלדרון. 
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 )המשך( הדיווח תקופת במהלך אירועים -  6ביאור 
 

 2021ביולי    7כי במסגרת כתב הצבעה שנשלח על ידי בעל המניות הנוסף לחברה ביום    יצוין
המיזוג,   בנושא ההתקשרות בהסכם  של החברה  כללית מיוחדת  עם אסיפה    כמפורטבקשר 

 פסקה  והוסיף  המיזוג  בהסכם  ההתקשרות  נגד  הנוסף  המניות  בעל  הצביע,  להלןב'  13  בביאור
  שלו בפניות ביטוי לידי שבאו והזכויות הטענות כל על שומר הוא פיה על ההצבעה כתב גבי על

כאמור, החברה דוחה מכל וכל  .החברה"י  ע   הולם  ביטוי  להם  ניתן  לא  לטענתנו  אשר  לחברה
 את טענותיו של בעל המניות הנוסף

 
מוגבלת בשליטתו של מר   שותפות'רס,  ונצ  ומימוהחברה  התקשרו  ,  2021בפברואר    25ביום   . ג

בהסכם  השותפות"   –)להלן    חברוןיניב   הצדדים,    "(  בהסכמת  לעת  מעת  שתוקן  לפיו כפי 
החברה  השותפות   בהון  ו   6תשקיע  ההשקעה"  "הסכם  בהתאמה:  זה  )בסעיף  ש"ח   - מיליון 

מסוג   מנגנון  באמצעות  ההשקעה"(    השותפות ,  ההשקעה   להסכם  בהתאם.  SAFE"סכום 
  "מועד ההשקעה"( . :)להלן 2021אוקטובר  חודש העבירה את מלוא סכום ההשקעה ב

 
 הקבוע בהסכם ההשקעה:  SAFE -להלן התנאים העיקריים של מנגנון ה

וטרם סיום או   ההשקעה  סכום  העברתככל שבמהלך התקופה שלאחר    -  המרה בסבב גיוס
פקיעת הסכם ההשקעה, החברה תשלים סבב גיוס הון של מיליון ש"ח ומעלה בחברה )להלן: 
פי אחת משתי   על  "סבב השקעה"(, אזי תתבצע המרה של סכום ההשקעה למניות החברה 

 לשותפות את אחוז ההחזקה הגבוה ביותר בהחברה:  תקנהאשר  החלופות

 מיליון ש"ח. 120חברה של  המרה של סכום ההשקעה על פי שווי . 1
 המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה המשתקף מסבב הגיוס.  . 2

 
מובהר, כי השותפות תהא זכאית לזכויות הצמודות למניות המוקצות במסגרת סבב ההשקעה, 

 למעט זכויות ספציפיות שניתנו למשקיע כזה או אחר. 
 

לציבור או הנפקה  שינוי שליטה  העברת סכום במהלך התקופה שלאחר  אם    -  המרה בעת 
סיום או פקיעת הסכם ההשקעה, יתבצע בחברה שינוי שליטה ו/או הנפקה     ההשקעה וטרם  

לציבור )להלן: "אירוע הנזלה"(, אזי תתבצע המרה של סכום ההשקעה למניות החברה על פי 
 חברה: לשותפות את אחוז ההחזקה הגבוה ביותר ב תקנההבאות אשר  החלופותאחת משתי 

 מיליון ש"ח. 120המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה של  . 1
 המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה המשתקף מאירוע ההנזלה.  . 2
 
פעולות אשר בעקבותיהן מספר ( פעולה או  i)  -על פי הסכם ההשקעה משמעו    שינוי שליטה""

שלי  50%מעל   לצד  מועברים  החברה  של  המונפק  המניות  )מהון  או  iiשי,  מיזוג  כל   )
( החברה,  של  מבחינה iiiקונסולידציה  מהוות  אשר  דיספוזיציה  או  זכות  מתן  מכירה,   )

( הענקה של רישיון  ivמהותית/כלכלית מכירה של כל נכסי החברה )או חלק מהותי מהם(, או )
)או חלק מהותי( מהקניין הרוחני של החברה אשר יש בו על מנת   בלעדי לעניין שימוש בכל 

 להוות מבחינה מהותית/כלכלית מכירה של נכסי החברה.   
 

)א( מצב דברים בו ניירות הערך של החברה   -על פי הסכם ההשקעה משמעה    "הנפקה לציבור"
נרשמות למסחר בבורסה בארץ או בחו"ל; או )ב( מצב דברים בו החברה מתקשרת בעסקה עם  

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מוקצות לתאגיד    50%תאגיד מדווח, לפיה לפחות  
 רות לתאגיד המדווח. ( מועב50%המדווח או שמרבית נכסיה )מעל 
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 )המשך( הדיווח תקופת במהלך אירועים -  6ביאור 
 

יתרחש אירוע חדלות פירעון )כהגדרת מונח זה בהסכם ההשקעה( אם    -אירוע חדלות פירעון  

פקע, אזי החברה תשלם לשותפות את סכום    SAFE-לפני שהסכם ההשקעה פג או שמנגנון ה

ההשקעה המגיע לו במועד אירוע חדלות הפירעון. התשלום כאמור יבוצע לפני ובעדיפות לכל  

מניותיה   לבעלי  החברה  נכסי  של  אחרת  וככל    מכוחחלוקה  אם  כאמור.  במניות  בעלותם 

לצורך תשלום כאמור, אזי כלל הנכסים של החבר ה הניתנים שלחברה לא יהיו די מקורות 

לחלוקה, בכפוף לדין החל, יחולקו בין משקיעים )ככל שהיו עוד משקיעים שביצעו השקעות 

Safe .פרו ראטה לפי סכום ההשקעה שלהם בחברה ) 

 

חודשים מיום חתימת הסכם ההשקעה לא תבוצע המרה    24לאחר  אם   –  המרה אופציונאלית

הזכות   תעמוד  לשותפות  החברה,  למניות  ההשקעה  סכום  )של  סכום iלבחור  את  להמיר   )

ועל פי התנאים הצמודים למניות   מיליון ש"ח  50ההשקעה למניות החברה על פי שווי חברה של  

( למשוך חזרה את סכום ההשקעה על פי המנגנון הקבוע  iiהבכירות ביותר של החברה, או )

 רעון.  יבאירוע חדלות פ

 

עם   2021ביוני    20ביום   . ד בהסכם  המיזוג"(    –)להלן      גו.די.אם  התקשרה החברה  על  "הסכם 

המתליםופי התנאים  להתקיימות  ובכפוף  ההסכם  נשוא  העסקה  השלמת  תרכוש ,  במועד 

מניות  החברהמניות  את  גו.די.אם   מבעלי  ישיר  באופן  לאחר החברה,  מיד  תהוונה  אשר   ,

וחמישה העסקה שבעים  של  (  75%)  אחוזים  השלמת  והנפרע  המניות המונפק    החברהמהון 

, אשר מיד החברה לבעלי מניות    גו.די.אם)בדילול מלא( וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של  

תהוונה  העסקה  השלמת  )   לאחר  אחוזים  וחמישה  של   (65%שישים  והנפרע  המונפק  מההון 

כך  גו.די.אםשל   כפוף להתקיימות אבני דרך שנקבעו בהסכם יוקצו מניות נוספותב גו.די.אם.  

אשר תהוונה   גו.די.אםיוקצו מניות רגילות של    הכלשככל שהמניות הנוספות ימומשו, בסך  

של    75% והנפרע  המונפק  המניות  התחייבות גו.די.אםמהון  העסקה.  השלמת  לאחר  מיד   ,

הצדדים להשלמת העסקה כפופה ומותנית בתנאים המתלים הקבועים בהסכם, ובנוסף בכך 

בדיקו עלשתוצאות  שיבוצעו  הנאותות  למשנה-ת  )האחד  הצדדים  לשביעות תהיינה  (  וידי 

 .רצונם

 :עיקריו של ההסכם יתוארו בתמצית להלן
 
להסכם   .1 ל  –הצדדים  מניות    גו.די.אםבנוסף  בעלי  שהצהירו שהם    של החברהוהחברה, 

הינם צד להסכם, ובהם מר    החברההמניות המונפק והנפרע של    מהון  83%  -מחזיקים בכ

אשר יצטרף   החברהוכן כל בעל מניות נוסף של  ,להלן(  7לפרטים ראו סעיף  )  וןיניב חבר

 "(. החברה מניות בעלי"להלן:  ) ויחתום על ההסכם עד למועד ההשלמה

כאמור, במועד ההשלמה )ובכפוף למילוי כל התנאים המתלים הקבועים    –מתווה העסקה   .2

מניות    םגו.די.אתרכוש    ,בהסכם( ישיר מבעלי מניות  החברהאת  , אשר החברה, באופן 

( מהון המניות המונפק והנפרע 75%שבעים וחמישה )    תהוונה מיד לאחר השלמת העסקה

מניות  החברהשל   כנגד הקצאת  וזאת  מניות   )בדילול מלא(,  לבעלי  של החברה  רגילות 

 גו.די.אםפרע של והנ מההון המונפק 65%, אשר מיד לאחר השלמת העסקה יהוו החברה

 (.)ללא תמורה במזומן
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 )המשך( הדיווח תקופת במהלך אירועים -  6ביאור 

 

מניות   בגין  מהתמורה  כחלק  מניות  החברהבנוסף,  לבעלי  יוקצו  להקצאת   החברה,  זכויות 

, בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטות להלן, ללא תמורה נוספת, גו.די.אם  מניות נוספות של

 : ובכפוף לתנאים שפורטו בהסכם, כדלהלןובהתאם 

ה בתקופה שממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף החברככל שהיקף המכירות המצטבר של   .א

לפחות    חודשים  18 על  יעמוד  ההשלמה  ימכרו   500ממועד  אשר  קורקינטים  יחידות 

, גו.די.אם בהתאם לאישור שיתקבל מאת רו"ח המבקר של  ,בתנאים כאלו אשר מכירתם

ל דולר  גו.די.אםתניב  מיליון  על  העולה  מניות    גו.די.אםארה"ב,    הכנסה  לבעלי  תקצה 

 5%כזו שתקנה להם    בכמות  גו.די.אם, בחלוקה ביניהם, מניות רגילות נוספות של  החברה

 ת העסקה.)בדילול מלא( מיד לאחר השלמ גו.די.אםמהון המניות המונפק של 

מועד תחילתם לא יהיה מוקדם  )ובלבד ש  החברהככל שהיקף ההכנסות המצטברות של   .ב

השלמת לאחר    ממועד  יהיה  לא  סופי  ומועד  ינבעו    31.12.2026העסקה  ושההכנסות 

על  החברהמפעילות   יעמוד  המכירות   5(  והיקף  ככל  לחלופין,  או  ארה"ב,  דולר  מיליון 

תקצה לבעלי   גו.די.אםאופנועים פרי פיתוחה,    50יעמוד על סך של    החברההמצטבר של  

בכמות כזו    גו.די.אםנוספות של    ראטה, מניות רגילות-, בחלוקה ביניהם פרוהחברהמניות  

)בדילול מלא( מיד לאחר השלמת   גו.די.אםמהון המניות המונפק של    5%שתקנה להם  

 . העסקה

ערב השלמת   החברהכל אחד מבין בעלי מניות    -החברה  אופציה לרכישת יתרת מניות   . ג

שבבעלותו  החברה  ל הון המניות המונפק של  אופציה לרכישת כגו.די.אם  העסקה יעניק ל

השלמתה במסגרת  עבר  לא  מניות  גו.די.אםל  ואשר  קרי  במועד   החברה,  תהוונה,  אשר 

)בדילול מלא( במחיר מימוש    החברה  מהון המניות של  25%ועד    22%ההשלמה לא פחות מ  

, קרי,    25%-ה)למלוא    מיליון דולר לאופציות  50  -לכל כתב אופציה המשקף שווי עד ל

תחזיק   ,גו.די.אםמיליון דולר( כך שככל שתמומש האופציה על ידי    200של    החברהשווי  

ומזכויות ההצבעה   החברהמהונה המונפק של    100%ועד    97%  -בלא פחות מ  גו.די.אם

)  45בדילול מלא בתמורה בסך כולל שבין  חברה  ב  50  -לעד ל (  90%מיליון דולר ארה"ב 

ניתנת למימוש על ידה בכל עת    גו.די.אםהאופציה ל (.100%)  מיליון דולר ארה"ב תהא 

 ד השלמת העסקה ותפקע בתום התקופה האמורה.חודשים ממוע 15בתקופה של 

 
 התנאים המתלים .3

התחייבויות הצדדים להשלים את העסקה כפופות להתקיימות תנאים מתלים, עד ליום 

 , ובהם תנאים שעיקרם יתואר בתמצית להלן: 2021 בדצמבר 31

הודעת הצדדים על השלמת בדיקות נאותות של הצדדים, האחד למשנהו, לשביעות  .א

אשר תערוך    גו.די.אםהודעת    רצונם כאשר הנאותות  בדיקות   גו.די.אם על השלמת 

 גו.די.אם  תגיש ל  החברהימי עסקים לאחר ש  14לשביעות רצונה תימסר בתוך    חברהל

כהגדרתו להלן )ובהם מתאר    ,כל המסמכים הנדרשים לצורך דוח זימון האסיפהאת  

 ; (כספיים ודוחות

)בדילול מלא(   החברהמהון מניות    97%  -אשר יחזיקו בלא פחות מ  החברהבעלי מניות   .ב

הון המניות  אופציה בלתי חוזרת לרכישת כל גו.די.אםערב השלמת העסקה, יעניקו ל

 . שיוותר בבעלותם לאחר השלמת העסקה של החברה המונפק
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אורגני   . ג אורגני    החברהאישור  בה;   גו.די.אםואישור  הכרוכות  ולעסקאות  לעסקה 

 גו.די.אם העסקה כפופה, בין היתר, לאישור אסיפת בעלי מניות    לעניין זה יובהר, כי

)הצעה פרטית של    פי תקנות ניירות ערך  אשר תזומן כנדרש על פי דין ובכלל זה על

כאשר במסגרת  "(  פרטית  הצעה  תקנות)"  2000  –תש"ס    ניירות ערך בחברה רשומה(

פי    כנדרש על  החברהדוח זימון האסיפה האמורה יצורפו מתאר ודוחות כספיים של  

 "(; האסיפהזימון  דוחתקנות הצעה פרטית )"

מניות   .ד בעלי  של  רצונם  לשביעות  בנוסח  מס  רולינג  כתבי    החברהקבלת  ומחזיקי 

 החברה;  האופציה של 

לרישומן למסחר "(,  הבורסה)"  אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ קבלת   .ה

מניות   לבעלי  המוקצות  המניות  המניות    החברהשל  ממימושושל  הזכויות    שינבעו 

 לבעלי מניות החברה; 

צדדים שלישיים    פי הדין וכן אישורי- כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים על  קבלת .ו

בחברה   השליטה  קבלת ולגו.די.אםלשינוי  וכן  נדרשים,  שאלה  וככל  העניין  לפי   ,

פי כל -עלהסכמתו של כל צד שלישי אשר אישורו ו/או הסכמתו נדרשים    אישורו ו/או

 של העסקה;   דין ו/או הסכם לשם השלמתה

של    לחברהממעריך שווי בלי תלוי, אשר תנקוב שווי    החברהקבלת הערכת שווי של   .ז

 ; ש"חמיליון  100 לפחות

 שווה ו/או עולה על סך   החברהאישור כי ערב השלמת העסקה ההון העצמי של    קבלת .ח

 ; ש"חמיליון  8של 

על   שווה ו/או עולה  גו.די.אםהון העצמי של  אישור כי ערב השלמת העסקה ה  קבלת .ט

מיליון ש"ח    -8שווה או גבוה מ    גו.די.אםוכי סך המזומן בקופת    ש"חמיליון    8סך של  

על  העסקה שישולמו  להוצאות  )בנוסף  מהצדדים-)נטו(  כל אחד  שתושלם  ידי  ככל   ,

 העסקה(. 

 
בכפוף    2021בר  בדצמ  31אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם, עד ליום  

הצדדים התנאים    לזכות  להתקיימות  האחרון  המועד  הארכת  על  במשותף,  להסכים, 

"(, יפקע תוקפו של ההסכם מבלי שלמי מהצדדים תהא טענה  הנדחה   המועדהמתלים )"

 בקשר עם כך. כלפי משנהו

העסקה .1 השלמת  במועד  במעמד -  פעולות  שתבוצענה  פעולות  נקבעו  ההסכם  פי  על 

ש  העסקההשלמת   הכללית  האסיפה  אישור  במסגרת  כי  יצוין  גו.די.אם כאשר  ל 

בהסכם ההתקשרות  אישור  לצורך  החלפת   שתזומן  גם  תאושר  העסקה,  וביצוע 

הדירקטורים    , למעטהחברה בדירקטוריון אשר יומלץ על ידי    גו.די.אםדירקטוריון  

של   בגו.די.אם החיצוניים  כי  יובהר,  ההשלמה.  במועד  לתוקפה  שתיכנס  מסגרת  , 

הממוזגת    שגו.די.אםבנוגע לכך    וודאות  כל  איןידי הצדדים כי  - הוסכם על  ההסכם

ניירות הערך של  התעמוד בתנאים ל ברשימה הראשית של  למסחר    גו.די.אםחזרת 

 , וכי הדבר לא מהווה תנאי להשלמת העסקה.הבורסה
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בהתאם להסכם, הצדדים התחייבו לשפות האחד את   -ת לשיפויוהתחייבויות הדדי .2

ייגמרו   500,000כולל ומצטבר של    השני, עד לסכום נזק אשר  בגין הפסד או  ש"ח, 

של הצד המפר המפורטים בהסכם, מטעה או    כתוצאה: )א( מהיות אילו מהמצגים

)ב( באופן מהותי;  לא שלם  או  לא מדויק  או  נכון  הפרת התחייבויות הצד מ  בלתי 

קודמת   המפר מכוח ההסכם; )ג( תביעות שיוגשו ו/או הוגשו כנגד הצד המפר שעילתן

למועד ההשלמה, לרבות טענות של בעלי מניות הצד המפר ו/או עובדי הצד המפר. 

הנפגע   פי- על לצד  המפר  הצד  של  מניות  הקצאת  של  יוענק בדרך  ההסכם, השיפוי 

 לי שנגרם לצד הנפגע. הכלכ בכמות שתנטרל את הנזק

במהלך התקופה שממועד חתימת ההסכם ועד למועד   –  התנהלות בתקופת הביניים .3

)או העסקה  ובכללן    השלמת  הצדדים,  על התנהלות  שונות  הוראות  יחולו  ביטולה( 

רשאית לגייס הון בתמורה לניירות   החברה  נקבעו מגבלות שונות, כאשר הוסכם כי

במסגרת   החברהמניות  האסיפה, בכפוף לכך ששוויערך עד למועד פרסום דוח זימון 

 י הכסף(.נ)לפ  ש"חמיליון  -100כל גיוס הון כאמור לא יהא נמוך מ 

 
 3,212-סך של כב, החברה גייסה הון בהקצאה פרטית  2021פברואר  חודשים ינואר והבמהלך   .ה

כ של  בסך  הנפקה  הוצאות  )בניכוי  נטו  ש"ח,  והנפיקה    38-אלפי  ש"ח(  מניות   43,720אלפי 

עידו חברון, אח של מר יניב חברון, השתתף בהנפקה זו בסך של    .ש"ח כ"א  0.001רגילות בנות  

 אלפי ש"ח  25

 
 

   הדיווח תקופת לאחר אירועים -  7ביאור 
 

אושר באסיפה הכללית של החברה לאחר אישור דירקטוריון     2021בספטמבר     13ביום   .א

ש"ח ברוטו   250,000החברה על הענקת בונוס למר יצחק קלדרון, מנכ"ל החברה, בסך של  

בגין עמידה ביעדים )אבני דרך( של השלמת אב טיפוס אופרטיבי של הקורקינט הארבע  

י וכן אישרור מקדמה  גלגלי והשלמת קונספט העיצוב הראשוני של האופנוע הארבע גלגל

 . ש"ח 100,000סך חשבון מענק, כאמור לעיל, ב על 

עם יצרן סיני מוביל אשר נסחר בבורסה לני"ע   התקשרה, החברה  2021בספטמבר    6  ביום .ב

  החברה   של  הייצור  דרישות  כלל  את  לספק  עתיד  הסיני  היצרן,  החברה   להערכת'ן.   בשנג

  המרכיבים  את,  היתר  בין, כולל  ההתקשרות  הסכם.  שלה  האסטרטגית  לתוכנית  בהתאם

)א(  הבאים )ב(  בייצור  פגימות  על  היצרן  של  אחריות:    עמידה   על  היצרן  של  אחריות, 

  בעלות , )ד(  היצרן  באתר  מפקח  להציב  החברה  של  זכות, )ג(  ובינלאומיים  סינים  בתקנים

 בעלות  וכן,  הכלים  יצירת  עם  בקשר  יפתח  שהיצרן  ייצור  ותהליך  רוחני  קניין  בכל  מלאה

  הייצור  תבניות  את  להעביר  המפורשת  הזכות   עם  יחד  הייצור  תבניות   בכל  החברה  של

 .בכך תרצה והחברה במידת בעתיד אחר ליצרן מעבר על שיקל מה, עת בכל ממקומם



 

 

 ' זנספח 



 

 

4792163 _1  

 2020באוגוסט   24תקופה מיום ל בע״מ  מיה דיינמיקס מצב ענייני על הדירקטוריון דוח 
 2020בדצמבר  31ועד ליום ( הקמת החברה)יום  

 

"(, מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  החברהדירקטוריון מיה דיינמיקס בע"מ )להלן: "

  2020בדצמבר    31ועד ליום    (הקמת החברה)יום    2020באוגוסט    24מיום  שלה לתקופה  והתוצאות הכספיות  

" הדוח)להלן:  )דוחות  תקופת  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  שנתיים"(,  תקנות  )"  2010-התש"ע(,  כספיים 

   .והמתאר )כהגדרתם להלן(הקורא מצויים דוח העסקה  , ובהנחה שבפני  "(הדוחות

ידי של חברת גו.די.אם. השקעות בע"מ בקשר עם עסקת החלפת המניות עם החברה,  ידיווח מ   –"  דוח העסקה"

 שדוח דירקטוריון זה מצורף כנספח לו.  

שליטה  –"  המתאר" בעל  לבין  חברה  בין  )עסקה  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  החברה  פעילות  בה(,    מתאר 

 .  2000-תש"סה ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,   2001-התשס"א

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  –א'   חלק

 

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  –כללי  .1

תחת השם  , כחברה פרטית מוגבלת במניות  2020חודש אוגוסט  החברה הוקמה והתאגדה בישראל ב .1.1

שינתה את שמה ל"מיה דיינמיקס בע"מ" במסגרת    2021"אג'ילה מוטור קומפני בע"מ", ובחודש מרץ 

   תהליך מיתוג שביצעה החברה עבור פעילותה. 

נכון למועד המתאר, החברה עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה של כלי תחבורה חשמליים זעירים  

גלגליים לצד היתרונות המצויים ברכבים  -יתרונות הגודל והדינמיות של כלי תחבורה דו  המשלבים את

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח כגון שטח רטוב, חולי,    4בעלי  

( המאפשרת מהלך מתלה משופר )מערכת  TILTאבנים ושטח אתגרי וזאת באמצעות מערכת הטייה )

שיפועי צד תוך שמירה על בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מהמורות יעיל יותר  המתמודדת עם  

ושמירה על יציבות, בלימה וחלוקת עומסים טובה יותר. העקרונות המובילים בפיתוח הטכנולוגיה  

 והחדשנות בחברה הם שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד. 

יחיד   .1.2 פעילות  תחום  האחרונות.  מוביליות-המיקרו  –לחברה  בשנים  מואץ  באופן  מתפתח  אשר   ,

הטכנולוגיה אותה מפתחת החברה נועדה לשמש פלטפורמה ובסיס לכלי תחבורה זעירים חשמליים  

ובעתיד   אופנועים,  קורקינטים,  זה  ובכלל  דו  -שונים  פיתוח  -רכבים  של  היעד  שוקי  מושביים. 

לכלול, ועשויים  מגוונים,  הם  ענפי    הטכנולוגיה  בעיר,  ושיתופי  פרטי  ניוד  היתר,   & Securityבין 

Military.חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח עירוני, תיירות ועוד , 

"( בעסקה  גו.די.אם.גו.די.אם. השקעות בע"מ )להלן: "חברת  , התקשרו החברה ו 2021ביוני    20ביום   .1.3

מניות   מבעלי  ישיר  באופן  החברה,  מניות  את  גו.די.אם.  תרכוש  במסגרה  מניות  החברה  להחלפת 

מהון המניות המונפק והנפרע של    75%)כהגדרתם בדוח העסקה(, אשר תהוונה לאחר השלמת העסקה  

לאחר    החברה )בדילול מלא( וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של גו.די.אם. לבעלי מניות החברה, אשר

 מההון המונפק והנפרע של גו.די.אם., והכל כמפורט בדוח העסקה.    65%השלמת העסקה תהוונה  
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 ( על פעילות החברהCOVID- 19השפעת נגיף הקורונה )  .2

 במתאר. 9.1לפרטים על אודות השלכות משבר הקורונה על פעילות החברה, ראו סעיף  

 

   המצב הכספי .3

ש יוצגבטבלה  המצ  ולהלן  על  הדוח  הכספייםסעיפי  לדוחות  בהתאם  הכספי  )באלפי    להם  וההסברים  ,ב 

 ש"ח(:

בדצמבר   31 
2020 

 הסברי הדירקטוריון

 נכסים שוטפים 

 
 1,018 מזומנים ושווי מזומנים

ליום   החברה  של  והפיקדונות  המזומנים   ת נובע  2020בדצמבר    31יתרת 
 . מתמורה בגין הנפקת מניות הבעיקר

הדוח למועד  במזומן    הכספיים,ות  נכון  מוחזקים  החברה  של  המזומנים 
 . ובפיקדונות בחשבונות הבנק של החברה

מזומנים מוגבלים 
 במשיכה

79 
 מזומן משועבד עבור ערבות לשכירות המשרדים.

 חייבים ויתרות חובה

166 

ממקדמה    הבעיקר  תנובע  2020בדצמבר    31יתרת החייבים של החברה ליום  
כמקדמה על חשבון בונוס ש"ח  אלפי    100  -בסך של כששולמה לבעל שליטה  

 עמידה באבני דרך. בגין 
 

 שוטפים  לא  נכסים

 רכוש קבוע
121 

ליום   הקבוע  הרכוש  יתרת  בדבר  נוספים  ראו   2020בדצמבר    31לפרטים 
 . 2020בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  4ביאור 

 סה"כ נכסים 
1,384 

 

 ותשוטפ התחייבויות

 ספקים ונותני שירותים
76 

 אלפי ש"ח.  76הסתכמה לסך של  2020בדצמבר  31יתרת הספקים ליום 
 

 זכאים ויתרות זכות 

499 

כוללת את התחייבויות   2020בדצמבר    31ליום  ויתרות הזכות  יתרת הזכאים  
אחרות שנצברו אלפי ש"ח והוצאות    93החברה בגין עובדים ושכר בסך של  

משפטיות על סך סך של  הוצאות בהכוללות, בין היתר,    ,אלפי ש"ח  406בסך  
 . אלפי ש"ח 203 -כשל 

 התחייבויותסה"כ 
575 

 

 הון עצמי  

 סה"כ הון  
809 

בניכוי ההפסדים ה בגין הנפקת המניות  נובע מתמורה  נטו של החברה  הון 
 . 2020בדצמבר  31שנצברו ליום 

 והוןסה"כ התחייבויות 
1,384 
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  תוצאות הפעילות .4

  וההסברים   ,בהתאם לדוחות הכספייםרווח או הפסד והפסד כולל אחר  סעיפי הדוח על    ולהלן יוצג בטבלה ש

 )באלפי ש"ח(:  להם

 

 24לתקופה שמיום  סעיף 
)יום  2020באוגוסט 

ועד   הקמת החברה(
בדצמבר  31ליום 

2020 

 הדירקטוריוןהסברי 

  204 הוצאות שכר ונלוות בסך של הוצאות מחקר ופיתוח כוללות 275 פיתוחמחקר והוצאות 
אלפי  71 -סך של כהוצאות מחקר ופיתוח אחרות ב אלפי ש"ח ו

 ש"ח. 
הוצאות הנהלה  

 וכלליות 
  27  הוצאות שכר ונלוות בסך של הוצאות הנהלה וכלליות כוללות 625

הוצאות   אלפי ש"ח, 228סך של משפטיות בהוצאות אלפי ש"ח, 
הוצאות  אלפי ש"ח ו 289בגין שירותים מקצועיים  בסך של

 . .אלפי ש"ח 71 -סך של כהנהלה וכלליות אחרות ב
בע מהוצאות המחקר ופיתוח והוצאות מפעולות רגילות נההפסד  900 מפעולות רגילות הפסד 

 הנהלה וכלליות שתוארו לעיל. 

  3 הוצאות מימון

  903 לתקופה  הפסד

 

 

    נזילות .5

 24לתקופה שמיום  
)יום  2020באוגוסט 

הקמת החברה( ועד  
בדצמבר  31ליום 

2020 

 הסברי הדירקטוריון

המזומנים   תזרימי 
לפעילות  ששימשו 

 שוטפת

המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת נבעו בעיקר מהפסדי   מיתזרי 489
 -בניכוי עליה בזכאים אחרים וספקים בסך של כ ,החברה בתקופה

אלפי ש"ח ובתוספת עליה בחייבים אחרים ויתרות חובה בסך   575
 ש"ח. אלפי  165של 

המזומנים     תזרימי 
לפעילות  ששימשו 

 השקעה

המזומנים ששימשו לפעילות כללו את עלות רכישות רכוש  מיתזרי 204
פיקדונות מוגבלים   אלפי ש"ח ו 125 -קבוע במזומן בסך של כ

 . .אלפי ש"ח 79 -כבמשיכה בבנקים בסך של 
  מזומנים ה  מיתזרי

 מפעילות מימון
בעיקר תמורה בגין  ומפעילות מימון כלל שנבעו המזומניםתזרימי  1,711

 אלפי ש"ח.  1,686הנפקת מניות בסך של 
 

  מקורות מימון .6

בתקופת הדוח, החברה מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסבבי הנפקות פרטיות של מניות החברה.  

 , החברה לא פנתה לקבל מענקי מחקר ופיתוח לצורך מימון פעילותה. דוח זהנכון למועד 

 

וסי  , אשר השלמתן אינן בשליטת החברה, כוללות גיוסי חוב או גי המימון פעילותהמשך  ל  חברהתוכניות ה 

  עד הגעה לשלב מכירות ויצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. הון נוספים
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 נושאים אליהם הפנה רואה החשבון המבקר בחוות דעתו על הדוחות הכספיים  .7

לדוחותיה    ג' 1  אור ירואה החשבון המבקר הפנה את תשומת הלב, מבלי לסייג את חוות דעתו, לאמור בב

 בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי".    2020בדצמבר 31ליום  הכספיים של החברה 

 

 

 ממשל תאגידי  היבטי -ב'   חלק

 תרומות .8

זה,   דוח  למועד  אצל  נכון  מתקבלות  אשר  תרומה  בקשות  תרומות.  בנושא  מדיניות  אימצה  לא  החברה 

 .נכון למועד התשקיף אין לחברה התחייבות למתן תרומות בעתיד  .החברה נשקלות לגופן

   גילוי אודות רואה החשבון המבקר של החברה .9

  החשבון   רואהשכר הטרחה של    .(BDOזיו האפט, רואי חשבון )רואי החשבון המבקרים של החברה הם  

  על תנאי השוק ולדעת הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי בהתבסס, היתר בין ,נקבע המבקר

 החברה ולהיקף הפעילות שלה. 

 הכספי  המצב על הדוח   תאריך לאחר  אירועים .10

   . 2020לדוחות הכספיים של החברה לשנת   13ראו מתאר מצורף וכן ביאור  

 

 סי של התאגיד ננהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפי - ג'  חלק

 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים .11

 .לחברה לא קיימים אומדנים חשבונאיים קריטיים

 

  

 

 

  2021 ברנובמב 8תאריך: 

                                                                                  

 

 

 

   איציק קלדרון

 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 



 

 

 ' חנספח 
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ביוני   30סקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום מצב עעל  הדירקטוריון דוח 
2021   

על מצב ענייני החברה    "(, מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריוןהחברה"להלן:  )  מיה דיינמיקס בע"מדירקטוריון  

תקופת  )להלן: "  2021ביוני   30ביום שהסתיימו  חודשים  ושלושה  של שישה  לתקופות  והתוצאות הכספיות שלה  

ובהנחה    ,"(תקנות הדוחות)"  1970-תש"ל הידיים(,  י, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ"(הדוח

 .  שבפני הקורא מצויים דוח העסקה והמתאר )כהגדרתם להלן(

. השקעות בע"מ בקשר עם עסקת החלפת המניות עם החברה,  ידי של חברת גו.די.אםידיווח מ   –"  דוח העסקה"

 שדוח דירקטוריון זה מצורף כנספח לו.  

בה(,    –"  המתאר" שליטה  בעל  לבין  חברה  בין  )עסקה  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  החברה  פעילות  מתאר 

 .  2000-תש"סה ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,   2001-התשס"א

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  –א'   חלק

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  – כללי .1

תחת השם  כחברה פרטית מוגבלת במניות    , 2020חודש אוגוסט  החברה הוקמה והתאגדה בישראל ב .1.1

שינתה את שמה ל"מיה דיינמיקס בע"מ" במסגרת    2021בע"מ", ובחודש מרץ   "אג'ילה מוטור קומפני

   תהליך מיתוג שביצעה החברה עבור פעילותה. 

נכון למועד המתאר, החברה עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה של כלי תחבורה חשמליים זעירים  

תרונות המצויים ברכבים  גלגליים לצד הי-המשלבים את יתרונות הגודל והדינמיות של כלי תחבורה דו

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח כגון שטח רטוב, חולי,    4בעלי  

( המאפשרת מהלך מתלה משופר )מערכת  TILTאבנים ושטח אתגרי וזאת באמצעות מערכת הטייה )

מורות יעיל יותר  המתמודדת עם שיפועי צד תוך שמירה על בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מה

ושמירה על יציבות, בלימה וחלוקת עומסים טובה יותר. העקרונות המובילים בפיתוח הטכנולוגיה  

 והחדשנות בחברה הם שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד. 

יחיד   .1.2 פעילות  תחום  האחרונות.  מוביליות-המיקרו  –לחברה  בשנים  מואץ  באופן  מתפתח  אשר   ,

הטכנולוגיה אותה מפתחת החברה נועדה לשמש פלטפורמה ובסיס לכלי תחבורה זעירים חשמליים  

ובעתיד   אופנועים,  קורקינטים,  זה  ובכלל  דו  -שונים  פיתוח  -רכבים  של  היעד  שוקי  מושביים. 

ענפי   בעיר,  ושיתופי  פרטי  ניוד  היתר,  בין  לכלול,  ועשויים  מגוונים,  הם   & Securityהטכנולוגיה 

Military.חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח עירוני, תיירות ועוד , 

"( בעסקה להחלפת  גו.די.אם., התקשרו החברה וגו.די.אם. השקעות בע"מ )להלן: "2021ביוני    20ביום   .1.3

)כהגדרתם בדוח  החברה  את מניות החברה, באופן ישיר מבעלי מניות    מניות במסגרה תרכוש גו.די.אם.

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )בדילול    75%ת העסקה העסקה(, אשר תהוונה לאחר השלמ

השלמת   לאחר  אשר  החברה,  מניות  לבעלי  גו.די.אם.  של  רגילות  מניות  הקצאת  כנגד  וזאת  מלא( 

 מההון המונפק והנפרע של גו.די.אם., והכל כמפורט בדוח העסקה.   65%העסקה תהוונה  
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 החברה( על פעילות COVID- 19השפעת נגיף הקורונה )  .2

 במתאר. 9.1לפרטים על אודות השלכות משבר הקורונה על פעילות החברה, ראו סעיף  

 

   המצב הכספי .3

ש יוצגבטבלה  הכספיים  ו להלן  לדוחות  בהתאם  הכספי  המצב  על  הדוח  לשינויים    וההסברים   ,סעיפי 

 (: ש"ח)באלפי העיקריים שחלו בהם 

 הדירקטוריוןהסברי  2020בדצמבר  31 2021ביוני  30 

 נכסים שוטפים 
מזומנים ושווי 

 מזומנים

1,361 1,018 

המזומנים  ביתרת  נטו  הגידול 
ליום   החברה  של  ביוני    30והפיקדונות 

  2020בדצמבר    31בהשוואה ליום    2021
אלפי ש"ח נובע בעיקרו    343בסך של כ  

בניכוי   מניות  הנפקת  בגין  מתמורה 
 הפסדים שנצברו בתקופה.  

נכון למועד הדוח המזומנים של החברה  
ובפיקדונות  במזומן  מוחזקים 

 . של החברהבחשבונות הבנק 
מזומנים מוגבלים 

 במשיכה 
79 79  

חייבים ויתרות 
 חובה 

266 166 

החברה   של  החייבים  ביתרת  הגידול 
  31בהשוואה ליום    2021ביוני    30ליום  

אלפי ש"ח   100בסך של כ    2020בדצמבר  
ערך   מס  ביתרת  מגידול  בעיקרו  נובע 

 מוסף לקבל.   
 נכסים לא שוטפים 

 121 1,928 רכוש קבוע, נטו

של   הקבוע  הרכוש  ביתרת  נטו  הגידול 
ליום   בהשוואה   2021ביוני    30החברה 

  1,807בסך של כ    2020בדצמבר    31ליום  
  791מגידול בסך של כ  אלפי ש"ח נובע  

הכוללים   קבוע  ברכוש  ש"ח  אלפי 
במושכר   שיפורים  הוצאות  בעיקרם 

כ   של  בסך  גידול  אלפי   1,016ובנוסף 
 ש"ח המיוחס לזכות שימוש בגין חוזה 

כמ החברה  משרדי  של  ורט  פחכירה 
ליום    3בביאור   הכספיים    30לדוחות 

 . 2021ביוני 

  1,384 3,634 סה"כ נכסים 

 התחייבויות שוטפות
חלויות שוטפות של  

התחייבות בגין 
 -  245 חכירה

הגידול נטו ביתרת חלות שוטפת של 
התחייבות בגין חכירה של החברה 

  31בהשוואה ליום  2021ביוני   30ליום 
לסך של של כ  םהסתכ 2020בדצמבר 

 3אלפי ש"ח כמפורט בביאור  245
 . 2021ביוני  30לדוחות הכספיים ליום 

ספקים ונותני 
 76 96 שירותים

הגידול נטו ביתרת ספקים ונותני 
לסך של הסתכם שירותים של החברה 

 אלפי ש"ח.  20
 זכאים ויתרות זכות 

466 499  

 התחייבויות לא שוטפות

התחייבות בגין 
 -  853 חכירה

הגידול נטו ביתרת ההתחייבות בגין 
  30חכירה לזמן ארוך של החברה ליום 

בדצמבר   31בהשוואה ליום  2021ביוני 
אלפי  853לסך של של כ  םהסתכ 2020

לדוחות  3ש"ח כמפורט בביאור 
 . 2021ביוני  30הכספיים ליום 
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  575 1,660 סה"כ התחייבויות

 הון עצמי

 809 1,974 סה"כ הון

 30הגידול בהון נטו של החברה ליום 
בדצמבר   31בהשוואה ליום  2021ביוני 
  1,165הסתכם לסך של של כ  2020

מתמורה בגין  ונבע בעיקראלפי ש"ח 
אלפי  3,212הנפקת המניות בסך של כ 

בתקופה של ש"ח בניכוי ההפסדים 
 30שישה חודשים שהסתיימה ביום 

 . אלפי ש"ח 2,047בסך של כ  2021ביוני 
 

בהתאם לדוחות  או הפסד והפסד כולל אחר  הרווח  סעיפי הדוח על    ולהלן יוצג בטבלה ש  תוצאות הפעילות .4

 :ש"ח()באלפי ם העיקריים שחלו בהם לשינויי וההסברים ,הכספיים

 

 סעיף 

לתקופה של 
שישה 

חודשים  
שהסתיימה  

ביוני  30 ביום
2021 

לתקופה  
  24שמיום 

באוגוסט 
)יום   2020

הקמת  
ועד   (החברה
  31ליום 

בדצמבר  
2020 

 הסברי הדירקטוריון

הוצאות מחקר  
 ופיתוח 

1,227 

 
 
 
275 

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח של החברה בתקופה של  
בהשוואה   2021ביוני  30ביום  שהסתיימה שישה חודשים 

( ועד  )יום הקמת החברה 2020באוגוסט  24לתקופה שמיום 
אלפי   952הסתכם לסך של של כ  2020בדצמבר  31ליום 

ש"ח ונבע בעיקר מגידול בהוצאות שכר ונלוות בסך של כ  
אלפי ש"ח המיוחסות   602גידול בסך  של אלפי ש"ח ו  350

 להוצאות מחקר ופיתוח אחרות.
הוצאות הנהלה  

 וכלליות 
781 

 
 
 
625 

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות של החברה בתקופה של 
בהשוואה   2021ביוני  30ביום  שהסתיימה שישה חודשים 

( ועד  )יום הקמת החברה 2020באוגוסט  24לתקופה שמיום 
עיקר מגידול בהוצאות שכר נבע ב 2020בדצמבר  31ליום 

  . ונלוות
מפעולות  הפסד 

 2,008 רגילות
 
900 

אלפי ש"ח   1,108הגידול בהפסד התפעולי הסתכם לסך של 
ונבע מהוצאות המחקר ופיתוח והוצאות הנהלה וכלליות  

 שתוארו לעיל. 
 הוצאות מימון

39 
 
3  

 הפסד לתקופה 
2,047 

 
903  

   נזילות .5

 סעיף 

לתקופה  
של שישה  
חודשים  

שהסתיימה  
  30ביום 
 2021ביוני 

לתקופה  
  24שמיום 

באוגוסט 
)יום   2020

הקמת  
החברה( ועד  

  31ליום 
בדצמבר  

2020 

 הסברי הדירקטוריון

תזרימי המזומנים  
ששימשו לפעילות 

 שוטפת
1,942 

 
 
489 

המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת  מיתזריבהגידול 
  מגידול אלפי ש"ח ונבעו בעיקר 1,453לסך של  םהסתכ

בהוצאות פחת   מהפסדי החברה בתקופה בניכוי עליה 
 ש"ח. אלפי  177בסך 
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תזרימי המזומנים  
ששימשו לפעילות 

 השקעה
837 

 
204 

המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  הגידול בתזרימי 
את עלות בעיקר אלפי ש"ח וכללו  633הסתכמו לסך של 

 רכישות רכוש קבוע במזומן. 

מזומנים  ה מיתזרי
 3,122 מפעילות מימון

 
1,711 

לסך   םהמזומנים מפעילות מימון הסתכ הגידול בתזרימי 
תמורה  את הגידול באלפי ש"ח וכלל בעיקר  1,411של 

 .בתקופהבגין הנפקת מניות 
 

 מקורות מימון  .6

בתקופת הדוח, החברה מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסבבי הנפקות פרטיות של מניות החברה.  

  2021ביוני    30ליום  נכון למועד דוח זה, החברה לא פנתה לקבל מענקי מחקר ופיתוח לצורך מימון פעילותה.  

של   הפסד  יתרת  ל  ש"חלפי  א  2,950לחברה  שוטפת  מפעילות  שלילי  מזומנים  בת  ותזרים    שישהתקופה 

 .  ש"ח אלפי 1,942שהסתיימה באותו יום בסך חודשים 

, אשר השלמתן אינן בשליטת החברה, כוללות גיוסי חוב או גיוסי  המימון פעילותהמשך  ל  חברה תוכניות ה

  עד הגעה לשלב מכירות ויצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. הון נוספים

 

   התמציתיים ביניים על הדוחות הכספיים בדוח הסקירההמבקר  נושאים אליהם הפנה רואה החשבון .7

  ג' 1  אורי , לאמור בבמסקנתורואה החשבון המבקר הפנה את תשומת הלב, מבלי לסייג את  בדוח הסקירה  

בדבר המשך קיומה של החברה    2021ביוני    30ליום  של החברה  התמציתיים ביניים  לדוחותיה הכספיים  

 כ"עסק חי".   

 

 ממשל תאגידי  היבטי -ב'   חלק

 גילוי אודות רואה החשבון המבקר של החברה  .8

 .  2020בדצמבר  31לחלק השני לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  9ראו סעיף 
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 סי של התאגיד ננהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפי - ג'  חלק

 אירועים מהותיים בפעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריו .9

לדוחות הכספיים ליום    7-ו    6  יםבמהלך תקופת הדוח ולאחריו ראו ביאורמהותיים  לפרטים בדבר אירועים  

 . 2021ביוני  30

                                                                                                                           

 

                                                      

 

 

 

 

 

   2021 ברנובמב 8 תאריך:

 איציק קלדרון  

 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

 



 

 

 ' טנספח 



מ"השקעות בעאם.די.גו

מ"מיה דיינמיקס בעהערכת שווי הון המניות של 

(מ"בעקומפנימוטור ילה'אגלשעבר )

2021נובמבר 



2 | MIA Dynamics 2021 ©2021נובמבר Fahn Kanne Consulting Ltd. Grant Thornton Israel | 

תוכן עניינים

3כללי01

11מתודולוגיה02

13סקירת שוק03

21הערכת שווי04

נספחים

28(WACC)שיעור ההיוון . א

DCF))הערכת שווי החברה בהתאם לשיטת היוון תזרים המזומנים. ב

'  תרחיש א

29

((DCFהערכת שווי החברה בהתאם לשיטת היוון תזרים המזומנים . ג

תרחיש בי  

30

31תנאים מגבילים. ד

32פרטי מעריך השווי. ה



כללי

01

4כללי

MIA Dynamics5אודות 

10תוצאות הערכת השווי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 



4 | MIA Dynamics 2021 ©2021נובמבר Fahn Kanne Consulting Ltd. Grant Thornton Israel | 

מטרת הערכת השווי

מזמין":להלן)מ"בעהשקעותאם.די.גושלהביקורתוועדתהמיוחדתהועדהידיעלנתבקשנו•

ילה'אגלשעבר)מ"בעדיינמיקסמיהחברתשלהמניותהוןשוויאתלאמוד"(.אם.די.גו"או"העבודה

MIA"או"דינמיקסמיה"או"החברה":להלן)(מ"בעקומפנימוטור Dynamics)".

-המיקרובתחוםפועלתהחברה.2020בשנתשהתאגדההזנקחברתהיאדיינמיקסמיהחברת•

זעיריםתחבורהלכליובסיספלטפורמהלשמשנועדההחברהמפתחתאותההטכנולוגיה.מוביליות

.שוניםחשמליים

,החברהפועלתבההעסקיתהסביבההבנת,החברהשלהפיננסייםהנתוניםניתוחכללעבודתנוהיקף•

והכנתהחברההנהלתעםופגישותשיחותעריכת,העבודהלביצועהמתאימותהמתודולוגיותבחינת

.זודעתחוותלהכנתבסיסשהיוווההנחותהמידעעםיחד,ממצאינואתהמסכםהדוח

נוספיםשוניםונתוניםתחזיות,כספייםנתונים,מסמכיםעל,היתרבין,הסתמכנועבודתנובביצוע•

המידעעלמסתמכיםאנוכי,מסכימיםואתםלכםידוע.החברההנהלתידיעללנוושנמסרושפורסמו

אחראיםנהיהלאאנוולפיכך,תוכנושלאועובדתיתבדיקהאואימותכלללאכאמורלנושהומצא

.תוצאותיהעלאו/ועבודתנועלכאמורהסתמכותנולהשפעתאו/ועליוהסתמכותנולתוצאות

לידיעתנובאולא,והוגניםשלמים,מדויקיםהינםלנושנמסרושהנתוניםהנחנוהשוויהערכתבביצוע•

שהתקבלהמידעכיהנחנועוד.השתמשנובהםהנתוניםשלסבירותםחוסרעללהצביעהעלולדבר

.ההנהלהשללבובתוםהחברהברשותהקיימיםביותרהטוביםהאומדניםבסיסעלסבירבאופןהוכן

שלואימותבדיקהכוללתואינה(Due-Diligence)נאותותבדיקתכוללתאינהזועבודהכייודגש•

שלודיוקםשלמותם,לנכונותםאישורתהיהולאתיחשבלאעבודתנולפיכך.האמוריםהנתונים

.אלינושהועברוהנתונים

השוויהערכתמועד

."(השוויהערכתמועד":להלן)2021ביוני30ליוםנכוןבוצעההשוויהערכת•

מקורות המידע

:הבאיםהנתוניםעל,היתרבין,הסתמכנוהעבודהבביצוע•

.2020לשנתהחברהשלמבוקריםפיננסייםנתונים–

.2021יוני-ינוארלחודשיםהחברהשלמבוקריםלאפיננסייםנתונים–

.החברהמהנהלתהתקבלואשראחריםותפעולייםכספייםנתונים–

.החברהשלהמיתארטיוטת–

.2021ומאי2021אפרילמחודשיםהחברהשללמשקיעיםמצגות–

הפעילותתחזיתלרבות,המתוכננתהעתידיתהפעילותלגביהחברהמהנהלתשנתקבלמידע–

.הבאותלשניםהעסקית

ידיעלהמשווקיםהכליםלייצורהמשתמשיםהשוניםהחילוףחלקיפירוטהכוללאלקטרוניגיליון–

.ועלותםהחברה

.החברהידיעלשבוצעוהוןגיוסיהסכמי–

Universalחברתעםפעולהשיתוףהסכםטיוטת– Mobility Electric.

.החברהמהנהלתומייליםשיחות,בפגישותשנתקבלנוסףמידע–

פומבייםממקורותידינועלשנאסףנוסףמשליםמידע–

המתאימיםהנתוניםאתמייצגותהערכהלמועדלנושנמסרוהתחזיותכיהחברהמהנהלתלנונמסר•

.השוויהערכתלביצועביותרוהעדכניים

כללי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 
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הטכנולוגיה

-המיקרובתחוםפועלתהחברה.2020בשנתשהתאגדההזנקחברתהיאדיינמיקסמיהחברת•

הרכביםשלהייחודיות.חשמליתהנעהבעליזעיריםרכביםושיווקבפיתוחועוסקתמוביליות

עושההפלטפורמה.השוניםהכליםמורכביםעליהםהפלטפורמההיאהחברהידיעלהמפותחים

-דולרכביםהאופיינייםוזריזותגמישותגלגלים4בעלרכבלכלילהעניקשנועדחדשניבפיתוחשימוש

שםעלכפטנטהפיתוחאתלרשוםהחברהידיעלבקשההוגשה,זועבודהביצועלמועדנכון.גלגליים

.החברה

:הבאיםמיתרונותליהנותצפוייםהחברהידיעלשפותחההפלטפורמהבסיסעלשייבנוהרכבים•

"חלקה"ונסיעהבנהיגהיציבות•

(חשמלייםואופנייםקורקינטים)"עירוניים"זעיריםרכבלכליביחסגבוההעבירות•

מופחתובלאיעמידות•

פונקציונליתורסטיליות•

.אנרגטיתיעילות•

McKinsey (2019), Micromobility’s:מקור( 1) 15,000-mile checkup

1העסקית הסביבה

והגודשהאווירזיהוםעלבדגש,העירוניתהירוקהלסביבההמודעותגוברתהאחרונותבשנים•

זהבהקשר.אלולבעיותשתורמיםהרגליםלשנותשנועדובצעדיםנוקטותמצידןהרשויות.בכבישים

צפויותוהן,מבורכותמגמותמהוויםחשמליתלהנעהומעברושיתופייםזעיריםברכביםשימוש

ייעודייםנתיביםסלילתכגון,תואםתשתיותושדרוגעירוניתכנוןבזכותגם,הקרובבעתידלהתגבר

.טעינהעמדותופריסת

הרכביצרניות,זהבכלל.פריחהחוותחילופייםתחבורהלאמצעינגיעהלהןשישתעשיות,בהתאם•

יורחבכךעל.ונסיעותרכביםלשיתוףופלטפורמות,ההייטקבתחוםהנהיגהעזריענפי,החשמלי

."שוקסקירת"בפרקבהמשך

,העכשוויתהעירוניתבסביבהמיתרונותנהנההחשמליהזעירהרכב,מקינזיחברתשלניתוחפיעל•

והתפעולהתחזוקהאתמצייןהניתוח,כדוגמה.הקרובותבשניםהשקעהשליציבזרםשמבטיחים

חודשיםשלבטווחההשקעהעלהחזרהמשכירותלחברותהמקנים,זעיריםרכביםעבורהזולים

מצרפילערךיגיעוסיןהאירופיהאיחוד,ב"בארההזעירההתחבורהשוקשוויכיצופההניתוח.בודדים

.2030שנתעדדולרמיליארד300-500-כשל

.וקלילאישיתחבורתיבפתרוןהציבורשלעניינואתלחזקהארוךבטווחצפויהקורונהמשבר•

מתוךהנצפותממגמותהנובעיםאלומיתרונותלהנותעשויהדינמיקסמיהשמפתחתהפלטפורמה•

.השוקנתוני
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(המשך)דגמי החברה 

:נסיעת שטח•

.מיועד לנהיגה בתנאים מאתגרים•

.ניתן להסעה קלה מהעיר לטיול שטח•

.מעלות30יכולת טיפוס בנסיעה של עד •

.מצויד במערכת  מתלים ייחודיים וחכמים•

.4x4וגם 2x4יכולת הנעה של •

:סטטוס פיתוח

.בהכנות לשיווק המוני•

.2021לקראת סוף –תאריך השקה צפוי •

.2022החל משנת -תחילת מכירות •

דגמי החברה

תמציתיפירוטלהלן.בחשמלממונעיםגלגלים4בעליכליםשלדגמיםשלושהכיוםמפתחתהחברה•

:מהדגמיםאחדכלשלעיקרייםופרמטריםהפיתוחהתקדמותבגין

MIA Four

.אך יציב יותר ובעל עבירות טובה יותר מהכלים הסטנדרטיים בשוק, גלגלי דמוי קורקינט4רכב •

:מאפיינים עיקריים

.ג"ק30-כ: משקל•

(.מקופל)375, (מלא)1190(: מ"מ)גובה . 660(: מ"מ)רוחב . 1263(: מ"מ)אורך •

(.בתוספת מטען קל)רוכב יחיד •

.מתאים לנסיעה במהירות נמוכה ובינונית•

:נסיעה עירונית•

.מ"ק60טווח נסיעה עד •

.מציע אפשרות פניות חלקות ובטוחות גם בכבישים לא אחידים ושבורים•

.גלגלים2יציבות יותר גבוהה מהמתחרים בעלי •



7 | MIA Dynamics 2021 ©2021נובמבר Fahn Kanne Consulting Ltd. Grant Thornton Israel | 

MIA Dynamicsאודות 

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

(המשך)דגמי החברה 

MIA M

מתאים לנסיעה בכבישים  )MIA Fourבעל ביצועים משופרים בהשוואה לדגם , גלגלי דמוי אופנוע4כלי 

(.עירוניים

:מאפיינים

.ג"ק195~: משקל•

.רוכב יחיד•

.מ"ק225~: טווח נסיעה•

.מיועד לנסיעה במהירויות גבוהות•

:סטטוס פיתוח

.עיצוב ופיתוח אבטיפוס•

.2022טיפוס ראשון צפויה ברבעון הראשון של שנת -הרכבת אב•

(המשך)דגמי החברה 

MIA UR

MIA-הדגם• URלדגםבהשוואהמשופרתנוחותלהציעאמורMIA Four.

:עיקרייםמאפיינים

.ג"ק300~:משקל•

.מ"ק250~:נסיעהטווח•

.ישוביםנוסעים2•

.סגורמרכב•

:פיתוחסטטוס

.ראשוניםפיתוחשלבי•
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MIA Four

MIA M

MIA UR

On SaleLaunchMass Production Preparation

Concept Design

Prototype design & developement

2021 2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

1st

Prototype

Q3 Q4

(המשך)דגמי החברה 

:להלן סטטוס פיתוח המוצרים השונים של החברה ותחזית ציר זמן הפיתוח בשנים הקרובות
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נתונים כספיים של החברה

מאזן

הנתונים  . 2021ביוני 30וליום 2020בדצמבר 31להלן דוחות תמציתיים על המצב הכספי של החברה ליום 
:ח"מוצגים באלפי ש

(המשך)נתונים כספיים של החברה 

רווח והפסד

הנתונים מוצגים . 2021ולמחצית הראשונה של 2020להלן דוחות תמציתיים על רווח והפסד של החברה לשנת 
:ח"באלפי ש

אלפי ש"ח

31.12.2020

מבוקר

30.06.2021

בלתי מבוקר

נכסים

שווי מזומנים 1,0971,440מזומנים ו

166266חייבים ויתרות חובה

1,2631,706סה"כ נכסים שוטפים

נטו ש קבוע,  1211,928רכו

1211,928סה"כ נכסים בלתי שוטפים

1,3843,634סה"כ נכסים

התחייבויות

שוטפות בגין התחייבות חכירה 245-חלויות 

שירותים נותני  7696ספקים ו

499466זכאית ויתרות זכות

575807סה"כ התחייבויות שוטפות

853-התחייבות חכירה

5751,660סה"כ התחייבויות

הון

1,7124,924הון עצמי

(2,950)(903)עודפים

8091,974סה"כ הון עצמי

1,3843,634סה"כ התחייבויות והון עצמי

אלפי ש"ח

2020

מבוקר

1-6.2021

בלתי מבוקר

הכנסות

עלות המכירות

--רווח גולמי

2751,227הוצאות מחקר ופיתוח

625781הוצאות הנהלה וכלליות

(2,008)(900)רווח מפעולות
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נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

תמצית תוצאות הערכת השווי של הון המניות של החברה

תוךובפרט,מקובלותהערכהבטכניקותשימושתוךהמניותהוןשלההוגןהשווינאמדזועבודהבמסגרת•
Income)ההכנסותבגישתשימוש Approach)המזומניםתזרימיהיווןשיטתיושמהבמסגרתה(DCF-

Discounted Cash Flow).

ש"ביהמשלמעודכנתפסיקהעל,היתרבין,הסתמכנוההוגןהשווילהערכתהמתאימותהשיטותבבחירת•
ממןשאול'נ'ואחמ"בעבינלאומיופתוחהחזקותקיטאלא"רעבמסגרתשניתןהמנחהד"פסהי"עפ.העליון

תזרימיהיוון/ההכנסותגישתבאמצעותהינהחברהשלהוגןשווילקביעתיותרהנכונההדרך',ואח
.(DCF)המזומנים

שלהמניותהוןשווי,זובעבודהלהלןהמפורטיםולאומדניםלהנחותובהתאםDCF-השיטתפיעל•
:שלהלןבטבלהכמפורט,דולרמיליון46-לכ33-מכביןשלבסךהוערך,2021ביוני30ליוםנכון,החברה

.החברההנהלתידיעללנושנמסרוכפי21/10/2021ליוםנכוןבנקיםיתרותלאישוריבהתאם)*(

אינדיקציות נוספות לשווי ההון העצמי של החברה

:לעילכמפורטשהתקבלההשוויתוצאתסבירותלבחינתששימשונוספותאינדיקציותלהלן

ל"מנכ,שליטהבעל)קלדרוןמרמכר2021אוקטוברבחודשכי,לנונמסר–החברהמניותמכירתעסקאות•
המונפקהמניותמהון2.1%-כהמכירהלמועדנכוןהיוואשרהחברהשלמניות(החברהדירקטוריוןר"ויו

כןכמו.ח"שמיליון143-כשלשווילחברהשיקףאשרמניהמחירלפיבוצעההמכירה.החברהשלוהנפרע
שלוהנפרעהמונפקהמניותמהוןנוספים3.15%-כלרכישתלרוכשאופציהניתנההמכירההסכםבמסגרת
.ח"שמיליון190-כשלשווילחברההמשקףמניהמחירלפי(האופציהכתבחתימתלמועדנכון)החברה

.חודשים12-לבתוקףהינההאופציה

לאחר,זאתעםיחד.מעטפתחברתהינה.אם.די.גוחברת-.אם.די.גוחברתשלהבורסהבשוויעלייה•
שוויעלהדיינמיקסמיהעם.אם.די.גושלהמיזוגהליךעל2020בדצמבר27מיוםהמיידידיווחפרסום

נכון,דולרמיליון23.5-לכהמיידיהדיווחהוצאתלפניערבדולרמיליון7.7-מכ.אם.די.גושלהבורסה
ובהתבססדולרמיליון15.8-בכ.אם.די.גושלהבורסהשווימעלייתהמשתמעהשווי.השוויהערכתלמועד

,26.25%-כ)הממוזגתבחברה.אם.די.גושלהנוכחייםהמניותבעלישלהעתידיהאחזקההאחוזעל
בסךאחזקהושיעורהמיזוגלאחרדינמיקסבמיה.אם.די.גושל75%בסךאחזקהשיעורלפיהמחושבים

.דולרמיליון60-כהינו(הממוזגתבחברההמיזוגטרם.אם.די.גושלהנוכחייםהמניותבעלישל35%

.DCF-השיטתביישוםשהתקבלההשוויתוצאתלסבירותנוספתאינדיקציהלהוותכדיבהםישאלונתונים

.אם.די.לגושניתנהCallאופצייתשווי

-22%לרכישתCallמסוגאופציה.אם.די.לגוניתנה,14/6/2021מיום.אם.די.גושלהמיידילדיווחבהתאם
שלהמניותמהון100%עבורדולרמיליון200שלכוללשווילפיהמחושבמימושבמחירהחברהממניות25%
כי,.אם.די.גומהנהלתלנונמסר.(דולרמיליון50הינוממניות25%בגיןהמימושמחיר,קרי)דינמיקסמיה

לבין.אם.די.גוביןהמיזוגעסקתשלההשלמהממועדחודשים15שלתקופהבמשךלמימושניתנתהאופציה
.דיינמיקסמיה

דולרבאלפיומסתכםזניחהינוהמתקבלהאופציהשווי,Black&Scholesמודללפישבוצעההבדיקהי"עפ
:Black&Scholes-השיטתלפיהאופציהשווילאומדןששימשוהפרמטריםעיקריתיאורלהלן.בודדים

ממניות25%-22%עבורדולרמיליון44-50כלומר)ממניות100%עבורדולרמיליון200–מימושמחיר•
.(האופציהנשוא

.חודשים15-האופציהחייאורך•

דולרמיליון10-12-כעד7-8-כביןכלומר)ממניות100%עבורדולרמיליון46-ל33בין-הבסיסנכסמחיר•
.לעילכמפורטהשוויהערכתלתוצאתבהתאםוזאת,(האופציהנשואממניות25%-22%עבור

.(ההיווןשיעורלאומדןשימשואשרדומותחברותשלהתקןסטייתנתוניי"עפ)46%–התקןסטיית•

US:מקור)0.07%–סיכוןחסרתריבית• Department Of The Treasury).

גישת ההכנסות:

טווח עליון טווח תחתוןאלפי דולר

30,99644,153שווי הפעילות

נטו עפ"י ספרי החברה ננסיים,  436436נכסים פי

נוספות )*( 1,3371,337יתרות מזומנים 

32,77045,927שווי הון מניות

33,00046,000שווי הון מניות )מעוגל(

שווי הון עצמי



מתודולוגיה

02

12מתודולוגיה

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 



12 | MIA Dynamics 2021 ©2021נובמבר Fahn Kanne Consulting Ltd. Grant Thornton Israel | 

שיטות הערכת השווי

תוךובפרט,מקובלותהערכהבטכניקותשימושתוךהמניותהוןשלההוגןהשווינאמדזועבודהבמסגרת
Income)ההכנסותבגישתשימוש Approach)המזומניםתזרימיהיווןשיטתיושמהבמסגרתה(DCF -

Discounted Cash Flow).

(Income Approach)גישת ההכנסות 

יתרתלאורךממנולנבועצפוייםאשרהמזומניםתזרימישלהנוכחימערכםנגזרהנכסשלשוויוזוגישהפיעל
,בעתידמהנכסלנבועצפוייםאשרהמזומניםתזרימיאתלאמודישהראשוןבשלב,זובשיטה.הכלכלייםחייו

לערכיםהללוהמזומניםתזרימיאתלהביאישהשניבשלב.תפעוליפיננסיניתוחעל,היתרבין,בהתבסס
תשואהשיעורבאמצעותנעשההמזומניםתזרימיהיוון.הנכסשלהשוויהערכתלמועדהיוונםידיעלהנוכחיים

הערךלמעשההינוזובשיטההנאמדההוגןהשווי.העסקיהסיכוןואתהכסףשלהזמןערךאתלשקףאמוראשר
.התחזיתתקופתבתום,קייםבאם,גרטערךזהובכלל,הנכסמןלנבועהעתידיםהמזומניםתזרימישלהנוכחי

(Market Approach)גישת השוק 

עסקאותניתוחבסיסעל,דומיםנכסיםתמורתלאחרונהששולמובמחיריםמתחשבההוגןהשוויזוגישהפ"ע
אתלשקףמנתעל,הנקוביםהשוקלמחיריהתאמותביצועתוך,מרצוןלמוכרמרצוןקונהביןשניתןככלדומות
ישימהאינהזוגישה,מכךכתוצאה.בשוקהמקביליםלנכסיםיחסיבאופןהמוערךהנכסשלוהשימושיותהמצב

בלבדוהשוואתיתכלליתמידהכאמתלשמשועשויהמוחשייםבלתינכסיםשווילהערכתקרובותלעיתים
.אחרותבשיטותההערכהלתוצאות

(Cost Approach)גישת העלות 

התיישנותהמבטאפחתבניכויהנכסשלהשיחלוףעלותעלבהתבססמוערךההוגןהשוויזוגישהפ"ע
בגישתמשימוששנבעוההערכהתוצאותאת.לחדשביחסהקייםהנכסשלטכנולוגיתאוכלכלית,פונקציונאלית

משקיעאףשכן,לחידושאולהחלפהבקלותניתןהנכסבהםבמקריםהערךשלהעליוןכגבוללראותניתןהעלות
.דומותכלכליותתועלותלויספקאשר,שווהנכסליצורלושיעלהמכפיגבוהבמחירקייםנכסירכושלאזהיר

יוצריםזכויותאופטנטכגון,העתקהמפנימשפטיתהמוגןייחודימוחשיבלתינכסעללרובחללאזהעקרון
מוחשיבלתינכסשלפיתוחזמניכאשראו,(האמורההגנהשלהטריטוריאלייםלגבולותלבלשיםיש,כיאם)

.מהמקובלחריגבאופןגבוהההעצמיהפיתוחבהצלחתהודאותאיכאשראו,ארוכיםהינםתחליפי

שיטת הערכה שנבחרה

Income)ההכנסותגישתהינההחברהפעילותלהערכתששימשהההערכהגישת Approach)יושמהבמסגרתה
DCF)המזומניםתזרימיהיווןשיטת - Discounted Cash Flow)החברהשלעתידיתלפעילותהנחותעם.
.שביצענושוקוניתוחיהחברהמהנהלתשהתקבלונתונים,היסטורייםמביצועיםנגזרושבוצעוהנחות

ההוןשוויאתלחשבכדינטוהפיננסיותההתחייבויותיתרתאתהורדנוהחברהפעילותשוויהערכתלאחר
.החברהשלהעצמי

ההנחות לבניית תזרים המזומנים

:להלןכמפורט,החברהשלהמזומניםתזרימילתחזיתתרחישיםשנינבנוזושוויהערכתבמסגרת

שלהצמיחהבקצביותרמתונהצמיחההיאזהבתרחישהחישובבבסיסהעומדתעיקריתהנחה-'אתרחיש
קיטוןתוך,הארוךבטווחהחברהידיעלהנמכריםהמוצריםבמחיריאפשריתמירידהכתוצאה,ההכנסות

.הייצורבעלויותמקביל

בהשוואה)ההכנסותשלמוגברתצמיחההיאזהבתרחישהחישובבבסיסהעומדתהעיקריתההנחה-'בתרחיש
.הייצורעלויותבמחירייותרמתונהירידהתוך('אלתרחיש

מתודולוגיה
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חשמלייםקורקינטים

שוק הקורקינטים החשמליים הגלובלי

החשמלייםהקורקינטיםשוק2019בשנת.מואצתהתרחבותבמגמתנמצאהחשמלייםהקורקינטיםשוק•
ממוצעשנתיתצמיחהעם2028לשנתעדדולרמיליארד5.2-לכלהגיעוצפוידולרמיליארד2.5-בכמוערך

.110.3%-כשל

כליםאלף640-לכ2016בשנתכליםאלף38-מכעלובצרפתחשמלייםקורקינטיםמכירות,המחשהלשם•
.2020בשנת

.העולםבכבישיקורקינטיםמיליון50-כלהיותצפויים2020בשנת,הנמכריםהכליםכמותעלגלובליבמבט•
.מיליון129-כעללעמודצפוי2028בשנתהעולםבכבישיהקורקינטיםסך

פלטפורמות שיתופיות

השינוי.העולםברחביבעריםתחבורהכאמצעיפופולריותצובריםהחשמלייםהקורקינטים2017מאז•
On"שיתוףפלטפורמותמפעילותשללזכותן,היתרבין,נזקףהציבורשלהנסיעהבהרגלי Demand",

שמחליטהואהלקוח,הסטנדרטיההשכרהבמודל,כך.ובנוחותבזמינותהשירותאתללקוחותיהןהמציעות
אותויחזירולהיכן,ההשכרהזמןמשךאת,(ממנוקצרבמרחק)הכליאתלאסוףבאפשרותומוקדמאיזה
הכליאתלהציעיכולהמצידההמשכירה.טעינהלעמדתהכליאתלהביאאחראיאינואףהשוכר.בסיום
.ליחידההתועלתאתלמקסםוכך,אחרנוסעלשימושמידיבאופן

משמעותיביתרוןההשכרהחברותאתמציבהחשמליהקורקינטהגדרתסביבשוררשעדייןהחוקיהערפל•
עקבהנגרמותההוצאותאתלספוגיכולתןבשל,זאת.בשוקשלהןלדומיננטיותותורםהפרטילרוכשביחס

בבעלותקורקינטיםרק:במיוחדניכרהפערבבריטניה,למשל,כך.פוליטיתשתדלנותאומשפטייםהליכים
.לכבישלעלותרשאיםמסחרית

ההשכרהחברתרכישתכגון)ליצרניותמשכירותביןאנכיותשותפויותנוצרוהאחרונותהשניםבמהלך•
SPINהרכביצרניתידיעלFORD),שיתופירכבלפלטפורמות(UBER-LIME)בשניהפועלותחברותאו

.(LYFT-שיתופירכב,RAZOR-יצרנית)במקבילתחומים

.החשמלייםהקורקינטיםסביבשצמחושליליותתופעותעקב,לביקורתמטרהגםהפכההשכירות"תרבות"•
התפתחותכיוון.הציבוריבמרחבכליםונטישתחייםמסכנתבצורהנהיגה,נאותלאשימושכולליםאלה

השימושלעלייתיביאוובכך,ההשכרהחברותשלהצמיחהצעדיאתיבלמושהרשויותהואאפשרי
.פרטיתבבעלותבקורקינטים
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 ,Electric Kick Scooters Market Size Worth $5.2 Billion By 2028, Grand View Research. 1:מקור

Jan 2021

2 .Bike Europe, French e-scooter sales outnumber e-bike market volume, March 2021

3 .The Daily Californian, UC Berkeley study finds electric scooter market divide, Feb. 

2019

Bloomberg, 4 Predictions for the Electric Scooter Industry, Jan. 2020. 1:מקור

2 .Inc., 14 Months, 120 Cities, $2 Billion: There's Never Been a Company Like Bird. Is 

the World Ready?, 2019

אפליקציות שיתוף פופולריות

בסוגריים  ; 25.5.21-נכון ל)פליילהלן דירוג אפליקציות שיתוף פופולריות לפי מספר הביקורות באתר גוגל 

(:דירוג המשתמשים הממוצע-

175,780

53,345

45,616

33,114

20,791

13,687

4,784

0 50,000 100,000 150,000 200,000

LIME(4.7*)

BIRD(4.7*)

GRIN(3*)

VOI(4.7*)

SPIN(4.3*)

WIND(3.8*)

SKIP(4.5*)

ביקורות

עתיד הענף

כבר.הקרובותבשניםלהתייצבצפויהוא,2018-2019בשניםהענףשלהגדולה"פריצה"הלאחר•
חדלואומקומייםמשווקיםנדחקומהמפעילותחלקהרגולציהוהגברתהקורונהמשברבהשפעת
:הבאותבשניםהשוקאתשייעצבוהגורמיםאלה,רחבהבפרספקטיבה.מפעילותלחלוטין

בירד.בתחוםהמשפטי"ריק"-הבזכותהיתרביןגבוההבמהירותהתפתחהשוק-רגולציה•
(BIRD),כיבידיעהב"ארה,מוניקהבסנטההראשוניםהכליםאתפיזרה,המפעילותחלוצת

.נוכחותהעםלהשליםיאלצוהרשויותכיהערכהותוך,פעילותהאתמכסהלאהקיימתהרגולציה
תנאיאתשמנסחותהןהעיריותוכעת,הפעראתצמצמוהרגולטוריותהרשויותמאזשעברבזמן

.לתושבהשירותשיפורלטובתהמפעילותכמותאתלצמצםמוצהרתכוונהתוךלעיתים,ההפעלה
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(המשך)עתיד הענף 

ומיקור,הקיימתהדרכיםתשתיתעלהסתמכותתוךההשכרהמערכיעיצבוהמפעילות-תשתית•
העירוניהחייםבמרקםהשיתופיותהפלטפורמותהתבססותעם.פרטייםלספקיםוהתחזוקההתפעול
.ליעדיהןבהתאםהזההתחבורהמודוסאתלהכיללהןשיעזרוהתאמותלבצעצפויותהתכנוןרשויות
.טעינהעמדותהצבת,ייעודייםנתיביםהקצאת:לדוגמה

יחסיהאופקיבציר.למשכירותיצרניותבין-אנכיותהןזהבשוקהשותפויותעתהלעת-שיתופיות•
התחבורהאתלשלבוכוונה,הלקוחטובת.ביניהןמידעלשתףמהןמונעיםהחברותביןהתחרות
במידה.עתידייםבמכרזיםמידעלשיתוףדרישהלהציבעיריותמניעכוללתחבורתימערךבתוךהזעירה

.שונהאופיללבושעשויההתחרות,בשוקלנורמהתהפוךוזו

.בזמןהחיסכון,הנוחות:החיובאתעיניולנגדרואההשירותאתשצורךהציבור-ציבוריסנטימנט•
וציפוף,ובטיחותבאמינותבעיות:השלילהבגללהחשמלייםמהקורקינטיםנרתעיםאחריםציבורים
בהשוואהבפלטפורמותהשימושהיקףאתרבהבמידהיקבעלכליהרחבהציבוריחס.הציבוריהמרחב

.תחבורתיותלאלטרנטיבות

אלה.סטנדרטייםומפרטמבנהלכלישיקבעועדוהתאמותשינוייםצפוייםהיצרניותמצד-טכנימפרט•
-דהוהפיכתו,הטווחהגדלת:הןאפשריותהשפעות.בקורקינטיםהשימושאופןעללהשפיעעשויים

שיהפוךכך,העבירותשיפוראו,(בלבד"אחרוןמייל"כאמצעיולא)לדלת-מדלתתחבורהלאמצעיפקטו
.סלולותלדרכיםמוגבלשלאשטחרכבלמעין

דריסתבהשגתלהתמקדלהםגרםבשוקהחברותשלהכלכליהרציונלהראשונותבשנים--עסקימודל•
היתההתוצאה.משניתבעדיפותהיהרווחיותמוכווןהפעלהמודלגיבוש.בשוקמקומםובביצוררגל

.קשייםנרשמוהגיוסיםבגזרתוגםהפריסהאתלצמצםנאלצואחרות,שרדולאמהחברותשחלק
.התמחורובשיטתבכליהתאמותלערוךיצטרכוהמפעילות,לעתידבמבט

 ,Ctech, The Uber Case: Why Micro-Mobility Companies Need a Better Business Plan.1:מקור

Jan. 2020

2021מאי . לספאקבירד הולכת : אחרי הפסדים של מאות מיליונים, כלכליסט. 2

שוק קורקינטים חשמליים בישראל  

הקורקינטים.יחידות150,000-כעד100,000-בכמוערךבישראלהחשמלייםהקורקינטיםשלמספרם•
מערכיהמפעילות,השכרהחברותבאמצעותוהן,פרטיתבבעלותככליםהןבישראלהתנועהלמרחבחודרים

שמוציאיםלמכרזיםבכפוף,זאת.3ואחרים"ווינד","ליים","למון","בירד"כמושיתופייםקורקינטים
.המקומיותהרשויות

.באילתדומהשירותלהפעלתבמכרזהזוכותעלהוכרזלאחרונה.וסביבתהאביבבתלפרוסיםאלהמערכים•

יתרונות המוצר

2020, ס"למ: מקור. ולכן מובאת הערכה בלבד, מספרם המדויק של הכלים אינו ידוע. 3:מקור

:מנקודת המבט של הרוכב•

oקומפקטי

oזול לתפעול ותחזוקה

oאינו דורש רישיון

oעוקף פקקים

oזמינות חניה

:מנקודת המבט של הרשויות•

oשקט

oלא מזהם

oטביעת אצבע סביבתית קטנה

oאב תחבורתית-ניתן לשילוב בתכנית

o המייל האחרון"פותר את בעיית"
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חסרונות

המייעץ,PACTSשארגוןכךכדיעד,חשמלילקורקינטחסרונותמספרישנם,לעילשנמנוהיתרונותלצד•
.בטיחותי-בלתיכליבמהותוהואהסטנדרטיהחשמליהקורקינטכיטעןתחבורהבנושאיהבריטילפרלמנט

MIAשלהדגמיםמאפייניכי,לנונמסר• Dynamicsאלהמפרמטריםלחלקמענהלספקאמורים.

PACTS, submission to the Transport Committee’s e-scooters inquiry, June 2020. 1:מקור

בטיחות•

oבטוחהחציהמאפשריםלאקטניםגלגלים
מכשוליםשל

oתזזיתיהיגוי

oמוגבלתהרוכבראות

oלקויההדרךמשתמשילשארהכלינראות

oלאכלל,ישיבהאפשרותללא)הרוכביציבת
במהלךבכידוןהאחיזהאתלהרפותניתן

(נסיעה

שליליותשימושנורמות•

oמיומניםשאינםרוכבים

oהתנועהלחוקיסלקטיביציות

oועודנוסעהרכבת,קסדהללארכיבה

:לסביבההתאמהחוסר•

oזעיריםלרכביםייעודיותדרכיםמיעוט

oמוסדרותחנייהתשתיותהיעדר

oממכשוליםפנוייםאינםהקיימיםהשבילים

oהאווירמזגלתנאירגישות
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חשמלירכב

שוק הרכבים החשמליים

היאזהשוקשלהמואץלגידולהעיקריתהסיבה.מהירהבצמיחהנמצאהגלובליהחשמלייםהרכביםשוק•
במסגרתלאטמוספרההחממהגזיפליטותאתלהקטיןהעולמיהמאמץבחזיתהעולםמדינותהתייצבות

ביעדיםבעמידהקריטיתפקידממלאיםחשמלייםרכבכלי,זהבהקשר.הגלובליתבהתחממותהמאבק
למעברהאיחודחברותרובידיעלאומצהאשראסטרטגיהקבעהאירופיהאיחוד.שנקבעוהסביבתיים

מחויבתישראלכיהוצהרבישראלגם.2050לשנתעדמזהמתבאנרגיההשימושולהפחתתירוקהלאנרגיה
.2050עדמתחדשותלאנרגיותמאובניםמדלקימלאלמעבר

הוא,פוסילייםדלקיםעלהפועליםפנימיתבעירהמנועיעלברובוהמבוססהיבשתיתהתחבורהשוק•
ואילוחשמליבמנועמוחלףהפנימיתהשריפהמנועחשמליברכב.האווירלזיהוםהעיקרייםממקורות

תחבורהכאמצעיחשמלייםברכביםשימושי"ע.יון-ליתיוםסוללותבמערךלרובנעשיתהאנרגיהאגירת
אנרגיהיצורמתאפשר,רוחואנרגיתסולאריתכאנרגיהמתחדשותאנרגיותהמבוססחשמליצורובמקביל
טכנולוגיותשלוהוזלהשיפורעלבהתבססהאחרונותבשנים.חממהגזיפליטתללאתחבורתיתומערכת
.יורדומחירםעולההרכביםשלהנסיעהטווח,יוןהליתיוםסוללות
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McKinsey Electric Vehicle Index: Europe cushions a global plunge in EV sales. 1:מקור

2 .Global Plug-in Vehicle Sales Reached over 3,2 Million in 2020, EV-Volumes, January 

2021.

3 .Global Electric Vehicles Market Projected to Reach USD 700 Billion By 2026, 

Facts&Factors, March 2020.

— Global Electric Vehicle Top 20. 4:מקור EV Sales Report, EV-Volumes, February 2021

ממלאי0.4%-ולכ,2020בשנתהעולמיותהמכירותמסך4.2%-להגיעהחשמלייםהרכביםשלהשוקנתח•
.העולםבכבישיהנוסעיםהרכבים

האנרגיהסוכנותתחזית.בשנה22%-כשלמואץבקצבלצמוחימשיכוהמכירותכיהןהמקובלותההערכות•
לעמודצפויומספרם,כיוםמכמותם30לפי18פיביןנעה2030בשנתהחשמלייםהרכבכלילכמותהעולמית

הםמשמעותינתחלהיותצפוייםחשמלייםרכביםבהםהשווקים.רכבכלימיליון245-לכמיליון140-כבין
צפויההגדולההפריצההמשאיותבשוקכאשר,(עירונייםבקוויםבעיקר)ואוטובוסיםפרטייםרכבים

.2030שנתאחרירקלהתרחש

חברות מובילות

חשמלייםדגמיםמייצרותהגדולותהרכבקבוצותכל.בתחוםרגלדריסתלהשיגמנסותהרכביצרניותרוב•
.(PHEV)חלקייםאו(BEV)טהורים

דגם.(TESLA)טסלהחברתהינה(BEV)הטהוריםהחשמלייםהרכביםבשוקהמובהקתהמובילההחברה•
ממנונמכרובלבד2020בשנתכאשר,ביותרהנמכרהטהורהחשמליהדגםהינו2020לשנתנכוןשלה3

.יחידותאלף500כמעט
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מכירת כלי רכב חשמליים חדשים על פני השנים
 2017-2020

סין ב"ארה גרמניה נורווגיה צרפת סך עולמי

499,535

220,220

179,211
170,825

163,521

145,865

124,451

112,993

108,367

101,385

96,456

88,325

67,705

62,029

61,830

57,452

55,624

היצרניות המובילות של כלי רכב חשמליים טהורים  
(BEV )  2020בשנת
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מעורבות ממשלתית ורגולציה

משוכותמספרלעבורהיצרניםעל,חשמליתהנעהבעללרכבתחליףלהוותיוכלהחשמליהרכבבטרם•
אתמחייבהדבר.הטעינהזמןוקיצורהנסיעהטווחבהארכתבעיקרמדובר,הצרכניםמבחינת.טכנולוגיות

.ופיתוחבמחקרהנוכחיתבעתלהשקיעהיצרניות

תפקידממלאיםהם,העולםברחבירבותממשלותשלמדיניותיעדהינוחממהגזיפליטתשצמצוםמכיוון•
בעקבותעודגברהשלהןהמעורבות.חשמלייםרכביםשלהמונילייצורלהתכוונןהתעשייהבעידודמרכזי
.גיאופוליטיאינטרסגםלענייןהצטרףאז,(2015)בפריזהאקליםועידת

ניתנות,כך.החשמליותשוקשלהאספקהבשרשרתשונותלחוליותסובסידיהמציעותממשלותמספר•
הקמתולשם(ישראל,גרמניה)ציבוריתלתחבורה,(קנדה)פרטייםללקוחות,(הודו)ליצרניםסובסידיות

.והולךגובררגולטוריללחץנתוניםהקונבנציונלייםהרכבשווקי-השנימהצד.(ספרד)טעינהעמדות

:בעולםהגדוליםבמשקיםפרטירכבלכליהתקניהזיהוםברףהשינוימוצגלהלןבטבלה•
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Continental. Worldwide emission standards and related regulations. 1:מקור

2 .https://theicct.org/chart-library-passenger-vehicle-fuel-economy

ומטילה,חמצני-דופחמןפליטתבהדרגהלצמצםהרכבמיצרנידורשתהאירופאיתהתקינה-אירופה•
הוא2020מאז,2015בשנתCO2גרם130עלעמדהתקן2015בשנת.בהיעמדושלאיצרניםעלקנסות

.משמעותייםקנסותגוררתמהתקןיצרניםשלחריגה.מ"לקגרם59.4הוא2030עדוהיעד,95עלעומד
חתימהבעלירכביםמייצריםאו,הפליטהלצמצוםטכנולוגייםפיתוחיםשמשלביםיצרנים,שנימצד

.(מסוימתרמהעד)מהתקןחריגות"לקזז"רשאיםבמיוחדנמוכהפחמנית

-לNEDC-מהזיהוםלרמתהמדידהשיטתאת2017-בהחליפהאירופה,המחמירהלתקינהבנוסף•
WLTCישלכך.בדרכיםהביצועיםלביןבמבחןרכביםביצועיביןהפערבעקבות,זאת.יותרהקפדן
שנה13-שכך,המבחןעלמכווןבכוונתלהעריםדיזלרכבייצרנישלשניםארוכת"הצלחה"להוסיף

.בטכנולוגיהדברלשנותמבלימשופרותתוצאותהשיגו

זמניבאופן.מהםאחדהואמ"לקCO2פליטתכאשר,פרמטריםמספרמשקללתהתקינה-ב"ארה•
בהליך)העקיפותמהפליטותהתעלמותתוך,0-לחשמלייםרכביםשלהפליטותאתמחשיבההרגולציה

.(מזהמיםמדלקיםשמופקחשמלמצריכתכנגזראו,הייצור

מגבלות טכנולוגיות

אלהשבהםהבולטים,הטכנולוגיהחסרונותבשלחשמלירכבמרכישתנרתעיםלקוחות,סקריםפיעל•
:ובפירוטטעינהבעמדותומחסורהקניהמחיר,המוגבלהנסיעהטווח

רכביעבורבממוצעמ"ק460-לכעדמגיעכיוםחשמלייםרכביםשלהמוצהרהנסיעהטווח-ביצועים•
הרכב,טעינהעמדותשלמספקתפריסהאיןעודכל.העממייםבדגמיםמ"ק295-מכיותרולאיוקרה

.טווחוארוכותעירוניות-ביןלנסיעותפרקטיאינוהחשמלי

אין,לדוגמאבישראל.טעינהעמדותשלנרחבתבפריסההצורךאתהופכתהמרחקמגבלת-תשתיות•
חציכמעטהמהווהמרחק-"101-המ"הקפונדק"לביןאילתביןהערבהכבישלאורךטעינהעמדות
טעינה,כיום:לעבורשישנוספתמשוכההיאהטעינהמשך.סטנדרטיתטעונהסוללהשלהנסיעהמטווח
רכבבהםהארוכיםהזמנים.שעהכחצימהירהטעינהובעמדות,שעותמספראורכתביתיתבעמדה
.המסחרייםהרכביםובשוקשיתופירכבשלבמערכיםשילובועלמקשהמושבתלהיותנאלץחשמלי
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(המשך)טכנולוגיותמגבלות

עלותכאשר,רגילההנעהמיחידתמשמעותיבאופןגבוההחשמליתהנעהיחידתשלהעלות-הייצורעלויות•
טכנולוגיותהתפתחויותכימעריכיםשוניםמומחים.הרכבשלהייצורמעלות30%-כמהווהלבדההסוללה

.2028-ל2022ביןשוויםיהיוורגיליםחשמלייםרכביםשלהייצורשעלויותלכךיביאו

לבבתשומת,רגיליםורכביםהחשמלייםברכביםנבחריםחלקיםשלהייצורעלויותמוצגותשלהלןבטבלה•
Battery"בסעיףהצפוילשינוי pack",פ"מוהוצאותבעיקרמגולםבועקיפותהוצאותבסעיףוכן:

סקירת שוק-רכבים חשמליים 

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

ev-database.org. 1:מקור

2 .ICCT, Update on electrical vehicle costs in the United States through 2030

משקל,יותרכבדשהרכבככל:היצרןמבחינתמכשולמהווההחשמליהמטען"צפיפות"-הסוללהמשקל•
(קלנועיות,קורקינטים,אופניים)זעיריםחשמלייםרכבכלי,כך.יותרמשמעותיתלמעמסההופכתהסוללה

לזמןפנימייםבעירהמנועיעללהסתמךצפויותהמשאיותתעשייתאך,יחידותמיליוניבמאותנמכריםכבר
.2030-בבחשמלמונעיהיההעולמיהמשאיותממלאיבלבד8%,האופטימיבתרחיש.מה

מוצרים תחליפיים

רבותממשלות.בלבד"השוקכוחות"מכתוצאהמתרחשותאינןהחשמלייםהרכביםבתעשייתההתפתחויות•
אתבהןלראותנכון,לכן.פוליטיים-וגיאוסביבתיים,כלכלייםיעדיםעלשיענהכךהשוקכוחותאתמנווטות

.פתרונותשלמסלאחדכליהינוהחשמליהרכבכאשר,הקרובותבשניםהתחבורהשוקשלהמעצבות
ובזמינותם,העולםמדינותשלהאסטרטגיברובדתועלת-עלותבשיקוליתלויהאחראוזהלפתרוןההעדפה

.אלטרנטיבייםפתרונותשל

טווח-ארוכתתעבורתיתלתכניתבסיסשיהווהאינטרסיםאתמנסחלכלכלההלאומיתהמועצהשלמסמך•
:(מהבעיותלחלקרלוונטיהחשמליברכבהדיוןכאשר,אוטונומיתנהיגהטכנולוגייתהואהמסמךמוקד)

עירונייםשטחיםשלמיטביניצול•

(בנפטהתלותוהפחתת)האנרגיהמשקשלהתייעלות•

והסביבההאוויראיכותשיפור•

הדרכיםתאונותצמצום•

העבודהפריוןהגדלת•

המחיהיוקרצמצום•

עם.המדיניותיעדימבחינתרצויהלאלתוצאהיובילהטכנולוגישהשדרוגאפשרכימצייןהמסמךזאתעם•
:לדוגמה.חדשותמגרעותלהביאעשויהמונילייצורמעבר,החשמליהרכבבטכנולוגייתמיקוד

החשמלרשתותעלמעמסההטלת•

סוללותלייצורלכימיקליםמוגברביקוש•

המשומשותבסוללותטיפול•

בכבישיםמוגברלעומסשתוביל"לדלתמדלת"נסיעהשלתרבותהתפתחות•

שכלולכגון,העירוניהתכנוןמעולמותפתרונותלקידוםמשאביהןאתלהפנותעשויותמדינות,זומסיבה•
.רגליתלנועלתושביםעידודמתןתוךלמגוריםצפופהבניהאו,ההמוניםהסעתמערך

ישראל נערכת למהפכת התחבורה החכמה. המועצה הלאומית לכלכלה. 1:מקור

2 .International Energy Agency. Global 2021 EV outlook
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שוק ההנעה החשמלית בישראל

.חשמליתהנעהבעלייהיובארץשימכרוהפרטייםהרכביםכלבהיעדכשנת2030אתקבעהאנרגיהמשרד•
,המדינהשלהקטניםהממדים.חשמלירכביםצילהטמעתרבותמבחינותנוחיםבישראלהשורריםהתנאים
החשמליתבהנעההשימושאתהופכיםללקוחחשמלשליחסיתהנמוךומחירוהאוכלוסייהצפיפות

מההשפעותגםליהנותעשוי,עירוניתבסביבהלרובהמתגורר,הישראליהאזרח.ריאליתלאופציה
.רעשמפגעיוצמצוםלנשימההאוויראיכותשיפורשלהחיצוניות

וחשיפה,הסוללהבביצועישפוגםהחםהאקליםכגון,ייחודייםאתגריםמציבהבישראלהמציאות,מאידך•
רכבישלמאסיביתכניסה,כןכמו.ביטחוניתמבחינהעוינתסביבהנוכחסייברמלוחמתלפגיעהמוגברת

תואםותכנוןלחשמלהביקושלתוספתהאנרגיהמשקשלמתאימההיערכותתחייבהישראלילשוקחשמל
.העירוניהמרחבשל

למשקהזדמנותמהווהברובואלקטרונילמוצרבמהות"מכני"ממוצרהרכבעולםשעוברהטרנספורמציה•
כיוםכבר.היסטוריבאופןנעדרהישראלממנותחום-העולמיתהרכבבתעשייתתפקידלמלאהישראלי

שמתמקדותחברותעלשאתביתראמורוהדבר,שונותרכבבמערכותהמתמחותהזנקחברותבארץפועלות
.האוטנומיהרכב-הבאהטכנולוגיבשלב

סקירת שוק-רכבים חשמליים 

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

2030יעדי משק האנרגיה לשנת . משרד האנרגיה. 1:מקור
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הערכת שווי
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22הנחות מודל הערכת השווי
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תחזית הכנסות

MIAפעילותשלהגולמיוהרווחההכנסותתחזית• Dynamicsשסופקוכפי,ההנהלהתחזיותעלהתבססה
Miaמהסוגהכליםמכירתמניחההתחזית.הענףעלציבוריומידעההנהלהידיעל Fourבלבד.

:הכנסהמקורות2ומניחותל"ובחובישראלהפעילותמהרחבתנובעותהחברהשלהחזויותהכנסותיה•

חדשיםכליםמכירת–

חילוףחלקימכירת–

:הבאותלהנחותבהתאםוזאתתרחישיםשנינבנוזועבודהבמסגרת,לעילשצויןכפי•

:'אתרחיש

כתוצאהזאת.דולרמיליון25-כעללעמודצפויותהחברההכנסות2022במשנת,החברהלהנחותבהתאם•
אלף4-כשללהספקהUMEחברתעםומתןמשאמנהלתהחברה.ל"ובחובישראלהמכירותמתחילת

.2022בשנתלהתחילאמורההספקתםאשר,(2022-2024)שנים3-בכלים

20-לכ2022בשנתדולרמיליון5.5-מכבהדרגהלצמוחצפויותחדשיםכליםממכירתבישראלההכנסות•
.2027בשנתמיליון

ומדינותסין,ב"ארהכמולמדינותלישראלמעברגםהפעילותהרחבתהחברההנהלתצופה2022משנתהחל•
-בכמעורכותל"בחוחדשיםכליםמכירתמפעילותהצפויותההכנסות2022שנתבמהלך.באירופהנוספות

בשנתבמהלךיחידותאלף49-וכדולרמיליון114-לכלצמוחוצפויות,יחידותאלף5-כעםדולרמיליון15
2027.

.2.5%-כשלפרמננטיתצמיחההונחה2028מהשנההחל•

להלן גרף המציג את הכנסות החברה ממכירת כלים חדשים  לפי מרכזי ההכנסות העיקריים במהלך השנים 
(:באלפי דולר)' בתרחיש א2022-2027

הנחות המודל הערכת השווי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

(המשך)תחזית הכנסות 

:(דולרבאלפי)היעדהמדינותלפיהצפוייםיחידהפרמכירהמחירילהלן•

.החדשיםהמתחריםשלוכניסההתחרותלאורוזאת,לרדתצפויהמכירהמחירכיהונח,לראותשניתןכפי•

ולכליםהחדשיםלכליםחילוףוחלקיאביזריםממכירתהכנסותהחברהצופההכליםלמכירתבנוסף•
.הכליםממכירתמההכנסות25%-כשלבגובהוזאתבשוקהנמצאים

:רווחמרכזילפיהכנסותפילוחהמציגהטבלהלהלן•
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2027 2026 2025 2024 2023 2022 אלפי דולר

2.34 2.50 2.65 2.85 2.91 2.94 ארה"ב

2.15 2.29 2.42 2.61 2.66 2.80 אוסטרליה

2.13 2.27 2.40 2.59 2.64 - אירופה

2.49 2.66 2.81 3.03 3.09 2.95 קנדה

1.77 1.89 2.00 2.16 2.20 - סין

2.15 2.30 2.43 2.62 2.67 2.91 ממוצע חו"ל

2.22 2.37 2.50 2.70 2.75 2.75 ישראל

2.16 2.31 2.44 2.63 2.68 2.86 ממוצע

2027 2026 2025 2024 2023 2022 אלפי דולר

125,513 117,500 105,555 89,853 63,460 20,188 מכירת כלים חדשים

31,378 29,375 26,389 22,463 15,865 5,047 מכירת אביזרים וחלקי חילוף

156,892 146,875 131,944 112,317 79,325 25,234 סך מכירות

7% 11% 17% 42% 214% % צמיחה בהכנסות
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(המשך)תחזית הכנסות 

:(דולרבאלפי)היעדהמדינותלפיהצפוייםיחידהפרמכירהמחירילהלן•

.החדשיםהמתחריםשלוכניסההתחרותלאורוזאת,לרדתצפויהמכירהמחירכיהונח,לראותשניתןכפי•

ולכליםהחדשיםלכליםחילוףוחלקיאביזריםממכירתהכנסותהחברהצופההכליםלמכירתבנוסף•
.הכליםממכירתמההכנסות25%-כשלבגובהוזאתבשוקהנמצאים

:רווחמרכזילפיהכנסותפילוחהמציגהטבלהלהלן•

הנחות המודל הערכת השווי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

(המשך)תחזית הכנסות 

:'תרחיש ב

.דולרמיליון25-כעללעמודצפויותהחברההכנסות2022משנתהחל'בבתרחישגם',אלתרחישבדומה•

.2027בשנתמיליון173-לכלצמוחצפויות'בבתרחישההכנסות•

,ב"ארהכמולמדינותלישראלמעברוגםבישראלגםמכירותתחילתהחברההנהלתצופה2022משנתהחל•
חדשיםכליםמכירתשלמפעילותהצפויותהכנסות2022שנתבמהלך.באירופהנוספותומדינותסין

5-כעםדולרמיליון15-בכמעורכותל"ובחויחידותאלף2-כעםדולרמיליון5.5-בכמעורכותבישראל
בישראליחידותאלף49-וכדולרמיליון23-לכ2027בשנתבמהלךלהגיעןעדלצמוחוצפויות,יחידותאלף
.לישראלמחוץיחידותאלף529-וכדולרמיליון116-ולכ

.2.5%-כשלפרמננטיתצמיחההונחה2028מהשנההחל•

להלן גרף המציג את הכנסות החברה ממכירת כלים חדשים לפי מרכזי ההכנסות העיקריים במהלך השנים 
(:באלפי דולר)' בתרחיש ב2022-2027
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$138,594 
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2027 2026 2025 2024 2023 2022 אלפי דולר

2.59 2.70 2.79 2.79 2.91 2.94 ארה"ב

2.37 2.48 2.56 2.58 2.66 2.80 אוסטרליה

2.35 2.45 2.53 2.56 2.64 - אירופה

2.75 2.88 2.97 3.00 3.09 2.95 קנדה

1.96 2.05 2.11 2.13 2.20 - סין

2.38 2.49 2.57 2.59 2.67 2.91 ממוצע חו"ל

2.45 2.56 2.64 2.67 2.75 2.75 ישראל

2.39 2.49 2.57 2.59 2.68 2.86 ממוצע

2027 2026 2025 2024 2023 2022 אלפי דולר

138,594 127,064 111,355 88,936 63,460 20,188 מכירת כלים חדשים

34,649 31,766 27,839 22,234 15,865 5,047 מכירת אביזרים וחלקי חילוף

173,243 158,830 139,194 111,170 79,325 25,234 סך מכירות

9% 14% 25% 40% 214% % צמיחה בהכנסות
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הנחות המודל הערכת השווי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

עלות המכר ורווח גולמי

הנהלתעםמשיחות.ההרכבהועלויותהחילוףחלקימעלות,היתרבין,מורכבתהחברהשלהמכרעלות•
המצרפיתהייצורשעלותכך,ייחודיתבצורהוהונדסותוכננוהמוצרשלהחילוףחלקיכי,לנוהובהרהחברה

.המוצרשלהסופיתבאיכותאוהגלםחומריבאיכותפגיעהללאוזאת,נמוכהתהיה

שנתבמהלך47%-כעללעמודצפויהחברהלתחזיתבהתאםשהונחהגולמיהרווחשיעור,התרחישיםבשני•
.המייצגתבשנה42%-לכלהגיעועדבהדרגהלרדתצפויהגולמיהרווחהבאותובשניםהראשונההתחזית
שמאופייןהסינילשוקהחברהשלהכניסהלאורבעיקרנובעתהגולמיהרווחבשיעורהצפויההירידה
.ואירופהב"ארהכמולשווקיםבהשוואהנמוכיםיותרמכירהבמחירי

.החילוףחלקישלההספקהמערךניהוללצרכיבסיןהחברהעםהתקשרההחברהכייצויןעוד•

הוצאות מחקר ופיתוח

דולרמיליון1.8-כשללסךיעמדוופיתוחמחקרהוצאותכיהונח,החברההנהלתתחזיתעלבהתבסס•
.2027שנתבמהלךדולרמיליון19-לכהתחזיתשנותבשארבהדרגהויעלו2021שנתבמהלך

:(דולרבאלפי)התחזיתשנותלאורךופיתוחמחקרההוצאותהרכבלהלן•

הוצאות מכירה ושיווק

2021שנתבמהלךדולרמיליון0.5-כעליעמדואלההוצאותכיהונח,החברההנהלתתחזיתעלבהתבסס
.המייצגתבשנהדולרמיליון24.6-כשללסךבהדרגהויתכנסו

להלן.אחרותוהוצאותפרסוםבגיןוהוצאותהשיווקמחלקתשלמשכרבעיקרמורכבותושיווקמכירההוצאות
:(דולרבאלפי)התחזיתשנותלאורךהסעיפיםלפיההוצאותהתפלגותהמציגהטבלה

וכלליותהנהלההוצאות

,2021שנתבמהלךדולרמיליון1-כעליעמדואלההוצאותכיהונח,החברההנהלתתחזיתעלבהתבסס•
.המייצגתבשנהדולרמיליון7.1–5.6-כשללסךבהדרגהיתכנסומכןולאחר

הנהלההוצאותמסך50%-כבממוצעמהוותשכרהוצאות,התחזיתשנותבמהלך,החברההערכותפיעל•
.וכלליות

שנותלאורךוכלליותהנהלהבסעיףהכלולותהאחרותההוצאותמסךהשכרהוצאותאתהמתארגרףלהלן•
:(דולרבאלפי)התחזית

1,322
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480 2,318 2,729 4,370 7,141 7,170 7,199

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Salaries Others

1,322

3,692
3,610 5,904 9,156
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Salaries Others

2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 אלפי דולר

11,891 10,504 9,159 5,902 4,014 1,046 105 הוצאות שכר

11,566 9,001 8,684 8,393 7,022 5,744 357 הוצאות פרסם

576 504 432 288 192 24 - אחרות

24,033 20,009 18,275 14,583 11,227 6,814 462 סה"כ הוצואת מכירה ושיווק
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הנחות המודל הערכת השווי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

השקעות ופחת

ויעלו2021שלהשנייהבמחציתדולראלפי41-כעליעמדוהפחתהוצאותהחברההנהלתלתחזיתבהתאם•
.המייצגתבשנהדולראלפי1,433-לכבהדרגה

500-מכלצמוחצפויותברכושההשקעות.ההנהלהתחזיותעלמתבססותקבועברכושההשקעותתחזית•
יהיההשקעותהיקףכיהונחהפרמננטיתמשנההחל.2027בשנת3,000-לכעד2021שנתבמהלךדולראלפי
.הפחתלגובהזהה

הון חוזר

פעריעלגישורולצורךהשוטפתפעילותהמימוןלשםהדרושיםהמקורותאתמייצגהחברהשלהחוזרההון•
הנהלתתחזיתעלבהתבסס.מלקוחותיההכספיםקבלתלביןלספקיםהכספיםהעברתמועדביןזמן

:עליעמדווספקיםמלאי,לקוחותימיהתחזיתשנותלאורךכיהונח,החברה

30+שוטף-לקוחותימי–

30+שוטף-מלאיימי–

60+שוטף-ספקיםימי–

.להכנסותביחס8%-כעלנאמדהפעילותלצרכיהנדרשתפעוליחוזרהוןבממוצע,אלולנתוניםבהתאם•

הכנסהעלמסים

.השוויהערכתלמועדהידוע,בישראלהחברותמסשיעוראתהמייצג23%שלמסשיעורהונח•
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סיכום הערכת שווי

,2021ביוני30ליוםנכון,החברהשלהמניותהוןשווי,זובעבודהלעילהמפורטיםולאומדניםלהנחותבהתאם
:שלהלןבטבלהכמפורט,דולרמיליון46-לכ33-כביןבטווחהוערך

.החברההנהלתידיעללנושנמסרוכפי21/10/2021ליוםנכוןבנקיםיתרותלאישוריבהתאם)*(

הנחות המודל הערכת שווי

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

ניתוח רגישות

הפרמננטיתבשנההצמיחהבשיעורכתלות,החברהשלהמשוקללהעצמיההוןלשווירגישותניתוחלהלן
:(WACC)ההיווןובשיעור

:'אתרחיש

:'בתרחיש

33,0000.50%1.5%2.50%3.50%4.50%

22.0%34,00035,00036,00037,00038,000

22.5%33,00033,00034,00035,00036,000

23.0%31,00032,00033,00034,00035,000

23.5%30,00031,00031,00032,00033,000

24.0%29,00029,00030,00031,00032,000

נלי שיעור צמיחה טרמי

W
A

C
C

46,0000.50%1.5%2.50%3.50%4.50%

22.0%47,00049,00050,00052,00054,000

22.5%45,00047,00048,00049,00051,000

23.0%44,00045,00046,00047,00049,000

23.5%42,00043,00044,00045,00047,000

24.0%40,00041,00042,00043,00045,000

נלי שיעור צמיחה טרמי

W
A

C
C

גישת ההכנסות:

טווח עליון טווח תחתוןאלפי דולר

30,99644,153שווי הפעילות

נטו עפ"י ספרי החברה ננסיים,  436436נכסים פי

נוספות )*( 1,3371,337יתרות מזומנים 

32,77045,927שווי הון מניות

33,00046,000שווי הון מניות )מעוגל(

שווי הון עצמי



28(WACC)שיעור ההיוון . א

DCF))הערכת שווי החברה בהתאם לשיטת היוון תזרים המזומנים . ב

'  תרחיש א

29

((DCFהערכת שווי החברה בהתאם לשיטת היוון תזרים המזומנים . ג

' תרחיש ב

30

31תנאים מגבילים. ד

32פרטי מעריך השווי. ה

נספחים

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 
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אמידת שיעור ההיוון

הפרמטריםעלבהתבסס,23%-בכ"שוקמשתתף"בראייתהחברהשלהנומינליההיווןשיעוראתאמדנו•
:הבאים

הריביתשיעוראתאמדנו,ב"ארהשלהאוצרמשרדלנתוניבהתאם-(Rf)סיכוןחסרתריביתשיעור–
10שללתקופהב"ארהממשלתשלדולריותח"אגשללפדיוןתשואהי"עפ1.5%-בכסיכוןהחסרת

.שנים

.0.63-בכהחברהשלהביטאאתאמדנו,דומותחברותשלהביטאלנתוניבהתאם-(β)ביטא–

הסיכוןפרמייתאתאמדנו,Duff&Phelpsלנתוניבהתאם-(Rm-Rf)השוקשלהסיכוןפרמיית–
.5.5%-בלאומיביןמשקיעהמאפיינת

הנוספתהסיכוןפרמייתאתאמדנו,Duff&Phelpsלמחקרבהתאם-(1ARP)נוספתסיכוןפרמיית–
.11.29%-בכהחברהשל

ספציפיתסיכוןפרמייתאמדנווניסיוננושוקמחקריעלבהתבסס-(2ARP)נוספתסיכוןפרמיית–
.7%-בכלפעילות

שיעורהונחלכךאי.העצמיההוןעלכולהכמעטמושתתהחברהפעילות-(E+D/D)המינוףשיעור–
.0%שלמנוף

(WACC)שיעור ההיוון . א

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

.(מעוגל)23%-כהינוWACC-וה23%-כהינוReכיעולה,Reלחישובבנוסחהלעילהנתוניםמהצבת

Rf - Risk free rateהערותמכירת כלים

Rf - Risk free rate1.5%שנים של אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10  ני תשואה  עפ"י נתו

Re -Return on equityהערותערך

Rf1.5%שנים של אג"ח של ממשלת ארה"ב ל-10  ני תשואה  עפ"י נתו

Rm-Rf5.5%Duff&Phelps 2020

Beta0.63ניתוח חברות השוואה

ARP 111.29%Duff&Phelps 2020

ARP 27.0%

Re (rounded)23.0%

Leverage rateהערותערך

D/D+E-ני החברה נתו

E/D+E100.0%ני החברה נתו

WACC (rounded)23.0%
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(DCF)הערכת שווי החברה בהתאם לשיטת היוון תזרים המזומנים . ב
'  תרחיש א

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

Terminalשנה 7שנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1אלפי דולר

25,23479,325112,317131,944146,875156,892160,814-הכנסות

%214%42%17%11%7%2.5% צמיחה בהכנסות

13,25044,22063,87976,00584,85091,41193,696-עלות המכירות

11,98435,10548,43855,93962,02565,48167,118-רווח גולמי

47%44%43%42%42%42%42%שיעור רווח גולמי

1,8026,0106,33910,27416,29717,89719,13619,615הוצאות מחקר ופיתוח

שיווק 4626,81411,22714,58318,27520,00924,03324,634הוצאות מכירה ו

1,0132,3523,7493,9305,3186,0226,8907,062הוצאות הנהלה וכלליות

13,78919,65016,05018,09815,42215,808)3,192()3,277(רווח תפעולי

17%17%12%12%10%10%)13%(שיעור רווח תפעולי

411292644807311,0231,3981,433פחת והפחתות

 EBITDA)3,236()3,063(14,05420,12916,78119,12116,82017,241

EBITDA -18%18%13%13%11%11%)12%(שיעור ה

1,6844,5193,6914,1633,5473,636--הוצאות מס

12,10615,13012,35813,93611,87512,172)3,192()3,277(רווח תפעולי לאחר מסים

411292644807311,0231,3981,433פחת והפחתות

ניות )1,433()3,000()2,000()1,500()1,518()1,063()561()494(השקעות הו

נויים בהון החוזר )296()696()1,114()1,423()2,452()4,123()2,022(-שי

7,18411,64010,16611,8449,57811,876)5,646()3,730(תזרים מזומנים להיוון

0.251.002.003.004.005.006.00תקופה להיוון

)WACC=23.0%( 1.051.231.511.862.292.823.46מחלק היוון

4,7466,2524,4394,2052,76416,720)4,588()3,542(תזרים מהוון

30,996 שווי הפעילות

נטו ננסיים,  1,774נכסים פי

32,770שווי הון מניות
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(DCF)הערכת שווי החברה בהתאם לשיטת היוון תזרים המזומנים . ג
'  תרחיש ב

נספחים | הערכת שווי | סקירת שוק | מתודולוגיה | כללי 

Terminalשנה 7שנה 6שנה 5שנה 4שנה 3שנה 2שנה 1אלפי דולר

25,23479,325111,170139,194158,830173,243177,574-הכנסות

%214%40%25%14%9%2.5% צמיחה בהכנסות

13,25044,22063,87979,24092,477101,205103,735-עלות המכירות

11,98435,10547,29159,95466,35372,03873,839-רווח גולמי

47%44%43%43%42%42%42%שיעור רווח גולמי

1,8026,0106,33910,27416,29717,89719,13619,615הוצאות מחקר ופיתוח

שיווק 4626,81411,22714,58318,27520,00924,03324,634הוצאות מכירה ו

9722,2233,4853,4514,5874,9995,4915,629הוצאות הנהלה וכלליות

14,05418,98320,79623,44923,37723,962)3,063()3,236(רווח תפעולי

18%17%15%15%13%13%)12%(שיעור רווח תפעולי

411292644807311,0231,3981,433פחת והפחתות

 EBITDA)3,195()2,934(14,31819,46321,52724,47224,77625,395

EBITDA -18%18%15%15%14%14%)12%(שיעור ה

1,7834,3664,7835,3935,3775,511--הוצאות מס

12,27014,61716,01318,05618,00118,451)3,063()3,236(רווח תפעולי לאחר מסים

411292644807311,0231,3981,433פחת והפחתות

ניות )1,433()3,000()2,000()1,500()1,518()1,063()561()494(השקעות הו

נויים בהון החוזר )326()1,060()1,333()2,192()2,310()4,123()2,022(-שי

7,34811,26813,05215,74515,33918,125)5,517()3,689(תזרים מזומנים להיוון

0.251.002.003.004.005.006.00תקופה להיוון

)WACC=23.0%( 1.051.231.511.862.292.823.46מחלק היוון

4,8546,0525,6995,5904,42725,517)4,483()3,503(תזרים מהוון

44,153 שווי הפעילות

נטו ננסיים,  1,774נכסים פי

45,927שווי הון מניות
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לגביהאחריות.החברהמהנהלתשנתקבלוואומדניםתחזיות,נתוניםעל,היתרבין,מתבססתזועבודה

,זועבודהביצועעםבקשר,לנושנמסרוהשוניםוההסבריםהערכות,המצגים,הנתונים,המידעאמינות

כייודגש.אלונתוניםשלוהגינותםשלמותם,דייקנותםאתלאשריכוליםאנוואין,זהמידעספקיעלהינה

Due)נאותותבדיקתכוללתאינהזועבודה - Diligence)הנתוניםשלואימותבדיקהכוללתואינה

שהועברוהנתוניםשלודיוקםשלמותם,לנכונותםאישורתהיהולאתיחשבלאעבודתנולפיכך.האמורים

.אלינו

ממעשיודרךאופןבכלייגרמואשרהוצאהאועלות,נזק,הפסדלכלאחראייםנהיהלאמקרהבשום

.מאיתנומידעמניעתאונכוןשאינומידעמסירת,הטעייה,שוואמצג,הונאה

כללנותהיהולאמ"בעהשקעותאם.די.גושלהביקורתווועדתהמיוחדתהוועדהעבורמיועדתהעבודה

.זועבודהממצאיעלהשלישיהצדשלההסתמכותאתבכתבאישרנואםאלא,שלישיצדכלכלפימחויבות

או)פומבייםמדיהערוצידרךפומביות,שלהסיכוםאותמצית,ממנהחלקלכלאוזולעבודהלתתאין

שלהמיידייםלדיווחיםתצורףזועבודהכימסכימיםהננו,זאתעם.ובכתבמראשהסכמתנוללא,(פרטיים

.דינמיקסמיהעםהמתגבשתהמיזוגלעסקתבקשר.אם.די.גו

פיננסייםנתוניםמתוך,זולעבודההשתמשנובהםאשר,מסוימיםהיסטורייםפיננסייםלנתוניםוהגענוייתכן

שלהשלמותאוהנכונותאתעצמאיתבדקנולאאנו.החברההנהלתבאחריותהינםאשר,מבוקריםלא

בהםהנתוניםלגבישהיאסוגמכלהבטחהנותניםאודעהחוויםואיננוהסתמכנועליהםהנתונים

.החברהשלהכספייםהדוחותלגביאוהשתמשנו

אךנעשה,עיינושבהםשוניםמסמכיםפירוש.משפטיתדעתחוותאומשפטיייעוץמשוםזובעבודהאין

שעשויהאינפורמציהכלאתלכלולמתיימראינובעבודתנוהמופיעהמידע.זוכלכליתדעתחוותלצרכיורק

שוניםולמשקיעיםהיות,אחרלמשקיעהחברהשוויאתלהעריךמיועדואינופוטנציאלימשקיעלדרוש

הערךאומדן,בהתאם.אחרותהנחותבסיסעל,בדיקהשיטותוכןשוניםושיקוליםמטרותלהיותעשויים

.שונהלהיותעשוי,כלכליותפעולותלבצעשוניםגורמיםעשוייםבסיסועלאשרהכלכלי

הערכתבתאריךהמצוינותמאלובמהותןשונותשווילהערכותלגרוםיכוליםהשוקבתנאיישינויים,כןכמו

אנוואיןהשוויהערכתתאריךלאחרהשוקבתנאילשינוייםכלשהיאחריותעצמנועלנוטליםאנואין.השווי

תאריךלאחרשלנולשירותיםהנוגעיםאחריםמסמכיםאומסקנותינו,ניתוחנו,עבודתנואתלעדכןמחויבים

.שהיאסיבהמכל,השוויהערכת

עתידפניצופהמידע.החברההנהלתידיעללנושנמסרעתידפניצופהלמידעגםהתייחסנוזובעבודה

התוצאות,תתממשנהלאאלההערכותאם.שוניםפרמטריםלגביהחברההערכתאתמשקףזובעבודה

.שהערכנומהתוצאותמהותיבאופןשונותלהיותעשויותבפועל

לשוויאינדיקציהקבלתלצורךורקאךזהבמסמךכלולותהמזומניםתזרימילגביהנתוניםשלההערכות

,ועודזאת.עתידייםלביצועיםProjectionsמסוגאוForecastsמסוגכתחזיותלשמשנועדוולאהוגן

הערכתביןהבדליםישנםרובפיעל,שצפויכפימתרחשיםאינםונסיבותאירועיםקרובותולעיתיםמאחר

.מהותייםלהיותיכוליםאלווהבדליםבפועלותוצאותתוצאות

שלישיםצדדיםלרבות)ההתקשרותהסכםי"עפהשירותיםיסופקושעבורםואחריםאתםכימוסכם

נזקיםבגיןפיצוי,אחרתאוחוקלפי,בנזיקיןאוחוזהי"עפביןמאיתנולקבלרשאיםאינכם(כלשהם

אולנזקישירותשגרמוהשירותיםעבורששולםהטרחהמשכר3פיעלהעולהבסכוםמצטבריםוהפסדים

.השירותיםלמתןאחרבאופןהקשורותאוזהמהסכםהנובעותתביעותעםבקשרלהפסד

לפיאחרתאוהשירותיםעםבקשרמשפטייםהליכיםליזוםאותביעהלהגישרשאיםאינכםכימוסכם

.מהםמיי"עהונאהאובזדוןפעולהבוצעהאםלמעטשלנועובדיםאומנהלים,בעליםכנגדזההסכם

אתאישרנואםאלאשלישיצדכלכלפימחויבותכללנותהיהולאבלבדלכםמיועדתהעבודהכימוסכם

.בכתבח"הדועלהשלישיהצדשלההסתמכות

בגדראלאאינןהמידעהעברתבמסגרתללקוחמועברותשהןככלזועבודתנומסקנותכי,בזאתיובהר

,זועבודתנוומסקנותהנחותאתכללהאםביןהמוענקיםהשירותיםעםבקשרהחלטהכלוכידעההבעת

.הבלעדיתבאחריותווהיאבלבדהלקוחבידיתיעשה,לאואםובין

.עיגולהפרשיייתכנו,אלקטרונייםבגיליונותהחישוביםביצועבשל

.אם.די.גוחברתבמניותאומ"בעדיינמיקסמיהחברתבמניותאישיענייןלנואיןכילצייןברצוננו

העלולדברלידיעתנובאולא,והוגניםשלמים,מדויקיםהינםלנושנמסרושהנתוניםהנחנוהעבודהלמטרת

.בהתאםהמלצתנותשתנה,אחרתיתברראם.השתמשנובהםהנתוניםשלסבירותםחוסרעללהצביע

למתןקודםבפנינוהובאושלא,חדשיםנתוניםלאורולעדכנהלשובהזכותאתלעצמנושומריםהננו,לפיכך

.העבודההמלצות

.העבודהבמהלךהונחואשרההנחותבכללעייןהקוראעל

תנאים מגבילים. ד
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. הנמנה על ששת המשרדים הגדולים בישראל, רואי חשבון', קנה ושות, פאהןקנה יועצים הנה חברת הבת של משרד פאהן

הנפקת חברות בבורסות בעולם וייעוץ  , ביצוע הערכות שווי וייעוץ בביצוע עסקאות, המתמחה בהובלת עסקאות בינלאומיות, העולמיתGrant Thorntonשל רשתAdvisory services-קנה יועצים מהווה את זרוע הפאהן
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.א"שניהם מאוניברסיטת ת, ובעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות( MBA)עסקים במינהלבעל תואר שני , קנה יועציםפאהןל "שותף ומנכ, ח שלומי ברטוב"רו

.מר ברטוב הינו בעל ניסיון עשיר בליווי ויעוץ לחברות מהגדולות במשק

.א"שניהם מאוניברסיטת ת, ובעל תואר ראשון בהצטיינות בכלכלה וחשבונאות( MA)בעל תואר שני בכלכלה , קנה יועציםבפאהןשותף , פלקח רומן "רו
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 )"החברה"( בע"מ גו.די.אם השקעות
 

 _______תאריך: 
 

            
 

 __________לכבוד גב'/מר
 

 כתב התחייבות לשיפוי ומתן פטור מאחריות 

אישרה האסיפה הכללית של החברה, ברוב הנדרש על פי דין, את החלטת  _______לאחר שביום 
והינך מכהן ו/או כיהנת ו/או הינך עשוי לכהן  מתן פטור מאחריות ושיפוי, הרינו להודיעך כי היות

כנושא משרה בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת 
ו/או הינך עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה 

 תב התחייבות זה להלן.ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין וכמפורט בכ
הואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה, מאשרת החברה ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות הדין, 

 כדלקמן:

שנגרם החברה פוטרת אותך מראש, בכפוף להוראות הדין, מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק  .1
כלפי החברה  הפרת חובת הזהירות שלך עקב , אם נגרם ו/או ייגרם,על ידךייגרם לה ו/או 

, וזאת בקשר לאירועים המפורטים בפעולותיך בתום לב, בתוקף היותך נושא משרה בחברה
הפטור האמור לא  .בתוספת לכתב ההתחייבות או כל הקשור בהם, במישרין או בעקיפין

 להלן. 3האירועים המפורטים בסעיף יחול על 

 פי דין, כדלהלן:-מותר על שהדברחייבת בזאת, עד כמה מת החברה .2

בחברה, מתחייבת בזה החברה לשפות אותך בשל כל חבות או  משרהנושא  בהיותך 2.1
עקב פעולות שעשית )לרבות ו/או שתוציא עליך  שתוטלהוצאה, כמפורט להלן, 

 בתוקףו/או שתעשה,  , כאמור לעיל(זה שיפוי לפני תאריך כתבשנעשו פעולות 
במישרין או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי  ,ך נושא משרה בחברה, הקשורותהיות

או כל חלק מהם או כל הקשור  ההתחייבותהמפורטים בתוספת לכתב  האירועים
  .בעקיפיןבהם, במישרין או 

פי פסק דין, לרבות פסק -עליך לטובת אדם אחר על שתוטלכספית  חבות 2.1.1
, ובלבד שהסכום בידי בית משפטשיאושר  דין שיינתן בפשרה או פסק בורר

 ;להלן 2.2המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב  2.1.2
חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, 

שר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות וא
כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך 
אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום  -הוכחת מחשבה פלילית. בפסקה זו 
"חבות כספית כחלופה להליך -ו רה פלילית"בעניין שנפתחה בו חקי

 ( לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.א1)א()260כמשמעם בסעיף  פלילי"

, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שתוציא או סבירותהתדיינות  הוצאות 2.1.2
בידי נגדך בידי החברה או  שיוגששתחויב בהן בידי בית משפט, בהליך 

אחר, או באישום פלילי שממנו בשמה או בידי אדם החברה האחרת או 
פלילי שבו תורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת  באישוםתזוכה, או 

 מחשבה פלילית.

לרבות במקרה של תביעה שהוגשה נגד נושא  - "אדם אחר" -בסעיף זה 
 המשרה על דרך של תביעה נגזרת.
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)א( לעיל, 155הוצאות שהוציא בקשר עם "הליך", כהגדרתו בסעיף  2.1.2
יינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת שהתנהל בענ

 עורך דין;

()א( לחוק ניירות ערך לפי 1נד)א()22תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף   2.1.2
 לחוק ניירות ערך; 2פרק ח'

פי דין -כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר או יהיה מותר על 2.1.6
 לשפותך.

, במצטבר, לכל נושאי המשרה בחברההסכום המרבי של השיפוי שתשלם החברה  2.2
בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת לעיל,  2.1.1סעיף  פי-על

 לעיל 2.1.1סעיף סכומי השיפוי בגין העילה נשוא כל ביחד עם , התחייבותלכתב ה
לעניין זה לנושאי משרה  ו/או יוענקו אשר הוענקו התחייבותשאר כתבי הפי -על

 20%יהיה בגבול של , ("התחייבותהכתב  מחזיקי") , כפי שיהיו מעת לעתבחברה
מיליון דולר  1-מהונה העצמי של החברה במועד התשלום ולא יפחת מסך השווה ל

ומים שיתקבלו, אם יתקבלו, , בתוספת סכ(""סכום השיפוי המרבי) ארה"ב
  .מחברת ביטוח, במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה

יחול מעבר  ההתחייבותפי כתב -למען הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על
לסכום שישולם )אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר 

 .להלן 2.4יף בסעינתן כפל תשלום, כמפורט י, אך לא זולת החברה

סעיף בגין העילה נשוא  השיפוי שהחברה תידרש לשלם סכומיוככל שסך כל  אם 2.2
2.1.1 השיפויעל יתרת סכום  , לפי העניין,רבי אויעלה על סכום השיפוי המ לעיל 

לעיל, יחולק סכום השיפוי  2.2שתהיה קיימת באותה עת( לפי סעיף רבי )כפי המ
שיהיו זכאים לשיפוי,  התחייבותמחזיקי כתב האו יתרתו, לפי העניין, בין  רביהמ

, בפועל, יחושב התחייבותממחזיקי כתב השיקבל כל אחד  השיפויבאופן שסכום 
לבין  התחייבותממחזיקי כתב הלכל אחד  שיגיעשבין סכום השיפוי  פי היחס-על

 .במצטברהאמורים  התחייבותמחזיקי כתב הסכום השיפוי שיגיע לכל 

מאת המבטח של פוליסת ביטוח נושאי משרה, בגין  שיפוישבו תקבל  במקרה 2.2
בגובה ההפרש בין סכום החבות הכספית  השיפויהעניין נשוא השיפוי, יינתן 

שהתקבל מאת המבטח בגין  הסכוםעליך וההוצאות המשפטיות, לבין שהוטלה 
כלפי כלל מחזיקי כתב אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה התחייבה בו 

על יתרת סכום  , לפי העניין,או על סכום השיפוי המרבי יעלהלא  התחייבותה
 .המרבי )כפי שתהיה קיימת באותה עת( השיפוי

אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי בהתאם לאמור לעיל, תעמיד  שבגינוקרות אירוע  עם 2.2
, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים לעתהחברה לרשותך, מעת 

לרבות בהליכי חקירה, הליך משפטי,  באותוהאחרים למיניהם הכרוכים בטיפול 
והכל בכפוף לתנאים  ,באופן שאתה לא תידרש לשלמם או לממנם בעצמך

 .ההתחייבותתב בכ ולהוראות

כפופה  ההתחייבותפי כתב -עללשיפוי  ההתחייבותמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  2.6
 :להלן לאמור בסעיף זה

בקשר לכל אירוע  ,כל הליך משפטי שייפתח נגדך עלתודיע לחברה  אתה 2.6.1
לך בכתב, לפיו הליך משפטי  שיימסרועל כל איום  ,בגינו עשוי השיפוי לחול

 ,על כך לראשונהלך  דעת הראויה לאחר שייוווזאת במהירו ,ייפתח נגדך
ותעביר לחברה או למי שהיא תודיע לך, ללא דיחוי, כל מסמך שיימסר לך 

 לאותו הליך. בקשר

ו/או  עומד בסתירה להוראות הדין הרלבנטיות אינולכך שהדבר  בכפוף 2.6.2
, אינו סותר את תנאי פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה של החברה

בהגנתך בפני אותו הליך  הטיפולת לקחת על עצמה את החברה תהיה זכאי
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הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר  תו למסור אמשפטי ו/א
 שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: בתנאילצורך זה 

ההודעה כאמור בסעיף  קבלתימים ממועד  22החברה הודיעה תוך  2.6.2.1
2.6.1  הגשתאם הדבר נדרש לצורך  -לעיל )או תקופה קצרה יותר 

כתב הגנתך או תגובתך להליך(, כי היא תשפה את מחזיק כתב 
 ; ההתחייבות בכתבבהתאם לאמור  התחייבותה

יכלול אך ורק  התחייבותההליך המשפטי כנגד מחזיק כתב ה 2.6.2.2
. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו כספייםתביעה לפיצויים 

דעתם הבלעדי  שיקוללפי  לאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"זכ
 יפעללידי סיום. עורך הדין שמונה כאמור  לולהביא את ההליך הנ"

לחברה ולך. מקום שייווצר ניגוד עניינים חובת נאמנות ויהיה חייב 
ואתה תהיה רשאי  ,עורך הדין כךבינך לבין החברה, יודיע על 

יחולו  ההתחייבותראות כתב והו ,לקחת לעצמך עורך דין מטעמך
הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר  על

להכריע במחלוקת בדרך של בוררות  אולהתפשר בעניין חיוב כספי 
 שיוסרוובלבד  ,בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן

 בקשת. לפי ה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדךבמלואם התביע
על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין  החברה, תחתום

באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור  בהגנתךכאמור, לטפל בשמך 
 בכך, בהתאם לאמור לעיל.

בכל אופן  ,החברה ו/או עם כל עורך דין כאמור לעיל עםתשתף פעולה  אתה 2.6.2
טיפולם בקשר לאותו הליך  במסגרתידי מי מהם -סביר שיידרש ממך על

כרוכות  שתהיינהבד שהחברה תדאג לכיסוי כל ההוצאות שלך משפטי, ובל
בכך, באופן שאתה לא תידרש לשלמן או לממנן בעצמך, והכל בכפוף 

 לעיל. 2.2 בסעיףלאמור 

לעיל ובין אם לאו, היא  2.6.2לפי המפורט בסעיף  תפעלאם החברה  בין 2.6.2
האחרים למיניהם האמורים  והתשלומיםתדאג לכיסוי כל ההוצאות 

בעצמך, וזאת  לממנםדרש לשלמם או יבאופן שאתה לא ת ,לעיל 2.1בסעיף 
פי האמור בכתב -מבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מהשיפוי המובטח לך על

 לעיל. 2.2, והכל בכפוף לאמור בסעיף ההתחייבות

, ההתחייבות משפטי כלשהו נגדך, כאמור בכתב להליךשלך בקשר  השיפוי 2.6.2
או בוררות, אלא אם כן  פשרהלא יחול לגבי כל סכום שיגיע ממך בעקבות 

 .הענייןה בוררות, לפי החברה תסכים בכתב לאותה פשרה או לקיום אות
החברה לא תסרב לאותה פשרה או לקיום אותה בוררות, לפי העניין, 

 מטעמים שאינם סבירים.

לך שולמו ים ש, כספההתחייבות , על פי כתבלשלםלא תידרש  החברה 2.6.6
ביטוח )שרכשה  במסגרתבפועל או עבורך או במקומך, בכל דרך שהיא, 

אן דהוא אחר זולת החברה. החברה( או התחייבות לשיפוי כלשהי של מ
יחול  ההתחייבותפי כתב -הסר ספק, יובהר, כי סכום השיפוי על למען

)אם וככל שישולם( במסגרת ביטוח ו/או  שישולםמעבר )ובנוסף( לסכום 
 שיפוי כאמור.

, ההתחייבות פי כתב-בקשר למקרה כלשהו על תשלוםבקשתך לביצוע  עם 2.6.2
, ותפעל לתשלומופי דין -תנקוט החברה בכל הפעולות הנחוצות על

אישור בית רבות ל ,להסדרתו של כל אישור שיידרש בקשר לכך, אם יידרש
 ., אם וככל שיידרשהמשפט

תשפה אותך בגין חבות כספית אשר תוטל עליך בשל  לא החברהלמען הסר ספק, יובהר, כי  .2
 אחד מאלה:
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שהפעולה  יסוד סביר להניח לךחובת אמונים, אלא אם פעלת בתום לב והיה  הפרת 2.1
 לא תפגע בטובת החברה;

נה או בפזיזות, למעט אם נעשתה ברשלנות כוובשנעשתה זהירות  חובת הפרת 2.2
 ;בלבד

 כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין; מתוך פעולה 2.2

 לעיל(. 2.1.2)למעט קנס או כופר בהתאם לסעיף  כופר שיוטל עליך או קנס 2.2

 הפרת חובת זהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות. 2.2

יעמדו לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא  ההתחייבות לפי כתב החברה התחייבויות .2
לשיפוי נעשו ו/או  לפטור ו/או התחייבותה תבגינן ניתנ שהפעולותובלבד  ,משרה בחברה

 כנושא משרה בחברה. כהונתךייעשו בתקופת 

בקשר  ההתחייבותאו במקומך סכומים כלשהם במסגרת כתב תשלם לך  שהחברה במקרה .2
מכן יתברר שאינך זכאי לשיפוי מאת החברה על אותם  ולאחרלהליך משפטי כאמור, 

ידי החברה, אשר תהיה צמודה -שניתנה לך על הלוואהכסכומים אלה  ייחשבוסכומים, 
דרש בכתב ישתלכ ,את הסכומים הללו לחברה להחזירלמדד המחירים לצרכן, ויהיה עליך 

 תקבע. שהחברהולפי הסדר תשלומים  ,ידה לעשות כן-על

 -זה  התחייבות בכתב .6

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

ל שמי שמכהן מעת לעת בחברה כנושא משרה, כהגדרתו   - "בחברה משרה נושא"
לחוק החברות, לרבות נושא משרה,  1מונח זה בסעיף 

חברה זרה(  חרת )לרבותרה אחבהמכהן מטעם החברה ב
שהחברה מחזיקה בה מניות כלשהן, במישרין או בעקיפין, 

ין כלשהו בה, ולרבות חברה פרטית ינעאו שלחברה 
בשליטתו של מי מנושאי המשרה האמורים באמצעותה 
פעל כנושא משרה בחברה ו/או נושא משרה בחברה 
האחרת, ובלבד שהחברה לא תחוב בחבויות נוספות לאלה 

ות עליה בגין הסכם השיפוי עם נושאי המשרה שהיו חל
 .בלבד, למעט עצם מתן השיפוי והפטור לחברות האמורות

 "פעולה"

במשמע )או כל נגזרת שלה( , החלטה ו/או מחדל לרבות  - נגזרת אחרת שלה כל או
, בתקופת ההתחייבותתאריך כתב  לפניולרבות פעולותיך 

רות, לפי ו/או בחברות קשו כהונתך כנושא משרה בחברה
 .העניין

 .במשמעהאמור בלשון זכר, אף נקבה  כל   

יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד לקיימן, ככל  ההתחייבותפי כתב -על החברה התחייבויות .2
, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב דיןפי -המותר על

נותה או להוסיף עליה, תגבר דין שלא ניתן להתנות עליה, לש הוראתלבין  ההתחייבות
לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות  אךהוראת הדין האמורה, 

 .ההתחייבותבכתב 
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 מנו.מ נפרדמהווה חלק בלתי  ההתחייבותלכתב  התוספת .8

 

 החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין. באה ולראיה

            
 

 בע"מ ם השקעותגו.די.א  
 
 
 

 זה ומאשר את הסכמתי לתנאיו. התחייבות מאשר קבלת כתב אני
 
 

 : _____________________חתימה    : _______________תאריך
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 התחייבותלכתב ה התוספת
 

ואשר לדעת הדירקטוריון  ההתחייבותבכפוף להוראות כל דין, אלה סוגי האירועים עליהם יחול כתב 
  זה: התחייבותלאור פעילות החברה בפועל בעת החתימה על כתב  ניתן לצפותם מראש

ניתן לצפותם מראש לאור פעילות החברה בפועל בעת  החברה סוגי האירועים שלדעת דירקטוריון
מתן ההתחייבות לשיפוי, ובגינם ניתן השיפוי לנושאי המשרה כאמור בכתב ההתחייבות, ובכפוף 

 :1999-וק החברות, תשנ"טלח 263 -( ו1)א()260להוראות סעיפים 

כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, שהוגש ו/או יוגש נגד נושא המשרה על ידי אדם  .1
 ו/או תאגיד כלשהו ו/או גוף ו/או רשות הפועלים על פי דין.

 סכום כסף בו חויב נושא המשרה על ידי גוף ו/או רשות הפועלים על פי דין. .2

ניירות ערך, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הצעות  הצעה, הנפקה ורכישה עצמית של .2
ניירות ערך שנעשו או יעשו על ידי החברה לציבור ו/או שלא לציבור, לרבות הצעות רכש 
והליכים אחרים, על פי תשקיפים או מסמכים אחרים, וכן בקשר לפעולות אחרות הקשורות 

 להון החברה.

בורית ו/או מכך שניירות הערך שלה הוצעו לציבור ו/או פעולות הנובעות מהיות החברה חברה צי .2
נסחרים בבורסה כלשהי, כולל ממתן הודעות ו/או דיווחים ו/או הימנעות מהגשת דיווח או 

 הודעה כאמור.

פעולות שתנקוט החברה ו/או תמנע מלנקוט בתחומי העסקאות שהיא מבצעת, בין בשלבים  .2
אחזקותיה, השקעותיה, התעשייה, המסחר, פיתוח, שלפני הביצוע, בין במהלכם ובין לאחריהם, 

פיננסים, נדל"ן, השקעה בניירות ערך ורכישת ניירות ערך או זכויות אחרות בתאגידים, ויתר 
 פעילויות החברה והתאגידים השלובים המותרים או שיהיו מותרים להם על פי הדין.

על רווחיות החברה או רכושה פעולות ואירועים שהשפיעו או עשויים היו להשפיע באופן מהותי  .6
 או זכויותיה או התחייבויותיה.

 עולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או שאינם סחירים.פ .2

 עולות הקשורות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ברכישת או מכירה, חלקית או מלאה, שלפ .8
 והסכמי ניהול.חברות, גופים משפטיים ונכסים, בהסכמי שיתוף פעולה, מיזמים 

מעביד לרבות קבלה לעבודה,  -אירועים הקשורים בתנאי העסקה של עובדים וביחסי עובד  .9
העסקה ואי העסקה, קידום עובדים, טיפול בהסדרים פנסיונים, קופות ביטוח וחסכון, אופציות 

 והטבות אחרות, גהות ובטיחות בתעסוקה וכד'.

ל החברה, ובכלל זאת קבלנים חיצוניים, פעולה מעשה ו/או מחדל הקשורים ביחסי מסחר ש .10
 לקוחות, ספקים ונותני שירותים וכל צד שלישי אחר.

לחוק החברות, ובכלל זאת משא ומתן להתקשרות בעסקה, פעולה,  1עסקה כמשמעותה בסעיף  .11
מעשה, מחדל, העברה, מכירה, רכישה ושעבוד של נכסים והתחייבויות, לרבות ניירות ערך 

ומתן קבלת זכות בכל אחד מהם, קבלת אשראי ומתן בטחונות,  וכן והחזקות בתאגידים, 
 פעולה, מעשה ו/או מחדל הכרוכים במישרין או בעקיפין לעסקה כאמור.

פעולה בקשר עם הוצאת רשיונות והיתרים, לרבות אישורים ו/או פטורים הנוגעים, במישרין  .12
ים ומונופולין, לפיקוח על ו/או בעקיפין, להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוג

 מטבע חוץ ולמדען הראשי.

מרשויות שיפוטיות ומנהליות, לרבות,  (ןכן הפעולות ביסודויווחים, הודעות ובקשות לאישור )ד .12
רשם מאגרי המידע, רשם החברות וסמני המסחר, רשם , מס הכנסה, עסקיים הרשות להגבלים

  ,רסה לניירות ערךת ניירות ערך, הבויורשו ,המשכונות, רשם המקרקעין
 ., בין בארץ ובין במדינות אחרות בעולםוכיוצ" ב

כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  .12
לאיכות הסביבה או להוראות דין נהלים או תקנים כפי תחולתם בישראל או מחוצה לה בקשר 
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ום, הגנה על הבריאות, הליכי יצור, הפצה, שימוש, לאיכות הסביבה והנוגעים בין היתר לזיה
 טיפול, אחסון, והובלה של חומרים מסוכנים ולרבות בגין נזקי גוף, רכוש ונזקים סביבתיים.

כל הליך משפטי, בין בישראל ובין מחוצה לה, בנושאים הקשורים, במישרין או בעקיפין,  .12
 ופולין.להגבלים עסקיים ובכללם הסדרים כובלים, מיזוגים ומונ

שינוי מבנה החברה או ארגונה מחדש או כל החלטה בנוגע אליהם, לרבות, אך מבלי לגרוע  .16
 הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה ונושיה לפי חוקמכלליות האמור לעיל, מיזוג, פיצול, 

הקצאה וחלוקה, פירוק, מכירה, שינוי בהון החברה, חברות בנות, לרבות רכישתן, החברות, 
 פירוקן ומכירתן.אחזקתן, 

התבטאות, אמירה, לרבות הבעת עמדה או דעה שנעשתה בתום לב על ידי נושא המשרה במהלך  .12
 תפקידו מכוח תפקידו, לרבות במסגרת ישיבות הדירקטוריון או ועדה מועדותיו.

כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שגרמו לנזק גוף, מחלה, מוות ו/או נזק לרכוש, לרבות אובדן  .18
 השימוש בו.

ל פעולה, מעשה ו/או מחדל שהביאו לאי עריכה של סידורי בטוח נאותים, מו"מ עם מבטחים, כ .19
 והפעלת פוליסה.

כל פעולה, מעשה ו/או מחדל שהביאו להפרה של מדעת של זכויות כלשהן בקשר עם קניין רוחני,  .20
 לרבות פטנט, מדגם, זכויות יוצרים וכיו"ב.

ת נכסים, לרבות נכסי נדל"ן, אחזקתם, השכרתם, כל פעולה, מעשה ו/או מחדל הקשורים ברכיש .21
 מכירתם וכל פעולה, מעשה ו/או מחדל אחרים בקשר אליהם.

כל פעולה, מעשה ו/או מחדל בקשר עם נטילת הלוואות, שינוי תנאיהם, שעבוד נכסים  .22
והתחייבויות ומתן ו/או קבלת בטחונות, וכל הקשור ביחסים עם נושים של החברה ו/או חובות 

 כלפיהם.החברה 

 לרבות בבנקים החברה פועלת שבהם הפעילות בתחומי החברה של הבנק חשבונות ניהול .22
 מכתבי , בנקאיות ערבויות, חיוב כרטיסי, אשראי ומסגרות הלוואותט"ח, ני"ע, במ פיקדונות

 חוזים, אופציות, גידור עסקות, תיקים מנהלי עם לרבות בהשקעות ייעוץ הסכמי, אשראי

 . בו"וכי עתידיים

 . בחוק כהגדרתה, חלוקה בדבר החלטות  .22

 ה.בחברו/או לבעלי מניות  עניין לבעלי דין פי על להעברה המותר או הנדרש מידע העברת .22

 . מוחזקות בחברותו/או  בחברה הצבעה לזכויות בקשר פעולה .26

  שהם וסוג מין מכל, לרישיונותו/או  לזיכיונותו/או  למכרזים הצעות להגשת הקשורות פעולות .22

שהחברה מחזיקה בה מניות כלשהן, תאגיד אחר לחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר ל אכ .28
 .ין כלשהו בהינעבמישרין או בעקיפין, או שלחברה 

 ל אחד מהאירועים המפורטים לעיל, בקשר לכהונה כדירקטור או כנושא משרה מטעם החברהכ .29
ין ינען, או שלחברה שהחברה מחזיקה בה מניות כלשהן, במישרין או בעקיפיבתאגיד אחר 

  .כלשהו בה

 -זו בתוספת

 ;1999-טתשנ"ההחברות,  חוק - "החברות חוק"

 .לחוק החברות 1כמשמעותו בסעיף  - "ערך נייר"



 גו.די.אם השקעות בע"מ )"החברה"(

 תאריך: _______

 __________לכבוד גב'/מר

 כתב פטור

ביום ______, החליטו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, לפטור אותך, מאחריותך כלפיה, 
(, החלטת הפטור"כולה או מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה )להלן: "

למעט בשל נזק עקב הפקת חובת הזהירות של דירקטור בחלוקה, כמשמעותה בחוק החברות, 
 (.חוק החברות")להלן: " 1999 -התשנ"ט 

, את ן_ אישרה האסיפה הכללית של החברה, ברוב הנדרש על פי הדי____לאחר שביום _
לכהן כנושא משרה  החלטת הפטור הרינו להודיעך כי היות והנך מכהן ו/או כהנת ו/או הנך עשוי

בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה ו/או הנך מועסק ו/או הועסקת ו/או הנך 
עשוי להיות מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של החברה, מאשרת החברה 

 ומתחייבת כלפיך, בכפוף להוראות כל דין, כדלקמן:

רות, וכל הוראת דין שתבוא במקומם, החברה לחוק החב 263-ו 259בכפוף להוראות סעיפים 
כל אחריות כלפיה בלבד בשל כל נזק שייגרם לה ו/או שנגרם לה, בין מפוטרת אותך מראש 

במישרין ובין בעקיפין, בשל הפרת חובת הזהירות שלך כלפיה בפעולותיך בתום לב ובתוקף 
קשורות של החברה, כפי היותך נושא משרה ו/או מועסק בחברה ו/או בחברות בנות ו/או 

 שתהיינה מעת לעת.

קיימן, ככל המותר על התחייבות החברה על פי כתב פטור זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד ל
פי דין, לשם התכלית שלה נועדו. במקרה של סתירה בין הוראה כלשהי בכתב פטור זה לבין 

בר הוראת הדין האמורה, אך הוראת דין שלא ניתן להתנות עליה, לשנותה או להוסיף עליה, תג
 לא יהא בכך כדי לפגוע או לגרוע מתוקפן של שאר ההוראות בכתב פטור זה.

 אין באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב שיפוי שניתן לך על ידי החברה, אם ניתן.

 

 או כל נגזרת שלה"פעולה" 
החברות, לרבות גם החלטה ו/או  קכמשמעותה בחו  -לעניין כתב פטור זה 

מחדל ולרבות כל הפעולות שנעשו על ידך לפני מועד 
כתב פטור זה בתקופות העסקתך ו/או כהונתך 
כנושא משרה בחברה ו/או בתקופת היותך נושא 
משרה, עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר 
כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך במישרין 

 ו/או בעקיפין.

 משרה""נושא 
כמשמעותו בחוק החברות, לרבות כל עובד שהחברה   -לעניין כתב פטור זה 

 תחליט להעניק לו כתב שיפוי.

 

 

_______________________ 
 השקעות בע"מ .גו.די.אם  



 

 

 ' בינספח 
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  2021, ברנובמב 2

   לכבוד:

  דירקטוריון חברי

  גו.די.אם. השקעות בע"מ

  

  שלום רב,

הון מלוא של את עסקת המיזוג נדרש לבחון  ")גו.די.אם"( גו.די.אם. השקעות בע"מ דירקטוריון . 1

. להרחבה בנושא ראה מניות החלפתתמורת ) "מיהו/או " ("החברה" מיה דיינמיקס בע"ממניות 

והצעה פרטית  גו.די.אםזימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של בדבר  גו.די.אםת הודע

הבחינה והאישור של העסקה האמורה תעשה בהליך של אישור עסקה  ."דו"ח העסקה")( חריגה

 חריגה. 

עוסקת במחקר ופיתוח של ההחברה הינה  מיהחברת , המתאר הנלווה לו על פי דו"ח העסקה . 2

טכנולוגיה של כלי תחבורה חשמליים זעירים המשלבים את יתרונות הגודל והדינמיות של כלי 

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה  4גלגליים לצד היתרונות המצויים ברכבים בעלי -תחבורה דו

באמצעות  בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח כגון שטח רטוב, חולי, אבנים ושטח אתגרי וזאת

) המאפשרת מהלך מתלה משופר (מערכת המתמודדת עם שיפועי צד תוך TILTמערכת הטייה (

שמירה על בסיס הרכב במצב מאוזן) עם שיכוך מהמורות יעיל יותר ושמירה על יציבות, בלימה 

וחלוקת עומסים טובה יותר. העקרונות המובילים בפיתוח הטכנולוגיה והחדשנות בחברה הם 

 .חות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחדשיפור הבטי

 הלחוות את דעת  ,2021בר  נובמב  1, ביום  ") נתבקשהIFS) בע"מ ("2009אי.אפ.אס ייעוץ והשקעות ( . 3

 .ביחס ליחס המיזוג) Fair and Reasonableהמקצועית בדבר הוגנות וסבירות (

חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים, אשר שימשו לבחינת  . 4

. עם זאת, התיאור אינו מתיימר להיות מלא ומפורט עסקת המיזוגהוגנות וסבירות השווי ההוגן של  

ו/או  גו.די.אםלמען הסר ספק, מסמך זה אינו מהווה הערכת שווי ל של כל הנהלים אשר יישמנו.

 רה ו/או לחברה הממוזגת.לחב

 חוות דעת ההוגנות תקפה לתאריך מכתב זה בלבד. . 5

 על מקורות המידע הבאים: ,בין היתר ,לצורך הכנת חוות הדעת התבססנו . 6

i .  1-6.2021ולחודשים  2020לשנת  גו.די.אםדוחות כספיים של. 

ii .  2021-2020בשנים לבורסה  גו.די.אםדיווחיה השוטפים של. 

iii .  גו.די.אם מניותנתוני סחירות. 

iv . דו"ח העסקה, לרבות מתאר החברה. 

v .  בהתאם לבקשותינו גו.די.אםו מהחברהמידע נוסף שקיבלנו. 
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vi . מידע גלוי ורלוונטי אחר המתפרסם באתרי האינטרנט. 

vii . מאמרים ובפרסומים אקדמאים. 

 תמצית עסקת המיזוג

יפעלו יחד  מיהומחזיקי ניירות הערך של  גו.די.אםעל פי תנאי ההסכם, מפורט בדו"ח העסקה, כ . 7

על דרך של החלפת מניות, באופן שבמועד  גו.די.אםל מיהותחום הפעילות של  מיהלמיזוגה של 

יעבירו לחברה את מלוא החזקותיהם במניות  מיההשלמת עסקת המיזוג מחזיקי ניירות ערך של 

בדילול מלא, וזאת כנגד ובתמורה  מיהמהון המניות המונפק והנפרע של  75%, המהוות מיה

, כך שלאחר ההקצאה יחזיקו מיהלבעלי המניות של    גו.די.אםלהקצאה של כמות של מניות רגילות  

  .גו.די.אםוהנפרע של  מהון המניות המונפק 65% -בשיעור של כ מיהבעלי מניות 

כחלק מהתמורה בגין מניות מיה, יוקצו לבעלי מניות מיה זכויות להקצאת מניות נוספות של  . 8

  , בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטות להלן, ללא תמורה נוספת, כדלהלן:גו.די.אם

 18ככל שהיקף המכירות המצטבר של מיה בתקופה שממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף  −

יחידות קורקינטים אשר ימכרו בתנאים כאלו  500על לפחות  חודשים ממועד ההשלמה יעמוד

אשר מכירתם, בהתאם לאישור שיתקבל מאת רו"ח המבקר של החברה, תניב לחברה הכנסה 

תקצה לבעלי מניות מיה, מניות רגילות נוספות של  גו.די.אםהעולה על מיליון דולר ארה"ב, 

(בדילול מלא) מיד  גו.די.אםמהון המניות המונפק של  5%בכמות כזו שתקנה להם  גו.די.אם

 . ")אבן דרך א'"להלן: ( לאחר השלמת העסקה

ככל שהיקף ההכנסות המצטברות של מיה (ובלבד שמועד תחילתם לא יהיה מוקדם ממועד  −

חברת מיה) ושההכנסות ינבעו מפעילות    31.12.2026השלמת העסקה ומועד סופי לא יהיה לאחר  

היקף המכירות המצטבר של מיה יעמוד על שמיליון דולר ארה"ב, או לחלופין, ככל    5יעמוד על  

ראטה, -תקצה לבעלי מניות מיה, בחלוקה ביניהם פרו  גו.די.אםאופנועים פרי פיתוחה,    50סך של  

מהון המניות המונפק של  5%בכמות כזו שתקנה להם  גו.די.אםמניות רגילות נוספות של 

 . ")אבן דרך ב'"להלן: ( (בדילול מלא) מיד לאחר השלמת העסקה ו.די.אםג

 ".אבני הדרך" –אבן דרך א' ואבן דרך ב' ייקראו להלן 

כל אחד מבין בעלי מניות מיה ערב השלמת העסקה, יעניק לחברה אופציה לרכישת כל הון בנוסף,  . 9

, במחיר מימוש 1גו.די.אםהמניות המונפק של מיה שבבעלותו ואשר לא עבר במסגרת השלמתה ל

, קרי, שווי מיה של 25%-מיליון דולר לאופציות (למלוא ה 50-לכל כתב אופציה המשקף שווי עד ל

 97%-בלא פחות מ  גו.די.אם, תחזיק  גו.די.אםכך שככל שתמומש האופציה על ידי    .מיליון דולר)  200

ידה בכל עת תהא ניתנת למימוש על  לגו.די.אםמהונה המונפק של מיה. האופציה  100%ועד 

  חודשים ממועד ההשלמת העסקה ותפקע בתום התקופה האמורה. 15בתקופה של 

 גו.די.אם אומדן 

 
  מהון המניות של מיה 25%ועד  22%-במועד ההשלמה לא פחות מ 1



  

        

4 
  

טבעית הינה יחס השווי הנגזר נסחרות בבורסה, נקודת מוצא    גו.די.אםלאור העובדה כי מניותיה של   . 10

ביום   בבורסה.  גו.די.אםשער מניית  במקרה שלנו לא ניתן לעשות שימוש בממחירי המניות בבורסה.  

עסקת המיזוג עם החברה. לכן שער מזכר הבנות בעניין לראשונה על  גו.די.אםדיווחה  1.3.2021

 מניית החברה ממועד זה ועד למועד כתיבת שורות אלו מגלם את שווי העסקה. 

נחה ולא מתקיים מיזוג בה גישת השווי הנכסיעל בסיס  גו.די.אםלכן, ביצענו אומדן לשווי חברת  . 11

)As-is( (מוצג באש"ח): . להלן טבלה המציגה שווי זהובהתאמה לעסקת המיזוג 

 

  

  ביאורים

, 100%-מיליון ש"ח. בנרמול ל  9של  בסך    2גו.די.אםמניות ון  מה  61.6%נרכשו    22.12.2020ם  ביו  .א

ההון של גו.די.אם  31.12.2020נכון ליום  .אש"ח 14,610 -שווי גו.די.אם למועד זה נאמד בכ

. לכן, שווי השלד גו.די.אם נאמד אש"ח) 4,195 -אש"ח (יתרת המזומנים בכ 4,107 -נאמד בכ

. 3מניות גו.די.אם נסחרות ברשימת השימוראש"ח. הן במועד זה והן במועד המיזוג,    10,503  -בכ

 4ממסחר  להימחקדי.אם צפויות  מניות גו.התקצר המועד בו  לגישתנו, היות ונכון למועד המיזוג  

 השווי ההוגן של "שלדסבורים ש אנו, בבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן: "הבורסה")

 . הנו נמוך יותר בורסאי"

 סך  על  עולה  או/ו  שווה  גו.די.אם  של  העצמי  ההון  העסקה  השלמת  ערב  בהתאם להסכם המיזוג,  .ב

 .)נטו( ח"ש מיליון 8-מ גבוה או שווה החברה בקופת המזומן סך וכי ח"ש מיליון 8 של

  

 מיהאומדן 

. מיה הוערך על ידי מעריך שווי אחר ואין אנו מחווים דעה אודות הערכת שווי זואומדן שווי חברת   . 12

מיליון   33על בסיס הערכת השווי אשר צורפה לדו"ח העסקה, השווי ההוגן של מיה הנו בטווח שבין  

  .5אש"ח) 147,200( מיליון דולר 46 לביןאש"ח)  105,600דולר (

 
   .הרכישה בוצעה משני בעלי מניות 2
  . 20.9.2018" החל מיום גו.די.אם הינה "חברת מעטפת 3
 2202יוני  4
 3.2שע"ח  5

הערותבאש"ח

ליום 30.6.2021          2,797הון גו.די.אם 

ראה ביאור א'         10,503שווי "שלד גו.די.אם" 

(As-Is) 13,300שווי גו.די.אם         

ראה ביאור ב'          5,203השלמת הון ל-8 מליון

         18,503שווי גו.די.אם ערב למועד המיזוג
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  מבחינת שווי יחס המיזוגכדאיות בחינת 

 הר"מ:, נקטנו בהנחות ת שווי חברותהמיזוג מבחיניחסי כדאיות לצורך בחינת  . 13

i . אש"ח. 18,503-אם הנו כ.כמוצג לעיל שווי גו.די 

ii .  אש"ח. 105,600שווי מיה הנו לפחות 

iii . זניח והנחנו שהשווי ההוגן של האופציה שבידי גו.די.אם לרכישת יתרת מניות מיה הנ. 

iv . 75%בעלי מניות של מיה יחזיקו בשיעור של  ,הנחנו שהחברה תעמוד בכל אבני הדרך. קרי 

, לגידול כל הנראהמדובר בהנחה שמרנית היות ועמידה באבן דרך תביא, כבגו.די.אם. 

 בשווי החברה.

 (מוצג באש"ח): ההחלפה/להלן טבלה המציגה את יחס המיזוג . 14

  

  .3ובמקרה של עמידה באבני הדרך הנו  1.86כאמור לעיל, יחס המיזוג/ההחלפה על פי ההסכם הנו  . 15

יחס המיזוג הנו מטיב עם בעלי מניות של אש"ח,  86,300  -מבחינת נק' איזון, ככל ושווי מיה גבוה מ . 16

 .)3(מעל  גו.די.אם

  כדאיות יחס המיזוג  נקודות נוספות אשר משפיעות על

לתת יש נק' נוספות שלגישתנו על דירקטוריון גו.די.אם המוצג לעיל,  האריתמטימעבר לחישוב  . 17

 משקל, כדלהלן:

i .   קרי, ללא גיוס מלש"ח  2.5-כלמועד כתיבת חוות דעת זו, יתרת המזומנים בגו.די.אם הנה .

 .6חודשים 12-מעבר לולפעול להמשיך הון או מיזוג, גו.די.אם לא תוכל 

ii .   זה לגו.די.אם אין פעילות עסקית או השקעות מניבות, וככל והיא תרצה בנוסף לעיל, למועד

 . לפתח או לרכוש היא תידרש לגייס הון מהותי

iii .  מניות  ,2022תום חודש יוני להשימור עד ככל ומניות גו.די.אם לא יצאו ממסחר ברשימת

 . במקרה זה השווי ההוגן של "השלד" הנו זניח.בבורסהמסחר מגו.די.אם ימחקו 

עת דחוות הדעת אינה כוללת עמדה או המלצה אם לבצע את העסקה האמורה וכן אין בחוות ה . 18

 לצד ג' אחר בקשר לעסקה. ו/או גו.די.אםהחברה ו/או המלצה לבעלי מניות 

 
  אש"ח. 1,274 -אם נאמד בכ.סך ההוצאות של גו.די 6.2021-1בחודשים  6

הערותבאש"ח

      18,503שווי גו.די.אם ערב למועד המיזוג

הונח שווי אופציה 0      79,200שווי 75% מהון מיה

         4.28יחס מיזוג
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 חוות דעת זו הנה תמציתית.  בהתאם לכך  .בלבד  גו.די.אםחוות דעת זו הנה לצורך דיון בדירקטוריון   . 19

הסתמכנו על מקורות מידע הנראים לנו כאמינים, שלמים ועדכניים אולם לא ביצענו כל פעולת  . 20

, למעט בדיקת ביקורת ולא ערכנו בדיקה או בחינה עצמאית בלתי תלויה של המידע שקיבלנו

ולפיכך איננו מחווים כל דעה אודות נאותות הנתונים ששימשו בעבודתנו. כל שינוי במידע   סבירות,

או בנתונים עשוי לשנות את חוות דעת זו. לפיכך, אין לראות בעבודתנו משום אימות כלשהוא 

 לנכונותם, לשלמותם או לדיוקם של הנתונים.

הן תלויות במקרים רבים בשיקול להיות מדע מדויק ומסקנותי תיימרותמ הערכות כלכליות אינן . 21

. אנו סבורים שחוות דעת זו הינה סבירה בהתבסס על עורך חוות הדעתהדעת הסובייקטיבי של 

 המידע שסופק לנו.

 ההוגן של עסקת המיזוגעבודתנו מתייחסת למכלול ההיבטים הכלכליים הקשורים בקביעת השווי  . 22

שקעה ו/או מכירה של ניירות ערך ואין בה משום המלצה לפעולה כלשהיא, לרבות המלצת ה

כלשהם. אין בחוות דעתנו משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, 

נעשה אך ורק לצורכי חוות דעת זו. המושג "שווי הוגן" מוגדר כמחיר שבו יחליף נכס ידיים, בין 

ל ידע אודות העובדות הרלבנטיות קונה מרצון למוכר מרצון, כאשר לשני הצדדים מידה סבירה ש

 לעסקה.

אין לנו עניין אישי במניות , ולבין החברה גו.די.אםלבין  IFSקיימת תלות בין  אלהרינו להצהיר כי  . 23

 .זו , וכן שכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות חוות דעתגו.די.אםאו ו/ החברה

יגרמו בכל אופן ודרך חו"ח אנו לא נהיה אחראים בשום מקרה לכל נזק, עלות או הוצאה אשר  . 24

ממעשי הונאה, מצג שווא, הטעיה, מסירת מידע שאינו נכון ואינו מלא או מניעת מידע מצד החברה 

 ו/או מי מטעמה, או כל התבססות אחרת על המידע כאמור.

אחריותנו ככל שהינה נובעת מביצוע הערכת השווי לא תחרוג בשום מקרה מסך כל התמורה 

בגין עבודה זו. במקרה בו נחויב בהליך משפטי, מזמיני חוות הדעת ישפו אותנו על המשולמת לנו 

   כך בהתאם, והכל למעט במקרה של זדון מצדנו.

 .המיזוגלאחר  גו.די.אםאין בחוות הדעת הבעת דעה על המחיר בו יסחרו מניות  . 25

מיטב דעתנו  לאחר שעיינו במסמכים השונים ונקטנו בנהלים הנזכרים לעיל אנו מעריכים, לפי . 26

 .גו.די.אםל )fair and reasonable( הוגנת וסבירה שעסקת מיזוג זה הנה המקצועית,

  בכבוד רב,
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  פרטים אודות מעריכי השווי - ' אנספח 

  פרטי החברה המעריכה

) בע"מ, מתמחה במתן ייעוץ כלכלי ומימוני והערכות שווי 2009יעוץ והשקעות ( חברת אי.אפ.אס

ותקינה ישראלית, לצורכי דיווח כספי   IFRSמקצועיות בלתי תלויות, על פי כללי חשבונאות בין לאומית  

וכחוות דעת מומחה לבתי משפט. בין לקוחות החברה נמנות עשרות חברות ציבוריות הנסחרות בארץ 

  חברות פרטיות.ובחו"ל ו

  תחומי ידע ופעילות

 ליווי חברות בתהליכי הנפקה ראשונה לציבור; �

 חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים; �

 דיליג'נס כלכלי וחשבונאי;-דיו �

 הערכת שווי חברות ועסקים; �

 בדיקת כדאיות כלכלית; �

 הכנת תוכניות עסקיות; �

 ליווי חברות מול המערכת הבנקאית; �

 חברות בתהליכי מיזוג ורכישה;ליווי  �

 הערכת שווי של נכסים בלתי מוחשיים; �

 הערכת שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות; �

 הערכת שווי של מכשירים פיננסים ונגזרים. �

 

  פרטי עורך חוות הדעת, שגיא בן שלוש, רו"ח

 ".) בע"מ2009( מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אס יעוץ והשקעות •

במנהל עסקים עם התמחות  M.B.Aבחשבונאות וכלכלה, תואר שני  BAשון בעל תואר רא •

 בלימודי משפט. M.Aבמימון, בנקאות ומערכות מידע ותואר שני 

 בעל רישיון ראיית חשבון בישראל וחבר בלשכת רואי חשבון בישראל. •

שנים בתחום הערכות השווי והייעוץ הכלכלי והמימוני, הכולל ביצוע  20-בעל ניסיון של מעל ל •

עבודות כלכליות ם אחרים, חברות ועסקים וכיו"ב) ושל מאות הערכות שווי (של אופציות ונגזרי

 במגוון תחומים לחברות פרטיות, ציבוריות ומשרדי ממשלה. 

 ,ים של מספר חברותלשעבר מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים, מנהל כספ •

 זיו האפט. BDOרו"ח בכיר במחלקה הכלכלית בפירמת 

 במוסדות אקדמאיים בנושא הערכות שווי וניתוח דוחות כספיים. לשעבר מרצה •

 :שווי למעריכי בינלאומיים גופים/בארגונים (Member) חבר •
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o Member in the International Association of Consultants, Valuators and 

Analysts – IACVA 

  

  

  



 

 

 ' גינספח 



 

 

 

 2021בר דצמ ב 7                                                                                                                                         

 

              לכבוד

 מיה דיינמיקס בע"מ )להלן: "החברה"( הדירקטוריון של

 

 , .ג.א.נ

 

ביום גו.די.אם. השקעות בע"מ  פרסמהשעסקה וח מכתב הסכמה בקשר עם דהנדון: 

 "(העסקה)להלן: "דוח  , וכן כל דיווח מתקן ו/או משלים לו8.11.2021

)לרבות בדרך של הפנייה(   שלנו    שבנדון של הדוח  העסקהבדוח  הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

 להלן:  המפורט

  30על מידע כספי תמציתי של החברה ליום    2021מבר  דצב  7מיום    של רואה החשבון המבקר  דוח סקירה

  שהסתיימו באותו תאריך.ושלושה חודשים  תשעהולתקופות של   2021 ספטמברב

 

 
 זיו האפט 

 רואי חשבון 

 



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 מיה דיינמיקס בע"מ
 

   בינייםתמציתיים  דוחות כספיים 
 

 2021 בספטמבר 30ליום 
 

 )בלתי מבוקר( 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 
 

 2021 בספטמבר 30ליום   בינייםתמציתיים דוחות כספיים 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ן  כ ו ת ה
 
 

 עמוד 
  
  

 2 המבקרהחשבון  רואה סקירה של דוח 
  
  

  :ביניים תמציתיים כספייםדוחות 
  

 3 על המצב הכספיתמציתיים  דוחות
  

 4 אחר  הפסד כוללהרווח או הפסד ועל תמציתיים  דוחות
  

 5-6 על השינויים בהוןתמציתיים  דוחות
  

 7 על תזרימי המזומניםתמציתיים  דוחות
  

 8-19 התמציתיים ביניים  דוחות הכספייםלביאורים 
  
  
  
  

 



 
 
 

 

 

 

 חברת מיה דיינמיקס בע"מ של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של  דוח סקירה

 

 מבוא 

 " )להלן:  בע"מ  דיינמיקס  מיה  חברת  של  המצורף  הכספי  המידע  את  הדוח החברהסקרנו  את  הכולל   ,)"

ואת הדוחות התמציתיים על רווח או הפסד והפסד כולל    2021  בספטמבר  30התמציתי על המצב הכספי ליום  

ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.    תשעה אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופות של  

לתקן  בהתאם  אלה  ביניים  לתקופות  כספי  מידע  של  ולהצגה  לעריכה  אחראים  וההנהלה  הדירקטוריון 

"דיווח כספי לתקופות ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופות   IAS 34חשבונאות בינלאומי  

. אחריותנו היא 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ביניים אלה לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  

 להביע מסקנה על מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתבסס על סקירתנו.

 היקף הסקירה

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע    2410ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה )ישראל(  

שבון המבקר של היישות". סקירה של מידע כספי לתקופות כספי לתקופות ביניים הנערכת על ידי רואה הח

ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי  

סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם 

ול בישראל  מקובלים  ביקורת  העניינים  לתקני  לכל  שניוודע  ביטחון  להשיג  לנו  מאפשרת  אינה  פיכך 

 המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

 מסקנה

בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל  

 .IAS 34יות, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי הבחינות המהות

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע  

הכספי הנ"ל אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך  

 . 1970- "ל)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש

 

 פיסקת הדגש עניין )הפניית תשומת לב(

ג' לדוחות הכספיים התמציתיים 1הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור    מסקנתנומבלי לסייג את  

נכון ליום   לפיו  , לחברה אין מקורות מימון בהיקף מספק המאפשרים לחברה  2021  בספטמבר  30ביניים, 

חודשים שלאחר תום תקופת הדיווח. גורמים אלו, יחד עם    12ופה של  לממש את תוכניותיה העסקיות לתק

החברה  של  קיומה  המשך  בדבר  משמעותיים  ספקות  מעוררים  הנ"ל,  בביאור  המפורטים  נוספים  גורמים 

 ג'.1כ"עסק חי". תוכניות ההנהלה בקשר לעניינים אלה, מפורטות בביאור 

ת לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן  בדוחות הכספיים התמציתיים ביניים לא נערכו התאמו

 ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

 
 זיו האפט 

 רואי חשבון
 

  2021 בדצמבר 7 תל אביב, 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על המצב הכספי

 

 
 

 
 

 בדצמבר 31 בספטמבר  30 בספטמבר  30  

  2021 2020 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  ביאור 
  )בלתי מבוקר (  )בלתי מבוקר (   
     

     נכסים שוטפים 
 1,018 500 198  מזומנים ושווה מזומנים       
 79 50 129  מזומנים מוגבלים במשיכה      

 166 2 276  חייבים ויתרות חובה

 1,263 552 603  שוטפים   סה"כ נכסים
     

     נכסים לא שוטפים 
 121 7 1,866 3 רכוש קבוע

 121 7 1,866  לא שוטפים  סה"כ נכסים
     

 1,384 559 2,469  סה"כ נכסים 
     
     
 

  והוןהתחייבויות 

   

     
     התחייבויות שוטפות

 -  -  256 3 חלויות שוטפות בגין התחייבות חכירה     
 76 8 177  ספקים ונותני שירותים      
 499 40 607  זכאים ויתרות זכות      
 -  -  250  תקבולים על חשבון מניות      

 575 48 1,290  סה"כ התחייבויות שוטפות
     

     שאינן שוטפותהתחייבויות 
 -  -  784 3 התחייבות בגין חכירה     

 -  -  784  שאינן שוטפותסה"כ התחייבויות 
     

       הון 
 1 1 2  הון מניות      
 25 150 -   תקבולים על חשבון מניות      
 -  ( 150) -   תקבולים מהנפקת מניות       
 1,686 600 4,922  פרמיה על מניות      

      (903) ( 90) ( 4,529)  יתרת הפסד

 809 511 395  סה"כ הון
     

 1,384 559 2,469  הוןו סה"כ התחייבויות 
 

                                                                                                                 
   

 מר יצחק קלדרון
דירקטוריון  היו"ר 

 ומנכ"ל 

 גיא אליהו מר  
איש דירקטור ו 

הכספים  
 )*(הבכיר

 ה' להלן 1)*( ראה ביאור 
 

 . 2021בדצמבר  7 :הכספייםהדוחות תאריך אישור 
 
 

 . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על רווח או הפסד והפסד כולל אחר 
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 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 ש"ח.נמוך מאלף  )**(

 
 
 

. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים

 

לתקופה של 
תשעה 

חודשים  
שנסתיימה 

  30ביום 
 בספטמבר 

לתקופה של 
שלושה  
חודשים  

שנסתיימה 
  30ביום 

 בספטמבר

לתקופה מיום  
  הקמת החברה

 )*( ועד ליום
 בספטמבר  30

לתקופה מיום  
  החברה  הקמת

 )*( ועד ליום
 בדצמבר 31

 2021 2021 2020 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 

     275 40 849 2,076 הוצאות מחקר ופיתוח  
 -  -  119 188 הוצאות מכירה ושיווק

 625 50 602 1,314 הוצאות הנהלה וכלליות 
     

 900 90 1,570 3,578 הפסד מפעולות רגילות 
     

 3 )**( 9 48 הוצאות מימון
     

 903 90 1,579 3,626 הפסד לתקופה 
     



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון

 

 
 

 
 )בלתי מבוקר(  2021 בספטמבר 30חודשים שנסתיימה ביום  תשעהלתקופה של 

 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

  2021בינואר  1יתרה ליום 
 1 )מבוקר( 

 

25 1,686 (903 ) 809 

 3,212 -  3,236 ( 25) 1 הנפקת מניות, נטו

 ( 3,626) ( 3,626) -  -  -  לתקופה  הפסד

 395 ( 4,529) 4,922 -  2 2021בספטמבר  30יתרה ליום 
 

 )בלתי מבוקר(  2021 בספטמבר  30חודשים שנסתיימה ביום  שלושהלתקופה של 
 

 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

 1,974 ( 2,950) 4,922 -  2 2021ביולי  1יתרה ליום 

 ( 1,579) ( 1,579) -  -  -  לתקופה  הפסד

 395 ( 4,529) 4,922 -  2 2021בספטמבר  30יתרה ליום 
 

 )בלתי מבוקר( 2020 בספטמבר 30לתקופה מיום הקמת החברה )*( ועד ליום  
 

 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

חייבים בגין  
 מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

תחילת  יתרה ליום 
 -  -  -  -  -  -   הפעילות )*(

הנפקת מניות 
 1 -  -  -  -  1 למייסדים

תקבולים על 
 150 -  -  -  150 -  חשבון מניות

תקבולים מהנפקת 
 ( 150) -  -  ( 150) -  -  מניות

 600 -  600 -  -  )**( הנפקת מניות, נטו

 ( 90) ( 90) -  -  -  -  לתקופה  הפסד

  30יתרה ליום 
 511 ( 90) 600 ( 150) 150 1 2020בספטמבר 

 
 א' להלן.1ראה ביאור  )*(

 נמוך מאלף ש"ח. )**(
 
 
 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על השינויים בהון

 

 
 

 
 
 

 2020 בדצמבר 31 תקופה מיום הקמת החברה )*( ועד ליום ל
 

  מניות  הון  
תקבולים על 
 חשבון מניות

פרמיה על 
 יתרת הפסד  המניות

 סה"כ
 הון 

 ש"ח   אלפי   

 -  -  -  -  -   תחילת הפעילות )*( יתרה ליום 

 1 -  -  -  1 הנפקת מניות למייסדים

 25 -  -  25 -  תקבולים על חשבון מניות 

 1,686 -  1,686 -  )**( הנפקת מניות, נטו

 ( 903) ( 903) -  -  -  לתקופה  הפסד

 809 ( 903) 1,686 25 1 2020 בדצמבר 31יתרה ליום 
 
 

 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 נמוך מאלף ש"ח. )**(

 
 

. הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים התמציתיים ביניים



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים 

 

 
 

 

 

לתקופה של 
תשעה חודשים 

שנסתיימה ביום 
בספטמבר  30

2021 

לתקופה של 
שלושה חודשים 
שנסתיימה ביום 

בספטמבר  30
2021 

לתקופה מיום  
תחילת פעילות 

 יום)*( ועד ל
 בספטמבר  30

2020 

לתקופה מיום  
תחילת פעילות )*( 

 יוםלועד 
 בדצמבר 31

2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  )בלתי מבוקר( (מבוקר)בלתי  (מבוקר)בלתי  

     פעילות שוטפתמתזרימי מזומנים 
 ( 903) ( 90) ( 1,579) ( 3,626) לתקופה  הפסד

     
     התאמות בגין:

 -  -  17 54 ריבית בגין התחייבות בגין חכירה
 4 ** 108 289 והפחתות  פחת

     שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
 ( 165) ( 2) ( 10) ( 110) עליה בחייבים ויתרות חובה

 76 8 81 101 עליה בספקים ונותני שירותים  
 499 40 141 108 בזכאים ויתרות זכות עליה

     
לפעילות   ששימשו  נטו  מזומנים
 ( 489) ( 44) ( 1,242) ( 3,184) שוטפת

  השקעה תזרימי מזומנים מפעילות 
    

 מזומנים מוגבלים במשיכה 
(50 ) (50 ) (50 ) (79 ) 

 ( 125) ( 7) ( 46) ( 883) רכישת רכוש קבוע 
     

  לפעילות ששימשו  נטו  מזומנים
 ( 204) ( 57) ( 96) ( 933) השקעה

  מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 
    

 רעון התחייבות חכירה יפ
(165 ) (75 )  -  - 

 תקבולים על חשבון מניות 
225 225 150 25 

 תקבולים מהנפקת מניות 
 -  - (150 )  - 

 1,686 601 25 3,237 הנפקת מניות, נטו
     

 1,711 601 175 3,297 מימון  פעילותשנבעו מ נטו  מזומנים
     

ושווי  מזומניםב )ירידה( עליה
 1,018 500 ( 1,163) ( 820) מזומנים 

     
  לתחילת  מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 -  -  1,361 1,018 התקופה 
     

 1,018 500 198 198 התקופה  לסוף מזומנים ושווי מזומנים

     

     
 
 

 א' להלן.1ראה ביאור  )*(
 נמוך מאלף ש"ח. )**( 

 
 

. התמציתיים בינייםהביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים 
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 כללי  -  1ביאור 
 

אוגוסט ב  24ביום  התאגדה בישראל לפי הוראות חוק החברות  דיינמיקס בע"מ  מיה   א. 
שינתה את שמה   2021  מרסתחת השם "אג'ילה מוטור קומפני בע"מ", ובחודש    2020

 . "החברה"(  –)להלן   ל"מיה דיינמיקס בע"מ"
 

ופיתוח של טכנולוגיה של רכבים חשמליים זעירים המשלבים  החברה עוסקת במחקר    ב.       
דו והדינמיות של כלי תחבורה  יתרונות הגודל  גלגליים לצד היתרונות המצויים - את 

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח    4ברכבים בעלי  
וזאת באמצעות מערכת הט חולי, אבנים ושטח אתגרי  רטוב,  )כגון שטח  ( TILTייה 

על  )מערכת המתמודדת עם שיפועי צד תוך שמירה  המאפשרת מהלך מתלה משופר 
בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מהמורות יעיל יותר ושמירה על יציבות, בלימה  
והחדשנות  הטכנולוגיה  בפיתוח  המובילים  העקרונות  יותר.  טובה  עומסים  וחלוקת 

 או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד. בחברה הם שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב
 
החברה עוסקת בתחום החשוף לסיכונים ואי ודאויות משמעותיים ויכולתה של החברה   . ג

  בספטמבר   30לעמוד ביעדי הפיתוח ומימוש תכניותיה העסקיות אינו מובטח. נכון ליום  
את  2021 לממש  לחברה  המאפשרים  מספק  בהיקף  מימון  מקורות  אין  לחברה   ,

  אלה  מיםגורחודשים שלאחר תום תקופת הדוח.    12עסקיות לתקופה של  כניותיה הות
   כ"עסק חי". חברהשל ה הבדבר המשך קיומ יםמשמעותי ותספק יםמעורר

 
, אשר השלמתן אינן בשליטת החברה, כוללות  פעילותה   מימון  להמשך  חברהתוכניות ה

ויצירת תזרים מזומנים חיובי גיוסי חוב או גיוסי הון נוספים עד הגעה לשלב מכירות  
  מפעילות שוטפת.

 
של שנת שני  הבחציון  , היא תתחיל לרשום הכנסות ממכירת מוצריה  החברהלהערכת  

, היא עשויה להמשיך לגייס כספים ממשקיעים כדי להאיץ את ההתרחבות שלה  2022
הייצור   כושר  של  והגדלה  חדשים  דגמים  פיתוח  העיקריים,  היעד  ואספקה  בשוקי 

 העתידית של החברה. 
 

וסיווגם   וההתחייבויות  הנכסים  ערכי  לגבי  התאמות  נערכו  לא  הכספיים  בדוחות 
 שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 

 
    (COVID-19משבר הקורונה ) ד. 

שנת  מ טלטלה    2020תחילת  העולם,  מדינות  ליתר  בדומה  ישראל,  בעקבות חווה 
וודאות כלכלית -. התפרצות המגיפה הביאה לאי(COVID-19התפשטות נגיף הקורונה )

כניסת אזרחים לבידוד, מגבלות ולנזקים עקב הטלת מגבלות על תנועה, סגירת עסקים,  
  על כניסה ויציאה למדינה, ועוד.

 
מבצע חיסונים נרחב שמטרתו לחסן את האוכלוסייה   החל  2020 חודש דצמברבמהלך 

חלק משמעותי  בישראל    והוסר  2021במחצית השנייה של חודש פברואר    .נגיףנגד ה
תחת  נפתחו  המסחר  ושטחי  המסחריים  המרכזים  וההתקהלות,  התנועה  מהגבלות 
ובהמשך   האוכלוסייה  לכלל  ביחס  הסגול",  "התו  למתווה  בהתאם  שונות  הגבלות 

גר, שהביאו לפתיחה  ידי הממשלה, פעימות נוספות של תכנית היציאה מהס-אושרו על
כפוף להנחיות ולמגבלות לפיהן, בין היתר, מותנית  בכמעט מלאה של פעילות המשק,  

הכניסה לחלק ממתחמי התרבות, הבילוי והפנאי בהצגת "תו ירוק" המונפק על ידי  
משרד הבריאות למתחסנים או למחלימים מקורונה. על פי פרסומי משרד הבריאות,  

 ה מחוסנת.רוב האוכלוסייה בישראל הנ
 

נרשמה עלייה מחודשת של תחלואה בנגיף הקורונה המהווה גל  2021 יוניהחל מחודש 
על הנתונים  וניתוח  מעיבוד  קשורה -רביעי.  זו  שעלייה  נמצא  הבריאות,  משרד  ידי 

אחרים.  ווריאנטים  על  והשתלטותו  בישראל  התפשטותו  דלתא,  ווריאנט  לכניסת 
החולים   בעלייה מעריכית במספר המאומתים ובמספרבגל זה התאפיינה  התחלואה  

למועד  הקשים נכון  אולם  ניכ,  הכספיים,  הדוחות  מהגל  אישור  יציאה  סימני  רים 
 . הרביעי

 
 
 
 
 
 



 מיה דיינמיקס בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים ביניים )המשך( 
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 )המשך(  כללי -  1ביאור 
 

 )המשך( (COVID-19משבר הקורונה ) ד. 

כלכלית לפיה -פרסמה חטיבת המחקר של בנק ישראל תחזית מקרו  2021בחודש יולי  
ממשבר הקורונה, לאחר ביטול מרביתן המוחלט המשק ממשיך בתהליך ההתאוששות  

של המגבלות שהוטלו, והנחה שלא יידרשו סגרים או מגבלות משמעותיות על הפעילות,  
פי התחזית, התוצר   2022עד סוף שנת   הפעילות תתקרב להיקפה טרום המשבר. על 

בהתאמה, שיעור האבטלה    2022-ו   2021בשנים    6%-ו  5.5%צפוי לצמוח בשיעור של  
. לפי תחזית בנק  2022בסוף שנת    5.5%בה ירד לאורך התקופה וצפוי לעמוד על  הרח

הערכת  התחזית,  של  לפרסומה  סמוך  שהתרחשה  בתחלואה  העלייה  אף  על  ישראל, 
הסיכון לפעילות קטנה, הן תודות לאחוזי ההתחסנות הגבוהים והן תודות להתאמת  

בתחלואה עלולה להשליך  המשק לפעילות בתקופת עלייה בתחלואה. עם זאת, העלייה  
 על משך סגירת המשק לתיירות נכנסת ויוצאת. 

 החברה שוקי היעד של השפעות משבר הקורונה על 
ומיזמי   המונית  ציבורית  תחבורה  החברה,  כדוגמת שיתופיות  להערכת  בתחבורה 

Carpool  בתקופת מגיפה. ההנחה היא כי החשש מפני הידבקות עשוי   להיחלש  יםעשוי
, בין היתר, באוויר פתוחבמרכזי הערים  אישית    להעדיף התניידותשים  אנלהוביל יותר  

תופעה זו, אם אכן תתגבר,  מושבי.  -קורקינטים, אופנועים חשמליים ורכב דובאמצעות  
עלאת  לה  גם  ליין ובכך-אוןשירותי  עצמאית ושימוש בניידות  להוביל לעלייה ב  העשוי

זעירים בתוך העיר. על פי פרסומים שונים, קיימות ,  ךכ  הביקוש לשימוש בכלי רכב 
בעקבות משבר הקורונה, על  ליין יעלו משמעותית  -תרבות המשלוחים והאוןהערכות ש

בביקוררקע   בצורךובקניוניםחנויות  ב  יםירידה  לעלייה  יביא  אשר  דבר  פתרונות  ב  , 
במובנים אלה, למגיפת הקורונה עשויה להיות השפעה חיובית על  שילוח טובים יותר.  

 ל שוקי היעד של החברה.פונטציא
 

הקשתה על הפעילות בתחום, בין היתר לאור מגבלות על תנועה הקורונה    מנגד, מגפת
, שנחשבת ליצרנית מובילה של חלקי ייצור  על יבוא מסין  ושילוח בין מדינות, ובפרט
תחבורה   כלי  עבור  וכליוחילוף  על    מיקרו  תחבורה  בכלל,  מגבלות  בפרט.  מוביליטי 

ו ימית  לתת תחבורה  היכולת  על  להשפיע לרעה  עלולים  מדינות,  בין  בשילוח  קשיים 
 מענה לביקושים, ולעכב את זמני הייצור והאספקה. 

 
 החברה  פעילות על הקורונה משבר השפעות

היתר,   בין  פגע,  הקורונה  העולמיתמשבר  האספקה  שרשרת  ענף  ובהתאם במרבית   ,
ואף מעבר. עובדה זו יחד   2022להערכות שונות מצב זה עשוי להימשך עד לסוף שנת  

ועצירה  מרחוק  עבודה  מדיניות  העולם,  ברחבי  ייצור  מפעלי  של  חלקית  סגירה  עם 
מוחלטת של נסיעות עסקיות השפיעו על פעילות הפיתוח והייצור של החברה )הרכבה, 

ן, פעילות זו תלויה, בין ביתר, באספקה של חומרי  בחינה וייצור של כלי תחבורה(, שכ
תחום שכאמור נפגע נוכח מגבלות השינוע והתנועה בין מדינות שונות.    -גלם ומוצרים  

חלק מחומרי   להתייקרות  הביאו  בעולם  גלם  בחומרי  חוסר  של  בעיות  יתרה מזאת, 
. מעבר  הגלם, דבר שגם הוא השפיע על עלויות חומרי הגלם בהם החברה עושה שימוש

מקומיות   בדיקות  לבצע  יכולת  ללא  בעולם,  ייצור  מפעלי  עם  מו"מ  ניהול  לאמור, 
האמור,  אף  על  ספק.  כל  של  והבחינה  המו"מ  להתארכות  הביא  השונים,  במפעלים 

, זאת על בסיס 2022החברה צופה את ייצור הסדרה הראשונה כבר ברבעון השני לשנת  
יצוין כי החברה התקשרה עם חברה  .  2021התקשרותה עם מפעל סיני מוביל בספטמבר  

  החברה בבעלות מלאה של מר עידן מאירוביץ', סמנכ"ל פיתוח עסקי אסיה )להלן: "
על פעילות   שתפקחעל מנת שהחברה הסינית תעסיק עובדת מקומית בסין    "(,הסינית

 לעניין .  מקומייםהייצור של החברה ועל מנת להקל על החברה בהתקשרות עם ספקים  
החברה בגין    זה  הסינית  לחברה  תשלומים  המקומית    שירותיהמבצעת  העובדת  של 

' אינו זכאי לתמורה נוספת  מאירוביץוכנגד חשבוניות של ספקים שונים בסין )קרי, מר  
 בגין התקשרות זו(.

  
אליהו לחתום על דוחות  דירקטוריון החברה מינה את מר גיא 2021בדצמבר  5ביום  ה.  

 כספיים ביניים אלו כאיש הכספים הבכיר של החברה. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית   - 2ביאור 

 
התמציתיים  דוחות  ה תקן הכספיים  להוראות  בהתאם  מתומצתת,  במתכונת  ערוכים  ביניים 

מספר   בינלאומי  ביניים.  34חשבונאות  לתקופות  כספי  דיווח  הדוחות  ,  כן,  ספיים הככמו 
)דוחות   ערך  ניירות  לתקנות  ד'  פרק  לפי  הגילוי  הוראות  את  מקיימים  ביניים  התמציתיים 

 . 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
דוחות הביניים אינם כוללים את כל הגילוי הנדרש בדוחות כספיים שנתיים מלאים ויש לעיין 

ליום   החברה  של  השנתיים  הכספיים  הדוחות  עם  יחד  והביאורים   2020בדצמבר    31בהם 
 המצורפים אליהם. 

 
    חכירות -   3ביאור 

 
חכירות ,  16בינלאומי  תקן דיווח כספי  , החלה החברה ליישם את  2021בינואר    1החל מיום  

(IFRS 16  להלן( )–   )"בעקבות חתימה על חוזה שכירות אשר נכנס לתחולת התקן )ראה "התקן ,
 להלן(. 

 
בהתאם לתקן, נכס זכות שימוש במועד תחילת החכירה יימדד בגובה ההתחייבות בגין חכירה  
זו. מדידת ההתחייבות נעשית על בסיס הערך הנוכחי של תשלומי החכירה העתידיים, מהוונים 

 (. 6.4%) התוספתית של החוכרהריבית בשיעור 
 

שיעורי הפחת השנתיים    .ש"חאלפי    1,151  התחילת החכירה הינ   ליום  השימוש  זכות  נכס  יתרת
 . 23.53% -של נכסי זכות שימוש הם 

 
 החכירה בהסכם עיקריים תנאים

 
דצמבר   להסכם,    2020בחודש  לחכירת משרדים. בהתאם  על הסכם  תקופת  חתמה החברה 

, כאשר בשלושת 2021בינואר    1החל מיום    ,חודשים  27בת  תקופה  השכירות הראשונה הינה  
"תקופת השכירות    :החודשים הראשונים נדרשת החברה להתאים את המבנה לצרכיה )להלן 

חודשים כל    24מתחדש באופן מתמשך לתקופות שכירות עוקבות בנות    ההסכםהראשונה"(.  
ו כי  מעריכה  החברה  מהן.  אחת  כל  עבור  ביטול  אופציית  קיימת  לחברה  כאשר  ודאי  אחת, 

אשר  בלבד,  השנייה  עבור תקופת השכירות  הביטול  אופציית  את  באופן סביר שלא תממש 
 . 2023באפריל  1תחילתה ביום 

 
 דמי השכירות הינן כדלקמן:

 
בשלושת החודשים הראשונים של תקופת השכירות הראשונה, בהם נדרשת החברה   .1

ד אלא  שכירות  דמי  משלמת  אינה  החברה  לצרכיה,  המבנה  את  ניהול להתאים  מי 
  בלבד.

החודשיים  .2 השכירות  דמי  אלו,  חודשים  שלושת  שלאחר  הראשונה  השכירות  בשנת 
    ש"ח. 17,500יעמדו על סך של 

בשנת השכירות השנייה שלאחר שלושת חודשים אלו דמי השכירות החודשיים יעמדו  .3
 ש"ח .   20,000על סך של 
 

ב  הינישההשכירות    בתקופת .4 יעלו  השכירות  בתקופה   5%-דמי  השכירות  דמי  על 
 שהסתיימה. 

 
 בשיעור"מ מע וכןלמדד המחירים לצרכן  הצמדה הפרשי  יתווספו השכירות לדמי .5

 . בפועל השכירות דמי תשלום במועד החוק פי על שיחול

. החברה תשלם 15%בנוסף לדמי השכירות, תשלם החברה דמי ניהול על פי תחשיב של קוסט +  
ש"ח לחודש   2,500ש"ח צמודים למדד המחירים לצרכן וכן    5,050מקדמת דמי ניהול בסך של  

 עבור חניות. 
 

המהווים  אלפי ש"ח    576  -כ  סך שלהרכוש הקבוע  כוללת יתרת   2021  בספטמבר  30ביום    ליום
 שכר.ואת השקעתה של החברה בשיפורים במ
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 )המשך( חכירות -   3ביאור 
 

 מידע כמותי נוסף:
 

 :הפסד או ברווח שהוכרו סכומים
 

לתקופה של  
 תשעה חודשים 

שהסתיימה ביום  
בספטמבר  30

2021 

לתקופה של 
 שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום  

בספטמבר  30
2021 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 (מבוקר)בלתי  (מבוקר)בלתי  
   

 17 54 הוצאות מימון בגין התחייבות חכירה
   

 
 :המזומנים תזרימי על בדוח שהוכרו סכומים

 
לתקופה של  

 תשעה חודשים 
שהסתיימה ביום  

בספטמבר  30
2021 

לתקופה של 
 שלושה חודשים 
שהסתיימה ביום  

בספטמבר  30
2021 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
 )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
   

 75 165 סך תזרים מזומנים ששולם בגין חכירות
 
 

 : 2021 בספטמבר 30ליום הלן ניתוח מועדי הפירעון החוזיים של התחייבות חכירה של החברה ל
 
 אלפי ש"ח  
 )בלתי מבוקר( 
  

 256 עד שנה 
 784 שנים  1-5

 1,040 סה"כ
 256 חלות שוטפת של התחייבות בגין חכירה

 784 התחייבות שאינה שוטפת בגין חכירה
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים  -  4ביאור 

 
 ניהול סיכונים פיננסיים  א. 
 

 כללי  . 1
 

פעילות החברה חושפת אותה למגוון סיכונים פיננסיים: סיכוני אשראי וסיכוני  
החלטות   וקבלת  הפיננסיים  הסיכונים  את  תקופה  בכל  בוחנת  החברה  נזילות. 

 בהתאם. 
 

ידי הנהלת החברה, אשר מזהה ומעריכה ומגדרת את  -ניהול הסיכונים מתבצע על 
 הסיכונים. 

 
 גורמי סיכון פיננסיים  . 2
 

 י אשראי סיכונ ( 1
 

עם   מתקשרת  החברה   . מזומנים  ושווי  ממזומנים  נובעים  אשראי  סיכוני 
 בנקים שדורגו באופן בלתי תלוי בדירוג גבוה. 

 להערכת הנהלת החברה סיכון האשראי בגין יתרות אלו הינו קלוש. 
 

 סיכוני נזילות  ( 2
 

שוטפות   יתרות  באמצעות  השוטפת  הפעילות  צרכי  את  מממנת  החברה 
 . הכוללות מזומנים ושווי מזומנים

 
 

 
 תמצית המכשירים הפיננסיים לפי חלוקה לקבוצות: ב. 
 

 
   

 
  30ליום 

 בספטמבר
  31ליום 

 בדצמבר  

 2021 2020 
   נכסים פיננסיים: 

 1,018 197 מזומנים ושווי מזומנים
 79 129 מזומנים מוגבלים במשיכה 

 148 265 חייבים ויתרות חובה
 591 1,245 

   התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת:
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 

 575 1,034 הכלולות במסגרת התחייבויות שוטפות

 -  1,040 התחייבות בגין חכירה )כולל חלויות שוטפות( 

 2,074 575 
 
 
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  ג. 
 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי  ( 1
 

 פריטים אשר ערך הספרים שלהם מהווה קירוב לשווי הוגן
 

המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים: מזומנים ושווי מזומנים, חייבים  
חובה,   וויתרות  ונותני שירותים  של  ספקים  היתרות  זכות.  ויתרות  זכאים 

הפיננסיים כאמור   ליום  המכשירים  על המצב הכספי  בדצמבר   31בדוחות 
   מהוות קירוב לשווין ההוגן.   2021בספטמבר  30וליום  2020
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים )המשך(  -  4ביאור 
 

 גילוי בדבר מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ( 2
 

שווי הוגן לצרכיי מדידה וגילוי בדוחות הכספיים מבוסס על המחיר שהיה מתקבל  
ממכירת נכס או שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים 

(. מדידת שווי הוגן הינה (exit price)בשוק במועד המדידה )דהיינו, 'מחיר יציאה'  
הנכס או של ההתחייבות מדידה מבוססת שוק, ומביאה בחשבון מאפיינים של  

ההתחייבות   או  הנכס  תמחור  בעת  בחשבון  מביאים  היו  בשוק  משתתפים  אם 
)אם   מגבלות  וכן  נכס  של  והמיקום  המצב  את  זאת,  ובכלל  המדידה,  במועד 

 קיימות( על מכירת נכס או על שימוש בו.
 

 מדרג שווי הוגן
 

א המשקף  הוגן  שווי  במדרג  שימוש  תוך  מתבצעת  הוגן  שווי  מהות  מדידת  ת 
הנתונים ששימשו בביצוע מדידת השווי ההוגן וזאת תוך מקסום השימוש בנתונים 
לצפייה.   ניתנים  שאינם  בנתונים  השימוש  ומזעור  לצפייה  הניתנים  הרלוונטיים 

 מדרג השווי ההוגן מבוסס על שלוש הרמות הבאות:
 

 מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשווקים פעילים לנכסים זהים או - 1רמה 
 התחייבויות זהות. 

לעיל, אשר ניתנים   1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה   - 2רמה 
לצפייה לגבי הנכס או ההתחייבות, במישרין )כלומר כציטוטי מחירים( 

 או בעקיפין )כלומר נגזרים ממחירים מצוטטים(. 

תן  נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ני - 3רמה 
 לצפייה )נתונים שאינם ניתנים לצפייה(. 

 
 מדיניות ניהול סיכוני ההון בחברה ד. 

 
יעדי מדיניות ניהול סיכוני ההון של החברה הינם לשמר את יכולתה להמשיך ולפעול  
כעסק חי במטרה להעניק לבעלי המניות תשואה על השקעתם, ולקיים מבנה הון מיטבי 

 ההון.במטרה להפחית את עלויות 
 

 צדדים קשורים  -  5ביאור 
 

 :עסקאות . א

 

לתקופה של 
תשעה 

חודשים  
שהסתיימו 

  30ביום 
 בספטמבר

לתקופה של 
שלושה  
חודשים  

שהסתיימו 
  30ביום 

 בספטמבר

לתקופה  
שהסתיימה  

  31 ביום
 בדצמבר 

 2021 2021 2020  )*( 
 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  בלתי מבוקר() בלתי מבוקר() 
    

 147 324 480 שכר ונלוות שכר –הוצאות מחקר ופיתוח 
 85 169 425 שכר ונלוות שכר –הוצאות הנהלה וכלליות 

 905 493 232 
 א' לעיל.1)*( ראה ביאור   

 
 :יתרות

 

 
  30ליום 

 בספטמבר
  31ליום 

 בדצמבר 
 2021 2020 

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  
  בלתי מבוקר() 
   

 101 42 חייבים ויתרות חובה

 30 43 זכאים ויתרות זכות 
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 צדדים קשורים )המשך(  -  5ביאור 

 
 

במשרה מלאה, עידן חברון, אח של בעל השליטה בחברה,    בחברה  לעבודהחל    2021ביוני    1  ביום . ב
לתמורה חודשית גלובלית עבור    זכאי   בנוסף  ש"ח.  5,440שכר ברוטו של    תמורת בתפקיד מעצב   

  125%שעות נוספות לפי תעריף של    40עד    ןברוטו בגי  ש"ח   1,490עבודה בשעות נוספות לסך של  
שעות נוספות.    64סה"כ    -  150%שעות נוספות לפי תעריף של    24ברוטו בגין עד    ש"ח  1,070וכן  

 בחברה. תמורה זו תשולם גם במידה ולא בוצעו השעות הנוספות בפועל, כמקובל

 
"מר חברון"(  שימש בעבר כיועץ לחברה בהתאם למזכר הבנות מחודש   –מר יניב חברון )להלן   . ג

כלכלי,    2020אוגוסט   ייעוץ  שירותי  לחברה  חברון  מר  העניק  לפיו  לעת,  מעת  שתוקן  כפי 
אסטרטגי וגיוס הון )להלן: "מזכר ההבנות"(. במסגרת ההתקשרות האמורה ניתנה למר חברון 

ייס הון עבור החברה בתנאים שנקבעו. עבור פעילות גיוס הון לחברה היה זכאי מר אופציה לג
הצדדים.  בין  שסוכם  למנגנון  בהתאם  תמורה,  ללא  לו  יוקצו  אשר  החברה  למניות  חברון 
בהתאם, על רקע גיוסי ההון שהוביל מר חברון וסיום ההתקשרות בין הצדדים, באופן שמר 

חברון   מרל  2021פברואר    בחודשגין מזכר ההבנות, הוקצו  חברון ויתר על כל זכות עתידית ב
ובאמצעות חברה בבעלותו המלאה   )להלן: "חברון    –)במישרין  ג'י. סי. חברון קפיטל בע"מ 

כ הענקתן  למועד  מניות החברה שהיוו  ומזכויות    22.84%-קפיטל"((   המניות המונפק  מהון 
הכספיי הדוחות  אישור  למועד  כי  יובהר  בחברה.  מעניק ההצבעה  אינו  חברון  יניב  מר  ם, 

 שירותים לחברה ומזכר ההבנות הסתיים באופן מלא.   
ובאמצעות   )במישרין  חברון  יניב  מר  מחזיק  הכספיים  הדוחות  אישור  למועד    חברון נכון 

כ אשר מהוות  החברה  במניות  החברה   22.64%  -קפיטל(  של  והנפרע  המונפק  המניות  מהון 
 ומזכויות ההצבעה בה. 

 
 הדיווח תקופת במהלך אירועים -  6ביאור 

 
  ברהחה למשרדי התפעולית החכירה בהסכם מחכירהעמידה ערבות בנקאית לטובת  החברה . א

 "ח. ש  אלפי 79 של סך על
 

: "בעל זההקמת החברה, הועסק בה בעל המניות הנוסף בתפקיד המעצב הראשי )בסעיף    עם . ב
זימון להליך 2020בדצמבר    27  ביום  "(.הנוסף  המניות לבעל המניות הנוסף  , שלחה החברה 

כך שהציג מצגי שווא לחברה בכל הנוגע ליכולותיו,   בשלשימוע טרם סיום העסקתו בחברה,  
ואת התחייבויותי  חובות  והפר את  וידיעותיו  כישוריו  ו האמון המיוחדות שלו כלפי החברה 

 לפעול בשקידה הראויה לקידום פעילות החברה ולהצלחתה. 
 בטרם  התראה  מכתב  הנוסף  המניות  בעל  שלח,  השימוע  טרם  עוד,    2020בדצמבר    29  ביום

"ר  כיו  גם  המשמש  בחברה  ומייסד  מניות  בעל,  קלדרון  יצחק  ולמר  לחברה  הליכים  נקיטת
 של   היותו  לעניין  לרבות,  שונות טענות  הנוסף   המניות  בעל  טען  המכתב   במסגרת.  הדירקטוריון

בביאור    המייסדים  ולהסכם  לדין  בניגוד  השימוע  הליך .    12המפורט  להלן   בעל   טען  עודב' 
  בתכנון   שימוש  לעשות  רשאית   אינה  החברה  העניין  לבירור  עד  כי,  זה  במכתב   הנוסף  המניות
  הנוסף   המניות  לבעל  השיבה  החברה.  המייסדים  הסכם  לפי  פיתח  שלטענתו  הכלי  של  ובעיצוב

 .הטענות של לגופן הגיבה לא המועד באותוו, כסדרו יערך השימוע כי
הליך   2020  בדצמבר  29  ביום תום  עם  החברה.  במשרדי  שימוע  הנוסף  המניות  לבעל  נערך 

 הודעה מנומקת בדבר פיטוריו.  2021 בינואר 21השימוע, נשלחה לבעל המניות הנוסף ביום 
דחתה את הטענות    במסגרתובעל המניות הנוסף,  לשלחה החברה מכתב    2021  בינואר  26  ביום

ב ציינה החברה, בין היתר, כי טענת בעל המניות . במכת2020 בדצמבר 29שעלו במכתבו מיום 
מלוא  שכן  בסיס,  כל  ומשוללת  מופרכת  הכלי  ובעיצוב  בתכנון  השימוש  זכות  לעניין  הנוסף 
זכויות הקניין הרוחני מוקנות לחברה, בין היתר, על פי כתב התחייבות מפורש עליו חתם בעל 

הנוסף. המנ  על   המניות  בעל  של  העסקתו  נסיבות סיום  להוראות  רקע  ובהתאם  הנוסף  יות 
הכללית   לאסיפההחליט דירקטוריון החברה להמליץ    2021  בינואר  28הסכם המייסדים, ביום  

ממניותיו של בעל המניות הנוסף בחברה   70%של החברה לפעול לביצוע רכישה חוזרת של  
" )להלן בהתאמה:  הנקוב  לערכן  במועד  החוזרות  המניות"-ו"  החוזרת  הרכישהבתמורה   .)"

בסעיף   הקבועים  החלוקה  במבחני  עמדה  לא  החברה  האמורה  ההחלטה  לחוק    302קבלת 
החברות ולפיכך, בהתאם להוראות הסכם המייסדים, מר קלדרון הוא זה שהיה שזכאי לממש 

  לאסיפה , להמליץ  2021  בינואר  28את הרכישה החוזרת. עוד החליט דירקטוריון החברה ביום  
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הכללית כי מייד לאחר רכישת המניות החוזרות על ידי מר קלדרון, המניות החוזרות יהפכו  
של   הנקוב במקרה  ערכן  לקבל את  הזכות  למעט  זכויות  נטולות  ויהיו  נדחות,  למניות מסוג 

 פירוק החברה.  
נשלח    2021  בינואר  31, ביום  2021  בפברואר  28להחלטת דירקטוריון החברה מיום    בהמשך

 הכללית של החברה.   האסיפהזימון לכינוס 
 

הכללית, שלח בעל המניות הנוסף הודעה לחברה,   האסיפה, טרם כינוס  2021  בפברואר  3  ביום
רכישה  לביצוע  המייסדים  בהסכם  הקבועים  התנאים  התקיימו  לא  כי  היתר,  בין  טען,  בה 

ניסיון לבצע רכישה חוזרת הינם חסרי תוקף הכללית וכן כל    לאסיפה חוזרת, ולפיכך הזימון  
משפטי. עוד דרש בעל המניות הנוסף כי רואה החשבון של החברה יציין את עמדתו הנ"ל של 

   .בעל המניות הנוסף בביאור מפורט ומתאים בדוחות הכספיים של החברה
 

הרכישה    האסיפהכונסה    2021  בפברואר   7  ביום ביצוע  את  ואישרה  החברה  של  הכללית 
 וזרת, באמצעות מר קלדרון. הח

 
ביום    האסיפהלהחלטת    בהתאם כאמור,  לבעל   2021  בפברואר  8הכללית  החברה  הודיעה 

 המניות הנוסף על ביצוע הרכישה החוזרת, באמצעות מר קלדרון. 
 

 2021ביולי    7כי במסגרת כתב הצבעה שנשלח על ידי בעל המניות הנוסף לחברה ביום    יצוין
המיזוג,   בנושא ההתקשרות בהסכם  של החברה  כללית מיוחדת  עם אסיפה    כמפורטבקשר 

 פסקה  והוסיף  המיזוג  בהסכם  ההתקשרות  נגד  הנוסף  המניות  בעל  הצביע,  להלןב'  13  בביאור
  שלו בפניות ביטוי לידי שבאו והזכויות הטענות כל על ומרש הוא פיה על ההצבעה כתב גבי על

כאמור, החברה דוחה מכל וכל  .החברה"י  ע   הולם  ביטוי  להם  ניתן  לא  לטענתנו  אשר  לחברה
 .את טענותיו של בעל המניות הנוסף

 
מוגבלת בשליטתו של מר   שותפות'רס,  ונצ  ומימוהחברה  התקשרו  ,  2021בפברואר    25ביום   . ג

חברון בהסכם  השותפות"   –)להלן    יניב  הצדדים,    "(  בהסכמת  לעת  מעת  שתוקן  לפיו כפי 
החברה  השותפות   בהון  ו   6תשקיע  ההשקעה"  "הסכם  בהתאמה:  זה  )בסעיף  ש"ח   - מיליון 

מסוג   מנגנון  באמצעות  ההשקעה"(    השותפות ,  ההשקעה   להסכם  בהתאם.  SAFE"סכום 
 2021אוקטובר   חודש  בההשקעה  סכום    יתרתאת  ו  2021א' ש"ח בחודש ספטמבר    250  העבירה

א' ש"ח מוצגת   250, היתרה בסך  2021בספטמבר    30נכון ליום    ההשקעה"( .  י"מועד  :)להלן 
 במסגרת סעיף זכאים ויתרות זכות.

 
 הקבוע בהסכם ההשקעה:  SAFE -להלן התנאים העיקריים של מנגנון ה

וטרם סיום או   ההשקעה  סכום  העברתככל שבמהלך התקופה שלאחר    -  המרה בסבב גיוס
פקיעת הסכם ההשקעה, החברה תשלים סבב גיוס הון של מיליון ש"ח ומעלה בחברה )להלן: 
פי אחת משתי   על  "סבב השקעה"(, אזי תתבצע המרה של סכום ההשקעה למניות החברה 

 לשותפות את אחוז ההחזקה הגבוה ביותר בהחברה:  תקנהאשר  החלופות

 מיליון ש"ח. 120חברה של  המרה של סכום ההשקעה על פי שווי . 1
 המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה המשתקף מסבב הגיוס.  . 2

 
מובהר, כי השותפות תהא זכאית לזכויות הצמודות למניות המוקצות במסגרת סבב ההשקעה, 

 למעט זכויות ספציפיות שניתנו למשקיע כזה או אחר. 
 

לציבור או הנפקה  שינוי שליטה  העברת סכום הלך התקופה שלאחר  במאם    -  המרה בעת 
סיום או פקיעת הסכם ההשקעה, יתבצע בחברה שינוי שליטה ו/או הנפקה     ההשקעה וטרם  

לציבור )להלן: "אירוע הנזלה"(, אזי תתבצע המרה של סכום ההשקעה למניות החברה על פי 
 בחברה: לשותפות את אחוז ההחזקה הגבוה ביותר  תקנההבאות אשר  החלופותאחת משתי 

 מיליון ש"ח. 120המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה של  . 1
 המרה של סכום ההשקעה על פי שווי חברה המשתקף מאירוע ההנזלה.  . 2
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בעקבותיהן פעולות אשר מספר ( פעולה או  i)  -על פי הסכם ההשקעה משמעו    שינוי שליטה""

 ( כל מיזוג או iiמהון המניות המונפק של החברה מועברים לצד שלישי, ) 50%מעל 
( החברה,  של  מבחינה iiiקונסולידציה  מהוות  אשר  דיספוזיציה  או  זכות  מתן  מכירה,   )

( הענקה של רישיון  ivמהותית/כלכלית מכירה של כל נכסי החברה )או חלק מהותי מהם(, או )
)או חלק מהותי( מהקניין הרוחני של החברה אשר יש בו על מנת  בלעדי לעניין שימו ש בכל 

 להוות מבחינה מהותית/כלכלית מכירה של נכסי החברה.   
 

)א( מצב דברים בו ניירות הערך של החברה   -על פי הסכם ההשקעה משמעה    "הנפקה לציבור"
נרשמות למסחר בבורסה בארץ או בחו"ל; או )ב( מצב דברים בו החברה מתקשרת בעסקה עם  

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מוקצות לתאגיד    50%תאגיד מדווח, לפיה לפחות  
 רות לתאגיד המדווח. ( מועב50%המדווח או שמרבית נכסיה )מעל 

 
יתרחש אירוע חדלות פירעון )כהגדרת מונח זה בהסכם ההשקעה( אם    -אירוע חדלות פירעון  

פקע, אזי החברה תשלם לשותפות את סכום    SAFE-לפני שהסכם ההשקעה פג או שמנגנון ה

ההשקעה המגיע לו במועד אירוע חדלות הפירעון. התשלום כאמור יבוצע לפני ובעדיפות לכל  

מניותיה  חל לבעלי  החברה  נכסי  של  אחרת  וככל    מכוחוקה  אם  כאמור.  במניות  בעלותם 

לצורך תשלום כאמור, אזי כלל הנכסים של החברה הניתנים  שלחברה לא יהיו די מקורות 

לחלוקה, בכפוף לדין החל, יחולקו בין משקיעים )ככל שהיו עוד משקיעים שביצעו השקעות 

Safeשלהם בחברה.  ( פרו ראטה לפי סכום ההשקעה 

 

חודשים מיום חתימת הסכם ההשקעה לא תבוצע המרה    24לאחר  אם   –  המרה אופציונאלית

( לבחור  הזכות  תעמוד  לשותפות  החברה,  למניות  ההשקעה  סכום  סכום iשל  את  להמיר   )

ועל פי התנאים הצמודים למניות   מיליון ש"ח  50ההשקעה למניות החברה על פי שווי חברה של  

( למשוך חזרה את סכום ההשקעה על פי המנגנון הקבוע  iiהבכירות ביותר של החברה, או )

 רעון.  יבאירוע חדלות פ

 

עם   2021ביוני    20ביום   . ד בהסכם  המיזוג"(    –)להלן      גו.די.אם  התקשרה החברה  על  "הסכם 

להתקיימותופי ובכפוף  ההסכם  נשוא  העסקה  השלמת  המתלים  במועד  תרכוש ,  התנאים 

מניות  החברהמניות  את  גו.די.אם   מבעלי  ישיר  באופן  לאחר החברה,  מיד  תהוונה  אשר   ,

וחמישה העסקה שבעים  של  (  75%)  אחוזים  השלמת  והנפרע  המניות המונפק    החברהמהון 

, אשר מיד החברה לבעלי מניות    גו.די.אם)בדילול מלא( וזאת כנגד הקצאת מניות רגילות של  

תהוונה לאחר   העסקה  )   השלמת  אחוזים  וחמישה  של   (65%שישים  והנפרע  המונפק  מההון 

כך  גו.די.אםכפוף להתקיימות אבני דרך שנקבעו בהסכם יוקצו מניות נוספות של  ב גו.די.אם.  

אשר תהוונה   גו.די.אםיוקצו מניות רגילות של    הכלשככל שהמניות הנוספות ימומשו, בסך  

של    75% והנפרע  המונפק  המניות  התחייבות גו.די.אםמהון  העסקה.  השלמת  לאחר  מיד   ,

הצדדים להשלמת העסקה כפופה ומותנית בתנאים המתלים הקבועים בהסכם, ובנוסף בכך 

על שיבוצעו  הנאותות  בדיקות  למשנה-שתוצאות  )האחד  הצדדים  לשביעות תהיינה  (  וידי 

 .רצונם

 :להלןעיקריו של ההסכם יתוארו בתמצית 
 
להסכם   .1 ל  –הצדדים  מניות    גו.די.אםבנוסף  בעלי  שהצהירו שהם    של החברהוהחברה, 

הינם צד להסכם, ובהם מר    החברההמניות המונפק והנפרע של    מהון  83%  -מחזיקים בכ

 אשר יצטרף  החברהוכן כל בעל מניות נוסף של ,להלן(  7לפרטים ראו סעיף ) וןיניב חבר
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 "(. החברה מניות בעלי"להלן:  ) ויחתום על ההסכם עד למועד ההשלמה

כאמור, במועד ההשלמה )ובכפוף למילוי כל התנאים המתלים הקבועים    –מתווה העסקה   .2

מניות    גו.די.אםתרכוש    ,בהסכם( ישיר מבעלי מניות  החברהאת  , אשר החברה, באופן 

( מהון המניות המונפק והנפרע 75%שבעים וחמישה )    השלמת העסקהתהוונה מיד לאחר  

מניות  החברהשל   כנגד הקצאת  וזאת  מניות   )בדילול מלא(,  לבעלי  של החברה  רגילות 

 גו.די.אםוהנפרע של  מההון המונפק 65%, אשר מיד לאחר השלמת העסקה יהוו החברה

 (.)ללא תמורה במזומן

 

מניות   בגין  מהתמורה  כחלק  מניות  החברהבנוסף,  לבעלי  יוקצו  להקצאת   החברה,  זכויות 

, בכפוף לעמידה באבני הדרך המפורטות להלן, ללא תמורה נוספת, גו.די.אם  מניות נוספות של

 : ובהתאם ובכפוף לתנאים שפורטו בהסכם, כדלהלן

ה בתקופה שממועד חתימת ההסכם ועד לחלוף החברככל שהיקף המכירות המצטבר של   .א

לפחות  ממועד    חודשים  18 על  יעמוד  ימכרו   500ההשלמה  אשר  קורקינטים  יחידות 

, גו.די.אם בהתאם לאישור שיתקבל מאת רו"ח המבקר של  ,בתנאים כאלו אשר מכירתם

ל דולר  גו.די.אםתניב  מיליון  על  העולה  מניות    גו.די.אםארה"ב,    הכנסה  לבעלי  תקצה 

 5%כזו שתקנה להם    ותבכמ  גו.די.אם, בחלוקה ביניהם, מניות רגילות נוספות של  החברה

 ת העסקה.)בדילול מלא( מיד לאחר השלמ גו.די.אםמהון המניות המונפק של 

)ובלבד שמועד תחילתם לא יהיה מוקדם    החברהככל שהיקף ההכנסות המצטברות של   .ב

השלמת לאחר    ממועד  יהיה  לא  סופי  ומועד  ינבעו    31.12.2026העסקה  ושההכנסות 

על  החברהמפעילות   יעמוד  המכירות   5(  והיקף  ככל  לחלופין,  או  ארה"ב,  דולר  מיליון 

תקצה לבעלי   גו.די.אםאופנועים פרי פיתוחה,    50יעמוד על סך של    החברההמצטבר של  

בכמות כזו    גו.די.אםנוספות של    ראטה, מניות רגילות-, בחלוקה ביניהם פרוהחברהמניות  

)בדילול מלא( מיד לאחר השלמת   גו.די.אםמהון המניות המונפק של    5%שתקנה להם  

 . העסקה

ערב השלמת   החברהכל אחד מבין בעלי מניות    -החברה  אופציה לרכישת יתרת מניות   . ג

שבבעלותו  החברה  אופציה לרכישת כל הון המניות המונפק של  גו.די.אם  העסקה יעניק ל

השלמתה במסגרת  עבר  לא  מניות  גו.די.אםל  ואשר  קרי  במועד   החברה,  תהוונה,  אשר 

)בדילול מלא( במחיר מימוש    החברה  מהון המניות של  25%ועד    22%ההשלמה לא פחות מ  

, קרי,    25%-ה)למלוא    מיליון דולר לאופציות  50  -לכל כתב אופציה המשקף שווי עד ל

תחזיק   ,גו.די.אםשככל שתמומש האופציה על ידי  מיליון דולר( כך    200של    החברהשווי  

ומזכויות ההצבעה   החברהמהונה המונפק של    100%ועד    97%  -בלא פחות מ  גו.די.אם

)  45בדילול מלא בתמורה בסך כולל שבין  חברה  ב  50  -( לעד ל 90%מיליון דולר ארה"ב 

ניתנת למימוש על ידה בכל עת    גו.די.אםהאופציה ל (.100%)  מיליון דולר ארה"ב תהא 

 ד השלמת העסקה ותפקע בתום התקופה האמורה.חודשים ממוע 15בתקופה של 
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 התנאים המתלים .3

התחייבויות הצדדים להשלים את העסקה כפופות להתקיימות תנאים מתלים, עד ליום 

 , ובהם תנאים שעיקרם יתואר בתמצית להלן: 2021 בדצמבר 31

הודעת הצדדים על השלמת בדיקות נאותות של הצדדים, האחד למשנהו, לשביעות  .א

  גו.די.אםעל השלמת בדיקות הנאותות אשר תערוך  גו.די.אםהודעת  רצונם כאשר

 גו.די.אם  תגיש ל  החברהימי עסקים לאחר ש  14לשביעות רצונה תימסר בתוך    חברהל

כהגדרתו להלן )ובהם מתאר    ,כל המסמכים הנדרשים לצורך דוח זימון האסיפה  את

 ; (כספיים ודוחות

)בדילול מלא(   החברהמהון מניות    97%  -אשר יחזיקו בלא פחות מ  החברהבעלי מניות   .ב

הון המניות  אופציה בלתי חוזרת לרכישת כל גו.די.אםערב השלמת העסקה, יעניקו ל

 . עלותם לאחר השלמת העסקהשיוותר בב של החברה המונפק

אורגני   . ג אורגני    החברהאישור  בה;   גו.די.אםואישור  הכרוכות  ולעסקאות  לעסקה 

 גו.די.אם העסקה כפופה, בין היתר, לאישור אסיפת בעלי מניות    לעניין זה יובהר, כי

)הצעה פרטית של    פי תקנות ניירות ערך  אשר תזומן כנדרש על פי דין ובכלל זה על

כאשר במסגרת  "(  פרטית  הצעה  תקנות)"  2000  –תש"ס    בחברה רשומה(ניירות ערך  

פי    כנדרש עלהחברה  דוח זימון האסיפה האמורה יצורפו מתאר ודוחות כספיים של  

 "(; האסיפהזימון  דוחתקנות הצעה פרטית )"

מניות   .ד בעלי  של  רצונם  לשביעות  בנוסח  מס  רולינג  כתבי    החברהקבלת  ומחזיקי 

 החברה;  האופציה של 

לרישומן למסחר "(,  הבורסה)"  אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בלת  ק .ה

מניות   לבעלי  המוקצות  המניות  ממימוש  החברהשל  שינבעו  המניות  הזכויות    ושל 

 לבעלי מניות החברה; 

צדדים שלישיים    פי הדין וכן אישורי- כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים על  קבלת .ו

בחברה   השליטה  קבלת די.אםולגו. לשינוי  וכן  נדרשים,  שאלה  וככל  העניין  לפי   ,

פי כל -הסכמתו של כל צד שלישי אשר אישורו ו/או הסכמתו נדרשים על  אישורו ו/או

 של העסקה;   דין ו/או הסכם לשם השלמתה

של    לחברהממעריך שווי בלי תלוי, אשר תנקוב שווי    החברהקבלת הערכת שווי של   .ז

 ; ש"חמיליון  100 לפחות

 שווה ו/או עולה על סך   החברהאישור כי ערב השלמת העסקה ההון העצמי של    קבלת .ח

 ; ש"חמיליון  8של 

על   שווה ו/או עולה  גו.די.אםאישור כי ערב השלמת העסקה ההון העצמי של    קבלת .ט

מיליון ש"ח    -8שווה או גבוה מ    גו.די.אםוכי סך המזומן בקופת    ש"חמיליון    8סך של  

העסק להוצאות  )בנוסף  על )נטו(  מהצדדים-ה שישולמו  כל אחד  שתושלם  ידי  ככל   ,

 העסקה(. 

 

בכפוף    2021בדצמבר    31אם לא יתקיימו כל התנאים המתלים הקבועים בהסכם, עד ליום  

הצדדים התנאים    לזכות  להתקיימות  האחרון  המועד  הארכת  על  במשותף,  להסכים, 

מהצדדים תהא טענה  "(, יפקע תוקפו של ההסכם מבלי שלמי  הנדחה   המועדהמתלים )"

 בקשר עם כך. כלפי משנהו
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העסקה .1 השלמת  במועד  במעמד -  פעולות  שתבוצענה  פעולות  נקבעו  ההסכם  פי  על 

העסקה ש  השלמת  הכללית  האסיפה  אישור  במסגרת  כי  יצוין  גו.די.אם כאשר  ל 

בהסכם ההתקשרות  אישור  לצורך  החלפת וביצ  שתזומן  גם  תאושר  העסקה,  וע 

הדירקטורים    , למעטהחברה בדירקטוריון אשר יומלץ על ידי    גו.די.אםדירקטוריון  

של   במסגרת  גו.די.אם החיצוניים  כי  יובהר,  ההשלמה.  במועד  לתוקפה  שתיכנס   ,

הממוזגת    שגו.די.אםבנוגע לכך    וודאות  כל  איןידי הצדדים כי  - הוסכם על  ההסכם

ניירות הערך של  התעמוד בתנאים ל ברשימה הראשית של  למסחר    גו.די.אםחזרת 

 , וכי הדבר לא מהווה תנאי להשלמת העסקה.הבורסה

בהתאם להסכם, הצדדים התחייבו לשפות האחד את   -ת לשיפויוהתחייבויות הדדי .2

ייג  500,000כולל ומצטבר של    השני, עד לסכום נזק אשר  בגין הפסד או  מרו ש"ח, 

של הצד המפר המפורטים בהסכם, מטעה או    כתוצאה: )א( מהיות אילו מהמצגים

)ב( באופן מהותי;  לא שלם  או  לא מדויק  או  נכון  הצד   בלתי  מהפרת התחייבויות 

קודמת   המפר מכוח ההסכם; )ג( תביעות שיוגשו ו/או הוגשו כנגד הצד המפר שעילתן

ד המפר ו/או עובדי הצד המפר. למועד ההשלמה, לרבות טענות של בעלי מניות הצ

הנפגע   פי- על לצד  המפר  הצד  של  מניות  הקצאת  של  יוענק בדרך  ההסכם, השיפוי 

 הכלכלי שנגרם לצד הנפגע.  בכמות שתנטרל את הנזק

במהלך התקופה שממועד חתימת ההסכם ועד למועד   –  התנהלות בתקופת הביניים .3

)או העסקה  הת  השלמת  על  שונות  הוראות  יחולו  ובכללן  ביטולה(  הצדדים,  נהלות 

רשאית לגייס הון בתמורה לניירות   החברה  נקבעו מגבלות שונות, כאשר הוסכם כי

במסגרת   החברהמניות  ערך עד למועד פרסום דוח זימון האסיפה, בכפוף לכך ששווי

 י הכסף(.נ)לפ ש"חמיליון  100-מכל גיוס הון כאמור לא יהא נמוך 

 3,212-סך של כב, החברה גייסה הון בהקצאה פרטית  2021פברואר  חודשים ינואר והבמהלך   .ה

כ של  בסך  הנפקה  הוצאות  )בניכוי  נטו  ש"ח,  והנפיקה    38-אלפי  ש"ח(  מניות   43,720אלפי 

עידו חברון, אח של מר יניב חברון, השתתף בהנפקה זו בסך של    .ש"ח כ"א  0.001רגילות בנות  

 ש"ח. אלפי  25

אושר באסיפה הכללית של החברה לאחר אישור דירקטוריון החברה     2021בספטמבר     13ביום   .ו 

  תוש"ח ברוטו בגין עמידאלפי    250על הענקת בונוס למר יצחק קלדרון, מנכ"ל החברה, בסך של  

והשלמת  גלגלי  )אבני דרך( של השלמת אב טיפוס אופרטיבי של הקורקינט הארבע  ביעדים 

  .אופנוע הארבע גלגליקונספט העיצוב הראשוני של ה 

לני"ע    התקשרה, החברה  2021בספטמבר    6  ביום . ז בבורסה  נסחר  אשר  מוביל  סיני  יצרן  עם 

 החברה   של  הייצור  דרישות  כלל  את  לספק  עתיד  הסיני  היצרן,  החברה  להערכת'ן.   בשנג

  המרכיבים   את,  היתר  בין,  כולל  ההתקשרות  הסכם.  שלה  האסטרטגית  לתוכנית  בהתאם

 בתקנים   עמידה  על  היצרן  של  אחריות , )ב(  בייצור  פגימות  על  היצרן   של  אחריות: )א(  הבאים

)ג(  ובינלאומיים  סינים )ד(  היצרן  באתר  מפקח  להציב  החברה  של  זכות,   בכל   מלאה  בעלות, 

 בכל   החברה  של  בעלות  וכן,  הכלים  יצירת  עם  בקשר   יפתח  שהיצרן  ייצור  ותהליך  רוחני  קניין

  מה ,  עת  בכל  ממקומם  הייצור  תבניות  את  להעביר  המפורשת  הזכות  עם  יחד  הייצור  תבניות

 . בכך תרצה והחברה במידת בעתיד אחר ליצרן מעבר על שיקל
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  בספטמבר 30סקי התאגיד לתקופה שהסתיימה ביום מצב עעל  הדירקטוריון דוח 
2021   

על מצב ענייני החברה    "(, מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריוןהחברה"להלן:  )  מיה דיינמיקס בע"מדירקטוריון  

)להלן:    2021  בספטמבר  30ביום  שהסתיימו  חודשים  ושלושה    תשעהשל  לתקופות  והתוצאות הכספיות שלה  

  ,"(תקנות הדוחות)" 1970- תש"ל הידיים(, י, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומ "(תקופת הדוח"

 . ובהנחה שבפני הקורא מצויים דוח העסקה והמתאר )כהגדרתם להלן(

. השקעות בע"מ בקשר עם עסקת החלפת המניות עם החברה,  ידי של חברת גו.די.אםידיווח מ   –"  דוח העסקה"

 שדוח דירקטוריון זה מצורף כנספח לו.  

בה(,    –"  המתאר" שליטה  בעל  לבין  חברה  בין  )עסקה  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  החברה  פעילות  מתאר 

 .  2000-תש"סה ותקנות ניירות ערך )הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה(,   2001-התשס"א

 

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה  –א'   חלק

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה  – כללי .1

תחת השם  כחברה פרטית מוגבלת במניות    , 2020חודש אוגוסט  החברה הוקמה והתאגדה בישראל ב .1.1

שינתה את שמה ל"מיה דיינמיקס בע"מ" במסגרת    2021בע"מ", ובחודש מרץ   "אג'ילה מוטור קומפני

   תהליך מיתוג שביצעה החברה עבור פעילותה. 

נכון למועד המתאר, החברה עוסקת במחקר ופיתוח של טכנולוגיה של כלי תחבורה חשמליים זעירים  

תרונות המצויים ברכבים  גלגליים לצד הי-המשלבים את יתרונות הגודל והדינמיות של כלי תחבורה דו

גלגלים לרבות יתרונות של אחיזה בקרקע/כביש במגוון תנאי משטח כגון שטח רטוב, חולי,    4בעלי  

( המאפשרת מהלך מתלה משופר )מערכת  TILTאבנים ושטח אתגרי וזאת באמצעות מערכת הטייה )

מורות יעיל יותר  המתמודדת עם שיפועי צד תוך שמירה על בסיס הרכב במצב מאוזן( עם שיכוך מה

ושמירה על יציבות, בלימה וחלוקת עומסים טובה יותר. העקרונות המובילים בפיתוח הטכנולוגיה  

 והחדשנות בחברה הם שיפור הבטיחות וההנגשה לרוכב או הנהג המתחיל והמנוסה כאחד. 

יחיד   .1.2 פעילות  תחום  האחרונות.  מוביליות-המיקרו  –לחברה  בשנים  מואץ  באופן  מתפתח  אשר   ,

הטכנולוגיה אותה מפתחת החברה נועדה לשמש פלטפורמה ובסיס לכלי תחבורה זעירים חשמליים  

ובעתיד   אופנועים,  קורקינטים,  זה  ובכלל  דו  -שונים  פיתוח  -רכבים  של  היעד  שוקי  מושביים. 

ענפי   בעיר,  ושיתופי  פרטי  ניוד  היתר,  בין  לכלול,  ועשויים  מגוונים,  הם   & Securityהטכנולוגיה 

Military.חקלאות, לוגיסטיקה, שילוח עירוני, תיירות ועוד , 

"( בעסקה להחלפת  גו.די.אם., התקשרו החברה וגו.די.אם. השקעות בע"מ )להלן: "2021ביוני    20ביום   .1.3

)כהגדרתם בדוח  החברה  את מניות החברה, באופן ישיר מבעלי מניות    מניות במסגרה תרכוש גו.די.אם.

מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )בדילול    75%ת העסקה העסקה(, אשר תהוונה לאחר השלמ

השלמת   לאחר  אשר  החברה,  מניות  לבעלי  גו.די.אם.  של  רגילות  מניות  הקצאת  כנגד  וזאת  מלא( 

 מההון המונפק והנפרע של גו.די.אם., והכל כמפורט בדוח העסקה.   65%העסקה תהוונה  
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 פעילות החברה( על COVID- 19השפעת נגיף הקורונה )  .2

 במתאר. 9.1לפרטים על אודות השלכות משבר הקורונה על פעילות החברה, ראו סעיף  

 

   המצב הכספי .3

ש יוצגבטבלה  הכספיים  ו להלן  לדוחות  בהתאם  הכספי  המצב  על  הדוח  לשינויים    וההסברים   ,סעיפי 

 (: ש"ח)באלפי העיקריים שחלו בהם 

 הדירקטוריוןהסברי  2020בדצמבר  31 2021 בספטמבר 30 

 נכסים שוטפים 
מזומנים ושווי 

 מזומנים

198 1,018 

המזומנים   הקיטון ביתרת  נטו 
ליום   החברה  של   30והפיקדונות 

ליום    2021  בספטמבר   31בהשוואה 
אלפי ש"ח   820בסך של כ    2020בדצמבר  

הנפקת  בגין  מתמורה  בעיקרו  נובע 
אלפי ש"ח בניכוי   3,237מניות בסך של  

ורכישת  בתקופה  שנצברו  הפסדים 
 רכוש קבוע.  

נכון למועד הדוח המזומנים של החברה  
ובפיקדונות  במזומן  מוחזקים 

 . בחשבונות הבנק של החברה

מזומנים מוגבלים 
 במשיכה 

129 79 

ביתרת   מוגבלים  מזומנים  הגידול 
בספטמבר    30של החברה ליום    במשיכה

  2020בדצמבר    31בהשוואה ליום    2021
כ   של  נובע   50בסך  ש"ח  מגידול    אלפי 

 .   לטובת אשראימוגבלים  תבפיקדונו

חייבים ויתרות 
 חובה 

276 166 

החברה   של  החייבים  ביתרת  הגידול 
בהשוואה ליום   2021  בספטמבר  30ליום  

אלפי    110בסך של כ    2020בדצמבר    31
מס   ביתרת  מגידול  בעיקרו  נובע  ש"ח 

 ערך מוסף לקבל.   
 נכסים לא שוטפים 

 121 1,866 רכוש קבוע, נטו

של   הקבוע  הרכוש  ביתרת  נטו  הגידול 
ליום    2021  בספטמבר  30החברה 
ליום   בסך   2020בדצמבר    31בהשוואה 

מגידול בסך  אלפי ש"ח נובע    1,745של כ  
כ   קבוע   825של  ברכוש  ש"ח  אלפי 

שיפורים   הוצאות  בעיקרם  הכוללים 
כ   של  בסך  גידול  ובנוסף   948במושכר 

אלפי ש"ח המיוחס לזכות שימוש בגין 
החברה  משרדי  של  חכירה  חוזה 

בביאור  פכמ הכספיים   3ורט  לדוחות 
 . 2021 בספטמבר 30ליום 

  1,384 2,469 סה"כ נכסים 

 התחייבויות שוטפות
שוטפות של  חלויות 

התחייבות בגין 
 חכירה

256  - 

ת של ות שוטפיוהגידול נטו ביתרת חלו
התחייבות בגין חכירה של החברה 

בהשוואה  2021 בספטמבר 30ליום 
לסך   ם הסתכ 2020בדצמבר  31ליום 
 3אלפי ש"ח כמפורט בביאור  256של כ 

  בספטמבר 30לדוחות הכספיים ליום 
2021 . 

ספקים ונותני 
 76 177 שירותים

הגידול נטו ביתרת ספקים ונותני 
לסך של הסתכם שירותים של החברה 

 אלפי ש"ח.  101
 זכאים ויתרות זכות 

857 499 

של החברה  הזכאיםהגידול ביתרת 
בהשוואה  2021בספטמבר  30ליום 
 358בסך של כ  2020בדצמבר  31ליום 

 מהתחייבותאלפי ש"ח נובע בעיקרו 
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אלפי ש"ח בגין הסכם  250סך ב
ג' לדוחות  6השקעה כמתואר בביאור 

 .   2021בספטמבר  30הכספיים ליום 
 התחייבויות לא שוטפות

התחייבות בגין 
 -  784 חכירה

תרת ההתחייבות בגין הגידול נטו בי
  30חכירה לזמן ארוך של החברה ליום 

 31בהשוואה ליום  2021 בספטמבר
 784לסך של כ  םהסתכ 2020בדצמבר 

לדוחות  3אלפי ש"ח כמפורט בביאור 
 . 2021 בספטמבר 30הכספיים ליום 

  575 2,074 סה"כ התחייבויות

 הון עצמי

 809 395 סה"כ הון

  30בהון נטו של החברה ליום  הקיטון
 31בהשוואה ליום  2021 בספטמבר

הסתכם לסך של של כ  2020בדצמבר 
מתמורה  ע בעיקרנובאלפי ש"ח  414

 ,2373בגין הנפקת המניות בסך של כ  
בתקופה אלפי ש"ח בניכוי ההפסדים 

חודשים שהסתיימה ביום  תשעהשל 
  3,626בסך של כ  2021 בספטמבר 30

. אלפי ש"ח  
 

בהתאם לדוחות  או הפסד והפסד כולל אחר  הרווח  סעיפי הדוח על    ולהלן יוצג בטבלה ש  תוצאות הפעילות .4

 :ש"ח()באלפי לשינויים העיקריים שחלו בהם  וההסברים ,הכספיים

 

 סעיף 

לתקופה של 
 תשעה

חודשים  
שהסתיימה  

  30 ביום
 בספטמבר

2021 

לתקופה  
  24שמיום 

באוגוסט 
)יום   2020

הקמת  
ועד   (החברה
  31ליום 

בדצמבר  
2020 

 הסברי הדירקטוריון

הוצאות מחקר  
 ופיתוח 

2,076 

 
 
 

275 

הגידול בהוצאות מחקר ופיתוח של החברה בתקופה של  
 2021 בספטמבר 30ביום  שהסתיימה חודשים  תשעה

)יום הקמת  2020באוגוסט  24בהשוואה לתקופה שמיום 
הסתכם לסך של כ  2020בדצמבר  31( ועד ליום  החברה

אלפי ש"ח ונבע בעיקר מגידול בהוצאות שכר ונלוות   1,801
גידול בהוצאות פחת בסך של כ   אלפי ש"ח  652בסך של כ 

אלפי ש"ח המיוחסות   949וגידול בסך  של אלפי ש"ח  200
 להוצאות מחקר ופיתוח אחרות.

 מכירההוצאות 
 ושיווק

188 

 
 - 

של החברה בתקופה של   ושיווק מכירההגידול בהוצאות 
 2021 בספטמבר 30חודשים שהסתיימה ביום   תשעה

)יום הקמת  2020באוגוסט  24בהשוואה לתקופה שמיום 
ול נבע בעיקר מגיד 2020בדצמבר  31החברה( ועד ליום  

 .   המיוחסות למכירה ושיווק בהוצאות שכר ונלוות
הוצאות הנהלה  

 וכלליות 

1,314 

 
 
 
625 

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות של החברה בתקופה של 
 2021 בספטמבר 30ביום  שהסתיימה חודשים  תשעה

)יום הקמת  2020באוגוסט  24בהשוואה לתקופה שמיום 
  689הסתכם לסך של כ  2020בדצמבר  31( ועד ליום  החברה

 339אלפי ש"ח ונבע מגידול בהוצאות שכר ונלוות בסך של כ 
₪, גידול בשירותים מקצועיים והוצאות פרסום  אלפי 

וגידול בסך של  אלפי ש"ח 222וקידום מכירות בסך שך כ 
   . אלפי ₪ שמיוחסות להוצאות הנהלה וכלליות אחרות  128

מפעולות  הפסד 
 3,578 רגילות

 
900 

אלפי ש"ח   2,678הגידול בהפסד התפעולי הסתכם לסך של 
ונבע מהוצאות המחקר ופיתוח והוצאות הנהלה וכלליות  

 שתוארו לעיל. 
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 הוצאות מימון
48 

 
3  

 הפסד לתקופה 
3,626 

 
903  

   נזילות .5

 סעיף 

לתקופה  
 תשעהשל 

חודשים  
שהסתיימה  

  30ביום 
 בספטמבר

2021 

לתקופה  
  24שמיום 

באוגוסט 
)יום   2020

הקמת  
החברה( ועד  

  31ליום 
בדצמבר  

2020 

 הסברי הדירקטוריון

תזרימי המזומנים  
ששימשו לפעילות 

 שוטפת
2,934 

 
 
489 

המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת  מיתזריבהגידול 
  מגידול אלפי ש"ח ונבעו בעיקר 2,445לסך של  םהסתכ

בהוצאות פחת   מהפסדי החברה בתקופה בניכוי עליה 
 ש"ח. אלפי  289בסך 

תזרימי המזומנים  
ששימשו לפעילות 

 השקעה
933 

 
204 

המזומנים ששימשו לפעילות השקעה  הגידול בתזרימי 
את עלות בעיקר אלפי ש"ח וכללו  729הסתכמו לסך של 

 רכישות רכוש קבוע במזומן. 

מזומנים  ה מיתזרי
 3,047 מפעילות מימון

 
1,711 

לסך   םהמזומנים מפעילות מימון הסתכ הגידול בתזרימי 
תמורה  את הגידול באלפי ש"ח וכלל בעיקר  1,336של 

 .בתקופהבגין הנפקת מניות 
 

 מקורות מימון  .6

בתקופת הדוח, החברה מימנה את פעילותה באמצעות גיוסי הון בסבבי הנפקות פרטיות של מניות החברה.  

  בספטמבר   30ליום  נכון למועד דוח זה, החברה לא פנתה לקבל מענקי מחקר ופיתוח לצורך מימון פעילותה.  

  תשעהתקופה בת  ל  ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת  ש"חלפי  א   4,529לחברה יתרת הפסד של    2021

 .  ש"ח אלפי 934,2שהסתיימה באותו יום בסך חודשים 

, אשר השלמתן אינן בשליטת החברה, כוללות גיוסי חוב או גיוסי  המימון פעילותהמשך  ל  חברה תוכניות ה

  עד הגעה לשלב מכירות ויצירת תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. הון נוספים

 

   התמציתיים ביניים על הדוחות הכספיים בדוח הסקירהנושאים אליהם הפנה רואה החשבון המבקר  .7

  ג' 1  אורי , לאמור בבמסקנתורואה החשבון המבקר הפנה את תשומת הלב, מבלי לסייג את  בדוח הסקירה  

הכספיים   ביניים  לדוחותיה  החברה  התמציתיים  של    2021  בספטמבר  30ליום  של  קיומה  המשך  בדבר 

 החברה כ"עסק חי".   

 

 ממשל תאגידי  היבטי -ב'   חלק

 גילוי אודות רואה החשבון המבקר של החברה  .8

 .  2020בדצמבר  31לחלק השני לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  9ראו סעיף 
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 סי של התאגיד ננהוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפי - ג'  חלק

 אירועים מהותיים בפעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריו .9

  בספטמבר 30לדוחות הכספיים ליום    6במהלך תקופת הדוח ראו ביאור מהותיים לפרטים בדבר אירועים 

2021 . 

                                                                                                                           

 

                                                      

 

 

 

 

 

   2021 בדצמבר 7 תאריך:

 איציק קלדרון  

 יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 
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