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 תיאור עסקי החברה  –פרק א 

  רות ערך, תיאור עסקי החברה בדוח תקופתי זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניי 

"   1968-ח " תשכ תחזיות,  ערך   ניירות   חוק )להלן:  הכולל  מידע  הוא  עתיד  פני  צופה  מידע   .)"

התממשותם   אשר  עתידיים,  לאירועים  המתייחסים  ואומדנים  ואינה    אינה הערכות  ודאית 

הדוח, וכולל    למועד מידע הקיים בחברה  ה עתיד מבוסס על  פני  בשליטת החברה. מידע צופה  

הדוח. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות    למועד ון  נכ   ה וונות של הערכות של החברה או כ 

מושפעת,    ן באופן מהותי מהתוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה הואיל והתממשות 

, לרבות גורמי  בין היתר, מגורמים אשר אינם בשליטת החברה ואשר לא ניתן להעריכם מראש 

החברה  בפעילות  ניתן  הסיכון  מסוימים  במקרים  קט .  מי ם  י ע לזהות  פני  המכילים  צופה  דע 

על   החברה",  ידי  עתיד  "בכוונת  מעריכה",  "החברה  החברה",  "להערכת  כגון:  מילים  הופעת 

יופיע גם בניסוחים   זה  ייתכן כי מידע  וביטויים דומים, אך  "החברה צופה", "החברה מצפה" 

אינה  ה  ר ב והח  הדוח  למועד צופה פני עתיד המופיע בדוח זה מתייחס אך ורק ה אחרים. המידע 

למעט כמתחייב על פי    , זה ככל שמידע נוסף יגיע לידיעתה ידע  או לשנות מ \ ייבת לעדכן ו מתח 

 דין. 

 

 תיאור ההתפתחות הכללית של החברה  .1

 פעילות החברה והתפתחות עסקיה 1.1

בע"מ    קפיטל  ונצ'ר  "קסניה  ביום    "( החברה)להלן:  בישראל   2006במרץ    22התאגדה 

מוגבלת   פרטית  התשנ"ט לחוק    תאםהב   במניותכחברה  ק חו "  :)להלן  1999-החברות 

ביום    "(החברות בע"מ.  טכנולוגיות  קסניה  את   2006באפריל    6בשם  החברה  שינתה 

פרסמה החברה תשקיף על פיו נרשמו מניות   2006בנובמבר    7שמה לשמה הנוכחי. ביום  

)להלןלראשונה  החברה   בע"מ  אביב  בתל  ערך  לניירות  בבורסה   "(. סהורהב"  :למסחר 

השלמתבעקב לח  ות  החברה  הפכה  זו  בחוק ברה  הנפקה  זה  מונח  כמשמעות  ציבורית 

 החברות.  

ומחזיקה    משקיעה  ידע   ובעקיפין  ןבמישריהחברה  עתירות  חברות  של  בפורטפוליו 

 ( הטכנולוגיה  שנות    , (ICTבתחומי  לאורך  השקיעה  בהן  והפראמה,  הרפואי  המכשור 

 חברותשך )להלן: "( והשקעות המ)סיד  מוקדמיםפעילותה, השקעות ראשונות בשלבים  

הינה  מ  (."הפורטפוליו החברה,  של  המרכזית  של טרתה  מוצלח  למימוש  להביא 

באמצעות    ,השקעותיה או  לציבור(  הנפקה  או  )מכירה  אקזיט  ביצוע  באמצעות  אם 

חבר   והרחבתפיתוח   וו עסקי  הפורטפוליו  וכןערכןהשבחת  ת  חדשות   ,,  השקעות  לבצע 

וב  להלן(  ותפות השאמצעות  בעצמה  פוטנציאל  ,)כהגדרתה  בעלות  ומים בתח  בחברות 

 . עתירי ידע, לפתח אותן ולהביא אותן לכדי מימוש מוצלח 

הפורטפוליו   לחברות  מעניקה  החברה  פיננסיים,  למשאבים  בנוסף  כך,  לצורך 

טק -כלים ומשאבים הדרושים להן על מנת להתפתח ולהפוך לחברות היישבהחזקתה  

השאמצליחות.   החברהניק עמ   ,רבין  לחברות    השותפות,באמצעות  לרבות  ,  ה 

 הוליים, שירותי פיתוח עסקי, ניהול כספים ועוד.כלים ומשאבים ניטפוליו הפור
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 וי אל אקסשותפות הכללית  באמצעות ה  מפעילה החברה,  ,2013באפריל    1החל מיום  

(VLX) (השותפותלהלן: "לעיל ו)", בה  ת יוזכו מה 50% נכון למועד פרסום דוח זה,  אשר

החברה  חזקות מו ידי  ידי  קות  מוחזבה    מהזכויות  35%,  על   Centaurus Ventureעל 

Limited"( בחברה  השליטה  בעלת  ו  סנטורוס,  ע"י    15%  –"(,  מוחזקות  מהזכויות 

ירושלים לפיתוח  טכנולוגית  ,הרשות  של    חממה  החממות  תוכנית  רשות במסגרת 

)לשעבר   הראשיהחדשנות  )להלן:המדען  "הלןול   "תונשדהח  רשות"  (  ", החממה : 

הוראת    ,(בהתאמה התחת  מס' מסלול  בסעי3  טבה  כמפורט  תקופת  .  להלן  3.2.1ף  , 

ביום   מסתיימת  הטכנולוגית  החממה  להפעלת  השותפות  של     .2022במרץ    31הזיכיון 

ים פרויקטהקליטת  וטכנולוגיים  של פרויקטים    ומיון  הקיד ב  איתור,ב  תקסוע  הממחה

ות השותפות אותם פרויקטים באמצע  בהון המניות של  עההשק וך  , תחממהלים  חר נבה

           חברה.  האו באמצעות /ו

    .לדוחות הכספיים 14ביאור   ושותפות רא ה תמצית עיקרי הסכםלפירוט אודות 

   ן.להל 3.2.1סעיף  וא רתפות השושל  בנוגע לתנאי הסכם הזיכיון  להרחבה

   להלן. 3.1.1  סעיף ודיניות ההשקעה של החברה רא אודות מלפרטים 

 ולאחריה   2020שנת  ב משמעותיים אירועים 

הח  2020יוני    דשחוב אשר  בע"מ,  פוליפיד  בהשלימה  מחזיקה  יות  מנ  739,427  -ברה 

בשלה  רגילות לציבור  ראשונה  הנפקה  הור ב,  נוספים,   לפרטים  .בארה"ב  נאסד"קסת 

כן,  לה  9.2.2ף  עיס  ואר , פידיול בפהחברה    זקותיה שללפרטים אודות שווי הח לן. כמו 

 לדוחות הכספיים.  6ביאור  אור

 

, "(מדיטייט )להלן: "  ע"מלמדיטייט ב  חברת אולימפוסהודיעה    2021  בפברואר  26ביום  

ב מחזיקה  החברה  המונ  14.14%  -אשר  שנ  פק,מהונה  האופציה  מימוש  לה על  יתנה 

 מדיטייט.   לרכישת מלוא הון המניות של

בי להתקבל  שצפויה  החברה  התמורה  מ די  האמורהאופצי   שימובגין  חברת ה  ע"י  ה 

של  נה  היס  אולימפו ארה"במיליו  34  -כבסך  דולר  כמקובל,   ,ני  להתאמות  כפופה  וזו 

 לרבות בגין חובות של מדיטייט, הוצאות עסקה,  היקף יתרת המזומנים של מדייטייט

 במועד מימוש האופציה וכיוצ"ב. 

להבטחת    10% נאמן  בידי  תופקד  שלמהתמורה  יבהיט  מדיטי  המצגים  תרת סכם. 

בי הת צפויה להתקבל  ח   , בהשלמת העסקה,חברהה   דימורה  עד  זמן של  ודשיים בפרק 

 מיום קבלת ההודעה על מימוש האופציה. 

בתום   ישוחרר  בנאמנות  מהסכום  שליש  ישוחרר חודשים  18שני  הנוסף  והשליש   ,

 .בהסכם ים כאמורבכפוף לעמידת מדיטייט במצגוזאת , חודשים  24מנות בתום מהנא

בינואר   1ליום  ד  ע  (CPT) בטייט קוד שיפוי קבוע בארה"קבל מדית  בוכמו כן, במקרה  

 מיליוני דולר ארה"ב.  3.4 -, תתקבל בידי החברה תמורה נוספת בסך של כ2023

 לדוחות הכספיים. 6ביאור  אור , במדיטייטהחברה   זקותיה שללפרטים אודות שווי הח

 

ש זכויות  הנפקת  השלמת  אודות  הלפרטים  פברואר  חברל  בחודש  ר 2021ה   ביאור   או, 

   לדוחות הכספיים. ג'15
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   תם החזקושיתר .1.1.1

 
 1ובדילול מלא  נכון למועד פרסום הדוח : ]החברה של    בעלות שווי זניח,  אינן , ושהפורטפוליו הפעילותחברות  חזקות החברה בה   אתלהלן תרשים המפרט  

   )בסוגריים([:
  

 

 

 

 

 

 

 
 .ועציםם ויבדי, לעותו יד עתי ות לצורך הענק   וליוהפורטפשנשמרו בחברת אופציות אופציות שהוענקו או ל מימוש כל ה רה, נעשה בהנחה שתיה של החבקו ב הדילול המלא בהחזחישו 1

 הנסחרות בבורסת הנאסד"ק.  דפייות של פולימנ 739,427 –)*( החברה מחזיקה ב 

 טייט בע"מ -מדי
14.14% (14.18%) 

 השותפות 
50.00% 

 אינק. גיימפלי
4.04% (2.89%) 

 בע"מ  דפיפולי
 )*( 

ה נטוורקס  סאגונ
 בע"מ 

4.56% (3.63%) 

 בע"מ  פמד קי
18.16% (16.60%) 

 בע"מ  ביופרוטקט
 6.82%(5.76%)  

 רה החב

7.22% 
(6.57%) 

  אקסימור
 מ בע"

 טיפיסרה מ בע" נרגון 
 בע"מ 

פיקסיז  מ בע" אייסבו
 הדיאגנוסטיק

 בע"מ 

אומניקס  
 "מ בע  קלמדי

1.98%  
(1.79%) 

 

2.74% 
(2.55%) 

17.71% 
(15.41%) 

4.33% 
(2.85%) 

6.45% 
(5.48%) 

  

5.43% 
(5.15%) 

20.76% 
(18.99%) 

18.24% 
(17.00%) 

17.76% 
(15.45%) 

13.31% 
(8.77%) 

14.47% 
(12.28%) 

90.62% 
(71.59%) 

 אודיטקט
 "מ בע

  פארמה יהטרסי
 "מ בע

 
 
 32.80% 

(29.83%) 

0.21% 
(0.20%) 
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    :של החברהת הפעילו ליוהפורטפוחברות על מידע    להלן .1.1.2

 

פת  תקוסטאטוס )ב ום פעילות ח ת הפורטפוליו  תברח  שם
 חממה/בוגרת( 

ילת  מועד תח 
 פעילות

מחזיקים נוספים  
בהון   25%)מעל 

בדילול מלא או 
בזכות למנות  
  –דירקטורים(  
ד  בסמוך למוע

  הדוח 

  נציגות החברה
  בדירקטוריון

חברת 
 הפורטפוליו

   .2031.12ליום נכון  שיעור החזקה 

בהון   א לל מילודב בהצבעה בהון 
 הובהצבע

 ביופרוטקט בע"מ 
רפואי, שתל מתכלה  רשימכ

ה והגנת רקמות בפני  ד להפר
 ה קרינ

 5.76% 6.82% 6.82% - - 2004 בוגרת

 וויו בע"מ-טואינ
מערכת תומכת החלטה לניתוח  

ל  ידע מודיעיני שומיצוי מ
 מסמכים בשפות האיסלאמיות 

 2.07% 1.12% 1.12% 5מתוך  1 ברשמואל  2006 בוגרת

 בע"מ  טייט-ידמ
וגי  רולחום האוהתקן רפואי בת

ר של  בגידול השפי לטיפול
 תהערמוני

 14.18% 14.14% 14.14% 7מתוך  1 - 2007 בוגרת

הפסיקה   2020במהלך שנת  גיימפלי אינק. 
 2.89% 4.04% 4.04% - - 2007 בוגרת ותה גיימפלי את פעיל

 *( ) )*(  )*(  - - 2008 בוגרת ייחודי  רופותנשא ת "מעב ידפוליפ

 Mobile Edge Computing בע"מ  גונה נטוורקסאס

Platform 
 3.63% 4.56% 4.56% -  - 2008 בוגרת

 

 הנסחרות בבורסת הנאסד"ק.   דפייות של פולי מנ 739,427 –החברה מחזיקה ב  )*(
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 תחום פעילות  הפורטפוליו רת חב םש
סטאטוס  
  )בתקופת

 ( חממה/בוגרת

מועד תחילת  
 פעילות

ספים  ים נומחזיק
בהון   25%)מעל 

בדילול מלא או 
בזכות למנות  

  –  דירקטורים(
עד  ך למוובסמ

  הדוח 

נציגות  
  שותפות/החברה

ירקטוריון  בד
חברת 
 ליוהפורטפו

 

 **( )31.12.20ליום שיעור החזקה נכון 
 

בדילול מלא בהון   בהצבעה ון הב
 ובהצבעה

   קיפמד בע"מ
לטיפול בדום  יר מכשפיתוח 

 16.60% 18.16% 18.16% 6מתוך  1 - 2012   בוגרת ימתי נשימה חס

 23.12% 26.62% 26.62% 6מתוך  2 - 2014 בוגרת תרופות  של הה מוש שחרור ע"מ באקסימור 

  תלארי סלופיתוח ליבת רשת  בע"מטוורקס נרגון נ
 יב זאבבר 2014 בוגרת בתצורה קלה

 אייזנשטיין  יפר
 11.05% 11.86% 11.86% )*( 5מתוך  1

  לטיפול תרופה פיתוח  אומניקס בע"מ
 11.62% 13.69% 13.69% 7מתוך  2 - 2015 בוגרת ם חידקים עמידיב

פיתוח תרופה לטיפול   טיפיסרה בע"מ
 21.49% 23.62% 23.62% 2מתוך  1 - 2016 בוגרת במחלות אוטואימוניות 

ר  מאפשרת ייצוטכנולוגיה ה  אייסבו בע"מ
 7.24% 10.99% 10.99% 5מתוך  2 אלעד מור 2016 בוגרת   ותגות מ מקוביות קרח 

יעל  המאפשרת ליטכנולוגיה  מ קיוז בע"
 13.57% 16.21% 16.21% 4ך תומ Oriella, VLX 2 2018 תגרבו תורים 

 אודיטקט בע"מ 
רת  מערכת לניתוח וידאו למט

 11.23% 12.36% 12.36% 4מתוך  1 - 2018 בוגרת התראות בזמן אמת 

ה חדשה לטיפול ופתר פארמה  בע"מ יה טרסי
-םדפנה חייר ד' 2016 ל.ר ןקתיות של העילדות מחלב

 2.78% 2.90% 2.90% - לנגפורד 

דיאגנוסטיק ה  פיקסיז 
 בע"מ

ית  פלטפורמה דיאגנוסט
לטיפולים אימונותרפיים   

 בסרטן
 35.60% 45.31% 45.31% 4 מתוך 3 - 2019 חממה 

   דירקטורים  2זכות למנות  ותפות )*( לש 

 השותפות באותן חברות החזקות עם חלקה של החברה בם ביחד )**( שיעורי ההחזקה בחברות החממה מוצגי
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   :ות שווי זניחושאינן בעל   הפעילות, יוטפול הפור  בחברות של החברה ישירות  השקעות  אודות  פרטים  להלן

 הפורטפוליו  תרבח ם ש

סה"כ השקעות  
בחברת 

  טפוליוורהפ
 1.1.2020מיום 

ועד ליום  
2020.12.31 

עות  סה"כ השק
ת בחבר
וליו  הפורטפ

 1.1.2020ם מיו
 וח ועד הדועד למ

  סה"כ השקעה
ברת מצטברת בח 

הפורטפוליו ליום  
202031.12. 

סה"כ השקעה  
מצטברת  
בחברת 

רטפוליו  הפו
 ח למועד הדו

שווי  
החזקות  
 החברה

רת בח ב
הפורטפוליו  

ום  לי
2031.12. 

שווי  
  החזקות

השותפות  
רת בח ב

הפורטפוליו  
יום  ל

31.12.20 

 2ווי הוגן אופן חישוב ש

 שווי גיוס אחרון  - 3,852 3,662 3,662 - -   בע"מ וטקט ביופר

 82,658 3,319 3,319 - - "מ ט בעטיי -ידמ
ים  שקלול של שני תרחיש -

ציה של  לגבי מימוש האופ
   אולימפוס 

 - - - 9,278 9,278 ( 1,836)*( ) ( 1,836)*( ) גיימפלי אינק. 

 23,535 6,533 6,533 45 45 בע"מ פוליפיד
ת  מחיר מניה בבורס -

   הנאסדק

  עלות הלוואה המירה  - 482 4,780 4,780 173 173 ס בע"מ סאגונה נטוורק 

 ן שווי גיוס אחרו - 3,646 3,365 3,365 1,209 1,209 ד בע"מ  פמקי
 שווי גיוס אחרון  1,971 1,643 456 456 174 174 ע"מ ר באקסימו

 מכפיל מכירות  2,620 393 150 150 - - ורקס בע"מון נט נרגו
 י גיוס אחרון שוו 3,302 1,482 574 574 169 169 אומניקס בע"מ
 ון ס אחרשווי גיו 517 168 113 113 - - אייסבו בע"מ

 אחרון גיוס שווי  1,128 42 91 91 - - מ פארמה בע" יה טרסי
 שווי גיוס אחרון  2,688 215 225 225 - - אודיטקט בע"מ 

 שווי גיוס אחרון  3,335 - -   - - -   בע"מ אגנוסטיקה י פיקסיז ד

 

 )*( החזר השקעה                                

 

 

 
חברה  פחתה מלוא שווי השקעת העילות ומשכך הושאינן פ  חברות החממה  טת בעמודה זו להלן. יובהר, כיולוגיה המפור המתוד   פי  להערכת שווי חיצונית, על ם  קבעו בהתאנ וליו  הפורטפ רות  שווי חב  2

 . מורההא בהן, לא נכללות בהערכת השווי
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ש אודות  נוספים  החברההחזק י  ו ולפרטים  של  בדצמבר   31ום  י לליו  הפורטפו בחברות    ותיה 

זהב  8תקנה    ורא ,  2020 דוח  של  הרבעי  החברה    .לחלק  של  החזקותיה  שווי  אודות  לפרטים 

ליום   שווי  2020מבר  בדצ  31במדיטייט  הערכת  ראו  החבר ,  של  לדוח  א'  כנספח  ה  שצורפה 

ביום   שהסתיימה  ביום  כפי  , 2020 ,ביוני  30לתקופה  החברה  ידי  על  באוגוסט,    31שפורסם 

יה(. יובהר, כי  מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפנ((  2020-01-096609':  אסמכתא מס)  2020

הש הערכת  של  התוקף  ממועד  שחלפה  ליום  בתקופה  ועד  האמורה  ,  2020בדצמבר    31ווי 

אינדיקציות, אשר שינו את הפרמטרים  להערכת החברה, לא התרחש ולא נתקבלו  ו שינויים 

השוו  הערכת  ביצוע  בעת  השווי  מעריך  את  האמורה.  ששימשו  אודלפרי  הודעטים  על  ות  ה 

,  2020  בדצמבר  31ת מלוא הון המניות של מדיטייט שהתקבלה לאחר  מימוש האופציה לרכיש

  לעיל.   1.1סעיף  אור

 פעילות החברה  םוחת 1.2

פורטפוליו ובחברות  ות הבחבר  השקעהו  , מיוןר, בדיקהאיתו  ינוהשל החברה  ם הפעילות  תחו

הן במישרין  החזקותיה,  וש  ומימ  השבחה  ךורלצאלו  רות  ומעורבות בחב  עסקי  פיתוח,  אחרות

באמצעות   בעקיפין  הדוח,  למו  נכון.  השותפותוהן  ככול עד  רובן  הינן,  החברה  ן,  השקעות 

 .מדעי החיים  םבעיקר בתחויה, גלוכנום עתירי טת במיזמיהשקעו

מבצעת  -  החברה  של  ופורטפולי  בחברות  המשך  השקעות 1.2.1 החלטות  החברה  פי  על   ,

החב ב  השקעות   רה,הנהלת  פורטפוליורוחבהמשך  היתר,ת  בין  רמת   ,  פי  על 

מבצעת זמן. בנוסף,  יוסי ההון באותו  שלהן וסביבת גהתפתחותן, הפונטנציאל העסקי  

 שותפות.  חממה במסגרת הלאשר נכנסות   ותברהשקעות ישירות בח ברה הח

א וגיה בתחומים המוזכרים לעיל של במיזמים עתירי טכנולביצוע השקעות אחרות   1.2.2

ה ה  חממהבמסגרת  לעת  בוחנתהחברה    -  המשך  שקעותאו  השקעות   מעת  ביצוע 

קרי"חיצוניות" שאינן    ,  פורטפולי בחברות  שו  חברות  חברות  עלחזמואו    ידי  קות 

בהה זאת  שעשויות  עס  להזדמנויותם  תאשותפות.  לקיות  עד  זה  מועד  להיווצר.  דוח 

 .  מורעה השקעות כארה טרם ביצהחב
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 יותיו  עסקאות במניד והתאגבהון  השקעות 1.3

וכן לא בוצעה כל  יים האחרונות  למיטב ידיעת החברה, לא בוצעו השקעות בהון החברה בשנת

,  2019אר  בינו  1מיום    ה מחוץ לבורס  רהחבה   בעל עניין במניות ידי  אחרת על  עסקה מהותית  

   :ןלמעט כמפורט להל

על דרך  דוח לה ניהפ ופירוט כמות השינוי הפעולה  תאריך 
 3ההפניה 

רכישת מניות בעסקה   2019בפברואר  6
 בורסה מחוץ ל

רגילות  מניות  4,324,182
,  טורוסנ סשו על ידי רכשנ

מאת ח. מר   2,855,061
 . ע"מתעשיות ב

  ס' )מ  2019בפברואר  7
-2019-01 –אסמכתא 

011176 ) 

בעסקה  מניות רכישת   2019באוקטובר  24
 מחוץ לבורסה 

ת רגילות  מניו 1,102,667
 נטורוס. ו על ידי סשנרכש

)מס'   2019ובר קטבאו  24
-2019-01אסמכתא 

090504 ) 

עסקה  רכישת מניות ב 2019ובר באוקט 31
 רסה מחוץ לבו

ת  ות רגילו מני 500,000
 ס. רונרכשו על ידי סנטוש

)מס'   2020בינואר  14
-2020-01א אסמכת

005871 ) 

רכישת מניות בעסקה   2019ר נובמב
 מחוץ לבורסה 

מניות רגילות   1,200,000
 רוס טורכשו על ידי סנ שנ

  )מס' 2019בנובמבר  13
-2020-01אסמכתא 

נובמבר  ב 17 -( ו098544
מס' אמכתא  ) 2019

2019-01- 

ישת מניות בעסקה  כר 2021ר בפברוא 7
בהתאם   ורסה לב ץ מחו

  שפט לאישור בית מ
בקשה להסתלקות  ל

ישור תובענה  מבקשה לא
וגשה כנגד  ייצוגית שה 

 ס סנטורו 

מניות רגילות   806,655
 וס  נטור נרכשו על ידי סש

)מס'   2021 בפברואר 7
-2020-01אסמכתא 

ינואר  ב 31-ו (005871
ס' אסמכתא  )מ 2021

2021-01-013227 ) 

לות  מניות רגי 4,182,462 הנפקת זכויות  2021ר בפברוא 21
בהתאם   שהונפקו 

יות  צול זכועות ני להוד
שנתקבלו מאת בעלי  

ות  , לרב מניות קיימים
 עניין בחברה. לי בע

מס'  ) 2021בפברואר  21
-2021-01אסמכתא 

020019 ,2021-01-
-2021-01 -ו 021424

021409 ) 

 

 דים ורווחים  דיבידנחלוקת  1.4

נדים, חלוקת דיבידה לאמץ מדיניות  בר הח, החליט דירקטוריון  2006פריל  בא   9ביום   1.4.1

בכ החברה  תחלק  משנת  לפיה  החל  שנה,  א  2007ל  החלטה  לקבלת  של ועד  חרת 

החברה,דירקט שלא  וריון  של  חת  יפ   דיבידנד  הראויים    20%משיעור  מהרווחים 

 .  וק החברותלהוראות ח לחלוקה בהתאם  

ליבידנדיםועד הקמתה, לא חילקה החברה ד ממ 1.4.2 לחברה    2020ר  בדצמב  31יום  . נכון 

, 2020בדצמבר    31נכון ליום    .ש"חאלפי    48,749  בסכום של  וקהלחלרווחים ראויים  

בע  כפי שנק  יכולת הפירעוןחן  עומדת במב  אינה   החברהקטוריון החברה,  דירת  להערכ

בכוונת   החברות.  דיבהחון  ורי דירקטבחוק  חלוקת  לבחון  מניותיה ברה  לבעלי    דנד 

   ייט.ורטפוליו מדיט הפת רת חברה ממכילת התמור לאחר קבוך בסמ

 
 ה. ניל דרך ההפח זה ענכללים בדובעמודה זו   וחים המצויניםקה. הדיו הכולל גם פרטים על מחיר העס  3



 
12 

 

   קבועות בדין.בידנד למעט אלו הם חלוקת דיר עבקשחברה לא חלות מגבלות  ה על 1.4.3

 ה לות החברתחום פעיבי ספי לגמידע כ 1.5

ו על המצב הכס  דוחראו    החברה  תחום פעילות  לגבימידע כספי  ל על  פי    ו הפסד הרווח א דוח 

   לדוח זה. דוחות הכספיים המצורפים ב

הדוח    פים נוס רים  סבוהפרטים  ל בתקופת  החברה  פעילות  תוצאות  דוח  ב  וראאודות 

 להלן.    ,2020בר בדצמ  31ן ליום הדירקטוריו 

 ה פעילות החבר ים על חיצוניהשפעת גורמים סביבה כללית ו .2

הפעי עותחום  בו  החברה  לות  מגורמיסקת  ענפיים  מושפע  ההזדמנויות   כמתוארם  בנוסף,  להלן. 

מונ פעילותה על איומיםהו החברה של העסקיות כ  מיםגורבעים  עשויים   לכליים,מאקרו  אשר 

 הינם:   אלה גורמים יקריים מביןעילות בשנים הקרובות. הע תוצאות הפ על להשפיע

  קורונהמגיפת ה 2.1

לשנת   לפקוד  2020ברבעון הראשון  העולם  החלה  שנגי  יפתמג  את  קורונה  כלל  אירוע    הינהף 

כלכליות  עולמי   מאקרו  השלכות  התפשטנרחבות.  בעל  הנג לאור  מיףות  בעולם  דינ,  רבות  ות 

נו  וביניהן  ועודן  נקטו  ישראל,  למנומדינת  בניסיון  משמעותיים  בצעדים  את  קטות  ע 

, הטלת  ות, סגירת גבולות בין מדינות בורתית על נוסעים וסחור ה תחהגבל, דוגמת  והתפשטות 

  ה, איסור עלמות עבוד סגירת מרכזים מסחריים ומקו,  לתקופה ממושכת  או חלקיסגר מלא  

חהתקהל  הנושאיות,  לאזרחים  בידוד  הנושא  ובת  אדם  בקרבת  נמצאו  אשר  או  הנגיף  את  ם 

ועוד בואי    דים אלה צע .  אותו  הנגיף, הך התפשטולהמשיחס  הוודאות השוררת  של  ביאו  תו 

אף    ל, עתקופתיההדוח  למועד אישור    .בות ברחבי העולםלכלות רלהשלכות משמעותיות על כ 

משך המשבר ועוצמתו  לחברה יכולת להעריך את  ן  אי  ת ישראל,בוה במדינהג  חסנות ב ההתצק

של  והשלכותי פעילותה  על  הפורטפוליוו  החברהו  פעילות   חברות  -הבינוני   ווחבט  ןותוצאות 

למה  ארוך. המשבר  הארשך  הפורטפ טווח  חברות  על  לרעה  להשפיע  עלול  זה בו   ,וליווך    כלל 

  שיתופי פעולה   לבצע,  ות החדשנותקים מרשקבל מענל,  לגייס הון  ול להקשות על החברות על

וקבלת  עיכוב ל  לגרום,  אסטרטגיים ניסויים  בביצוע    הערכת ל  .וכד'  רגולטורייםאישורים  ים 

ל  עד למונכון  החברה,   הדוחות,  האישור  ניכרת  מהותא  לשפעה  כתוצאה  ה  רעית  החברה  על 

   .שלכות מגיפת הקורונהמה

 םלי ושוקי ההון בארץ ובעולכמצב הכלה 2.2

קשורה  לותהפעי  החברה  באופן  במצב    של  בארץ    ובמצבם  ,כלליהכלכלה  ההון  שוקי  של 

בבעולם.  ו השווקים  במצב  ובעולםהרעה  מהקל  העלול  ארץ  מציאת  על  מימון  ות  קורשות 

חברות  לפ של  להיות    פורטפוליוהעילותן  החברה    להועשויה  של  יכולתה  על  לרעה  השפעה 

י להקשות  עשו  קי ההוןשפל בשו.  הפורטפוליוות  חבריק רווחי הון ממימוש השקעותיה בלהפ

פר הנפקות,  ביצוע  ציבועל  או  חברו  , ריותטיות  לכיוטפולהפורת  של  בנוסף  במצב    ך, .  הרעה 

בארש ההון  עשווב ץ  וקי  לעולם  להשפיע  על  יה  מימוןיכולתה  רעה  לגייס  עצמה  החברה    ,של 

על תוצאותיה    פיעהשל  ובהתאם גם  , הפורטפוליולות חברות  לצורך פעילותה ופעי   ,לכשיידרש

שפל  בנוסף  .הכספיות בשווי  בשוק,  לרעה  לפגוע  עלול  בארה"ב  של    ההון    יד פוליפהמניות 
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הנאסד"ק בבורסת  ע" המוחזק ו  הנסחרות  הות  להשפיע  ,  החברי  תוצאותי לרעה  ובכך  ה  על 

   הכספיות.

ם של  ת טכנולוגיה ישראליות סכורוחב   857  -כ  גייסו  2020, בשנת  2020לשנת    IVC4קר  פי ס-על 

דולר    9.9  -כ ממשקיעימיליארד  ובחו"לארה"ב  בארץ  בכ  ,  ם  הגבוה  מת  לעו  27%  –סכום 

בשנת  הס שגוייס  במה  . 2019כום  שנת  מנגד,  ירידה  2020לך  מיזוגים  עסקאות  ב  החד   חלה 

  –  בר  לד דוארמיל  14.2לעומת  עסקאות,    93  –מיליארד דולר בלבד ב    7.8:  (M&Aורכישות )

 .אשתקד תעסקאו 143

 וריים טם רגולושינויי רשות החדשנותציבי שינויים בתק 2.3

משינו   החברה פעילות   מושפעת  להיות  בתקציב  עשויה  החדשנותיים  ומהקצאת  רשות   ,

בתתקצ תקצ יבים  החדיב  וך  החממותשנות  רשות  ה.  לתוכנית  את  טי  ליפוהמשבר  הפוקד 

להימשך הו  , בשנים האחרונותהמדינה   סי  ובים הקר  יםבחודש   צפוי  עלולות  ו/או  בות אחרות 

לל הגרום  באחד  לרעה  בששינויים  )או  הנ"ל  יחד(תקציבים  להשפיע    ,ניהם  מספר  ובכך  על 

ת  זומנים של חברוזרימי המל ת, עלוטפן תיאורטי, לק, באויכולה  שהשותפותרות החממה  חב

שמג החדהפורטפוליו  מרשות  תקצ  ות,שנ יעים  על  מו וכן  הפ"יבי  שחברות  יכ ורטפולפ  ות  לויו 

על  ,  טכנולוגית  חממהמפעילה  ת  השותפו  ,כאמור לעילבנוסף,    .בשלבים מאוחרים יותרלקבל  

רשות  די  ת על ישמעודכנת מעת לעלן(  . לה3.2.1בסעיף    ו)כהגדרת  3הוראות מסלול הטבה  פי  

  החברה והשותפות   השפיע על השקעות לבין היתר,    ,יםעשוי  אלו וראות  . שינויים בה שנותהחד

   .ממהת חברובח

 הפורטפוליובמוצרי חברות מקביל של מוצרים המתחרים  פיתוח 2.4

נאותות    בדיקת  מבצעת  בטרם  החברה  באמצעות    ואם  המבעצ  אם,  שחד  יקטפרוהשקעה 

כוללת הבדיקה  חיצוניים.  היתר,,  גורמים  היעדדיב  בין  שוק  של  הפרויקט,    קה  בות  רלשל 

ול דיו(, היתכנות מודל  נו גד לי אי השוק הישרא  ברוב המקריםו  מאחרבחו"ל )שווקים  בחינת ה

ל  עסקי ופרויקטריאלי  הניסיון  של,  הפועלות    הכישורים  החברות  וכן  בתחום  היזמים, 

חברות צעירות    תן לגלותני  לא  ,דרך כללנציאלית לפרויקט. ברות קיימת או פוטחת ת והמהוו

  גיהולווהמפתחות טכנ "פרופיל נמוך"פועלות ב( ה ייםונאפ בשלבים ראש -ד )חברות סטארטמא

ב  להתחרות  שעתידים  מוצרים  חברות  או  של  בחברות  ,  רטפוליוו הפאלו  מדובר  אם  בפרט 

ח או השיווק שלהן,  וון הפיתו רות המשנות את כי בו חשראל א חוץ ליאפ הפועלות מ-סטארט

אבא שהופך  למתחריופן  מוצריהן  חברות ת  במוצרי  אלטר   רטפוליוופה  ם  .  להםנטיביים  או 

טכנולוגיה, על הקונספט  יג באמצעות רישום פטנטים על הלהש תן  מפני תחרות ני הגנה חלקית  

כות בו, אורך  לעלויות הכרו  , בנוסף יםנטם פטרישואף על פי כן,  ם גם על מודל עסקי.  יתיולע

ויקט  וסף, גם אם לפרנט ורישומו. בנפה לגבי קבלת הפט ן קיימת חשיזמן, אשר במהלכו עדיי

 
4  earch Centeral RespitIsrael Venture Ca  –  אחר שוק ההון    ק, העוקבט-עשיית ההיימרכז מחקר המתמחה בניתוח ת

גדות  שהוא התא,  IVA  -י גיזה קרן הון סיכון והך ע"נתמסטטיסטיקות, עסקאות וכו'. הארגון  סיכון הישראלי, מגמות,  
הה היקרנות  סיכון  ה(Israel Venture Association)שראליות  ון  סקר   .-  IVC  באתפורמ האינטרנט  סם  ר 

ww.iva.co.ilw או מי מטעמה.על ידי החברה  לא נבדקואו כפי שהם ו. נתוני הסקר הוב 
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רשו פטנט  מיש  אינו  הוא  מלאהם,  הגנה  וספק  ה  בטחון   אין ,  כי    תמנע  פטנטיתההגנה  מלא 

   ים.ם מתחר טכנולוגיות ו/או מוצריהאמור ולפתח  תחום בלפעול חברות מתחרות  מ

,  ההחבר  פעילות  ל ע  המשפיעים  החיצוניים  והגורמים  הכלכלית  הסביבה  בדבר   שלעיל  עהמיד

צופה  והינ עתיד    מידע  מופני  בחוק  כהגדרת  זה  ערך  נח   ומדניםאו  הערכות  על   ססתבהמניירות 

 על  ופורסמו  שנכתבו  וסקרים  ומיםפרסון מנהליה ועל  התחשב בניסישל החברה ב  סובייקטיביים

 ד פרסום דוח נכונים למוע אשר    ,המשק  מצב  עם  בקשר   ,הישראלי  שקמב  צועייםקמ   יםרמגו  ידי

האמור לאור  והתוצאות  ,זה.  וההש  יכול  של  לכבפועל  שוהכלכ  הסביבהות  תהיינה  נות  לית 

ה גרטומפומהערכות  בשל  לעיל,  בשלות  שאינם  עשוי  ,החברהיטת  רמים  לכולם  להיות  אשר  ה 

 ל פעילות החברה.השפעה ע

 רה ילות של החב עתחום הפ לע כללי מידע  .3

 להלן תיאור תחום הפעילות:

   בוושינויים החלים  עילותחום הפמבנה ת 3.1

  כללי  3.1.1

ב השקע .1 הפורטפוליות  עס  ,וחברות  לכדי  והבאתן    בניהולן  מעורבות  ,קיהןפיתוח 

 וש מימ

פיתוח פעיל של    בדרך של  ו שלהערך חברות הפורטפולי   החברה פועלת להשיא את

עיל בגיוס משקיעים, פעילות  ח עסקי, סיוע פו פיתות של  פעילויעסקיהן, באמצעות  

ביצירת קשמרוכז שותפים אסת  עם  פוטנציארים  שוק טרטגים  עם  וכן  ן  י ההו לים 

העו החברחבי  בנוסף,  בנ לם.  מעורבת  חיהו ברה  הפורטפוליול  באמצעות   ,ברות    הן 

מטעמה   דירקטורים  שו אמצעות  ב  הןו מינוי  בניהול.  טעזרה  כןפת  שוק כמו  לת  , 

סב רבהח בכל  שמתב  בה  )או  השקעה  השתתפות  הפורטפוליו,  בחברות  אי  צע 

פוזיציה    נטילתלה לשקול  ה יכו החבר  ותה חברה.ת המשך באובהשקע  השתתפות(

רן הון  כגון ק  ,שמוביל גוף השקעה אחרבב  בס  קעה או להשתתףבילה בסבב ההשמו

ל  גופה עבחנת ל כל השקעה בחברת פורטפוליו ניעים פרטיים.  סיכון או קבוצת משק

הפוטנציאל    תהחברה א  ערכתאת ה  , בין היתר,פי שיקולים הכוללים  י החברה עלדי

נק הפורטחברת  בשטמון  העסקי   זמןפוליו באותה  , היקף  מצב הגיוס בחברה,  ודת 

יות  דינלמ  ההון באופן כללי.גיוסי  ושוק    פורטפוליושל החברה בחברת ההחזקותיה  

     להלן.קטן  6סעיף   אוההשקעות של החברה, ר

     זמיםיאיתור מ  .2

טכ  השותפות עתירי  חדשים  מיזמים  הנמצאמאתרת  הראשוני  נולוגיה  בשלב  ים 

פעילו של  ה ביותר  )שלב  וSeed-תם  במישמ(,  הנבחר קיעה  בזמים  ישיר  ים  או  אופן 

קליבאמצ לתקופה    תםטעות  החממה  תוך  וחצי  של  אל  )אלא  -שנה  אם    שנתיים 

 (.החדשנות ותשר ואישור  החברה  ו הוארכה או קוצרה על פי בקשתתקופה ז 
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 אישור השקעות  .3

ת  לחברו  )ביחס  סכום ההשקעה ותנאיהשר את  הינו הגוף המא  דירקטוריון החברה

המאשר(הש  של  ןטוריוהדירק,  חממה הגורם  הינה  לבהתא  ותפות  מדיניות  ם 

החברה,    ההשקעות ד   הנקבעיםיונים  ריטקרשל  ידי  החברה,ירקטוריועל  אישור    ן 

ה של  המשך  בהשקעות  החברה    ,יוטפולרהפוחברות  חברה  פעולות  כל  אישור  וכן 

עם   אלובקשר  בחירתרקדי   .השקעות  את  מאשר  השותפות  בהן    טוריון  המיזמים 

תנאי ההשותפות,  תשקיע   נכון    של השותפות  ריוןבדירקטו  החבריםהשקעה.  ואת 

הדוח )יו"ר    : נםהי  ,למועד  מר  חיים  מניפז,  הדירקטוריון(,  מר  טל  מישל  מר  מר 

וריון  ר דירקטגם כיו"מניפז מכהן    מר טל  .ומר אודי בן דרור  ,מירב קיי  גב',  חביב

וכן  ה וגב' מירב קיי מבל חמר חיים מר, מר מישחברה  רקטורים  כדיגם  כהנים  יב 

 חברה. ב

ההשקעה   החממה  ביצוע  זו,  במשהיא  ככל    ,כאמורבאמצעות  בדרך  כפוף  וצעת 

ל   להגשת במשרד  הבקשה  החממות  החדשוועדת  ואילבחינ  נותרשות  ל  ששור  ה 

, הכוללות שלבים  דרך  אבניל  רובל פי  פוף ע כ  , ככול שניתן  , אישור כאמורהפרויקט.  

ופית החממבמחקר  חברת  על  אשר  בוח  לעמוד  החממה.  ה  תקופת  במהלך  הם 

של לחממ   כניסתה  הרלבנטית  ב     ההחברה  הסמותנית  יזםחתימת  בין  -כם  חממה 

   .וטנציאליתלבין יזמי חברת החממה הפ ותפותשה

   ה  תקופת החממ/    הראשונית  ההשקעה ת החממה בתקופ חברות לותפעי .4

לחברו  באמצע  ,תביחס  הועמדה  בהן  ההשקעה  באשר  מדובר  החממה,    הופתקות 

החממהבמהל במסגרת  החממה  חברת  פועלת  בהתאם  כה  נמשכת  זו  תקופה   .

,  ה, שהינ רשות החדשנותאת  מ  לשותפותאושרת בכתב האישור הניתן  מלתקופה ה

כ )לעד חו  24  עד  18לל,  בדרך  "שים  ולהלן:  החממהיל  נית  "(,תקופת    נתאשר 

לקי או  שינוי  להארכה  ללא  לחצור  המאושר  עלבתקציב  החממה    ות רשידי  -ברת 

  . ותהחדשנ

 ת פורטפוליו חבר  ליווי .5

הח  את  מלוות  והשותפות  החברה  החממה ת  תקופב ה  פורטפוליו,ברות  שאר  ובין 

 להן בנושאים הבאים: מסייעת 

הית .א עהוכחת  מבגי  -ת  סקיכנות  ריאל וש  עסקי  וברודל  ע -י  חברת  ביצוע  בור 

תוכנית  וביצ  גיבוש.  פוליורטפוה חgo to marketוע  שותפים  תימ,  עם  ה 

לניסו   עלציאלים  פוטנ מסגרת  והסכמי  הבנות  או הסכמי  בטא  בשלב  מוצר  י 

 , לפי העניין. בפועללמכירות   או/ו OEM5או הסכמי מי הפצה ו/כירות, הסכלמ

 
לערוץ  ח סופי )או  חר שמוכר ללקו ל יצרן אמוצר על מנת שישולב בתוך מוצר שאו    כיבהסכמים למכירת ר  -  OEM  הסכמי             5

לל  הפצה יכוליחרא  OEMקוח  או  המוצר  או  הרכיב  ל(.  )הימכר  ם  כרטיbundleכחבילה  )למשל  המוצר  בתוך  או  ס  ( 
 שלם(. תוך מוצראלקטרוני ב
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הנ  .ב וד גיבוש  מקצוע  , פורטפוליוהת  לחבר  קטוריוןירהלה  אנשי  הן    , הכוללים 

ת הניהולית של חברת  וו את התשתיוהן מהצד העסקי, שיהטכנולוגי  הצד המ

 .פורטפוליו בהמשךה

ולווי חברת    גיבוש אסטרטגיית אקזיט,  .ג בשיתוף    מושה למי   יו טפולהפורמעקב 

י  פיים, ל צונחי  מיםגורהפורום המייעץ והחברה, בעלי המניות,    עם דירקטוריון 

 ניין. הע

בפ  .ד העסיוע  לרבות  יתוח  חסקי  ללקוחות    והפורטפולי ברות  הפניית 

ו/או  ם בארץ ובחו"ל לפרויפוטנציאליים רלוונטיי קטים של אינטגרציה, בטא 

 העניין.מכירות, לפי  

   .בחו"לץ ושקיעים באר איתור וגיוס מ .ה

 . תקציביםוכניות עבודה וגיבוש ואישור ת .ו

לפי   .ז אספקה,  שי  הענין,המשך  שו ירות של  לחברות  ם  לרבות  טפוליו,  ור הפנים 

 . יהול כספיםהול חשבונות ונשירותי ני 

עובדים,בסיוע   .ח ת  גיוס  עבודגיבוש  שיווקיות,וכניות  מוצר    ה  אסטרטגיות 

 וכיו"ב. ותמחיר,  

ליו  פות הפורטרוותפות ממשיכות ללוות את חבלאחר תקופת החממה, החברה והש

ולהביא    פיתוח עסקייוס כספים ובלסייע להן בג המטרה  כשורבות גבוהה  רמת מעב

בי וחשוב  גורם אפקטיכרה משמשת  בחתוך שה,  ןבהקות  ההחזל  ש  ש מוצלח למימו

 .  אלו  ותהגעה למטרב

  ברהההשקעה של הח דיניותמ .6

בחב המשך  השקעות  מבצעת  החברה  הככלל,  רמת  פי  על  פורטפוליו  תפתחות  רות 

בנוסף, מבצעת החברה  יבת גיוסי ההון באותו זמן.  ציאל העסקי שלהן וסבהפוטנו

 . ותפותת השבמסגר  ממהלח נכנסותרות בחברות אשר ישיהשקעות  

חברה  יון החברה במסגרת השקעותיה של הבוחן דירקטור   יונים אותםלהלן קריטר

 בחברות פורטפוליו:

תרת המזומנים  שה בשים לב לי השקעה בחברת פורטפוליו תע  – מזומניםיתרת  .א

עתידיים,  רההחבשל   הכנסה  מקורות  וצפוי ,  קיימות  ווהתחייבויות  בכל  ות, 

מ יתרת  לתקוספישת   זומניםמקרה  שק  תפפה  פעי לא  משנת  אחת  ולחת  ת 

 ממועד ההשקעה. 

ספציפי   .ב גיוס  בסבב  ההשקעה  בחברת  החברה    –היקף  ספציפי  בגיוס  תשקיע 

 אלפי דולר ארה"ב.   300פורטפוליו סכום של עד 

פורטפוליו   .ג חברת  חברה,  החברה    –שווי  שווי  לפי  פורטפוליו  בחברת  תשקיע 

 "ב. יליון דולר ארהמ 15לפני הכסף, שלא יעלה על 
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או הלווואת המירות המגשרות עד סבב גיוס, תבוצענה  /השקעות בסבב גיוס ו .ד

ים  או משקיעים חיצוני/מניות נוספים בחברת הפורטפוליו ורק בתנאי שבעלי  

 . , ובכפוף לתנאים שלעילסבב הגיוסתפו ב ישת

ם,  לעיל, כולם או חלקריטריונים שצוינו  רה עשוי לחרוג מהקיון החבדירקטור  .ה

 תו הבלעדי. כול על פי שיקול דע ו אחרים,  והם ו/אמשיקולים עסקיי

אופן  להערכת החברה אי ביצוע השקעת המשך על ידה עלול לפגוע בם  בהבמקרים  

בחמהות וטפולפורה  ברת י  בחבר  כויותיהבז  או /יו  החברה  השל  ו/את  ו  פורטפוליו 

להש פעיל ביכולתה  על  חברתפיע  של  דירקטוריוןהפורטפוליו  ותה    עשוי החברה    , 

 בכללים שלעיל.   תשאינה עומד  לאשר השקעה 

לעיל,  רולמ האמור  החהנהלת  בחברות  ת  השקעות  לבצע  רשאית  תהיה  ברה 

עד  פורטפוליו בהיקף   ות לעקרונות  יינה כפופתהש   מבלי ה"ב  אר  רלוד   אלפי  50של 

 יות שלעיל.נ המדי

בסמוך   החברה  של  ההשקעה  במדיניות  לדון  החברה  דירקטוריון  לאחר  בכוונת 

 ט. קבלת התמורה הצפויה להתקבל ממכירת חברת הפורטפוליו מדיטיי

   תחום הפעילות של החברה  ם מיוחדים החלים עלות, חקיקה, ואילוציבלמג 3.2

   (8.3 מס' כלכלהמנכ"ל משרד ה הוראת)לשעבר   3מסלול הטבה מס'  3.2.1

להוראת  והשותפהואיל   בהתאם  פועלת  היא  טכנולוגית,  חממה  מפעילה  ול מסל ות 

 : 3מסלול הטבה מספר לים של לכ ה להלן תמצית עיקרי .3ס'  מ הטבה

  . הלחבר   אה כהלוו  ולא,  הזכיין  באמצעות,  החממה  לחברת   יינתן   המדינה   מימון  .1

ע יעשה  המדינה  כספי  חברת  החזר  ידי  תשלום  החממהל  תמלוגים    באמצעות 

החדשנותל הכ   רשות  הנומכל  שפומומהת  בענסה  ב צר  פרוימסגרתח  קט  ת 

ממוצר או  הנשירות   לרבות  ו,מנמ  הנובע  החממה,  הכרוכים  לווים  או  למוצר  ים 

  בהתאם   תוזא  החממה,  לחברת רעון מלא של המימון הממשלתי שניתן  יבו, עד לפ

ופ  לאמור מחקר  לעידוד  בתעשייהבחוק  חוק  "   :ן)להל  1984-תשמ"דה  ,יתוח 

 ו"פ. המ חוק  )ג( ל 21 סעיףנות מכוח ( ובתקנות המותק"המו"פ

  85%בשיעור של    נתןים יישנתי   דה של עונאש ר  ביצוע  המימון הממשלתי לתקופת .2

ר  צע באזופרויקט המבומיליון ש"ח ל   2.125מיליון ש"ח )  1.7    ולא יעלה על סך של

 אים:למעט במקרים הבפריפריה(, 

רפואי • מכשור  רפרוי  ,בפרויקט  משולבקט  תם  גדר כה  ,מזוןופרויקט    פואי 

רשוראהבה בסך  אית,  מימון  לאשר  החממות  עלישלא    ועדת    2.125  עלה 

 .פריפריה( פרויקט המבוצע באזורמיליון ש"ח ל 2.55) ש"חמיליון 

כהגדר • ביוטכנולוגיה,  בהורבפרויקט  ואהתו  רשאית  לאשר  ,  החממות  עדת 

בסך   על  מימון  יעלה  ש"  2.55שלא  )מיליון  ש"ח  מילי  2.975ח  ט  ויקר פלון 

 פריפריה(.  ור באז  מבוצעה
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קלינט • סי ובפרו   ק בפרויקט  בהודגכה  יבר,יקט  ועדת  ,  ראהרתם  רשאית 

לאשר על    החממות  יעלה  שלא  בסך  )  1.87מימון  ש"ח  מיליון    2.295מיליון 

 . פריפריה( וצע באזורט המבפרויקל ש"ח

על ידי  בעצמו או  ,  החממהחברת  ון המשלים ב את המימלהשקיע  הזכיין יתחייב   .3

ב   15%ל  ש  ור בשיעותיו,  ני מ  ליבע המאושר  למניות  ורתממהתקציב  בחברת  ה 

שויקטהפר החזקתו  ה ר  יעו.  בחברת  ן  זכיישל  היזם  עם  ומתן  במשא  ייקבע 

בין    החממה  שיעור  ל  , 50%-ל  20%ויעמוד  המשלים.  חזקה  הרבות  המימון  בגין 

ין  ר לקבל תמורה בגזכאי מוסד המחק  ינו ממוסד מחקר,במידה ומקור הידע ה

ש ובלבד  היזם,  של  מניותיו  חשבון  על  ההידע  בחבר  חזקותיושיעור  היזם  ת  של 

יעמוד על  שיעור ההחזקה של החממה במקרה כזה    . 15%  –  לא יפחת מ  החממה

   .50%  –יותר מ 

 
  2011ר  בובמבנ  16ום  ימ   משרד הכלכלה  בהתאם לנספח, אשר צורף להוראת מנכ"ל

  רשות החדשנות בלו מנתקההלוואות ש, נקבעו כללים בדבר החזר  "(הנספח: "להלן)

ה החברה  בלקית על הלוואות שספח חלו ראות בנ והה  הישנה.את המנכ"ל  מתוקף הור

ב  החממה שפעלו תחת הוראת המנכ"ל שהייתה בתוחברות  ן  בגי עדכונה  לפני   –קף 

 החדשנות. מרשות  יתרת הלוואות ברה אין לח  ון למועד פרסום דוח זהנכ .16.11.11

דח דחיית/אי  אודות  הפירע לפירוט  מועד  הלוואות  יית  של  החדשנותוש רון  ראה ת   ,

 יים. ספ הכ חות לדו 10 ביאור

 יו  טפולהפורת והחלות על חבר  "פהמו  ק הוראות חו 3.2.2

ח הורא הידע  ,  המו"פוק  ות  שמירת  בארץשעניינן  הייצור  סיוע   תחולנה,  וזכויות  על 

וח על הנובע ממחקר ופית   פורטפוליוה. לפיכך, ידע של חברת  מכוח הנחיות אלהניתן  

תה תוכנית, וכל  גרת אושפותח במסהספציפי נו המוצר אים  ית מאושרת, גם אפי תוכנ 

באישור ועדת המחקר   לאוץ לישראל, אם אחר מח לגורברו  עת ממנו, לא יועות הנובכז

החדשנותשל   זכויות  .  רשות  להעברת  אישור  קבלת  מאפשרות  של  ההוראות  הייצור 

מ באמצעות  שפותחו  לישראל.  המוצרים  מחוץ  אל  החדשנות  רשות  האישור ימון 

בין  שיעורב  ות החדשנותש רלתמלוגים    האמור מותנה בתשלום  ועד    120%ים הנעים 

הקבועמלוגמהת  300% המשולמים  ים  לשיעור    עלים  בהתאם  המבוצע ידה,  הייצור 

 לישראל.  מחוץ  

כן, תתאפשר זכויות    כמו  צורך בתשלום תמלוגים העברת  ללא  לישראל  ייצור מחוץ 

בו  מוגדלי במקרה  החממה בחם,  טכנווי זכ תקבל    רת  ברמה  חלופיות  ייצור  לוגית  ות 

יו  גבוהה  או  מהמוצדומה  לה תר  הבקשה  נושא  ובעברה ר  שהיק,  התעסוקה  לבד  ף 

לשוק   וסף בישראל והיקף השיווקשראל, שיעור הערך המרת מקומות העבודה בי ציוי

ל האמורים  מזכוי העולמי,  או  מהייצור  שיועברו  נבוע  הייצור  יפות  לא  חתו לישראל, 

האמורי היילנם  מאלה  מזכויות  או  מהייצור  עלבוע  המאו  צור  התוכנית  שרת, פי 

 .  שראלעברו אל מחוץ לישיו

שפותח באמצעות מימון רשות החדשנות אל בנוסף, מאפשרות ההוראות הוצאת ידע  

אי לקבלת  בכפוף  לישראל,  פדיון  מחוץ  סכום  לתשלום  וכן  להעברה,  מראש  שור 
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לשלם שיש  הפדיון  סכום  לחישוב  הנוסחה  בחוק.  כמפורט  ישראל  למדינה    למדינת 

העברתב מכיר  גין  במסגרת  מישראל  פעילותה   ההידע  והפסקת  המו"פ  חברת  של 

מח בבישראל  המדינה  של  חלקה  את  השוו שבת  בסכום  סך תקבול  שבין  ליחס  ה 

  שהוציאה חברת המו"פ מרשות החדשנות לבין סך הוצאות המו"פ  המענקים שקיבלה  

המכירה  חברת המו"פ  התמלוגישל    כפול מחיר  תוך הפחתת  ם שכבר חברת המו"פ, 

מסכום המענקים   6י שישולם ע"י חברת המו"פ לא יעלה על פי  שולמו. הסכום המירב 

 שחברת המו"פ קיבלה מרשות החדשנות. 

האמיובהר      בסעכי  בדבר    יףור  לעיל,  החדשנותית  הנחיזה  על   ,ויישומה  רשות  מבוססים 

נכון למועד דוח זהמיטב   .  עתמעת ל  ולחל עשויים  אמור  בהנחיה כשינויים  ו  ,ידיעת החברה 

ת ונוכחיות בחברות  ת החברה, חדשוהשפיע על השקעו ל  בין היתר,יים  כאמור עשו  ייםנושי

 .חממה

פיתו 3.2.3 ואשלבי  רגולטיישורח  נם  חב  דרשיםוריים  של  רפואיים  ברות מוצרים 

   הפורטפוליו

ה   ,כאמור מחברות  הרפוא פורטפוליו  חלק  המכשור  בתחום  .  והפארמה  יעוסקות 

יה, תוו הה  ,, הבדיקותיםיניהקלהניסויים  לרבות כל מהלכי    ,הליכי פיתוח המוצרים

מהיצו של  והשיווק  לר  כפופים  אלו  הרשויותוצרים  של  בר  פיקוח    ארצות לוונטיות 

 החברה, הינם כמפורט להלן:    ידיעת  למיטב  ,יים בהם, אשר העיקר היעד

כפוף לרגולצי  .1 )תקינה( מחמירה. הרגולציה  אישור מוצרים רפואיים לשיווק  ה 

 Food and Drug  –על ידי ה    "ברהבא  על ידי משרד הבריאות,הינה  ל  ארביש

Administration   " ע   "(FDA)להלן:  אירופה  הובמערב  ידי   European-ל 

Medicines Agency " :להלן(EMEA" .) 

שונות   .2 הרגולטוריות  מדינה אחת    מדינה  ביןהדרישות  ידי  על  ואישור  למדינה 

 אחרת.   הנ ו מחייב בהכרח אישור על ידי מדיאינ

בתח .3 מוצרים  קבוצת  מוצלפו  ום, כל  אף  בעמים  תקני  בתחו  ודד ר  דורשים  ם, 

וייצו ייחופיתוח  הר  לדדיים  הרגומותאמים  לעמוד  ונדר  וריותלט רישות  שים 

מב אישור  המוצר,  ומהליכי  של  הפיתוח  תהליכי  בדיקת  כוללים  אשר  שכים 

תהליכ ואמינות  עקביות  כ בדיקת  כמו  המעבדה.  ובדיקות  הייצור  נדרשת    ,ןי 

 רכות על ידי הרשויותות נע פתי תקו ות. ביקורות  יתע ות  עמידה בבדיקות וביקור

שנה  פעם ב  ות שלבתדירוצר,  אישור המ  אחר ( לFDA-בריאות וה)כגון משרד ה

בין היתר, עמידת החברה בכללי  בביקורו  שנתיים.   או נבדקת,   CGMPת אלו 

 כמפורט להלן. 

ייצור,    הליכיםלגבי ת .4 והובלה של תרופותחאהקשורים בפיתוח,  ת  קובעו  ,סון 

 Current Good Manufacturingצור נאותים )לי יינה   יותות הרגולטורוי רשה

Practicesלהלן(  ):  "CGMP)" נע שהם  לוודא  מבוכדי  בסביבה  ת  קרשים 
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כללים אלו מתעדכנים מעת לעת והם כוללים שיטות ודרכים לתיעוד,   ובטוחה.

 כות התומכות בייצור.רעקוח ובקרה על תהליכי הייצור והמ פי

שנוטוולהרגההליך    .5 ככל  זה,לדוגע  רי,  עיקריי  ח  מסלולים  לשני  ם:  מתחלק 

של  איש )ור  ואישור  Drugsתרופות  מכ(  )שירישל  קיימת    (.Devicesם  בנוסף, 

נוספת של    התייחסות  מכשור  P/HCTלאישור  אישור  הליך  על  המתווספת   ,

 רפואי.  

ל  ת עדם, בכל המדינות החתומובבני א  ניסוייםתנאי לעריכת    -  ינקיהלס  ועדת .6

הלסינקיהצ ביישר)ו  הרת  מוקדאל  אישור  קבלת  הוא  מהגוניהן(,  רמים  ם 

לאה נמוסמכים  ביצוע  אדםרפואיויים  יסשר  בבני  הניסוייםים  על  לעמוד    . 

בעקרונות הצהרת הלסינקי ולקבל את אישור וועדת האתיקה בכל מוסד רפואי  

הב ועדת  ו/או  הרופא  נערכים.  הם  חברורו  עמם    ת תפמשפורטפוליו  ה  ת פאים 

מגישים  עופ המ   טוקולפרואת  לה,  של  האתיקה  לועדת  הר הניסוי  פואי.  וסד 

דיון, בו  לאחר  הועחנ במהלכו  ב ת  האדה,  היתר,  פרוטוקין  עומד  הניסוי    לו ם 

וניתן להתחיל בניסוי כמתוכנן או    ,בכללי האתיקה, זוכה הפרוטוקול לאישור 

גוף   לאישור  הפרוטוקול  במונ נשלח  הבריאות  משרד  כמו  מפקח  ה  דינסף 

דשת לאישור  עדכון והגשה מחוקול הניסוי מחייב  פרוטו י בינו . כל שתאימההמ

אישו  ועדת ועד האתיקה.  הוא  ת הלסר  לא  איתנינקי  אך  תמיד מספק    הכרחי 

רפואיל מחקר  בב  ביצוע  שימוש  עם  יקשר  על  רפואי  במכשור  ו/או  די  תרופות 

 לן משרד הבריאות הישראלי. לכברשויות הבריאות המערביות, ו

בישראל  לעת  נמ   על .7 קלי וייניס רוך  אדם  בני  בהם  נכללים  אשר  נדרניים  ש  ם, 

פ  לקבל על  ההיתר  תוכנית  )פמחי  )להלן רוטוק קר  "(  רההית"  :זה  עיףסב  ול( 

תקנות   מכוח  פועלת  ואשר  הלסינקי(,  ועדת  כאמור,  )המכונה,  ועדה  מאת 

אדם(בריאות   בבני  רפואיים  )ניסויים  ניתן  1980  -התשמ"א    ,העם  ההיתר   .

הבקשה  לכף  כפוב כי  ה   תוגש  שורלאיך  שיהיה  מורשה  רופא  ידי  חוקר  על 

  לעני אדם יהיה ב י הרפואי בבבניסושתתף  המוי, החוקר  אחראי לניסראשי הה

וכן לעמידת הניסוי בתנאים   ניסוי  והניסיון בתחומו, לעריכת אותו  המיומנות 

 . בועים בתקנותהק

   אי ווק מכשור רפורגולטוריים לשי  םנוהל קבלת אישורי 3.2.3.1

מכשור    נוהיפורטפוליו  היתוח של חלק מחברות  רי הפתוצקר  מור לעיל, עיאכ

ות  ביניהן, הנחי   חקיקה שונות,  תלהוראו  ,בין היתר  ,ףפוהכ  ,או תרופההרפואי  

הבריא במשרד  הרוקחות  באגף  רפואיים  ומכשירים  לאביזרים  ות.  המחלקה 

פע כפופה  הבינלאומי,  תקינהלי במישור  של  לסטנדרטים  החברה    ות 

לרבות  מיתאונלבי התקנ,  ה   -FDA י     ISOותקני באירופה,CE -בארה"ב, 

 צריה. להבטחת איכות מו
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   בארה"באו תרופה ר רפואי ק מכשולשיוו  FDA-שור היבלת א נהלי ק 3.2.3.2

אמריקאיותשא חברות   ועתידות   , ינן  רפואיים  מכשירים  לייצאם המייצרות 

ל   לארה"ב, לענות  הרגולטורמחויבות  הדרישות  של  צוא  ילם  ודק  FDA-יות 

ים רגולטורים  אינו מכיר באישור  FDA-זאת מאחר שהיים,  פוא הר   המכשירים

ידי  ת הני על  של  מוסדונים  אחרות  המדינות  דרישות  בין   כוללות,-FDA ת. 

האיכו היתר, אבטחת  של  לרגולציה  בהתאם  הרפואיים  המכשירים   ת,ייצור 

המכשיר על  מדעיים  דוחות  הרפואיים,קבלת  אמריק ים  סוכן  ומינוי  ן  ת מאי 

 ח על הליכי הייצור במפעל. פק ל  FDA-ה יגיאפשרות לנצ

תנאים לפי    עמידה במספר  לפי  ניתן  או תרופהואי  למכשיר רפ   FDA-ה  אישור

 -FDA מודגם ל    Premarket Notification 510(k)הליךבוונטי.  יך הרלההל

וכי   ,מתבקש האישור  בגינם ,ם הרפואייםכי המכשירי ויעילים  הינם בטוחים 

המשווקים מתחומים  ים  אחר למוצרים   םישקול הם   חוקי    שונים  באופן 

לה  בארה"ב כפופים  של  ליואינם  במסגרת  PMA  (PreMarket Approval  .)ך 

היתר  ,נדרשים  ,PMAתהליך   אשר    ניסויים  ,בין  יותר,  גדול  בהיקף  קליניים 

גולטוריים ולהגדיל את  את משך הזמן עד לקבלת אישורים רעשויים להאריך  

 ת לשם כך.  וש הנדרהעלויות  

   CE (MarkingCE ) ן קת 3.2.3.3

אירופי    CEתקן   תקן  המהווה  הוא  יצרלמוצרים,  של  לפי הצהרה  המון  צר  ה 

טים הטכניים של הרשויות הרלוונטיות  פריים ובמיטריונים ההכרח עומד בקר

ואיכות סב כגון, בין  יבה. התקן מבטיח סחר חופשבריאות, בטיחות  מדינות  י 

ומדינות האירופי  ליכ  EFTA  האיחוד  ונורבגיה(,   ץוישו ,  ןטייטנש)איסלנד, 

וק מוצרים  ר לשוא לאשת אירופה, שליפה והמכס במדינוומתיר לרשויות האכ 

נושד שאינם  את  ומים  האים  ה  CE-תקן  להנחיית   European-בהתאם 

Conformity     .רפואי רפואי  בעניין מכשור  פי  -על  לנהוגחייבים  יצרני מכשור 

ה רפו.  European Conformity  -הוראות  כמ אי מכשור  חמוגדר  או  ומר  תקן 

בבני לטיפול  משמש  למטר  אשר  לרבות  דיאגנאדם,  במ וטיפו וזה  ות  הלך  ל. 

ה נבדיקת  הרפואי  הבחנים   מכשור  ידי   European Conformity  -על 

ולעיתים    של היצרן, רת האיכותהמאפיינים הטכניים של המוצר ומערכת בק

ביצוענד גם  קליני,  רש  ש  ניסוי  ה  בסוףכך  זוכה  ביצרהתהליך  וכן    CEתקן  ן 

 בקרת האיכות. בגין תהליך  ISO 14385בתקן 
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 שראל רפואי בימכשור  שיווק אות להברי  משרד בלת אישורל קנוה 3.2.3.4

בישראל כפופה להיתר מאת משרד הבריאות עבור  פורטפוליו  ה  ת ופעילות חבר

ים  מחלקה לאביזרים ומכשירים רפואי ר הויים בבני אדם הכפופים לאישוניס

 כמפורט לעיל ולהלן:  דת הלסינקי",ר "ועישוולא"( אמ"ר" לן: הל)

כמכשאמ"ר .1 מוגדר  כוח אביזר, יר,:  ביולוג ימי,מר  אומוצר    טכנולוגי,  י 

בט רפואי,המשמש  אביזר   יפול  או  מכשיר  של  פעולתו  לצורך  הנדרש  או 

ף האדם כאמצעי תרופתי.  גו  שאינו מיועד בעיקרו לפעול עלשמש לטיפול ו

האחראי למתן היתרי יבוא  הגוף  יא  ת הבמשרד הבריאו  רלאמ"המחלקה  

יים  ניסוואישור  שראל  "ר בייווק אמאחר שמעקב   "ר,נים לאמ וגים שומס

 מ"ר.  קליניים בא

אדם( .2 בבני  רפואיים  )ניסויים  העם  בריאות  ונוהל     -1980תשמ"א תקנות 

ניסויים רפואיים בבני אדם    -אותחות במשרד הברישל אגף הרוק  14מס'  

לא  בעיםקו ההסדרים  בישואת  בציודיצוע  ר  וניסוי  רפואי  רפואי,    ניסוי 

 ם.  ני אדד בבואי מיוחניסוי רפ המוגדר כ 

 יות על ידי מבטחים רפואיים אות רפואיסוי הוצכפות ומדיניות השתת  3.2.4

יים לגבי זכאות  פואממדיניות מבטחים ראי מושפעת  פעילות חברות הפורטפוליו הרפו            

להשתתפמבוטח וים  הוצאות  יכ ות  או    (Reimbursement),סוי  ההשתתפות  ומידת 

בג  מוצרים  הכיסוי  רכישת  רפוין  טיפול  שיאו  ה  סופקואי  חברת  ה רטפוליו. הכר ופע"י 

מבטחים   חברות של  ע"י  שפותחו  רפואי  טיפול  או  מוצרים  רכישת  בגין  רפואיים 

הוצאות,הפו החזר  לצורך  את  צפ   רטפוליו,  להגדיל  החברה,  להערכת   ש והביק ויה, 

חים דך אי זכאות מבוט סופקו בשוקי היעד הרלוונטים.  מאייים שרותלשילמוצרים או  

ובהוצ  להשתתפות ה/ אות  כיסוי  החזאו  ו/או  הוצאווצאות  עלול ר  נמוך,  בסכום  ה ת 

 טנציאל המכירות שלהן. להשפיע לרעה על פעילות חברות הפורטפוליו, ועל פו

בסעכי  יובהר   הליהאמור  בדבר  לעיל,  זה  ה יף  גם  הרגולטורישור  י אכי  של    הערכות  כמו 

ויים  ינלשות בהתאם  להשתנעשוי  ה וועד דוח ז ה נכון למעת החברעל ידי  ות, מבוססהחברה

לע  שינויים השונים.    הרגולאטוריםובמדיניות    בדרישות עשויים  קבלת  ככאמור  את  ב 

 . הפורטפוליוותם מפתחות חברות הנדרשים למוצרים א הרגולאטורים האישורים

 החלים בהם   והשינוייםבתחום  םיטיהצלחה הקריה מיגור 3.3

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הינם:  ,החברהכת  ערלה

יכולת איתור ומיון קפדני של מיזמים בעלי פוטנציאל גבוה, באמצעות צוות מנוסה,  3.3.1

 ים.י נטים עם גורמים רלוו וקשר הדירקטוריון  ברי, חיםיועצ

עסכי 3.3.2 ליווי  לספק  ואסולת  ניהולי  ו טג טרקי,  ליזמים  עלפוליוטרופ ה  ת ורלחבי    ידי   , 

ניהו מקצועי  צוות  ולחברות  לי  ליזמים  לסייע  ביכולתו  אשר   טפוליו רופה ומנוסה, 

ת ו , וכן להעניק לחבר ןסקית שלה, לרבות האסטרטגיה העאמורותהת  ו חברהבפיתוח  
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הניהתשת ה  את  רטפוליוופה שתאפ-וליתית  לחבר לוגיסטית  , יורטפול ופה ת  ושר 

בד"כוהפועל אדם  ע  ת  כוח  להםצממצום  והעהטכנו  בפיתוחתרכז  ,  נושאי  סקי.  לוגי 

והגופים הנוספים   ,הוועדה המייעצת של השותפותחברי  ,  ובשותפות  המשרה בחברה

רב, מערך קשרים   ניסיון  בעלי  הינם  נעזרת החברה,  נבהם  וב כס חשוידע, המהווים 

 . הפורטפוליועבור חברות 

התח  3.3.3 של  שוטף  עוסקות  לימוד  בהם  בקשר  ווליפורטפ הרות  בחומים  ים ועזרה 

 אלה.   ומיםבתח

זממימו 3.3.4 החממה  ן  לחברות  מועמד  ין  אינו  להן  שהמימון  פורטפוליו  חברות  ו/או 

 .  באמצעות החממה

על פערילת  יכו 3.3.5 נו  לגשר  ה  רשות החדשנותצרים מול  מימון אם   שקעות ויכולת לבצע 

 ת. קיסעמבחינה פיננסית ו ידה שהדבר מוצדקמבפורטפוליו  ההמשך בחברות 

בתחום    רלחבויכולת   3.3.6 אסטרטגיים  קידוםהמיזם,    לשות  הפעיללשותפים   לשם 

 יזם. המ  של ימוןך המשך המלשותפים פיננסים לצור לחבורהמיזם, וכן היכולת  

   יקריים הקיימים בתחום הפעילות של החברהניסה הע חסמי הכ 3.4

אדוכ 3.4.1 מיומח  טכנו  -  ן ם  חממה  צוותהפעלת  דורשת  ונ  לוגית  הבנה  עם  ון  יסימקצועי 

הן   הדיסנרחבים  )על  הטכנולוגיה  בתחומי    המגוונותנות  יפליצ בתחומי  הן  שלהם(, 

.  רשות החדשנותת וממום החוהן בתחו  ושוק ההון )על נדבכיהם השונים(ההשקעות  

 . אלוגיוס הון אנושי כזה דורש הבנה בתחומים מגוונים 

ולה 3.4.2 החממה  להפעלת  פנוי  פנוי    -  שקעותהון  הון  של  ן  לכישלו להביא    עלולהיעדר 

   .השקעותה  ו/או של  החממה

וגיה,  ולכנלם עם חברות ט יים בארץ ובעוונטרלוקשרים  ים צורך בי ק  -    מערך קשרים  3.4.3

 חברה   .משקיעיםדעה בתחומים שונים וכ   סיכון, ואנשים פרטיים כמובילי קרנות הון  

מתאים שים בעלי מערך קשרים  נטיים תתקשה לגייס אנוורל   קשריםחדשה וחסרת  

 . פעולה עמם ףשיתו ליצוראו 

ס' מסלול הטבה מ  אות להורית בהתאם  כנולוגה טחממהפעלת    -  מגבלות רגולטוריות  3.4.4

שונ  מרשות החדשנותאישורים    דורשת קבלת  3 עמידה בסטנדרטים  ים בהתאם  וכן 

 .וההוראותידוד המו"פ לע  לדרישות החוק 

 שיווק והפצה מוצרים  . 4         

 להלן.  9.3.4 ,9.2.6פים סעי וראו מהותיות בחברות פורטפולי  והפצהשיווק מוצרים, לפרטים אודות 

 
  תחרות .5

של   5.1 הפעילות  קיימים  החב בתחום  הינם  רבים  מתחרים רה  אשר  פ ,  רועל  חממות  ב  י 

הוןולוגיות,  נטכ בשלביmicrofunds,  סיכון  קרנות  המשקיעות  ו ,  מוקדמים,  משקיעים  ם 
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( בשםאנג'לי" :  לןלהפרטיים  במיזמים  המשקיעים  ראשוניים.  "(  כי  חהלבים  מעריכה  ברה 

 . שוק אינו מהותיחלקה ב

החברה,  הל 5.2 יתערכת  וחסרונות  קיימים  מהחלופו רונות  אחת  להשק לכל  של  ת  חממה  עה 

מימ   . יתטכנולוג הקרן להעמיד  אפשרות  נמנים  סיכון  הון  קרן  יתרונות השקעת  עתידי  עם  ון 

הפורטפוליולחבר ברוב    כי   )אם  ת  כזה  מובטמימון  אינו  מם  ע  .ח(המקרים  ימון  יתרונות 

אינו  גורם זה    ון )אם כירות להשגה מהירה של מימ עות משקיעים פרטיים נמנים אפשבאמצ

את האמצעים  לרוב  וניהול. מנגד, לחממה יש    י תקציבי בנושא עולה יחסן חופש פבטח( וכ מו

ב  לתמוך  מ והתשתית  בשלבים  חברות  או  ה מאם  ימוקדפרויקטים  הדורשים  תארגנות  וד, 

 רת לפרויקט. מהווה משקיע מקצועי בעל תרומה ניכ היא כללפיים ובדרך  ספצי  ומומחיות

   :באמצעות יםאחרומשקיעים  ות תחרות מצד חממ ם הודדת עמתמ  החברה 5.3

גבוה הנהלה    ותצו 5.3.1 יושרה  גבוהה המבטיח טיפול מקצועי ברמת  הן    ,המקצועי ברמה 

סינון   הראשוניתלהש  עוברהמיזמים  בשלב  תקופת    ,קעה  לאורך  ות  ל עיהפ הן 

 לאחריה. ן וה אשונה הר

נוספ   דירקטוריון  5.3.2 מלווים  גבוה וגורמים  מקצועית  ברמה  ניסיון  בעלי    ביותר,ה  ים 

למו ורל הנחשבים  בתחונטי  דעה  חברות    ימ ובילי  של  אשר  פורטפוליוההפרויקטים   ,

הסינ בשלב  פרויקטים  לאורך  בוחנים  החברות  את  ומלווים  הראשונית   הופ ק תהון 

 ה. חריולא

צמודה   5.3.3 מולעבודה  החבר  ומקצועית  של  ות  והאוניברסימסחור  החולים  ת  טאובתי 

 בישראל ובחו"ל למציאת טכנולוגיות מבטיחות. 

 ם נכסים לא מוחשיי .6

בבעלות  ה  אין  של  קנישירה  ו/או  מוחשיים  לא  נכסים  בדברחברה  לפירוט  רוחני.    הקנייןנכסי    יין 
 לן. הל  9ראה סעיף  ,ו פורטפוליחברות    הרוחני של

 הון אנושי  .7

  . ספיםכהמנכ"ל החברה המכהן גם כסמנכ"ל    -  אחד  על ידי החברה עובדעסק  למועד הדוח מו  וןנכ

כן   ראו  ,האמוריםלפרטים אודות נושאי המשרה  .  השירותים לחבר   ר הדירקטוריון מעניק ו"י   ,כמו 

   זה. וח תקופתידבק ד' לפר א26ותקנה   26 תקנה

 המשרהאי נושהסכמי העסקה של  7.1

לפרק    21נה  תק   און החברה ומנכ"ל החברה, רוי עם יו"ר דירקטוראודות ההסכמים    טיםלפר
 .  ד' להלן

 נושאי משרה  ל אופציות 7.2

   .ייםלדוחות הכספ   16אור בי ראה

   חוזר הון .8

 ח. " ש לפיא 2,658 הינו 2020 ברצמבד 31 ליום החברה  של השוטפים הנכסים סך

 אלפי ש"ח.  2,306הינו  2020בדצמבר  31ליום החברה  של פותהשוטיבויות  סך ההתח 

   אלפי ש"ח.  352 הינו 2020מבר צדב 13ם יושל החברה ל  וזרון החסך הה
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   השקעות .9

כ  ,הדוחנכון למועד   פורטפוליו  חברה  חברה מהותית, כאשר שווי החזקות ההחברה מסווגת חברת 

בהתאם    על מצב הכספי.ח  דו ברה בסי החסך נכחוזים או יותר מעשרה אמהווה  ו  בחברת הפורטפולי

הדוח  נכוןאמור,  ל "ופ ו"(  מדיטייט")להלן:    בע"מ   ייטמדיט,  למועד  )להלן:  בע"מ    "(, דיפיפולליפיד 

   , להלן, בהתאמה.9.3  – 9.2ראה סעיפים  חברות אלוחברות מהותיות. להרחבה אודות הינן 

  הפורטפוליו ות  כלל חבר  בקשר עם  הינולן,  הל ש  הפורטפוליו ת  ט חברוי פירוכ  למען הסר ספק יובהר,

 ה. י החברעילות המוחזקות על יד פה

ולמועד הדוח,    31.12.20ההשקעות ליום    בחברות הפורטפוליו ויתרתזקות החברה  חהלפירוט אודות  

 . לעיל  1.1.2 סעיף  ראה

 :  ליוטפוהפור  בדבר חברות החברה,, למיטב ידיעת  להלן פרטים נוספים

 הנדרשים  האישורים  השגת  לרבות,  השיווקוהפיתוח    בדבר תכניות  ,הבאה  להטבב  הכלול  המידע

 בבחינת   הינו,  כאמור  המוצרים  של  יהמסחר  הפוטנציאל  ןכו  הפורטפוליו  תרוחב  מוצרי  ווקיש  םלש

  ידע על מ לחברה וכן  ע הידועעל מיד  מתבסס, אשר ערך ניירות  בחוק כהגדרתו, עתיד פני  צופה מידע

מחברשמ היתר  בין    אינם   אשר,  ניםוש  יםבגורמ  תלויה  ממשותותה  ואשר  פוליוהפורטות  תקבל 

  השיווק   אישורי  תהשג,  המוצרים  פיתוח  למתשהכגון    יופולורטפה  חברותאו  /ו  ה ברהח  בשליטת

 . להם והביקוש המוצרים שיווק מאמצי הצלחת, בגינם
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  :רטפוליווחברות פ

 פעילות  ות חבר 9.1

 
חברת שם   

 פורטפוליו ה
השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 

 מהותיים
 השקעות חמגבלות ופיקו

ביופרוטקט   1
 ע"מב

ר בלון  ות לייצוטכנולוגי 
ומר מתכלה  העשוי מח

להחדרה לתוך   הניתן
הגוף, לצורך הפרדה  

החדרת   בין רקמות.
תחת  בלון נעשית ה

המוצר  .  הדמיה
של   הראשון

מיועד   ביופרוטקט
האונקולוגי על   לתחום

ת  על רקמו  מנת להגן
ת מפני נזקי  בריאו

נות  קרינה בהקר
המתבצעות כחלק  

ת עם  ההתמודדומ
ש  בראומחלת הסרטן, 

ה, סרטן  בראשונ ו
. למועד  הערמונית

הדוח, פעילותה  
ביופרוטקט  היחידה של 

תחום  ה בהינ
 .  ולוגיהאונק 

מהנדס  אש שוחט,  ול 
בתפקידיו   אשר  כימיה 

ה  מנהל  הקודמים  יה 
בחברת  הפית  וח 

וביו עם  ר-אינישיה  אד. 
יזצ ביופרוטקט  וות  מי 

ד גם  אדריאן  נמנים  "ר 
פרופ' דומ  פז,  ב  אבי 

לכימיה   המחלקה  מנהל 
בביתתרו הספר    פתית 

עין    לרוקחות הדסה 
  .כרם

  נכון למועד הדוח,
   קיבלה ביופרוטקט

  לשיווק  CEאישור 
   פה.באירוהמוצר 

  2017בסוף שנת  
ט  רוטקביופה יבלק

  FDA-מה IDEאישור  
קבותיו החלה  עב

  ני במחקר קלי
ינלאומי רחב היקף  ב

ים  במספר מרכז
,  ליםבימורפואיים 

  222ל תיד לכלוואשר ע
בכוונת  מטופלים. 

סיים את  רוטקט לפובי
שנת   במהלךהמחקר 

2021 . 
 
 

קיבלה  נכון למועד הדוח 
  אישוריםביופרוטקט 

  הם שלפטנטילמספר 
ארה"ב,   ל,אבישר

 . וסין פהרואי
 

  יופרוטקט,למיטב ידיעת ב 
  1.4מאובחנים בכל שנה 

מקרים חדשים של  מיליון 
)שהוא   6רמונית העסרטן 
הסרטן הנפוצים  מסוגי  

,  NHS -י הלפ  .בקרב גברים(
  חולים מקבליםמה 30%

. למיטב  טיפולי הקרנה
ידיעת החברה, השוק  

להגנה בפני קרינה מתרכז  
היום, ברובו, בהשגת דיוק  

י של  תלת מימד  ,ימירב
ה  רנ וביצוע ההק ן תכנו

יכשור משוכלל  מ ת עובאמצ
המסופק על ידי    רויקר ביות

ת ציוד רפואי  חברו
ת, על מנת למנוע  ומיובינלא 
ת.  סמוכו רקמותנזק ל

עלות הציוד,  בנוסף ל 
נה כרוכים  טיפולי ההקר

למערכת  בהוצאות רבות 
אותן אמור    ,הבריאות

המוצר של ביופרוטקט  
ת  ת להפחית עקב הפח

ת  רנות והגדלמספר ההק
לגרום    ןוכיעילותן,  

  משמעותית החת הפל

לצורך שיווק  
,  רצהמו

מש המש
רכים  לצ

  רפואיים,
נדרשת  

ביופרוטקט  
ישורים  ל אלקב

ימים  מתא
ר  לשיווק מכשו

רפואי )בהתאם  
למקום השיווק  

המיועד( כגון:  
-ה CEאישורי  

FDA  ואמ"ר  
ים  הכפופ 

לעריכת  
   .יםניסוי

  ספטמבר בחודש 
מה  השלי  2020

סבב   יופרוטקטב
  25גיוס של 

  ן דולרליוימ
. בסבב  ארה"ב

  ,הגיוס השתתפה
אחת   תר,הי יןב
חברות המכשור  מ

הגדולות  הרפואי 
בחודש   בעולם.
  2020דצמבר 
הועבר  

לביופרוטקט  
אחרון  ה סכוםה

ההשקעה  של 
  1.5של  בסך

 . מיליון דולר
לאחר תאריך  

  התקשרההמאזן 
  כםסהב החברה 

ם בעל מניות  ע
  בביופרוטקט

לרכישת מניות  
ואופציות של  

רוטקט  פובי
תמורה לסכום  ב

 
6 can 2020Globo 
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חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

  סיבוכים לש  בשכיחות
  ,רינהקה  יזקמנ שנגרמים

כך ודאות.  הגם שאין ל
על   ,החברה  ידיעתמיטב  ל

פי מידע שקיבלה  
וצר  מביופרוטקט, קיים מ 

מתחרה אחד בשוק של  
,  בוסטון סיינטיפיקחברת 

  את  2018בשנת אשר רכשה 
שפיתחה  Augmenixחברת 
  המוצר  . וצראת המ

ג'ל שמוזרק   נוי ה  המתחרה
ה  ר ית במטלערמונ  בסמוך

איברים   להרחיק ממנה
כים ובכך למזער את  ומס

  מיטב ידיעתעה בהם. להפגי 
מוצר של  החברה, ל

  ותטקט מספר יתרונ ביופרו
וטכניים בולטים    ייםלינ ק

:  על המוצר המתחרה
בניגוד לבלון, השימוש בג'ל  

ינוי  אינו מאפשר את ש 
.  החדרתו מקומו לאחר
  פשרמא בנוסף, הבלון

ו  קבוע את מיקומלרופא ל
מאפשר בקרה   המדוייק וכן

ימלית על המרווח  אופט
   .האיבריםבין רוש הד

נכנס    2018שנת  בתחילת
לתוקף בארה"ב קוד שיפוי  

וצדורה  לפריק  שמענ
 ורה שיפוי נרחב.  האמ

בנוסף, בגרמניה,  
באוסטריה ובאוסטרליה  

הפרוצדורה נכנסת בהדרגה  
סוי של הביטוח הרפואי  לכי

  אלפי  400של 
  דולר ארה"ב.

שלמת  לאחר ה
הסכם תחזיק  ה

החברה בשיעור  
מהון   6.91%של 

המניות של  
ביופרוטקט,  

   לול מלא.בדי
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חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

י.  כמו כן בבריטניה  בורהצי
על       NICE-מליץ  הה

ג'ל  ן ובבבלושימוש 
 ומלצת.ממ  כפרוצדורה

 ונהסאג 2
קס נטוור
 בע"מ

פתחת  גונה מאס
  מערכת תוכנה אשר

הענן אל    מביאה את
הסלולרית   שתהרקצה 

(Mobile Edge 

Computing Platform  .)
מאפשרת  המערכת 

עילים לפרוש  למפ
במהירות רבה  

דשים קרוב  שירותים ח
  ד אל משתמשומא

הקצה על מנת לשפר  
ביצועי הרשת ואת  את 
  .משת המשתחווי

ה ממשק  החברה פיתח 
 K8sוכן תומכת ב  5Gל

  הם  היזמים של סאגונה
דניאל  ויט ר פי ליאו

   .פרידמן
מונה   2020  תשנך הלבמ

כ"ל  ור למנעידו ג 
 סאגונה. 

של   סיוןלעידו גור נ
ירות,  במכ  שנים רבות

של   פיתוח עסקי והובלה
 . חברות סטארט אפ

חתמה על   סאגונה
לתוכנה    יוכמי רישהס

ם מספר  ע  שפיתחה
יצרני ציוד מובילים  

רשתות סלולריות.  ל
סאגונה  לבשלב זה 

הכנסות בסכומים  
 . שאינם גבוהים

ה  קיבל סאגונה
אישורים לחלק  

ם שלה, וחלק  מהפטנטי
נמצא בתהליכי   רחא

נכון למועד   ה.ינ בח
  30  הדוח יש לסאגונה

  מאושרים פטנטים
  MEC בתחום הבעיקר 

 CASHוה 

  וקת אתנה משו גוסא
באמצעות   יקרעב ה מוצרי

שיתופי פעולה עם חברות  
 SKT, .Ribon ,HPEכמו 
ים הם  י קריע  ריםמתח

ספקיות ציוד התקשורות  
 ות כמו נוקייה ווואוי. הגדול 

 

ן מגבלות או  יא
צורך בפיקוח  

 . דמיוח

השנים  במהלך 
2019 –  2020  

גונה  גייסה סא
  4 –כ ל ם שסכו

  מיליון דולר
הסכמי   במסגרת

  אותהלוו 
ברה  . החירותהמ

השקיעה סכום  
אלפי   150של 

מתוך   דולר
 ת אלה.הלווא

 

קיפמד    3
 בע"מ 

מכשיר חדשני לטיפול  
  נשימה חסימתי וםבד
נוח  ו יעיל  יה יהש

דום   לתח מלשימוש. 
(,  OSA)חסימתי   הנשימ

גורמת להפסקות  
ימה במהלך השינה  נש

א מחלה כרונית  והי
בעלת השלכות  

ותיות וכלליות  בריא
למיטב ידיעת    .חמורות

יתרון של  החברה, ה 
ת  המוצר שמפתח

  מהיותובע נו  קיפמד
, נוח  וזערר מממוצ

הוא   קיפמדשל  םהיז
עם     ורטרפופאלכס 
ל  של מע  מקצועיניסיון 

שנים בתחום   30
הפיתוח, יצור ושיווק  

ר הרפאי. אלכס  שוכהמ
סיים את   רפופרט

נות  הצטיי מודיו ב יל
הנדסת חשמל  ב

ומחשבים  
 . בן גוריון תאוניברסיטב

קיבלה אישור  קיפמד 
CE נוסף,  . למוצר שלה

התקבל אישור עקרוני  
  FDAרשויות ה מ

ל  יסוי שקול הנ לפרוטו
רך קבלת  לצומד קיפ

ר מכירה של  אישו
  "ב.מוצר בארה ה

פמד מבצעת  קי
ליניים  ניסויים ק 

כזים  במספר מר
ם  ודשי. בח בישראל

אמורה   הקרובים
פמד להתחיל ניסוי  קי
,  ליני באירופהק

פטנטים  מספר  יפמדקל
הנמצאים בשלבים  

    .שונים של רישום

,  קיפמדטב ידיעת  ימל
  פוליטל  ותמערכ של השוק
  ותרי ב ךמוער נשימתי בדום

ולר  רד  דמיליא 3.3 -מ
  גורמי הצמיחה  .ארה"ב

ל במספר  גידו בשוק זה הם:
  בזכות המערכות האבחונים

ההולכת  ההבנה   ,הביתיות
של דום  השלכות על וגוברת  

מחלות לבביות,   י עלשימתנ
  ,וליותנוירולוגיות ומטב 

ם  פר הסובליגידול במסו
להערכת  . יתרמהשמנת  

השוק צפוי  קיפמד, 
בקצב  להמשיך ולהתפתח 

המוצר של  
משמש   קיפמד

לצרכים  
,  רפואיים

  לצורך לפיכך,
המוצר    שיווק

ת  שהיא נדר
קבל אישורים  ל

מתאימים  
אי  רפו כשורלמ

)בהתאם 
  קו למקום השיו
ן:  המיועד( כגו 

  CE,אישורי 

FDA  .ואמ"ר 

גוסט  ו א בחודש
  נחתם  2020

הסכם השקעה  
בקיפמד,  

רתו  סגבמ
  התחייבו

המשקיעים  
קיע סכום  השל

  12.6 –של כ 
אירו  מיליון 

בקיפמד. במועד  
למת העסקה  הש

  יעו השק
  המשקיעים סכום

מילון   3.9 –כ  של
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חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

יותר וכן בעל מנגנון  
  ה חדשני שאינוול פע

מערכת  יך מצר
ת  מ, והזרמסורבלת

כמו   אויר בלתי פוסקת
 ונות הקיימים.  בפתר

  צעתמב במקביל ו
ת  פעולו פמדקי

 . המוצר   וגלשידר

שנים הבאות.  ב מהיר גם
השחקנים המובילים  

-ו Resmedבתחום הם 
Respironics/Phillips  

ן שווה  יחד ובאופים  טהשול
  מהשוק. 80%-כמביותר 

  ד,מפלמיטב ידיעת קי
לבדה   Resmedחברת 

ביותר   CPAPוד  מכרה צי
  מיליארד דולר 1.25-מ

שחקנים נוספים   ארה"ב.
כוללים את  בשוק 

Fisher&Payker, DeVilbiss  
 ים. חרוא
 

פמד יש  לקי
  אישור אמ"ר

 .CE  אישורו

יתרת   אירו.
שקעה  סכום הה

בשתי   תבוצע
  , בכפוף פעימות

פמד  עמידת קיל
  י דרךבאבנ

שנקבעו לכל  
    ,פעימה

עד  ה הראשונ 
ביולי   31 ליום
השנייה עד  ו  2021

ביולי   31 וםלי
החברה    .2022

התחייבה  
להשקיע  

יפמד,  בק
במסגרת הסכם  

, סכום  ההשקעה
מיליון   1 עד של

אירו. במועד  
העסקה   מתהשל
החברה    יעההשק

  300סכום של 
   אירו.אלפי 

השלמת  לאחר 
,  כולו סבב הגיוס

  ת עמידתובהנח
קיפמד באבני  

תחזיק   הדרך,
  -כהחברה ב

  ונהמה  14.36%
המונפק והנפרע  

  דקיפמשל 
 (. מלא)בדילול 
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חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

 אקסימור 4
 

  מפתחת  אקסימור
  לשחרור מערכת
  תרופות של  מושהה

 .  נייםלמחלות עי 
של   הראשון המוצר

  מיועד  סימוראק
ופה לטיפול  תר לשחרור 

 וקומה. לאגלת ה חמב
ר  אקסימו  הפיתרון של

  מזערי קןהת כולל
בתעלת   תלשמוש
,  ות של החולההדמע

ל  אפשר שחרור שומ
,  לאוקומהג ל התרופה 

ש  וזאת חלף שימו
מיומי, ולעתים מספר  יו

פעמים ביום, בטיפות  
  המטפל  הרופא. עיניים

  ההתקן  תא רחדימ
  פולשנית  זעיר  תבשיט

  התקןה . שלו ניקהיבקל
  חררשמ קסימוראשל 
  3  למשך התרופה את
  עד, חודשים 6 עד

 . בחדש להחלפתו
 

מפתחת  במקביל 
פול  טיל מוצר  מוראקסי

 ה. בעין יבש

  של הטכנולוגיה
  תחת הינה  אקסימור

  בית עם רישוי הסכם
.  השומר  תל החולים
  אקסימור של  היזמים

  סימון בן גיא' פרופ הם
 . הלחמי  ויזהר

החלה  אקסימור  
של  בניסוי קליני 
ול  המוצר לטיפ

לאוקומה במרכז  בג
   י במקסיקו.רפוא

בתחום  בנוסף, בטיפול 
    השלימה עין יבשה,
  יםי ניסו  אקסימור

  ומצפה  חיים  בבעלי
ות  בשבוע לקבל 

שור  יא רובים הק
ניסוי קליני  ביצוע  ל

 . במקסיקו
 

 

לאקסימור פטנט על  
מוצר לטיפול  

הפטנט    –לאוקומה בג
צא ברישום  ושר ונמא

 ומי. בינלא 
ל  הפטנט של אקסימור ע 

מצא  נהמוצר לעין יבשה  
בשלבי רישום  

 בינלאומי. 

למיטב ידיעת אקסימור,  
שוק התרופות העולמי  

  6.59מוערך ב   לגלאוקומה
  .2019מיליארד דולר ב 

ובשיעור צמיחה ממוצעת  
(CAGR של )וצפוי   6.1%

  מיליארד דולר 11להגיע ל 
 . 20277ב 

  המתחרים םיהמוצר
  הם  אקסימור של יםהישיר 
  הניתנות  עיניים  טיפות
  נחשבות  הן.  טופיקלי  באופן

המקובל   לטיפול
  כחווה ו למחלה  סטנדרטיוה

  ת זא עם .כיעילות קלינית
  וא ה ןשלה  הגדול   סרוןיחה
נמוך של עד    תענוהי  עורישב

   .המטופליםמ  40%

 
 

של   המוצר 
אקסימור  

ם  ירכלצמשמש  
רפואיים,  

  ורך לצ   כךלפי
המוצר   שיווק 

נד ת  שרהיא 
אישורים   לקבל 

מתאימים  
ר למכש פואי  ור 
אם )בהת

השיווק   למקום 
כגון:   המיועד( 

  CEרי  ושאי

FDA  .ואמ"ר 

  אפרילבחודש 
תם  חנ  2020

הסכם השקעה  
באקסימור, לפיו  

  בעלי ו עהשקי
   מניות קיימים 

  1 –סכום של כ 
מיליון דולר  

ארה"ב  
באקסימור.  

ברה השקיעה  חה
  50של סכום 

  אלפי דולר
  ארה"ב במסגרת 

 הסכם זה. 

 
7  https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/09/2090664/0/en/Glaucoma-Therapeutics-Market-to-Reach-USD-11-05-Billion-at-6-1-CAGR-by-2027-Rising-Research-on-Prostaglandin-Analogs-says-Fortune-Business-

Insights.html 
 

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/09/2090664/0/en/Glaucoma-Therapeutics-Market-to-Reach-USD-11-05-Billion-at-6-1-CAGR-by-2027-Rising-Research-on-Prostaglandin-Analogs-says-Fortune-Business-Insights.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/09/09/2090664/0/en/Glaucoma-Therapeutics-Market-to-Reach-USD-11-05-Billion-at-6-1-CAGR-by-2027-Rising-Research-on-Prostaglandin-Analogs-says-Fortune-Business-Insights.html


 
31 

 

חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

 נרגון 5
 

 core)  תשר  בתלי  פיתוח

network )לרשת 
  רביעי ור דמ סלולארית

(LTE )בתצורה  
( consolidated) ייחודית

  שימוש תוך
  פרוטוקוליםב

  חבותהר וב סטנדרטיים
 . לסטנדרט מעבר

  
SmartEPC -   ליבת

רשת מאוגדת לדור  
ת כל  לת אהרביעי הכול
לניהול    האספקטים

 Public -ל  משיםמשת
Safety  ורשתותLTE  

 קטנות. 
ה  תפת פעולן משנרגו

רה יפנית  עם חב
דו   תוחפיט בפרוייק

כנולוגיית  מי של טלאו
בועות אלחוטיות.  

כנולוגיה זו מהווה  ט
עותי  בידול משמ 

  גון.וצרי נרלמ
טכנולוגיית הבועות  

האלחוטיות מאפשרת  
לבנות רשת אלחוטית  

מהרבה רשתות    דולהג
הן  חת מ ל אקטנות שכ 

וטין  צמאית לחלע
ויכולה להיפרד  

  התאםתחבר בהול
להחלטתה.  

לוגיה מאפשרת  הטכנו 

 .B.Scל בע ,רביב  זאב
מאוניברסיטת בין  

  MBA -גוריון ו 
מאוניברסיטת בר אילן.  

בות  ים רכיהן שנ
ם  יהול תחובתפקידי נ

וח  צוות פית וראשוצר מ
  ,כנה. רפי איזנשטייןתו

)בהצטיינות   BSEE בעל
רה( מהטכניון  ית

ות במערכות  מח התו
ת  קשורת מבוזרות

-מאוניברסיטת תל
,  8200בוגר יחידת  אביב.
כארכיטקט   שימש

רכת בכיר ב  מע
Runcom ארכיטקט ,

,  Foresoftפתרונות ב 
  מהנדס תקשורת בכיר ב

ADC 
  

  רגון כברהמוצר של נ
,  בעולם כרנמ

  בהיקפים לא גדולים,
  טנותלרשתות ק

 Publicי ששתמולמ

Safety . 
נרגון מתרכזת  

ת המוצר  במכיר
שותפים  ך בעיקר דר

  ם שהטמיעו אתעסקיי
כנה בתוך הפתרון  תוה

)לדוגמא   הכולל שלהם
שבה   LTEמזוודת 

המוצר של נרגון  
   מהווה נדבך מרכזי(.

. 
 
 
 

ולוגיית  לטכנפטנט  הוגש
  טיותוהבועות האלח

 ופה. , ארה"ב ואירןביפ

נרגון,  ידיעת  טב  למי
יום  כ ם עיקרייה  ריםתחהמ

בשוק המציעים פתרונות  
LTE Core network 

נם  ת הינוקט לרשתות 
Motorola ,Adax ,Tecore  ,

Polaris ,  וASTRI.   שני
מתחרים נוספים הם  

Quartus  ו- Athonet.  
אינם  המתחרים הפתרונות  

תוחים  ים פי במשל
  םטכנולוגיים המאפשרי

יחודית של  התאמה י
כן  יעד, ולי ההמוצר לשווק

ם  קטיבייפחות אטרהנם 
חות הפוטנציאלים,  ללקו

וחדות.  להם דרישות מי 
ים  ימקי השחקנים ה

עיקר  ב מתרכזים
מתן  ות ולא ביר בחיבו
תים מיוחדים )לדוגמא  שירו

חלק מהמתחרים אינו  
אינטגרציה בין רשת   מציע
LTE  ל- WiFi.)  ,כמו כן

דית של  הטופולוגיה הייחו
Smart EPC  מאפשרת

מחירים  וק רמת  לש  להציע
דל  סדר גומוכה בהנ

יים היום, שהשחקנים  מהק
 ו להציע. יוכללא   םהקיימי

 
 

או   מגבלות  אין 
בפיקוח   צורך 

 מיוחד 

הי גיולא  סים  ו 
בשנתיים  בנרגון  
   ת.האחרונו
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  בועות בין הת ורתקש
יהן תוך  משמשת  ובין

שימוש במכשירי  
 ללולר סטנדרטיים. ס
 
 
 
 

תרופה חדשנית  פיתוח  קס אומני 6
דקים  יחי  גדכנ  לטיפול
המוצר    .םעמידי

של החברה   הראשון
  מיועד ה OMN6הוא 

  בזיהומיםלטפל 
קים  חיידמ מיםגרהנ

אם  ר סוג געמידים מ 
וחד  מינוס, ובמי 

אצינטובקטר    בחיידק
במקום   , שנכלל אומניב

  ברשימתהראשון 
  עמידיםהחיידקים ה 

  ארגון הבריאות של
 . העולמי

קוטנר,  -ק כהן מושיד"ר 
מנכ"ל, בעל תואר ד"ר  

ביוכימיה  ב
מהאוניברסיטה  

העברית בירושלים.   
הנדסת  מחה למו

מרצה  פפטידים. 
מיה  לביוכי

 . באוניברסיטה העברית
 

ד"ר ניב בחנוף, מדען  
 שי.רא

בעל תואר ד"ר  
  בביוכימיה

מהאוניברסיטה  
  ברית. בעברו מרצה הע

קרוביולוגיה  מיל
 י.עזריאל  במכללת

מה  לימשאומניקס 
ניסויים   בימים אלה

  כננתומתבבעלי חיים  
וי קליני  לת ניס תחי

של   לבחינת הבטיחות 
ף  המוצר לקראת סו

2021 . 
ה  יבלאומניקס ק

Minutes pre-IND  מ-
FDA  וכן קיבלה ,

QIDP Designation   
  עבור  FDA-מה

OMN6.  

,  PCTאומניקס הגישה  
עד הדוח  נכון למו שר א
א בשלב הלאומי  צמנ

אירופה, סין,   ,בארה"ב
ה, קנדה  הודו, אוסטרלי

  2019נת הלך ש מבויפן. 
פר  לאומניקס מס  אושרו

ה  באירופפטנטים 
  מהלך שנתב ובארה"ב.

שר לאומניקס  או 2020
 פטנט נוסף בארה"ב. 

ם  ידיבעיית החיידקים העמ 
  ם לטיפולשאינם ניתני

יקה  באמצעות האנטיביוט 
בעיה   קובלת, הינההמ
י חולים  בבתה וצנפ
וגורמת   םיודרני מ

וכים ואף  לאישפוזים אר
דיעת  למיטב י  .למוות

ל   30 , יש כיום ביןאומניקס
עולם,  חברות ברחבי ה 40 –

ר  אש ים,שונ  בשלבי פיתוח
מנסות לפתור את בעיית  

כפי  העמידים. החיידקים 
,  שנמסר לחברה מאומניקס

אין כיום בנמצא תרופה  
חיידק  פול בלטי להעיי

ר  טובקטאצינהעמיד 
 .אומניב

המוצר של  
ס  אומניק

ים  משמש לצרכ
ם,  רפואיי
  לצורך לפיכך
מוצר  ה  שיווק
  נדרשת היא 

ל אישורים  קבל
מתאימים  

למכשור רפואי  
)בהתאם 

וק  שיום הלמקו
המיועד( כגון:  

  CEאישורי  

FDA  .ואמ"ר 

לאחר תאריך  
המאזן השלימה  

מניקס גיוס  או
שהחל בחודש  

,  2019בר ספטמ
ייסה  ג במסגרתו 

יקס סכום  אומנ
מיליון   5.8של 

.  דולר ארה"ב
החברה  

והשותפות  
גרת  השקיעו במס

כום  ס הגיוססבב 
לפי  א  270 של

  –דולר ארה"ב, ו 
אלפי דולר   392

ארה"ב,  
 . המבהתא

בחודש דצמבר  
קיבלה   2020

ר  אומניקס אישו
מהוועדה  

האירופית של  
קים  תכנית המענ

Horizon 2020  



 
33 

 

חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

ק  מענ לקבלת
  –בסכום של כ 

  .ירומיליון א 2.4
  אושרהבנוסף, 

,  מניקסאול
במסגרת  

קבלת   כנית,והת
  של , בסך השקעה

מיליון   8.3ד ע
הנפקת   כנגד אירו

.  מניות אומניקס
קבלת ההשקעה  

כאמור כפופה  
  ת נאותותיקבדל
כמה  להס הגעהו

על תנאי  
עה בין  ההשק

 .צדדיםה
 

 אייסבו 8
 בע"מ

  

ור  פיתוח טכנולוגיה ליצ
ב קוביות קרח  יצוולע

ללא תוספים   גות ותממ
וזאת על ידי   ,כלל

יגים  הטבעת סר 
ת  ירויצ  ם בקרחיטי אופ

כונות  ציה, במדיפרק
יות,  תעשייתקרח 

למטרות פרסום  
   ומיתוג.

 
 
 

  .B.Scבעל  ,אלעד מור
מאוניברסיטת בין  

ניסיון רב  גוריון. בעל 
בפיתוח מערכות  

  מומחה מכאניות ו
ויים אופטיים  בציפ
 . םניימיב

-אייסבו בונה אב
של   קדםמת  סוטיפ

מכונת קרח המסוגלת  
רח  לייצר קוביות ק

  גות.ממות

פטנט אחד  רה לחב
 . לאומיה  בנמצא בשלה
 

ת אייסבו, אין  ידיע  למיטב
פתרון טכנולוגי כיום  

של קוביות   בשהה ילחליצ
, אשר  קרח ממאייד מתכתי

מאפשר לקבל קוביות קרח  
  .שתימסנהי ממותגות מבל

  10-בשנה כ ריםמיוצבעולם 
מכונות  של ות יד חליון ימי

קרח למקררים ביתיים,  
ם בכדי  מוש בחוהעושים שי

רח  הק חרר את קוביותלש
אשר   יקפלסט ים מ או בנוי
דרסטית את כושר   מוריד

הטכנולוגיה    הייצור.
שרת  יימת אינה מאפהק

צירת קוביות קרח  י
 . ממותגות

אין מגבלות או  
צורך בפיקוח  

 מיוחד 

במהלך שנת  
גייסה   2018

אייסבו סכום של  
   ח.אלפי ש"  250
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 היטרסי 9
  פארמה

 בע"מ
)לשעבר:  
טרסיוס 
פארמה  

 ("מבע

  פארמה  טרסייה 
ה חדשה  פמפתחת תרו

מחלות  לטיפול ב
  .דלקתיות של העין

הראשונה  ה צייקד נהאי
ל  טיפופיתוח  נה הי

מחלת  לומי  מק
היובאיטיס לחולים  
הסובלים ממצב של  

 יובאיטיס גלאוקומה. 

לנגפורד  -םנה חייד'ר דפ
  20 –מ   בעלת למעלה

ן כיזמת,  ת ניסיושנו
רות  ומנהלת של חב
ור  בתחום המיכש

והפארמה.   יוא הרפ
קטור  בעלת תואר דו

טכנולוגיה  ולבי
   מהטכניון.

  2020במהלך שנת  
  יהי ימה טרסהשל

  לחהבהצ   מהארפ
ה של  פאזה ראשונ

הניסוי הקליני של  
מוצר הדגל שלה.  

בנוסף, קיבלה  
  פארמה  יה יטרס

  - אישור מרשויות ה
FDA  פאזה  ת לילתח

של הניסוי   ישיתשל
מתוכנן  הקליני, אשר 

   .2021שנת  בהתחיל ל

  יה פארמהלטרסי
רישיון בלעדי   פארמה

ימוש במולקולה  לש
לל המחלות  לכ

ות במתן  פתלמי האו
  נט אושרומי. הפטמק

  , סיןבארה"ב
ואוסטרליה. לחברה  

  פטנט נוסף  שנכנס
ופטנט  ,  PCTלשלב ה 
 nationalלב ה נוסף בש

phase . 

  יהסי רט  יעתיד  למיטב
ס  יובאיטי פארמה,

אימונית הינה מחלת  וטוא
-10%עיניים האחראית ל 

ורון  ממקרי העיו 15%
למיטב   . 8י המערב בעולם
  רמה,אפ היי טרסידיעת  

  רחיד המאושהטיפול הי
טיס   לטיפול מקומי ביובא

העלולים  הוא סטרואידים 
קשים   לסיבוכים להוביל

ב  למיט. וגמת גלאוקומהכד
  -כ פארמה, טרסייהת  יעיד

טיס  יובאיה חולי מ  30%
לאוקומה במהלך  יפתחו ג

שנות המחלה הרבות  
בטוח  טיפול  ויישארו ללא

,  במצב זהאיטיס. ובלי
יש  ו לה דוורון גהסכנה לעיו

במציאת טיפול   להעוצורך 
אפקטיבי שאינו  

 סטרואידלי.  
 

  קולהולמה
משמשת 
לצרכים  

יים, כך  רפוא
שלצורך שיווק  

  טרסייההמוצר 
ת  רשרמה נדאפ

  לקבל אישורים
מתאימים  

)בהתאם 
  קו ולמקום השי

המיועד( כגון:  
  CEאישורי  

FDA  .ואמ"ר 

בחודש ספטמבר  
חתמה    2018
  ה מפאר ה ייטרס

  םכהס על
  בסכום השקעה

  ולריון דמיל 4של 
בהובלת   ארה"ב

ה  ברת הפארמ ח
ן  סא ינלאומיתבה

פארמה  
 טריז.  אינדס

במהלך שנת  
זכתה   2019

  ה פארמה טרסיי
  2.5של   במענק

ון יורו  מילי 
וד  מהאיח 

חודש  האירופי. ב
  2019ר  אוקטוב

  טרסייהמה  השלי
גיוס של   פארמה

דולר  יליון מ 1.5
בדרך של  ארה"ב 

SAFE.  
  2020בספטמבר 

טרסייה  ימה  השל
ס של  יוג   מהפאר
מיליון דולר   2.7

דרך של  ארה"ב ב
SAFE.  

 
8 uyen et al, 2011Ng 
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 אודיטקט 11
 בע"מ

אודיטקט מפתחת  
ידאו  מערכת לניתוח ו 

זמן  התראות בלמטרת 
 אמת.

ת  המערכת מיועד
ו  י וידא לניתוח תכנ

יעים ממצלמות  גהמ
 . קרהשליטה וב

מטרת המערכת היא  
ר את בעיית הצפת  לפתו

וח  הנתונים ע"י נית 
ינפורמציה  והנגשת א

 ית בלבד. לוונטר
המערכת פועלת על  

 מצא את החריג.   עקרון
התבססות על תפיסה  

וח  זו מאפשרת פית
מערכת חדשנית  

  המשוחררתויחודית   
להליך הגדרות  מהצורך 

מוקדם לכל מצלמה  
יכולת    תשראפןמ

ת  החלטה אוטונומי
הקשר להפעלת  ב

 ההתרעה. 
 

 מנכ"ל  -   יל קריתיג
  30מעל  בעל נסיון של 

 בטחה. בביטחון וא שנה
שימש כמנכ"ל ושותף  

 DATשל חברת 

INTERNATIONAL  
חברה הפעילה בדרום  

ם  אמריקה בתחו
האבטחה שליטה  

 ובקרה. 
ון  באיפי חה מתמ

קמה של מוקדי  וה
 ב. שו"

 
 
 

 
 

  2020נת  במהלך ש
טקט  ביצעה אודי

מכירה ראשונה של  
לעיריית  ת המערכ

ירושלים לשימוש  
הבקרה  במערכת 

וקד  יטה של המוהשל
   רייה.בעי

  נמצאתף, בנוס
במגעים   טקטאודי

המערכת   לשיווק
בדרום   ,בארץ

, במזרח  אמריקה
   .הפובאירואסיה  

ל  הצורך בפיתרון ש אין  
בשל   ט מחריףאודיטק

האצת השימוש במערכות  
לת של  סר היכווידאו וחו

ה  מערכות האנליטיק 
נמצאות בשוק להעמיד  ה

 . ון המספק את הצורךפתר
לוונטים  הר השחקנים

 ם: ה וק השיבים את רכהמ
, שהם  משתמשי הקצה .1

י השו"ב  רכז י ממפעיל 
 )המוקדים( 

אינטגרטורים, מתקיני   .2
ות  כהמער

 . הטכנולוגיות
 ו אכות הוידיצרני מער .3
יצרני מערכות   .4

 האנליטיקה.
 

  ים כרגע המתחרים הבולט
  קוהם חברות הקיימות בש 

להם מוצרים בתחום  ו
 תכני וידאו.   ניתוח

 ם:ת ההחברות הבולטו
Avigilon 

Agent vi 

Ibm  

 

  2020מאי בחודש  ן יא
טקט  יודחתמה א 

על הסכם  
השקעה  

רתו  במסג
השקיעו  

המשקיעים  
ום  סכ באודיטק 

  ןמיליו 1.7של 
.  דולר ארה"ב

השותפות  
שקיעה  ה

סכום  באודיטקט  
אלפי   100של 

ה"ב  דולר אר
גרת הסכם  סבמ

   ההשקעה.

  פיקסיז 12
דיאגנוסטיק 

   בע"מ ה

ת  תחמפפיקסיז  
ורמה  לטפפ

  םוליטיפת לדיאגנוסטי
 . בסרטן  רפייםתאימונו

מבוססת   המרהפלטפו
אפיון של  על 
אים  כלוסיות התאו

ל פיקסיז  הטכנולוגיה ש
ינה תחת הסכם רישוי  ה

ת החולים  בי עם
של   םאיכילוב. היז

פיקסיז דיאגנוסטיקה  
  ץ.ביהוא ד"ר אילן וולו

בשיתוף עם  

ב  שלב אתמצפיקסיז נ
של  היתכנות הוכחת  

מספר  בה גיטכנולוה
  אדםבבני  סוגי סרטן

שמטופלים  
נותרפיה )כליה,  ו באימ

  מלנומה, ריאה

בבחינה  מצא הפטנט נ
שלב הלאומי  ב

באירופה, ישראל  
 רה"ב.  ובא

בשוק קיימות חברות רבות  
מצוא ביומרקים  המנסות ל

שיאפשרו להבין מי  
מהחולים יגיב לטיפול  

רפי ולאיזה סוג  אימונתא
טיפול. למיטב ידיעת  

  תחברו  מרביתפיקסיז, 

  יםיומרקר ב
  אינם לטיפולים

  ואינם  תרופה
  נדרשים

לאישורים  
  ,ורייםרגולט

  נבדקים אלא

  בחודש ספטמבר 
ה  תמח  2019
על  תפות השו

שקעה  ההסכם 
.  יזבפיקס

בהתאם  
להוראות  
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חברת שם   
 פורטפוליו ה

השו חני ורן קניי שלב   יזמים  טכנולוגיה/מוצרים ומתחרימבנה    םק 
 מהותיים

 השקעות חמגבלות ופיקו

  רכתהשונות בגידול )מע
החיסון, תאי הסרטן,  

אים תומכי גידול  תו
נוספים( בשיטות  

  מבוססות  
מטריית זרימה  טוצי

(Flow cytometry)  
וריצוף עמוק של רנ"א  

 מתאים אלו.  
ף  אסהנדע  המישילוב  

ית  יאפשר לתת תחז
לחת  להצדמת מוק

  רפי נתוןיפול אימונותט
 ולי סרטן. חב

וית  נקולוגית ד"ר רהאו
 גבע.

ד"ר רעות יוסף משמשת  
  סמנכ"למנכ"ל וכ

פיקסיז.  של וגיה ל טכנו
שלושה   תעלב רעות
ם. תואר ראשון  תארי
יוטכנולוגיה  ב  סתבהנד

  תואר שני מהטכניון,
נולוגיה  ימו בא

וגיה  ודוקטורט בביול
יהם  מולקולרית, שנ
מדע.  ממכון וייצמן ל

עות בעלת ניסיון  ר
חקר ופיתוח של  מב

טן וכן  תרופות לסר
בפיתוח פלטפורמה  

ישובית לטיפולים  ח
חולי  ם אישית למותאמי

 .  סרטן
 

לא   הקיימות םהביומרקרי . (ואחרים
נותנות פתרון טוב לתחזית  

של החולים   תגובה של 
אימונותרפיים,  ים לטיפול

ז  מא  השתנ ה  ומצב זה לא
ישור הטיפול  א

 אשון.  י הרותרפנהאימו 
 

  עם  יחד יםית לע
  ןהאחרו השלב

  אישור של
 . חדש לפו טי
ימוש  ש

בביומרקרים  
בדרך של מתן  

שירות  
למערכות  
הבריאות  

מחייב קבלת  
אישור  

 רגולטורי. 

ההסכם השקיעה  
  3-השותפות כ

מיליון ש"ח  
  ספי מכ  זקסיבפי

דשנות,  רשות הח
השקיעה  וסף ובנ
סכום  ותפות הש
אלפי   500 - כשל 

מון  "ח, כמיש
 משלים. 

יך  לאחר תאר 
המאזן נחתם  

הסכם השקעה  
בפיקסיז בדרך  

,  SAFEשל 
  גייסהבמסגרתו 

של  פיקסיז סכום 
לר  אלפי דו 315

יבלה  "ב, וק ארה
חייבות של  הת

המשקיעים  
השקעה נוספת,  ל

מאי   עד לחודש
  ם שלבסכו, 2021
י דולר  לפא 157

סגרת  מבארה"ב. 
הסכם ההשקעה  

השקיעה  
סכום  ות תפהשו
  אלפי  150של 

דולר, והתחייבה  
שקיע סכום  לה

אלפי   75ל  נוסף ש
דולר ארה"ב עד  

   .2021ודש מאי ח
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   "(מדיטייט)להלן: " בע"מ מדיטייט 9.2

 לי לכ 9.2.1

מפתחת  מדיטיי ל  ש  הדגל  מוצר  .והערמונית  כהופהש   של  במחלות  לטיפול  מוצרים ט 

 benign)  ת גדלמו   רה שפי  מערמונית  הסובלים   בחולים   לטיפול   עדמיוה,  iTindהוא    טייטמדי

prostate hyperplasia  ,BPH  .)iTind   זע זמני  התקן  המיועדפוליר  הוא  ם עבורלחולים    שני 

בתו טי כרוך  יעיל    לוואיפעות  פול תרופתי  אינו  אינואו  בטיפו מע ם  אשר  הכירוניינים  ורגי  ל 

ממושכת,ב הכרוך  יונלי  הקונבנצ מספראשפוז    הרדמה  ההתקן  .  טטרקונשיאת    ימים  של 

מצינור השופכה ובכך מאפשר הקלה בתסמינים וזרימת שתן    קמת הערמוניתמרחיק את ר 

יתר פרתמשו מות.  ההתקן  מזאת,  למה  מיטבי  באופן  האאם  הערמונית    באיזור  נטומיבנה 

בצינורות  המונעבאופן   המינהזרע    פגיעה  שכיחובתפקוד  פגיעה  הטיפול  הי,    ם י לאחר 

הקונב ההתנציונלייםהכירורגיים  מושתל  .  החדשני  מק קן  אלחוש  השופכהתחת  דרך    , ומי 

( קצר  פולשני  זעיר  למשדקות  5-10בהליך  החולה  של  בגופו  מושאר  ואז  ימים  (,  מספר  ך 

 ר דקות.  ספמ  רפאה תחת אלחוש מקומי תוךן במההתקבסיומם מוצא 

מהנד קעדו  הינו  ט  מדיטיי   יזם אשר  סילמניק,  היהתפב  מכונות  הקודמים  סמנכ"ל    קידיו 

 פס. -בחברת ביייתוח פ

מדיטייט   2020בפברואר    26ביום   בידי  המזון  התקבל  רשות  מאת  והתרופות    אישור 

   .בארה"ב  iTind-למכירה של ה (FDA-מריקאית )ההא

   -ל    APC))  רי האמבולטום  וג התשלוקוד סיו   בידי מדיטייט  התקבל  2020  באוגוסט  28  םביו

iTind .  כת התשלומים בגין אשפוז בבתי  מערלת החזר ביטוחי תחת  הקוד האמור מאפשר קב

 ל מדיטייט. "ב במסגרת טיפול באמצעות מוצר הדגל שחולים בארה

 

 מדיטייט  שת מלוא הון המניות שללרכי פוסלימע"י חברת או  מימוש אופציה 

 

אולימפו  2021  בפברואר  26יום  ב על  הודיעה  למדיטייט  שנית ס  האופציה  לה  מימוש  נה 

 . מניות של מדיטייטא הון הלרכישת מלו

  אולימפוס   חברת  י" ע  האמורה  האופציה  מימוש  ןבגי   החברה  יביד  להתקבל  שצפויה  התמורה

  חובות   בגין  לרבות   ,כמקובל  להתאמות  כפופה  וזו   ב"האר   דולר  מיליוני   34  -כ  של  בסך  הינה 

  ה האופצי  מימוש  במועד  מדייטייט  של  ניםהמזומ  יתרת  קףיה,   עסקה   הוצאות,  מדיטייט  של

 .  ב"וכיוצ

  התמורה   יתרת.  בהסכם  טטיימדי  של   צגיםהמ  להבטחת  נאמן   בידי   תופקד  מהתמורה  10%

לאהחברה  בידי  להתקבל  צפויה השלמת,    םמיו  חודשיים   עד  של  זמן  בפרק  העסקה,  חר 

 . יההאופצ  מימוש על  דעהההו קבלת

  מנות מהנא   ישוחרר  הנוסף  והשליש,  חודשים  18  בתום  ישוחרר  בנאמנות   מהסכום  שליש  שני

 . כאמור במצגים  מדיטייט לעמידת בכפוף וזאת,  חודשים  24 בתום

,  2023בינואר    1עד ליום  (  CPT) במקרה בו תקבל מדיטייט קוד שיפוי קבוע בארה"ב  כמו כן,

 מיליוני דולר ארה"ב.  3.4  -בסך של כ  ה נוספתרה תמורהחבדי תתקבל בי
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העצמי    של הצפויה  פעה  השל ההון  על  האופציה  רועל  מימוש  והפסד  דוח  החברהווח  ,  של 

 .בדוח הכספי 1ב'6אה ביאור ר

 

 תחום הפעילות  על ומידע כללי  הסביבה הכלכלית 9.2.2

 בו  החלים מבנה תחום הפעילות ושינויים .א

על פי    .סובלים מערמונית מוגדלת  60ית מהגברים מעל גיל  צכמח ,  מדיטייטלמיטב ידיעת 

המח חברת  של  בדוח  שפורסם  טרנספרטי  טיפולי    2019  -קר  על  לשנת    BPHההוצאה 

כהסתכ  2018 של  בסך  צפוי  7.4  -מו  והיא  דולר,  כ מיליארד  של  לסך  לעלות    12  -ה 

  . 5.5%  -של כ  CAGR)צע ), המשקפת שיעור צמיחה שנתי ממו2027שנת  מיליארד דולר ב

ה מטופליםמרבית  אלפא.    חולים  חוסמי  מסוג  בעיקר  אינן  ת  ככלל,בתרופות,  רופות 

התרופות יש ליטול ללא  את  ו  את התסמיניםערמונית מוגדלת אלא רק משפרות  מרפאות  

ת הינו הופעת תופעות לוואי  . חסרון נוסף של התרופוהגבלת זמן אחרת התסמינים יחזרו

המיני. )תופעות הלוואי  דם נמוך, סחרחורות, כאבי ראש והפרעות בתפקוד   הכוללות לחץ 

  .פול תופעות לוואי ייחודיות לו(הניתן ולכל סוג טי ולתלויות בסוג הטיפ

הלחץ על כיס השתן גובר, הטיפול התרופתי לא מספק פתרון יעיל,    מחלהעם החמרת ה

כיאות, באוואצל חלק מהג חוזרות  ברים השלפוחית אינה מתרוקנת  פן שגורם לדלקות 

בות  דרשת התער נרים אלו  קבמ  ם גם לנזק בשלפוחית ובכליות. בדרכי השתן ועלול לגרו

האחרונות   ת.כירוגי ברורה  בשנים  מגמה  מעב  מסתמנת  מטיפולים  של  פולשניים  ר 

  20%-טייט, כ-כת מדיערפי העל    .מוצר של מדיטייטפולשנים, כדוגמת הזעיר  טיפולים  ל

הדורשימהטיפול פולשנית  ים  כירורגית  להחליף  ם התערבות  ניתן  בשיטת הטיפול  יהיה 

 מדיטייט.   של

אכן ש   ל וודאותד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ואין כפני עתיה מידע צופה  ו מהווהערכה ז

בג  תתממשת היתר,  בין  תלויה,  היא  אופורשכן  לרבות  למדיטייט,  חיצוניים  י מים 

 .שוקה

   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום .ב

להצלחת  ם  גור שלוצאות  ת  היה   טמדיטייקריטי   אשרם  יהקליני המחקרים    מוצלחות 

כירה קבלת אישור מ  איפשרההקליני  ניסוי  הצלחת ה רצות הברית.  פה ובאבאירו  נערכו

  יצירת מכירות משמעותיות ל   תועיללהערכת מדיטייט  אשר    ,בריתות הצבאר  FDA  -מה

כיסוי  ל  לקבמדיטייט    ה שלכולתרם הצלחה משמעותי נוסף הינו יגו.  ם כולובעוללמוצר  

משביט בארה"ב,  מעותי  וחי  הפרוצדורה  ובטריטוריבאירועל  נופה  לפרטים    .ספותות 

 לעיל.  9.2.1עיף , ר' סבארה" יקוד שיפוקבלת אודות 

   פעילות ושינויים החלים בהםהתחום   ה העיקריים שלמחסומי הכניס .ג

ב כנ מדי  והתחום  חסמי  כולל  פועלת  ק טייט  רגולטור יסה  ועסקייםליניים,    . להלןדכ  ים 

מכי  ותהכרחיצאות הקליניות של המחקרים  התו וקבלת שילצורך קבלת אישור  פוי  רה 

 ,יפול במוצרי באפקטיביות של הט וי ביטוחי תלו שיפ  ביטוחי מספק עבור המוצר. קבלת

הו שיש גובה  מהטריטורי יפוי  אחת  בכל  למוצר  חוי קבע  להצלחת  ת  וח  בטו  מדיטייטיוני 
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עוברת שינאות האמריקאי. מערכת הברירוךהא יכולת  ת  כן  ועל  בשנים האחרונות  ויים 

 . גם בשינויים אלו ,בין היתר ,תלויהרצות הברית המסחור של מדיטייט בא

 ים והשירות   מוצריםה 9.2.3

   .לעיל 9.2.1ף סעיראה צרי מדיטייט, פרטים אודות מול
 

 מתחרים  9.2.4

בטכנולוגיה  רות העושות שימוש  ואח  Resume  ,Uroliftבארה"ב כמו    רותבח  קיימות מספר

 ה כירוגית. פעול זעיר פולשנית לטיפול בערמונית מוגדלת, חלף השימוש בתרופות וב

   אנושיהון  9.2.5

 . עובדים 12 טייטמדי  מונה  2020בדצמבר   31 נכון ליום

עובדי  הסכ של  ההעסקה  דין.  כ   יטמדיטימי  פי  על  סוציאליים  ותנאים  ברוטו  שכר  וללים 

מתןדיטייט  למ של  בדרך  עובדים  תגמול  ס  תכנית  האופציות.  כמות  שהוענקו  ך  אופציות 

ונ ללעובדים  ההקצאות  שמרו  כ  ני עתידיות  כיואופצ   אלף   255  –ה  המהוות  מההון    8%  -ת 

 א. ול מלבדיל יטייט מד המונפק והנפרע של 

   .שלה ביזםתלות לה , קיימת מדיטייטלהערכת 

 שיווק והפצה  9.2.6

   .אולימפוסהינו חברת  דיטייטמהמפיץ העיקרי של  נכון למועד הדוח, 
 
   קניין רוחני 9.2.7

פטנ   בקשות  נרשמו  2007במרץ   בלרישום  ולרישוט  במאי    PCTם  ארה"ב    2007באירופה. 

טייט  -ה מדייש הג  2007נת  במהלך ש  בארה"ב.  פטנט  שה נוספת לרישוםטייט בק-הגישה מדי

מבר בנוב  שראל., הודו, קנדה ויוסטרליה, יפןפר מדינות ובהם אבקשות לרישום פטנט במס

  בארה"ב. provisionalטייט פטנט -יהגישה מד  2008

   הסכמים מהותיים 9.2.8

ב  טמדיטיילעיל,    9.2.1יף  פורט בסעט כממעל   , אשר הינם הסכמים מהותייםלא התקשרה 

 . ף בתקופת הדוחבתוק

 מהותיים םטייהליכים משפ 9.2.9

 . מהותיים  משפטייםכים אינה צד להלי  , מדיטייט וחהדנכון למועד 
 
 

  "(פוליפידלהלן: ") בע"מ פוליפיד 9.3

 כללי  9.3.1

מפתחת   תרופדי ייחופלטפורמה  פוליפיד  להובלת  מאפשרוהטכנ   .PLEX  -  ותת  ת  לוגיה 

ת  דועמי  של פוליפיד  גיה ו טכנולה.  של מגוון תרופות רחבעל קצב ומשך  ומי ונשלט  ר מק שחרו

מבוקר    באופן  התרופה  רוולשחר  האדםישירות לאתר הרלוונטי בגוף  לאפשר הובלת תרופות  
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צר מונכון למועד הדוח,  חודשים.  מספר  ד  ימים ועמספר    ופה שנעה ביןתק  במשך  יבי  ואפקט

ש הינו    להדגל  לזיהומיםלשחרהמיועד    D-PLEX100,פוליפיד  אנטיביוטיקה  של  מבוקר    ור 

ה השלישית של  נמצא בשלב הפאז   D-PLEX100.  (SSI – Surgical Site Infectionלאחר ניתוח )

אהניסו בשתי  הקליניים  זיהומיםנות:  שו  דיקציותיניים  ניתוחי    מניעת  ומניעת  בטן  לאחר 

   תוחי חזה.לאחר ני  זיהומים

נמסלח במברה  בחודש  כי  ה 2017רץ  ר  למוצר  הוענק   ,-  D-PLEX100,      של    QIDPמעמד 

(QUALIFIED INFECTIOUS DISEASE PRODUCT    המאת-FDA  מסלול המאפשר   ,

בח  פיתוח המוצר,  של  מקוצרמואץ  רגולטורית  והארכת  ינה  בשוק  תקות  הבלעדיות  פת 

ב האישו  5-האמריקאי  קבלת  לאחר  נוספות  לשנים  לר  נוספרשיווק.  דיוו טים  ראו  ח  פים, 

מיום  מיי מס':    2017במרץ    9די  )מידע2017-01-019933)אסמכתא  מ  (  על  וו ה זה  הכללה  ה 

ת  בור ההתוויה של מניענוסף למוצר ע  QIDP  התקבל אישור  2019ודש מאי  ח בדרך ההפניה(.  

   חר ניתוחי בטן.לא זיהומים

לה  ההת שם המוצר וויה 

 מיועד המוצר

לב  ש

נכון הפיתו ח 

 הדוחלמועד 

הדרך    אבני 

 2021בשנת 

שוק  גודל 

 היעד

D-PLEX100   מניעת

זיהומים  

ר ניתוחי  לאח

   - בטן וחזה

SSI 

פאזה  

 ת שלישי

-Topקבלת  

Line Result  

  SHILD Iשל 

ה  בפאז

 השלישית 

מיליון   35

ניתוחים  

בשנה )ראה  

  9.3.3סעיף 

 להלן( 

 

 2020משמעותיים בשנת  אירועים 

פוליפיד    2019דצמבר    בחודש הקליני  החלה  המחקר  של  השלישית   D-PLEX100  שלבפאזה 

חזה. ניתוחי  לאחר  זיהומים  אמ   למניעת  זה  לכלניסוי  בין  וור  חולים.    1,600  –ל    1,284ל 

ה  ויים בפאזמבין שני ניס  (SHILD I)פוליפיד את הניסוי הראשון    החלה  2020נת  ש  במהלך

ניתוחי בט   מרכזים רפואיים  60  –כ  ב  ערך ילהניסוי זה אמור    ן.שלישית של הטיפול לאחר 

פוליפיד    גייסה נכון למועד הדוח,    חולים.  900  –ל    600בין    ולכלול   ל, , אירופה וישראבארה"ב

  Top-Line Resultלפרסם  ת פוליפיד  נ בכוועת החברה,  טב ידי למי.  י זהחולים לניסו  100  –כ  

  .2021בסוף שנת  SHILD Iשל 

דצמבר   הש  2020בחודש  הניסוי  את  פוליפיד  )החלה  הSHILD IIני  של  השלישית(  .  פאזה 

  900ולכלול בין    ל,שראי, אירופה ו בארה"ב  רפואייםמרכזים    60  –ר להערך בכ  מוניסוי זה א

   חולים. 1,400 –ל 

 

 



 
41 

 

כי    2020נובמבר  בחודש   פוליפיד  ה  הודיעה  זי   D-PLEX100    -מוצר  בניתוחי    הומיםלמניעת 

הגס מרשו   המעי  ה  קיבלה  ש  FDA  –יות  מעמד   Breakthrough Therapyל  בארה"ב 

Designation   ,חמורים  בים  יועדות לטיפול במצל תרופות המזרז את הפיתוח של  רשמאפש

  ראשוניות  קליניות   על סמך ראיות  FDA  –ע"י ה  רך כלל  בדאו מסכני חיים. מעמד זה ניתן  

 .קיימים לטיפולים  וואהבהש משמעותי שיפור להפגין   ויהעש  פהשהתרו  כך  על המצביעות

פאזה שניה בניתוחי    י הקליני שליסוהנ  תוצאותסמך    יפיד קיבלה את המעמד האמור עלפול

  69%  -  59%  –יתוח בכ  ידה סטטיסטית מובהקת בזיהומים שלאחר הנאשר הדגים יר  ,בטן

 לעומת הטיפול הקיים.

 OncoPLEXשל  י  התקבלו תוצאות חיוביות בניסוכי    ידהודיעה פוליפ  2020ודש דצמבר  בח

עכברי בגידולים  במודל  לטיפול  הגס  שלסרטניים  ם  המבוסס OncoPLEX.  המעי  על    , 

  , Docetaxelממושכת ומבוקרת של  מקומית,  חשיפה    של פוליפיד, מספק  PLEXטכנולוגיית  

פור בטיפול בגידול,  הניסוי הדגים שי  וצים ביותר.הנפ   םהכימותרפיי  יםטיפול אחד מהשהינו  

וכן הפחת  הפחתה משמעותית הגידול,  ברעילותבהישנות  ל  ,ה  טיפול  השיטת הזרקת  ביחס 

קלינ בכ  .תהמקובלפי  ותר הכימ פרה  ניסויים  להשלים  פוליפיד  בגידולים  וונת  נוספים  יים 

 . 2022התחיל פאזה ראשונה של ניסוי קליני בשנת סרטניים שונים, ול 

 

נועם עמנו"דד הינו  זם של פוליפיהי            רפואה  לטה  . בביולוגיה מהפקולPh.Dאל, בעל תואר  ר 

הא העברית  של  שהתוניברסיטה  ומערכות  והאימ  בתחום   מחה בירושלים,  נולגיה 

עמנוליפזומליות.   פיהינו  אל  ד"ר  בתחום  רב  מקצועי  ניסיון  להובבעל  מערכות  לת  תוח 

ביוטכנולוג  בפרויקטים  מעורב  והיה  תעשייתייתרופות,  כולל  יים  שונים  בשטחים  ם 

שפיתודיאגנוסטיקה,   ופיתוח  חיסונים  מח  סיסטמיעל  להובל רכות  ומקומיות  וביות   ות  ה 

   הינו אמיר וייסברג. פוליפידמנכ"ל   ות.תרופ

 פיד בפוליהשקעות  9.3.2

פוליפיד  2020ביוני    27ביום   ראש  השלימה  שהנפקה  בב ונה  לציבור  מניותיה  ורסת  ל 

 . ברוטו, דולר ון מילי 69 –גייסה פוליפיד סכום של כ במסגרת ההנפקה  הנאסד"ק בארה"ב.

 תחום הפעילות  לית ומידע כללי על לכיבה הכהסב 9.3.3

   ם הפעילות ושינויים החלים בותחו מבנה .א

 : D-PLEX100מוצר 

נ   עות ובצל  בחזה   זיהומים   היאהראשונה    נדיקציההאי  פתוח.    יתוחי לאחר  לפי  לב 

 Life Science Intelligence market research)  שוק  מחקר  דוחות התשקיף של פוליפיד,  

reports)   בי  מיליון  12.4  –כ    בוצעו    2017  ת בשנ  כי   מעריכים פתיחת  חזה ניתוחי  ת 

  5%  נע בין    הניתוח   לאחר  זיהוםהשיעור    .ם אותופדיים אחריםיתוחיונ,  העולם  ברחבי

הקשים  40%  ד ע  של   גבוה  תמותה   רושיעו,  8%עד  ו גורם   זיהום.  מהמזדהמים  זה 

ו   20    -כ   פת שלסלתו נוספים  חולה מא  3פי    -  כ עלויות טיפול של  ימי אישפוז  שר של 

   מזוהם.  שאינו
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הכוללת בעיקר וחי הרקמות הרכות  נית  בתחוםהשניה של פוליפיד הינה    ציה אינדיקה

כניתוח כלליים,  פתוחים  כים  ניתוחי  וניתוחיולל  ומעי  מעיים  גינריתת  ולוגיים ק ם 

נבחרים. כ  צבו    2017בשנת    ואורולוגיים  נימ  23  –עו  זה.    תוחים יליון  ים זיהוממסוג 

ניתוח לא אלוחר  ה  ים  אחד  ה הם  פתוחים:  בטן  בניתוחי  ביותר  השכיחים  ם סיבוכים 

בכ  במע  ם חולי  .ניתוחיםהמ  30%עד    5%  -מופיעים  ניתוחים  הגסשעברו  נמצאים   י 

הגס קי מהמעי  בגלל הסיכון הגבוה לזיהום חייד   זיהומיםח  ון גבוה במיוחד לפת בסיכ

הוד שניותר    מכיליםהקטום  ררכי  במהחשפיחיידקים  הניתום  אחריח.  לך    זיהומים 

משמעותי    מהוויםבבטן  ניתוח    אישפוז ימי    18  ,בממוצע  רשת,הדותחלואה  לגורם 

   .תמותהלאף  ו, לאחר הניתוח חוליםהבית  נוספים 

 מוצרים והשירותים ה 9.3.4

 לעיל. 9.3.3 ירוט בסעיףראה פ

 תחרים מ 9.3.5

הנוכחיס הטיפול  של    SSIמסוג    זיהוםלמניעת    טנדרט  הטמעה  טיפול כולל  אמצעי    מגוון 

חיטוי וטיפול    קה מונעת, אמצעיירי הניתוח, כולל מתן אנטיביוטפני, במהלך ואחומניעה ל

מעריכה ים.  בפצע משלים  D-PLEX100  -ש  פוליפיד  כחלק  לשמש  יוכל  יאושר,  אם   ,

רבים,בפר כירורגיים  מתחרה ולא  וטוקולים  דווקא  טיפולים    קיימים וסף,  בנ  שלהם.  ו 

, כולל תפרי  זיהומים  הניתוח למניעת   ומי במהלךתן ליישם באופן מק מאושרים אחרים שני

מצ טוחיטוי  טריקלוזן,  שלילפים  פצע  בלחץ  הנסי יפול  מערכת  הפצע  י,  של  וההגנה  גה 

CleanCision  ג'נטמיצין הנ-וספוג  האירוקולגן  באיחוד  בניתוחים  ספג, המאושר  ובקנדה.  פי 

למניעת    קיימיםדיים,  אורטופ מאושרים  שמזווג   םיהו זטיפולים  עצמקומי  מלט  או ים  ם 

 תלת עצם עם אנטיביוטיקה.  תחליפי הש

, כולל, בין  מקומישחרור  לות מצד חברות המפתחות מערכות  תחר  קיימת לפוליפידבנוסף,  

 ,.Pacira Pharmaceuticals, Inc., Heron Therapeutics, Inc., Urogen Pharma Ltdהיתר,  

Flexion Therapeutics, Incו .- LIDDS AB. 

 
   "(יגיימפל)להלן: " נק.י איימפלי ג 9.4

 
מ  2020  נובמבר  בחודש החברה  כ  קיבלה  של  סכום  גיימפלי  ,  ש"חאלפי    1,836  –חברת 

ה מיתרות  חלק  של  חלוקה  מניותיהבמסגרת  לבעלי  גיימפלי  של  מ   ,מזומנים  תהליך  כחלק 

גיימפלי  הפירוק  של    .של  לסכום  מתווסף  זה  החברה    3,533סכום  שקיבלה  ש"ח  אלפי 

 רוק של גיימפלי. יבמסגרת הליך הפ 2019 לי בשנתפמגיימ 

 מימון .10

 .  מהון עצמי בעיקרה ממומנת החברה פעילות 

הח 2020בר  בדצמ  31ליום   ה,  נטלה  לא  כל  לווא ברה  קיבלה  ולא  פמ ות  שלישיים,  מצדדים  רט  ימון 

הנחיה   פי  על  מהמדינה  של  בס  8.3להלוואות  כולל  ש"חא  1,975  –כ  ך  ברות  לח  ו הועבר  אשר  ,לפי 

   לדוחות הכספיים.  10באור   אורטים אודות תנאי ההלוואות, רפל  .חממהה
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פברואר  חב הנפקה החבהשלימ  2021ודש  במסגרתת  רה  רגילו  4,182,462  הנפיקה  הזכויות  ת  מניות 

 וני ש"ח.מילי 10.4  -ה לסך כולל של כורבתמ  ש"ח ע.נ. של החברה 1ות בנ

 בויות ושיעבודים ער .11

 ים. כספילדוחות ה 14ביאור  וברה ראערבויות ושיעבודים של הח  דותלפרטים או

 ימיסו .12

   .לדוחות הכספיים של החברה 13ביאור  ום על החברה רא לפירוט דיני המס החלי

 סכמים מהותיים ה .13

 :הלןורט בסעיף זה ללמעט כמפ  מהותייםהסכמים  ל רה אינה צדהחב

 הכספיים.  דוחות ל 14 יאורב  ורא פים בשותפות ות ההסכם בין השותלפירוט אוד  13.1

 הסכם  דות או לפרטים. המדינה עם  ןהזיכיו הסכם  על השותפות   תמהח  2013 נואר י  חודשב 13.2

 לעיל.   3.2.1 סעיף  ו רא 8.3הוראת מנכ"ל   על  המבוסס, הזיכיון

 פורטפוליו     רותחבב  השקעה הסכמי 13.3

המע  משקיעיזם  כי  חיצונייםוניין  השוכללם  וב  ,ים  או  במיזישקיע   ,תפותהחברה  ם ו 

וישפ לפעול  יזכן  תח  המעוניין  החממבמסגרם  הנת  האישורים  את  קיבל  ואשר  דרשים ה 

ומ החמהחממה  בהסדשנותרשות  בבעלותו  חברה  באמצעות  או  בעצמו  מתקשר,  מים  כ , 

הצד זכויות  מוסדרות  בחברת  דיבמסגרתם  ")להל   הפורטפוליום  "(. ההשקע הסכמי  ן: 

ים, בין היתר, את  מסדירוהם  מים,נים דוהם בעלי סממאינם אחידים אך  ה השקעהסכמי  

 ורטים להלן:  ים המפ הנושא 

   ורטפוליוהפמימון חברת   •

  .הפורטפוליומסדירים את הזרמת סכומי המימון לחברות    השקעההסכמי  

ת החממה  הפועלות במסגר  פורטפוליוה  ביחס לחברותסכומים אלו כוללים  

כספ שלי  את  הח ל   החדשנות  רשות  המענק  החברת  כספי  מימון  ממה, 

 .  ת פורטפוליוחברם לאותה וניתנימידה ימון נוסף עודף, בספי מם וכיהמשל

 יו רטפול הפו לוקת הזכויות בחברת ח •

חלו  השקעההסכמי   את  במפרטים  המניות  ר  כאש ,  הפורטפוליו  תחברקת 

בהתאם לתנאים הקבועים    מור מתבצעתאלוקה כמה, החת חמביחס לחברו

מס'   הטבה  מסלול  הזכו  3בהוראות  הזיכיון.  חברות  ובהסכם  בהון  יות 

 ן. לזכויות ההצבעה בה וות ש הפורטפוליו

 יו הפורטפולרת לחב תהשותפוי  רותיש •

להעניק    תתפוהשומפרטים את השירותים אותם מתחייבת    השקעה מי  הסכ

 .  ורה בגינםואת התמ הפורטפוליולחברת 

   ת קניין רוחניהבטחת זכויו •

קר  ויקט המחרזכויות קניין רוחני הקשורות לפקובעים כי    קעההשהסכמי  

ת חברת  להקמ  ם עובריזי הד, ואשר נצברו ביהפורטפוליול חברת  והפיתוח ש 
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חני בתוצרי  הרוזכויות הקניין  וכי    הפורטפוליולחברת  תומחינה    טפוליו הפור

, יישארו  הפורטפוליו  וצרו במסגרת פעילות חברתהמחקר והפיתוח, אשר ייו 

 .  הפורטפוליוי חברת ביד

   זכויות נלוות למניות •

הנלכהז ה ויות  למניות  החברה  ות מוחזקוות  ידי  ות  ר בחב  השותפות/ על 

פי  כו  יוורטפול הפ על  זכללות  )רוב  מצרנות  סירוב  (Preemptiveות  וזכות   ,

)במרראשונה.   גרירה  זכות  גם  מוקנית  המקרים  ( Bring Alongבית 

כוללות המניות זכויות קדימה    , י רובויה בחברה. כמו כן, על פ שהפעלתה תל 

של   )פבמקרה  דיבידנד  Liquidation Preferenceירוק  בקבלת  עדיפות   ,)

(Dividend Preferenceוכן זכ )ישום ויות ר  (Registration rights  הזכויות .)

  השותפות / רוב לחברהפי  ל הן הזכויות העיקריות המוקנות על  המנויות לעי

ההסכמ במ בחברות  סגרת  הראשונית  להשקעתה  הזכויות  פורטפוליוה ים   .

נוספים  קיעים  מש  ם השקעתסכם להסכם ועות מהתנות להשוי האמורות עש

 . יוהפורטפולחברת ב

 הפורטפוליו המשך מעורבות היזם בחברת הבטחת  •

רו  פי  על  כי  העובדה,  בחברות    ,בלאור  א מהווי  הפורטפוליוהיזמים  נשי  ם 

פיתוח במהלך  אות  מפתח  חברת  המוצר  מפתחת  לב  ובשי  הפורטפוליוו  ם 

תלוי   המוצר  פיתוח  כי  ביבעלכך  היזמובני  דעיקר  של  מתקסיון    שרת ים, 

אלו בהסכמי העסקה המסדירים  עם יזמים    דרך כלל,, ביוהפורטפולחברת  

חברת עם  היזמים  של  היחסים  מערכת  מנת    הפורטפוליו  את  על  וזאת 

את בתקעב  להבטיח  בחברה  היזמים  מסוימתופודת  מתקשרת  ה  כן,  כמו   .

חוז  ותהשותפ / החברה רכישה  בהסכמי  היזמים  (.  Re-Purchase)  רתעם 

  רטפוליו הפובחברת    י המניות ל בעל)או לכ   תלשותפו/רהנית לחבלפיהם מוק 

זכות לרכוש מהיזמים את המניות ה לזכות  מלבד היזם הרלוונטי(,  כפופות 

)בדרך   החוזרת  מניות    כללהרכישה  של  הארי  בהחלק  מידה  היזמים(, 

בהסכמים   הקבועה  החממהשבתקופה  תקופת  רוב  פי  )על  ב אלו  ס  יח , 

במסגרתההפוע   ותלחבר יתפ  (לות  יפ   טרוהם  בחברת  ודתם  מעבוטרו  או 

לקידום  .  ורטפוליוהפ יכולתם  כמיטב  לפעול  היזמים  מתחייבים  בנוסף, 

המח לפרויקט  שהוגשה  לתוכנית  בהתאם  והפיתוח  רשות  ור  אישקר 

 .  החדשנות

 ביטוח אנשי מפתח. החברה אינה מבטחת את היזמים בועד הדוח,  למ

   דירקטוריםינוי למכויות  וזקבלת החלטות   •

הזכומוק  ותותפ לש /חברהל למנ נית  מת  חלק  בחברות    הדירקטוריםות 

זכויוהפורטפוליו ראשון,  בשלב  מוקנות,  המקרים  במרבית  זהות  .  ת 

בנוג  לשותפות/לחברה ל וליזמים  )שניע  דירקטורים  או    דירקטורים  מינוי 
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וד בין    מה מונה בהסכמ ירקטור עצמאי אחד, שאחד, מטעם כל אחד מהם( 

   דים.צדה

  וליו הפורטפ ברת  בח  ותפותהש/ רהויות החבאת זכ  טיחמנת להבכמו כן, על  

נקבעו מספר  ,  הפורטפוליוולאפשר לה להשפיע באופן פעיל על ניהול חברת  

לא אשר  עיקריים,  לני  נושאים  החלטות  בהם  לקבל  אישור  תן  לא 

שינוייםםניהיב  השותפות/ חברהה עם    :  עסקאות  אישור  ים,  היזמבתקנון, 

קבי   בתחוםי  שינו  ושינוי  עהעיסוק,  זכוה  עיושל  החתימה,  שלת  א  סקאות 

 . וכד' מינוי רו"ח ועו"ד ,סקים הרגיל, הקצאת מניותבמהלך הע

מהמקרי האמורות  בחלק  הזכויות    קות החזאם    תתבטלנהם, 

ויות  ולעיתים חלק מהזכ,  זקות מסויםמשיעור הח  יפחתו  השותפות/ החברה

 שלישיים. םו/או עם צדדיזמים  היכמות עם  להס  בהתאם -מוגבלות בזמן  

 משפטיים ם  הליכי .14

 משפטיים מהותיים.   צד להליכיםרה אינה החב

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .15

ש העסקית  היא  האסטרטגיה  החברה  מוצלחיל  למימושים  שלהביא  ברות  בח  החזקותיהל  ם 

מנ  ,ורטפוליוהפ הנפקת  לציבור,  יותאו  להשיא  וביהן  מקסימלכך  לבעלי תשואה    ן וכ .  מניותיה  ית 

להיות לה טכנול   וחדשני מוביל    ותף ש  משיך  לחברות  צעירות המעניק  המיטביים    וגיה  הכלים  את 

 וגית.  טכנול להפוך לחברות מצליחות מבחינה עסקית ו

 דרכים: יה העסקית שלה במספר טרטגמתכוונת לממש את האסהחברה 

 .םהחיי  ומדעי וגיה  ומי הטכנולל גבוה בתח יאי פוטנצך איתור וסינון פרוייקטים בעלהמש .א

 רה.למעגל היועצים של החבליחים ף יזמים מצוהמשך ציר .ב

עם  קשהמשך   .ג אסטרטגיים  קשרים  וגירת  להשקעות  בנקים  חממות,  השקעה,  ופים  חברות 

 רלבנטיים אחרים.

 רה. הציף ערך בחברה לבוגרות במטו ועבודה עם החברות הפולי השבחת הפורט .ד

 .סגרת החממהן בממנויות השקעה שאיניתור הזד ואחיפוש   .ה

 לעיל.  3.1עיף ס או, רות של החברהיניות ההשקע למד

 ן    סיכו יורמג .16

 לגורמי הסיכון העיקריים הבאים: ה חשופ   היאהחברה,  ת  להערכ 

   כלכליים-ם מאקרוגורמי 16.1

 חוני וכלכלי ביטמצב פוליטי,  16.1.1.

והלהידרדרו הפוליטי  במצב  אפשרית  הכלכלה  ת  של  ולהאטה  בישראל  ביטחוני 

ות הפועלות בישראל. בין  ל חברשלילית על מצבן שיות השפעה  בישראל עשויה לה 

נכונותם של    יע עלראל להשפ בישי המצב הפוליטי, הביטחוני והכלכלי  עשו  היתר,
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מים עם  נכונותם להתקשר בהסכ  על  ברות ישראליות וכןיע בחם להשק יים זרגורמ

 חברות ישראליות. 

 ינויים בשוקי ההון בעולם ובארץש 16.1.2.

ביחס לחברות טכנולוגיה.  בפרט  תנודתיות גבוהה,  וקי ההון בככלל, מאופיינים ש

ב ע   שוקישפל  להקשות  עלול  ובעולם  בישראל  מההון  מקול  מציאת  ימון  רות 

על יכולתה של השפ ועשויה להיות לו    פוליוהפורט   תחברו  לפעילותן של   עה לרעה 

. כמו כן, שפל  הפורטפוליומימוש השקעותיה בחברות  החברה להפיק רווחי הון מ 

ההון  ב בשוקי  על  להקשות  שיצוע  עשוי  ציבוריות  או  פרטיות  חבהנפקות,  רות  ל 

בהפורטפוליו הרעה  לכך,  בנוסף  הה   מצב.  באשוקי  עשויה  ון  ובעולם    ע להשפירץ 

יכלרעה   עצמעל  החברה  של  לולתה  לכשיידרש  ה  מימון  פעילותה  גייס  לצורך 

חב הכספי   הפורטפוליו רות  ופעילות  תוצאותיה  על  להשפיע    בנוסף,  ות.ולפיכך, 

סדק. הרעה במצב  הנא  טפוליו פוליפיד נסחרות בבורסתהפור  ה של חברת מניותי

 ה. הנכסים של החבר  ל מצברעה ע שוק ההון בארה"ב עשוי להשפיע ל

 ים ענפייםגורמ 16.2

 גולציה קינה ור יי חקיקה, תשינו  16.2.1.

לעידוד השקעות הון,    ו"פ, או החוקה בתחומים שונים, כגון חוק המ יק חקי  לשינוי

ושל חברות  החברה  על תוצאות פעילותן של    השפעה, יכולה להיות  1959-טהתשי"

החהפורטפוליו כן,  כמו  וחברות  .  מושפעות    הפורטפוליוברה  להיות  יכולות 

במד משינו  עיים  הננקטת  הרשוייניות  ידי  השונ ל  מכוחות  כגון  ,  אלה  חוקים  ות 

 אישור הפרויקטים. או במנגנוני שינויים בהקצאת תקציבים  

תרופהמתחות  המפ  הפורטפוליוחברות  פעילות   או  רפואי  לפיקוח  כפופה    יכשור 

בדררגו עמידה  קפדני.  ארוך  לטורי  פיתוח  בזמן  כרוכה  הרגולטוריות  ישות 

עמיכספיות  ובהוצאות   אי  בדרישות  גבוהות.  ע  רגולציהדה  לאלה,  ע  השפישויה 

פ תוצאות  על  מהותי  באופן  חבלרעה  של  תוצאות  עילותן  על  ובהתאם  אלו  רות 

 פעילותה של החברה. 

 ית תקציב ומדיניות רשות החדשנותמ נקים מע 16.2.2.

ט החממהחממות  וחברות  ממענקים  ןבמסגרתהפועלות    כנולוגיות  נהנות   ,

באופן  ,  דשנותרשות החתקציבים של  . צמצום בדשנותרשות החהמוענקים על ידי  

שחבע  שימנ המענקים  היקף  את  יצמצם  עשאו  החממה  בעתיד,  רות  לקבל  ויות 

להש פ עשוי  על  לרעה  מהותית  חברות    ן עילותפיע  של    וליו הפורטפ ותוצאותיהן 

   .השותפותם של  ובהתא

 הפורטפוליו השגת מימון עתידי לחברות  קשיים ב 16.2.3.

חברות   בעיקר  ליוהפורטפופעילות  מחהינה  פעילות  ופיתה  ענפהקר  הכרווח  כה  , 

מוגבלעלב הכנסות  לצד  גבוהות  חברותויות  אם  בעת    תתקשנהאלו    ות.  להשיג, 

ההצ על  נוסף  מימון  החדשנות שניתן    מימוןורך,  פעיל לצורך  ,  מרשות  ותן,  מימון 

או ממקורות   לסכן את המשך פעילותן השוטפת   עלול חיצוניים, הדבר    מהחברה 

 ילות החברה. ע על תוצאות פע ולהשפי
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 וגיים ם טכנול שינויי 16.2.4.

חברמיהתחו פועלות  בהם  הטכנולוגיים  בשינויים    ו הפורטפוליות  ם  מתאפיינים 

בטכנולמהיר ומשמעותיים  באופן    וגיה,ים  להשפיע  חברות  מהותי  שעשויים  על 

השקעו   פורטפוליוה על  ולדרוש  גם  להשפיע  עשויים  כך  ובשל  רבות  כספיות  ת 

 ה של החברה.פעילות תוצאות

 ידע תירת ה לוגיה עת הטכנו בה של תעשיימצ 16.2.5.

חברות  פע היתר,  מושפעת  הפורטפוליוילות  בין  לטכנולוגיות  ,  מהביקושים 

המפולמ טכנולוגיים  תחום    ותחיםוצרים  של  מצבו  ידן.  בישראהטכנול על  ל  וגיה 

מ  באופן  משפיע  חברות  ובעולם  של  העסקיות  ותוצאותיהן  פעילותן  על  הותי 

 רה.ובהתאם על החב ,טפוליוהפור

 שוק חדירה ל 16.2.6.

הגביר  ריהן לשוק וללהחדיר את מוצ  הפורטפוליורות  חבעל    פיתוח,ר שלב הלאח

ביתרונותיהם  ו ל שכנאמורים, לרבות בדרך שאת השימוש במוצרים ה ע לקוחות 

המ ויכולו של  חברותיהם  על  כן,  כמו  את    הפורטפוליו ת  וצרים.  ולשדרג  להמשיך 

להג מנת  על  את  מוצריהן  הכלכל דיל  והתפעולהיתרונות  שלהיים  אי  יים  ם. 

חצלחתן  ה המוצ  הפורטפוליוות  ברשל  את  ולעלהחדיר  לשוק  ביעדים  רים  מוד 

  פוליו הפורטרותיהן של חברות  ית במכ לגרום לפגיעה משמעותיהאמורים עשויה  

 ה של החברה.  ך לפגוע בתוצאות פעילותוכתוצאה מכ 

 החברה בשווקים בהם פועלת תחרות  16.2.7.

ת  ויכולו בעלות משאבים  ר חלקן  , אשבשותפותת מספר חממות המתחרות  קיימו 

.  השותפותי  נות נוספים על פנ תרולות יבע ן חלקן  טובות יותר וכ  פיננסיות זהות או

הצלחת   האחרות    תהשותפואי  בחממות  בגורמים  להתחרות  אחרים  ו/או 

זמים  ובאיתור מי,  קרנות הון סיכון(  )לרבות  ומשקיעים בחברות הזנק  ממניםהמ

אש על חדשים  במסגרתה,  יפעלו  להשר  עסקיה, ולה  על  הפיננסי  מצבה    פיע 

פע  הון    תקרנוותפות תחרות מצד  לש  , קיימתבנוסף.  ילותה של החברהותוצאות 

א  ומשקיעים  הסיכון  בתחומי  הזנק  בחברות  משקיעים  אשר  פעילות  חרים 

 ם בהם משקיעה השותפות. בשלביו

 ים בפיתוח מוצרים עיכוב  16.2.8.

פ  וליוהפורטפ חברות   מומבצעות  של  טכנולוגי  שויתוח  הפי צרים  בשלב  תוח,  נים. 

ים  לגרום להפסדים. הפסדים  עשויוח המוצרים, שבים בפיתעשויים להיווצר עיכו

לרע להשפיע  עשויים  ה  הכאמור  מצבן  עסקיהן,  מצבן,  על  מהותי  פיננסי  באופן 

 רה.ובהתאם על תוצאות פעילות החב  ורטפוליהפות פעילותן של חברות תוצאוו

 ין אחריות מוצריםתביעות בג 16.2.9.

מואח מהוו ריות  ויצרן  לחברות  צר  סיכון  גורם  לאלו  ו   טפוליוהפורה  במיוחד 

תר  רותמייצה או  רפואי  מוצופהמיכשור  אחריות  בגין  תביעה  תלות    ר.  )ללא 

עש בתוצאותיה(  או  לגרובסיכוייה  לעלויה  הם  לחברה  משמעותיות    נתבעת. ויות 

ין של  במוניט  מוצרים עשויות לפגועוצר או החזרת  כמו כן, תביעות בגין אחריות מ
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  ורטפוליו הפ  ברותחבדרך כלל  ף שיה. על ארה ולהביא לקיטון בהכנסות אותה חב

להק רפועלות  ידי  על  זה  מסיכון  חלק  כל  כ טנת  אין  מתאימים,  ביטוחים  ישת 

כי או  עתידילתביעה    ודאות  מוצר  אחריות  בגין  לא  לסדרת  ת  כאמור,  תביעות 

פעילוהותית על עסקיתהיה השפעה מ  ועל תוצאות    יוהפורטפול ברות  תן של חהן 

 וכתוצאה מכך על החברה. 

הג 16.2.10. הקנהעדר  זכויות  חברות  הרויין  נת  של  קניין    וליוהפורטפחני  זכויות  והפרת 
 מות יקי

תן.  ידי קניין רוחני שבבעלוגבש ל מת  פוליוהפורט עיקר פירות הפיתוח של חברות  

דר  בשל היעעלויות ההגנה, והן    י אלו, הן בשלעדר הגנה של זכויות קניין רוחנהי

הגנה ל  יכולת  עשוי  מסויימים,  של חבר גרוע מבל במקרים    טפוליופורהות  עדיותן 

בתוצאותיהן העיסקיות ולפיכך    ת, כתוצאה מכך לפגוע משמעותיבמוצר שפיתחו

  הפורטפוליו של חברת    פיתוח  של החברה. כמו כן, עלולקיות  ותיה העסגם בתוצא

 . ד שלישין רוחני קיימות של צת זכויות קניילגרור הפר

 יים  מוצרים חלופ  16.2.11.

פיתוח לאחר  כי  פטנט    המוצרים  ייתכן  מורישום  חברות  וצרעל    ,הפורטפוליוי 

ל שלישיים  צדדים  בידי  טכפיעלה  שינוי  יוכנס  בהם  חלופיים  מוצרים  נולוגי  תח 

ה בידי  ות בפטנט. במקרה כזה יכול ויעל המוגנ  פשר עקיפה של זכויותיהןשר יאא

לפתח מוצריםצדדים   , דבר אשר  הפורטפוליו  למוצרי חברות  מתחרים  שלישיים 

ולהקטין את הרווח    והפורטפולי של החברות  הן  וצריאת התחרות במ  להגביר  ל עלו

 הן. להצפוי ש 

 חוסר סחירות   16.2.12.

טכנו במיזמים  בשהשקעות  כלללבים  לוגים  בדרך  הינן  לא  השקעו  התחלתיים  ת 

 סחירות שיש קושי לממשן. 

 וח אדם איכותי כ 16.2.13.

בהצלחת   חשוב  ומרכיב  איכותי,   ליוהפורטפוחברות  החברה  אדם  כוח    הינו 

כמקצועי   אין  ודומוכשר.  חברות    אותל  או  החברה  תוכלנה    הפורטפוליוכי 

 עסיק או לגייס כוח אדם כאמור. הלהמשיך ל 

 זמים  תלות בי 16.2.14.

שבהי מדע  בה  המחקר  פעילות  במיד ןשע נ,  הפורטפוליוברות  ח  שקיעותבסיס  ה  , 

יזמי כלל,  בדרך  רבה,   של  הידע  ועלעל  אם    יכולתם לממש  הן,  למוצרים.  זה  ידע 

י אותם   פעילויזמים  את  עלוהפורטפוליוות  בחברתם  פסיקו  לכך  ל,  להיות  ה 

משמעותית  חברות    השפעה  אותן  של  פעילותן  עוכתוצאה  ,  פורטפוליועל  ל  מכך 

של   פיתוח  זאת  ם  ע.  החברהתוצאותיה  התקדמות  עם  כי    רויקטים הפיובהר, 

 התלות האמורה.  חתת  הולכת ופו טפוליוהפורדים בבסיס חברות  העומ

 -סיכונים ענפיים  ו  י מקרונסיכו  -על פי טיבם    ן לעיל,וצגים גורמי הסיכו לן מבטבלה שלה 16.3

    עסקי החברה: תם עלפי השפע ר דורגו בהתאם להערכות הנהלת החברה עלשא
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של גורם הסיכון על פעילות  ההשפעהמידת 

 וצההקב
 

 יכון גורם הס
 

 סוג הסיכון 
 השפעה גדולה ית ינונהשפעה ב ה פעה קטנהש

 X  פומצ ביטחוני,  ב  ליטי, 
 כלי כל

 וני מקרוסיכ

 X   ההון  ישינו בשוקי  ים 
 בעולם ובארץ 

  X   תקינה חקיקה,  שינויי 
 ורגולציה 

 כוניםסי
 פייםענ

  X מרשות    מענקים
  דיניות ומ  נותהחדש

 תקציבית 
  X מימון   שגתבה  קשיים  

  לחברות   ידיעת
 ו הפורטפולי

  X לוגיים טכנו שינויים 

  X יית תעש  של  מצבה  
  עתירת   הטכנולוגיה 

 הידע 
  X לשוק   חדירה 

 X   הםב   יםק ובשו  תחרות  
 חברה הפועלת 

  X בפיתוח   עיכובים  
 מוצרים 

 X  אחריות   ןבגי   ת תביעו  
 מוצרים 

  X ה זכויות  העדר  גנת 
של   הרוחני  הקניין 

  ,ליוהפורטפו ברות  ח
קני זכויות  ין  הפרת 

על    ובעלות  ותקיימ
 הקניין הרוחני 

X   לופיים ים חמוצר 

X   סחירות  חוסר 

  X תי ואיכ אדם כוח 
  X  תלות ביזמים 
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 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ

  תיימהנה שנס על מצב ענייני החברה לשריון הדירקטו  דו"ח -פרק ב' 
   2020בדצמבר  31ביום 

   
ם  קר את השינויי. הדוח סו2020ר  דצמבב  31ליום  טוריון  ת להגיש את דוח הדירקהחברה מתכבד 

מהדוח התקופתי    דרקטוריון הינו חלק בלתי נפרי. דוח הד2020ת החברה בשנת  לוים בפעי העיקרי

 אחת.   כמקשה ח התקופתי כולו א את הדועל כל חלקיו, ויש לקרו 

 אור החברה וסביבתה העסקיתית .1

( המכשור  ICT) הטכנולוגיה  ומי  ת ידע בתח ת עתירו ה בפורטפוליו של חברושקיעה ומחזיקהחברה מ

ו הרפו ה  הפראמה,אי  פעילותה,בהן  שנות  לאורך  מוקד   שקיעה  בשלבים  ראשונות  ם  מיהשקעות 

" )להלן:  המשך  והשקעות  ובהבמישרהן    ,"(יוהפורטפול  חברות)סיד(  שותפות  הבאמצעות  ן  ין 

  ות של החברה פעיל ות תחום הד לפרטים נוספים או  ."(שותפותה לן: ")לה  VLX  וי אל אקס הכללית  

 אגיד, לעיל.סקי הת תיאור עא', לפרק  3ראו סעיף 

  מצב כספי .2

   לן.לה  א' בפרק ד'10ראו תקנה  ,  על הרווח הכולל של החברהות  צית דוחלתמ

 שוטפיםנכסים  .2.1

ליום    השוטפים שלם  נכסיה של    2020בדצמבר    31החברה  לסך  אלפי ש"ח    2,658הסתכמו 

ב   8,093לעומת   ש"ח  ה ה  היריד  . 2019  בדצמבר  31ם  וי אלפי  השוטפיםביתרת  של    נכסים 

נובעת   המזומניםמירידה  בעיקר  החברה  החברה    ביתרות    ה ותפעיל  למימוןששימשו  של 

   .פותות הפורטפוליו ובשותה בחבר תיוהשקעו  החברה של וטפת שה

 וטפים נכסים בלתי ש .2.2

ביום הפרויקט  בחברות  ההשקעות  שסעל    עמד  2020בדצמבר    31  שווי    אלפי   118,116  לך 

של  לעומת  ,ש"ח ביום  44,114  סך  ש"ח  הש  ההעלי  .2019בדצמבר    31  אלפי  קעות  בשווי 

בדוח    1ב 6ביאור    )ראהברה במדיטייט  ת החוע קשהך  שיערומבעיקר  עת  נובט  בחברות פרויק 

 . (בדוח הכספי 2ב6ביאור  )ראהבפוליפיד ו  ,(הכספי

  ,2020מבר  בדצ  31ום  פי ש"ח ביאל  7,525עמד על סך של    וגןהנמדדת בשווי השווי שותפות  

 .  2019ר  בדצמב 31ביום  חאלפי ש" 6,418של  סך  עומתל

 תטפובויות שוהתחיי .2.3

ה הסך  החברהשוטפהתחייבויות  של  החדשנות,  ,ות  מרשות  הלוואות  על    ללא  של עמד  סך 

ש"ח ביום  אלפי    299  של   סך   עומתלי  תמהו  ללא שינוי ,  2020בדצמבר    31אלפי ש"ח ביום    331

 . 2019בדצמבר  31

 



 51 

   ותמרשות החדשנהלוואות  .2.4

מ ההלוואות  החדשנותיתרת  עלעמד   2020בדצמבר    31ליום    רשות  של  ה  אלפי    1,975  סך 

הירידה ביתרת ההלוואות  .  2019בר  דצמ ב  31ש"ח ביום  אלפי    2,962  סכום של  לעומת  ,ש"ח

נובעת   החדשנות  ה מרשות  רשות  הלוואת  מדמפירעון  בגין  שיערויט חדשנות  ומנגד  ך  ייט, 

 .אחר תאריך המאזןלי החברה ע"שר נפרעה  יפיד, אההלוואה בגין פול

 פירעון דמוע לפי החברה בויותהתחיי מצבת .2.5

של החברה  יבויות  ם בדבר מצבת ההתחיובו נתוניזה, פרסמה החברה דוח   וחעובר לפרסום ד

מועדי בתקנה    לפי  כנדרש  ניירו9פירעון,  לתקנות  תד'  )דוחות  ערך  ומידיים(,  ת  קופתיים 

 תא אסמכ) 2021, במרץ 26 מיום  ההחבר  מיידי שלדיווח ראה  ספים. לפרטים נו 1970-"להתש

 לה על דרך ההפניה(. הכל  המידע זה מהוו) (2021-01-048492 מס'

 ון עצמיה .2.6

אלפי ש"ח, לעומת    119,003  שלהסתכם לסך    2020בר  בדצמ  31ליום  של החברה  העצמי  ההון  

  מהרווח   קרעת בעי י נובבהון העצמ   העליה   .2019בדצמבר    31  אלפי ש"ח ביום  55,995סך של  

         שנת הדוח.ב

    תוצאות הפעילות .3

 תהכנסו .3.1

,  ש"חלפי  א  72,390  מו לסך שלהסתכ  2020דצמבר  ב  31  -יימה בשנה שנסת ב  הכנסות החברה

שנת  החברה בבהכנסות    הי עליה  .אשתקד  המקבילה  תקופהב  אלפי ש"ח  1,304של    לעומת סך

 להלן. .3.3  בסעיף מפורטכ ו,ת בחברות הפורטפולישיערוך ההשקעומ  בעיקר ההדוח נבע

 לות מתן השירותים ע .3.2

שנסתיי ביום  בשנה  של    לויותע  הסתכמו  2020מבר  בדצ  31מה  בסך  השירותים     1,403מתן 

 ד.  אשתק ילהבתקופה המקב אלפי ש"ח  1,342ש"ח לעומת סך של אלפי 

 שינוי בערך השקעות  .3.3

ביום  בשנה ש נטוותבערך השקע  עליהרה  רשמה החב  2020בדצמבר    31נסתיימה  בסכום    ,, 

לעומת    אלפי  72,380ל  ש ש"ח  אל  13,342של    ירידה ש"ח,  המקב בתקופפי   אשתקד.  ילה ה 

השקעות    העליה נבעה בערך  החברהשקערך    מעלייתבעיקר    נטו  בחברותעות  מדיטייט    ה 

    .כאמור לעיל ופוליפיד

 מימון  הכנסות/הוצאות .3.4

המי החברה  מו הוצאות  של  בן  שסתימה  של   הסתכמו  2020ר  בדצמב  31ם  יובשנה  לסכום 

שתקד. א   בילהפה המקבתקואלפי ש"ח    1,284מימון של    הכנסותלעומת    "ח,פי שאל  1,192

הח של  המימון  הוצאות/הכנסות  משיערובעיקר  נובעות  מאת  אות  הלוו  ךרה  רשות  שניטלו 

 החדשנות.
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 בשנת הדוח רווח/דספה .3.5

אלפי ש"ח לעומת    62,165כם לסך של  הסת  2020צמבר  בד  31ביום  מה  בשנה שנסתיי  הרווח

ש"ח  13,416של    הפסד המקבילה  אלפי  בעיקר  השנה  הרווחאשתקד.    בתקופה    עליה מ  נבע 

 . ערך השקעות, נטוב

   נזילות .3.6

הסתכם    2020בדצמבר  31ה ביום פעילות שוטפת בשנה שנסתייממ שלילי המנים  מזו הם תזרי

  אשתקד. קבילה בתקופה המ ש"חלפי א 1,381ל  בהשוואה לסך שאלפי ש"ח,  1,361לסך של 

בשנ  לחברה  של  מפעילות    שלילי תזרים  הדוח,  ת  נבע,  בסכום  ש"ח  1,317מימון  ,  אלפי 

ש"ח  142של  בסך    שלילילתזרים    ואהבהשו המקבילהובתק  אלפי  התזרים    תקד.אש  פה 

  רה, בקיזוז התמוייטת רשות החדשנות בגין מדיטמפרעון הלווא  נבע   ת מימוןמפעילו  השלילי

    .ברהשל הח 6סדרה   ממימוש של אופציות

תקו  הדוחבמהלך  החב  פת  בחברות  השקיעה  של  וליו  פורטפרה  ש"ח  1,769סכום  ,  אלפי 

שעומת  ל המקבילה  ש"ח אלפי    1,512ל  סכום  הדוח    אשתקד.   בתקופה  תקופת  במהלך 

אלפי ש"ח    1,691של  , לעומת סכום  אלפי ש"ח  2,796של  שותפות סכום  השקיעה החברה ב

 . אשתקד ופה המקבילהבתק

 מקורות מימון .4

גיוס הוןשת השקעות בהון החברה, על דרך  באמצעו בעיקר,  ותה,  מממנת את פעיל   החברה כן  ו  ,ל 

מכיבאמ הפורטפוליור צעות  חברות  מניות  שהלפר  .ת  זכויות  הנפקת  אודות  החברה  שליטים  מה 

 לדוחות הכספיים.  15ביאור  אואריך המאזן, רת לאחר

   זןלאחר תאריך המא מהותייםאירועים  .5

 לדוחות הכספיים. 6ביאור  והמאזן רא ריךלאחר תאמהותיים ות אירועים לפירוט אוד 

 ומות תר .6

תרמה החברה סכום לא    2020בשנת    .נושא תרומותיניות בדוח, החברה לא קבעה מד ה  נכון למועד 

 מהותי. 

   לםהוי שוק וניטים בדבר חשיפה לסיכונ פר .7

 
ני על  ו ו  חברה הינ י השוק בהול סיכונ האחראי  .  לי סורזון, אברההכספים של הח  סמנכ"להמנכ"ל 

 . י זהדוח תקופת של 'בפרק ד א'26תקנה זון, ראו לפרטים נוספים אודות מר סור

קבעה  ה לא  לניהול  חברה  חמדיניות  בגין  ההסיכונים  ששיפה  מסיכוני  הסיכונים  נובעת  ניהול  וק. 

ומעקב כא עלא  מור  נעשה  ביחס  הנהלת החבידי  -חריו  לדירקטוריון    לכל מקרה רה  ומדווח  לגופו, 

 לפי הצורך.  עת  ת למע

 :הינם כלהלן , נכון למועד פרסום הדוח,חברהסיכוני השוק אליהם חשופה ה

 "( דולר"הלן:  ל"ב )ארה לריפין של דושער החל 

בדולר. נכון ליום  נקובות  אשר  רויקט  התחייבויות להשקיע בחברות הפלעת,  עת  , מנוצרות  לחברה

בדאין    2020  רמבבדצ  31 הנקובות  התחייבויות  להשקיע    .ולרלחברה  התחייבות  קיימת  לחברה 

 . קעהשה ה הסכם תעמוד באבני הדרך שפורט ב דה וזו אלפי אירו בקיפמד, במי 700סכום של 
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החברה   השקעות  של  ההוגן  נמדשוויין  הפרויקט  לפיכך  בחברות  בדולר,  היתר,  בין  חשופה  דות, 

בשערהחברה   הדולר.  שליפין  הח   לשינויים  להלן,  ל  כמפורט  אי למעט  פעונהחברה  מבצעת  לות  ה 

הדולר  הגנה צופה    על שער החליפין של  ואינה  של ההוצאות  י  ימוש תזרימבטווח הקרוב מ מאחר 

 חליפין של הדולר. ר השעהנגרמות כתוצאה משינויים ב

הודיעה אולימפוס על מימוש האופציה    2020  בפברואר  26ביום    , לדוח התקופתי  1.1ף  כאמור בסעי

צפויה  כירת מניות מדיטייט  בגין מחברה  השל  . התמורה  טיידיט מ  לרכישת מלוא מניות יתנה לה  שנ

לפיכ   להתקבל חשופהבדולר,  ל  ך  עד  הדולר  של  החליפין  בשער  לשינוי  השלמת  מועד  החברה 

מיליון   27שער החליפין של הדולר על סכום של של חברה ביצעה עסקת הגנה מפני ירידה ה  העסקה.

 . ש"חפי אל 170דולר, בעלות של  

 סיכון מחיר 

בפול החברה  נסיפידהשקעת  מניותיה  אשר  בארה"ב,,  הנאסדק  בבורסת  ון  לסיכ  הגישר  חרות 

הדיווח, החשיפה של  מועד  ל  . ה זוהשווי העתידי של השקע לגבי  במחיר השוק הנובע מאי וודאויות  

   אלפי ש"ח. 23,535היא  פוליפיד  במניות   ההשקעבגין   החברה

 י ש"ח()אלפ במחיר מניית פוליפידלשינויים רגישות 

 

פסד(  רווח )ה  
 מהשינויים 

רווח )הפסד(   הוגן שווי 
 מהשינויים 

 

 18.75%()* 10% 5%  5%- 10%- 18.75%- )*( 

שווי הוגן  
השקעה  
 בפוליפיד

4,413 2,353 

 

1,177   23,535    (1,177 ) (2,353 ) (4,413 ) 

 

 . 2020ביוני  29גבוה ביותר ביום  שינוי השיעור היומי ה)*( 

 י ש"ח( )אלפ  פוליפיד ב בשער החליפין של הדולר בגין ההחזקותרגישות לשינויים 

 

פסד(  רווח )ה 
 ינויים מהש

רווח )הפסד(   הוגן שווי 
 מהשינויים 

 10% 5%  5%- 10%- 

שווי הוגן  
השקעה  
 בפוליפיד

2,353 

 

1,177   23,535    (1,177 ) (2,353 ) 
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   0202בר בדצמ  31דה ליום צמדוח בסיסי ה .7.1

 
ד בצמו 

 ולרלד
 בצמוד

 מדדל
לא  
 צמוד

ני"ע 
 סחירים 

ים פריט
 אחרים  

 סה"כ

  אלפי ₪  
       נכסים:

 2,598 - - 763 - 1,835 מזומנים ושווי מזומנים 
 60 - - 60 - - יתרות חובה וחייבים 

 631 - - 631 - - מזומן מוגבל בשימוש 

 118,116 94,581 23,535 - - - השקעות בחברות פרויקט 
 7,525 7,525 - - - - ת השקעה בשותפו

 - 9 - - - - רכוש קבוע 
 128,939 102,115 23,535 1,454 - 1,835 סה"כ נכסים

       
       יבויות:התחי

 92 - - 92 - - שירותיםספקים ונותני 

 239 - - 239 - - אים ויתרות זכות זכ
 1,975 - - - 1,975 -   שות החדשנות רהלוואות מ

 7,630 7,630 - - - - מסים נדחים 
 9,936 7,630 - 331 1,975 - ות סה"כ התחייבוי

       
 119,003 94,485 23,535 1,123 ( 1,975) 1,835        הה 

 
 
 

   2019בדצמבר   31דה ליום דוח בסיסי הצמ .7.2

 
 
בצמוד  

 לדולר
בצמוד 
 למדד

לא  
 צמוד

ני"ע 
 סחירים 

ים פריט
 אחרים  

 ה"כס

  אלפי ₪  
       סים:נכ

 8,014 - - 6,282 - 1,732 ושווי מזומנים מזומנים  
 79 - - 79 - - חייבים ויתרות חובה 

 631 - - 631 - - מוגבל בשימוש  מזומן

 44,114 44,114 - - - - השקעות בחברות פרויקט 
 6,418 6,418 - - - - השקעה בשותפות 

 - - - - - - רכוש קבוע 
 59,256 50,532 - 6,992 - 1,732 יםסה"כ נכס

       
       התחייבויות:

 99 - - 99 - - ספקים ונותני שירותים

 200 - - 200 - - זכאים ויתרות זכות 
 2,962 - - - 2,962 -   ת החדשנות רשומ הלוואות

 3,261 - - 299 2,962 - סה"כ התחייבויות 
       

 55,995 50,532 - 6,693 ( 2,962) 1,732        הה 
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   .בדוחות הכספיים 11 ביאור  וראלניתוחי רגישות 

 יות בנגזרים וזיצפ .7.3

 ופת הדוח. בתק יםחברה לא הייתה פעילות בנגזרל

   ומחיות חשבונאית ופיננסיתמ יעלרקטורים בדי .8

ה-על המזפי  המספר  החברה,  דירקטוריון  דירקטורים  חלטת  של  מיומ ערי  חשבונאית  בעלי  נות 

הינו  ננסיתופי  לחברה  וזאת  הראוי  דירקטורים,  החשבו  בהתחשב  שני  הסוגיות    נאיות במורכבות 

ב  החבוהפיננסיות  של  הכספיים  הדוחות  להלרההכנת  הדירק.  חברי  אש ן  בעלי  ינהר  טוריון  ם 

 ה: והעובדות שמכוחן ניתן לראותם ככאלמיומנות חשבונאית ופיננסית 

 מר טל מניפז 

 חיים מר  מר

   יוכבד דביר גב'

 יר שני מר מא

 לן. ד' לה לפרק  26חברה, ראו תקנה וריון הפים אודות חברי דירקטלפרטים נוס

 בלתי תלויים  דירקטורים .9

 ירקטורים הבלתי תלויים.הד   ורבדבר שיע נה את ההוראהבתקנוה החברה לא אימצ

    המבקר הפנימי גילוי בדבר .10

 . דניאל שפירארו"ח  שם המבקר הפנימי: .א

   .2017 במאי,  25חילת הכהונה: תאריך ת .ב

,  ב( לחוק החברות)  146ף  בהוראות סעי  המבקר עומד   חברה,עת דירקטוריון ה למיטב ידי  .ג

)להלן:    1992-נ"בתשה ,  לחוק הביקורת הפנימית  8  -ו   א()3  ובהוראות סעיף  1999-"טנשהת

   ."(מיתהפני הביקורת חוק"

  2017  במאי  25החברה בתאריך    ירקטוריוןאושר ע"י ד  מיהפנימבקר  הדרך המינוי: מינוי   .ד

ה קבלת  הביקולאחר  ועדת  לאישהנימוק   .2017במאי    24ום  מירת  מלצת  המינוי  ים  ור 

נ  , על כישוריו ל השכלתוהתבססו ע ביקורת  הם  ותחב של המבקר הפנימי  הרב  יונו  ס יועל 

על   , הפנימית שתוטל  ב כן  ו  יו האחריות  ה בהתחשב  של  פעילותה  היקף  חברה,  תחום 

  ת פעולותיה.ומורכבו  הפעילות

רד משצעות  אישי, כגורם חיצוני, באמינוי  ביקורת פנים כמ  מעניק שירותינימי  הפ   קרהמב .ה

 .לן ה ל א' לפרק ד'26תקנה  ורא, מייפנ מבקר ההפרטים נוספים אודות . לפרטי בבעלותו

העבודה .ו הב:  תכנית  תוכנית  בשי עקרונות  ומגובשים  נקבעים  השנתית  עם יקורת  תוף 

 ה החבר  דירקטוריון ו  י וועדת הביקורתיד-עלהחברה ומאושרים    הנהלת ומי  המבקר הפני 

   תיים.תחשבות בצרכים נקוד ותוך ה אם למגמות בפעילות החברהבהת
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בארגון  פנימיהבקר  המעל  האירגוני  הממונה   .ז הממונה  טל   והינ   מיהפניבקר  מה  על:  מר 

    .הדירקטוריון מניפז, יו"ר 

העסקה:   .ח הבי  בידי היקף  וועדת  האפשההנהלה  היקף  קורת  להרחבת  זאת התוכנ רות  ית 

לדרי הפנימ בהתאם  המבקר  הנשות  לבקשי,  הביקורת,  ועדת  החברהחיות  ו/או    ת 

כ ל של  ול כל  , ובתגמו עבודתו בפועל  שעות  פיתגמול המבקר נעשה על    חברה.דירקטוריון ה

הדוחש"ח  אלפי    12  - כ)ע  לשנת  דירק  .ביקורת(  שעות  60-בור   ,החברה  טוריוןלדעת 

לבקר   ובבוא   מימבקר הפניהל  ש  ועל שיקול דעת  ע להשפיביר ואין בו כדי  מול הוא סהתג

החברה,  להערכת  ,כן  מוכ   החברה.את   לח ה   דירקטוריון  סביר  הינו  הביקורת  ה בריקף 

 ביקר מבקר הפנים את התנהלות השותפות.  2020ת בשנ ר הגודל של החברה.בסד

ית נערכת בהתאם להוראות חוק  הפנימהפנימי, עבודת הביקורת   להודעת המבקר בהתאם .ט

סמים ומתעדכנים באופן שוטף על ידי  פר המת  -יים  מקצוע והתקנים ההביקורת הפנימית,  

בישראל   הפנימיים  המבקרים  ה   -לשכת  ידי למ כאמור,  ית.  מקצועהמועצה  עת  יטב 

החברהדי סע,  רקטוריון  בהוראות  עומד  הפנימי  לחו146יף  המבקר  החברות,  )ב(  ק 

סעיף   הפנימית.לחו  8והוראות  הביקורת   כי ,  החברה  דירקטוריון  של  תודע   הונחה  ק 

הפניהמבק לב ובהנחיות  המקצועיים  בתקנים  שנקבעו  הדרישות  בכל  דעמ  מיר  בשים   ,

 ביקורת שהכין. ה ן על סמך דוחותרה וכ עם החב  היכרותול קתו ות העסלמקצועיותו, תקופ

ה .י למבקר  מסמכים  הומצאו  בסעיף  פנימי  כאמור  הבילחו  9ומידע  וכן  ק  הפנימית  קורת 

 לנתונים כספיים.  ותלרבחברה, של ה גרי המידעישה חופשית לכל מאגניתנה לו 

 . ביקורתועדת היכול לסטות מתכנית הביקורת בהסכמה מראש של  המבקר הפנימי .יא

הדוחהחברהידיעת  ב  למיט .יב למועד  נכון  ני   , ,  מחזיק  אינו  הפנימי  של  יהמבקר  ערך  רות 
גוף    החברה    קשר מהותי אחר עם   ו מהותי אעסקי  קשר  ואין לו כל    רהקשור לחבאו של 

 . החברל החברה או גוף קשור 

של   .יג הפעילות  ורציפות  אופי  היקף,  החברה  דירקטוריון  הפנימילהערכת    הינם   המבקר 
 ימית בחברה. נמטרות הביקורת הפ  ים אתי להגשכד רים ויש בהם סבי

נ  נתקיימה   2020  ברבנובמ  23ביום   .יד בה  ביקורת  ועדת  הביק ישיבת  ממצאי  של  דונו  ורת 
הפני ב  םמבקר  לידי  שבאו  הביקורת  יכפי  בדוחות  חודש   גשושהוטוי  במהלך  בכתב 

   .2020 ספטמבר

הביקורת  בתכני .טו המב  לאהדוח  בתקופת  שאושרה  ת  ות  עסקאלבחון    הפנימי  קרנדרש 
   . דוחוצעו בתקופת ה שב מהותיות

  דבר שכר רואה חשבון המבקרגילוי ב .11

רואה    תטרח  קסירר. שכרורר גבאי את  קוסט פו"ח  משרד ר ברה הינו  של החהמבקר  החשבון    אהור

דירקטוריו בקר  המ  ן החשבו ע"י  החברה אושר  ידי   ן  על  המבקר  רו"ח  שכ"ט  לאישור    )עובר 

את  ו  בקרבודתו של רו"ח המשכ"ט והיקף עוועדת הביקורת את    ישרהרה, דנה וא ריון החבדירקטו

רואה החשבו  של  רון  עבודתו  כי  וציינה,  ת  המבקר  אה החשבוןהמבקר  בנאמנומבצע את  ת  פקידו 

הית ובמקצועי בין  זאת,  ברות,  שערך  ,  הביקורת  על  על  התבסס  בהתבסס  וכן  הכספיים  לדוחות 

החברה או   ,דיווח  המלצותהביאה  לעניין  ת  ביה  החבזה  דירקטוריון  שכר  (רהפני  נקבע  הטר.  חה 
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ומת החשבון    ן במשא  רואה  להיקףעם  הנדרש.ש  בהתאם  העבודה  פירוטל   עות  ה  הלן  טרחה  שכר 

 בשנה שקדמה לה:  ח וו המבקר, בשנת הדיואה החשבון , לו זכאי רוהכולל

 

 סתיימה שנה שה
  בדצמבר  31ביום 

  אלפי ₪ 
2019 2020  

105 105 
ביקורת,שי  בגין ל  רותי  הקשורים  ביקורת שירותים 

    מס ושירותי
 

 .  482 – 2019  נתבש 560   – 2020 בשנת .יקורתב בגין  יקף שעות העבודהסה"כ ה 

 

 

                     ____________                  _____________ 

 אלי סורזון    מניפז טל   

 ספיםוסמנכ"ל כ "למנכ            יו"ר הדירקטוריון        

 

 

   2021 במרץ 25
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 על החברה ים נוספים פרט -פרק ד' 
 

 החברה  על יםנוספ פרטים - ד חלק

  יםהעניינ תוכן

 עמוד תקנה 

 59 ב  8תקנה 

 59                                                                                     א 10 תקנה

 60 ך ער ניירות בתמורת  מוששי - ג 10 נהתק

 60 המאזן  לתאריך ותקשור  חברותוב בת בחברות שקעות ה  -  11 תקנה

 60 ח "הדו בתקופת וקשורות בת  ותבחבר השקעותב  שינויים -  12 תקנה

 לתאריך מהן  החברה והכנסות  שורותקו בנות  חברות של  תהכנסו 13- תקנה

 המאזן 

60 

 60 ה ורס בב מסחר 20 - תקנה

 61 ה משר לנושאי תשלומים  -  21 תקנה

 62 טה בתאגידהשלי   -  א21  תקנה

 63 שליטה  בעל עם  עסקה  -  22 תקנה

 יךלתאר בחברה יןעני בעלי י"ע המוחזקים יםהמיר ע"וני מניות  -  24 תקנה

 ח "הדו

65 

 65 המירים  ערך ותונייר  מונפק הון ,רשום וןה - א 24 תקנה

 65 מניות לי בע  מרשם – ב 24 תקנה

 66 דירקטורים ה  -  26 נהתק

 69 ה בחבר  בכירה רהמש אי נוש -א 26 תקנה

 70 בחברה  חתימה  מורשה - ב 26 תקנה

 70 החברה  של ןהחשבו  רואה  27  -תקנה

 70 קטורים הדיר טותוהחל המלצות  -  29 תקנה

 70 החברה החלטות -א  29 תקנה
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לתקנה   בהתאם  הנדרשים  ניירות  תל  )ט(ב  8פרטים  )דוחוקנות  תקופתיים  ערך  ומידיים(,  ת 

   מאוד/ מהותית מהותית וויש נוגע להערכתב 9701 -התש"ל

ליום  לפרטים אודות שווי החזקותיה של החבר  ערכת שווי  , ראו ה2020ר  בדצמב  31ה במדיטייט 

א'   כנספח  ביום  שצורפה  שהסתיימה  לתקופה  החברה  של  פרטים  לן  וכ  , 2020 ,ביוני  30לדוח 

,  1970-, התש"ל)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(ב  8לתקנה    ם בהתאםהנדרשי

השווי להערכת  מדיטייט,    בנוגע  ידשל  על  שפורסם  ביום  כפי  החברה                     2020  באוגוסט,  31י 

יובהר, כי בתקופה  דע זה מהווה הכללה על דרך ההפנ מי((  2020-01-096609א מס':  אסמכת) יה(. 

, להערכת החברה,  2020בדצמבר    31ת השווי האמורה ועד ליום  ל הערכשחלפה ממועד התוקף ש

ש  לא הפרמטרים  את  שינו  אשר  אינדיקציות,  נתקבלו  ולא  שינויים  מעריך  התרחשו  את  שימשו 

 השווי האמורה.  ביצוע הערכת  השווי בעת

אודו  לרכישלפרטים  האופציה  מימוש  על  הודעה  שהתקבלה  ת  מדיטייט  של  המניות  הון  מלוא  ת 

   לעיל. 1.1סעיף  או , ר2020דצמבר ב 31ר לאח

 . בדוח הכספי 2ב6ביאור   בפוליפיד ראה החזקות החברהל ווי שפן הצגת השלפרטים אודות או

  
  ת דוחות מאוחדים על הרווח הכולליתמצ

   א( 10ה )תקנ

 1 חציון 

 באלפי ₪ 

 2 ןציוח

 באלפי ₪ 

 נטו ות, עליית ערך השקע
99,804 - 

 נסות מימון הכ
56 - 

 ותנסכ הכסה"
99,860 - 

 ות מתן השירותיםעל
617 786 

 קעותירידת ערך הש
- 27,424 

 74 1,164 מוןהוצאות מי

 סה"כ עלויות
1,781 28,284 

 מפעולות  (הפסדווח )ר
98,079 (28,284 ) 

 סים על הכנסהמ
13,132 5,502 

 תקופה ל (הפסדוח )רו 
84,947 (22,782 ) 

כולל   (הפסדרווח )סה"כ 

 לתקופה
84,947 (22,782 ) 
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 עו בתשקיף רות הערך שהוצרת ניישימוש בתמו

   '(ג 10)תקנה 

מניות רגילות    4,182,462קה  ויות במסגרתה הנפיהשלימה החברה הנפקת זכ  2021בחודש פברואר  

 מיליוני ש"ח.  10.4 -ית ברוטו בסך של כיידע.נ. כ"א של החברה בתמורה מש"ח  1בנות 

לעת    הדירקטוריון כפי שמתקבלות מעתלהחלטות    ברה בהתאםחאת המשמשת  ההנפקה  תמורת   

מות  רטפוליו קיי פו  השקעה בחברות ת לסטרטגיה של החברה ובכלל זה משמשיעדים ולאבהתאם ל 

בתמורת ההנפקה,  ימוש  שלמועד העד    של החברה.  תפעוליתפעילות הוחברות חדשות וכן למימון ה

, בהשקעות סולידיות כגון,  מצא למתאיםכפי שת  את תמורת ההנפקה  ומשקיעה החברה    מפקידה 

במט"ח  בשקלים  פיקדונות  ממש או  מניות,  אג"ח  מדורגות,  קונצרניות  אג"ח  או  מ  מק"לתיות 

 .תשייקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לע  וכיוצ"ב, כפי

 

   (11)תקנה  (ש"ח בתאריך המאזן )באלפימהותיות ת לוכלובת ובחברות  תבחברו השקעותשימת ר

 

 רהשם החב

 

 

 גסו 

 ר מניות ומספ נייר ערך

 

 

  ע.נ  סה"כ

 ש"ח 

 

 

 

ערך  

 מאזני

 פי)אל

    ש"ח(

ט  מדיטיי

 בע"מ

 יות בכורה א' מנ 365,000

 ת בכורה א' יות למניואופצ  45,000

 1אה מניות בכור 18,214

 82,658 44,151 במניות בכורה  13,298

 23,535 7,394 ילות רג מניות 739,427 פוליפיד בע"מ 

  

שיעור  ודוא  לפרטים בהון,החזקת  רזכויו  ה  דירקטורים,  למינוי  וסמכות    1.1.2סעיף    אות הצבעה 

 ק א' לעיל. לפר

  בתקופת הדו"ח יות מהותות כלולת רובשקעות בחברות בת ובחשינויים בה

   (12קנה )ת 

   מהותיות.ולות שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כל  לא נעשו  בתקופת הדוח

   נסות מהן לתאריך המאזןוההכמהותיות  ולותכלחברות ת ונוכנסות של חברות בה

 ( 13)תקנה 

י שוויין  על פ   כלולותת  רובציגה את השקעותיה בחובהתאם מ  IFRSשל    9תקן  החברה מיישמת את  

 .  מהותיותכלולות של חברות  ח וההפסדעל הרוו  ניתן מידעלא  ההוגן. לפיכך 

  

  סחרלמ קות מסחר, רישום ניירות ערך הפס -ר בבורסהמסח

   (20)תקנה 

  ראו   ( 6)סדרה    אופציהי  כתבן מימוש  בגי מניות  של    רסהבבורטים בדבר רישום למסחר  לפ .א

אסמכתא  2020נואר  יב  27מיום    יםיידי מ   יםדיווח מס'  מיום  2020-01-010599,   ,10  

כתא מס' אסמ  ,2020ר  בפברוא  13ומיום    2020-01-014769אסמכתא  ס'  מ,  2020בפברואר  

 .פניה(ה הכללה על דרך ההדע זה מהוומי) 2020-01-015675
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בד .ב שבר  לפרטים  למסחר  בגירישום  מניות  זכון  ל  להנפקת  בהתאם  זכויות  של ניצול  יות 

-2021-01סמכתאות כדלקמן:  ' אמס  2021מחודש פברואר    יידייםדיווחים מ   אוהחברה, ר

ע  מיד)   2021-01-021289,  2021-01-020767,  2021-01-019192,  2021-01-018151  ,016731

 ניה(. הכללה על דרך ההפ זה מהווה

ם על שם ת מניות מרישום על שם לרישוהעבר  מניות בגין  ישום למסחר שלר ר לפרטים בדב .ג

לרי רש חברה  מיודיווח  אוומים,  מיידיים  אסמכ2021רואר  בפב   21ם  ים  מס'  -2021תא  , 

אס2021רואר  בפב  24מיום  ו  01021292 מס'  מהוו   2021-01-022377מכתא  ,  זה  ה  )מידע 

   ההפניה(.  ללה על דרךהכ

  ירהם לנושאי משרה בכיתגמול

  ( 21)תקנה 

פירוט   לעלות  להלן  והתחייבה  ששילמה  החבהתגמולים  ת  רהשלם  מוחזקאו/או  אחד  גיד  לכל   ,

הבכי המשרה  על  מנושאי  הנמנים  התגממחמשת  רה  הגבוה  קבלי  מבין  ול  המשרה  ביותר  נושאי 

או  הבכיר בחברה  שכיהנ   תאגיד בה  בהשבשליטתה,  לבעלי    2020בשנת    ו  לשנת  ה וכן  בחברה  עניין 

חות  ו )כפי שהוכרו בדה  יטתו/או בתאגיד שבשל  הונתם בחברהל בקשר עם כ פי ש"ח(, הכ אל)ב  2020

   12:הכספיים(

 התגמולים  מקבל פרטי
 תים השירו בעבור  תגמולים

 "ח( ש  )אלפי

 כ "סה

 ( "ח ש)אלפי  

   

 תפקיד  שם
  יקףה

 משרה 

  שיעור

   החזקה

/    שכר

דמי  

 יהולנ

  תשלום

  מבוסס

 תומני

   מענק 

 סורזון   אלי

(1 ) 
 714  - - 714 - 100% ים "ל כספסמנכול  נכ"מ

 823  - - 823 - 100% השותפות ל "מנכ (2) ן חוש אורי 

 240  - - 240 1.24% נקבע  לא קטוריון הדיר"ר יו ( 3) מניפז טל

 
   החברהסמנכ"ל הכספים של ו  מנכ"לן פירוט בדבר העסקת להל ( 1)

עלות  ,  2017בדצמבר    31ישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה מיום  ך לאבהמש

סורזוןשכר מר  של  הדוללת  כ  ו  למועד  הרכיוח,  נכון  בסבאת  שכר  הבאים:  של  ים  בסכום  יס 

 אחזקת רכב.  יאליות כמקובל, וצהפרשות סומדד, ד ללא צמו"ח, ש  36,000

ש המשרה  ו  להיקף  בחברה  סורזון  המס מר  ל תכם  בשותפות  שנה    100%  -יחד  מידי  מחושב 

 שותפות.  ן החברה והי בהתאם למנגנון מוסכם ב

שרות מוקדמת  יכול לסיים את ההתק  מן, וכל צדזון אינו מוגבל בזהעסקה של מר סורהסכם   

 ימים.  60אש של מרבהודעה 

 
    "ח.ש אלפי  438 של  כולל בסכום  ,החברה של רהשכ מעלות   חלקב תהשותפו שתתפה ה 2020 ת שנ במהלך  12
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זכאותו למלפרטים אודו יתר תנאי הכהונה וההעסקה של מר סורזון, לרבות  מרווחיות  ע ת  נק 

-2017-01כתא  סמא, מס'  2017בנובמבר    24לית מיום  לזימון אסיפה כל  2סעיף    אות, רותפו הש

   .ך ההפניה(מהווה הכללה על דר)מידע זה  109545

מנגנ  אודות  למנכ" לפרטים  שאושר  מענק  ר ל  ון  מיום  אוהחברה,  מיידי  ,  2020בינואר    2  דיווח 

 "( 2020ר האסיפה מינוא זימון)להלן: "  2020-01-000951מס' אסמכתא 

   השותפותת מנכ"ל  העסק ן פירוט בדבר  להל  (2) 

ח אורי  ממר  החממה.כשמש  ושן  ש  מנכ"ל  בס  וכרעלות  שכר  הבאים:  הרכיבים  את  יס  כוללת 

 רכב.  חזקת הפרשות סוציאליות כמקובל, וא לא צמוד למדד,ש"ח,  49,000בסכום של 

העסקה   מר  הסכם  בזמן,    חושן של  מוגבל  צאינו  לסיים  וכל  יכול  ההתד  דמת  מוקקשרות  את 

 ימים.  60בהודעה מראש של 

זכאי  מ חושן  בגי לר  שימענק  רווח  חברות  ו ן  ממכירות  הכנסות  של  במקרה  לשותפות  וצר 

 ליו. פורטפו

 החברה  ריוןיו"ר דירקטופירוט בדבר העסקת  (3)

ניהול  לדמניפז זכאי  מר     רשאיהסכם  ם ל כל אחד מהצדדי  .ש"ח  20,000ך של  בס  יםחודשי מי 

לידי סיוםאת ההסלהביא   השני    בכתב, שתימסר לצד  מתעה מוקדלפי שיקול דעתו, בהוד  כם 

 . יום מראש  30ת לפחו

   לעילשאינם מפורטים  בחברהים לדירקטור ט התגמולים שניתנופירו

בסעיף    נושאי למעבר   שפורטו  בשנת  ל,  לעי   1המשרה  החברה  בחברה,  טורלדירק   2020שילמה  ים 

זכ לגמולאשר  לת  אים  גוהעסקתם  כהונתםנאי  בהתאם  הסכו  קטוריםדיר מול  ,  המזערי  בגובה  ם 

בסך כולל    ,2000-צוני(, התש"סוצאות לדירקטור חי)כללים בדבר גמול וה   ברותוע בתקנות החכקב

   ש"ח.אלפי  202 -של כ

מלפרטי של  המענק  מנגנון  אודות  חם  בחברה,  ר  דירקטור  מר,  כיו"ר  בג  וזאתיים  כהונתו  ין 

 . 2020 מינואר  ימון האסיפהז או, רתפותהדירקטוריון של השו

 בתאגיד  השליטה

  א( 21)תקנה 

רו בהחברה  הח,  Centaurus Investments Limited  -אה  ידיעת  למיטב  בכ   ברהאשר    -מחזיקה 

   .כבעלת השליטה בחברהה בה, בעההצוהנפרע של החברה וזכויות  ן המניות המונפקמהו 75.49%

רל נוספים,  מיום    אופרטים  מיידי  אס2021בינואר    4דיווח  מס'  )להלן:    2020-01-001185מכתא  , 

דיו"(קות אחרונהמצבת החז" מיום  ,  מיידי    2021-01-015061תא  , מס' אסמכ2021פברואר  ב  7וח 

וה הכללה על  מידע זה מהו )  2021-01-021424מס' אסמכתא    ,2021ואר  בפבר   21ודיווח מיידי מיום  

 ניה(.  ההפ דרך 
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 אישי  ש בהן ענייןל השליטה יבעבעל שליטה או של עסקאות עם

 ( 22קנה ת)

   ותהחבר  ( לחוק4)270 ףבסעי  נויותהמעסקאות  

ודירקט   2020בר  בספטמ  21ביום   ועדת הביקורת    ון החברה את עדכון הסכם השותפות וריאישרו 

להשי   לפיו  לשותפים בשותפות  מיזם    פותהשקעות המשך של השות  במימון   תתף תאפשר  בחברות 

ים יחליט  יצוין, כי ככל ומי מבין השותפ  חלקו.  י כל שותף כפ  , (הראשוני  ון מעבר למימ ) החממה  של  

ו בידי השותפות בגין  קבליהיה זכאי לסכומים שית  מור, הוא לא תף בהשקעת המשך כאלהשת   שלא

וככלהשקעות המשך אלו,   בות  לר  ,. לפרטים נוספיםלקם לשותפיםתח  שהשותפות  ככל שיתקבלו 

א  הק  ודותלפרטים  השותפות  שאו  םייהסכם  ועדת)כפי  ע"י  ודירקט הביקור   שר  החברה  ת  וריון 

ר(2019  בשנת דיווח2020-01-103581מס' אסמכתא    ,2020ספטמבר  ב  22  מיידידיווח    או,  ידי  מי   , 

אסמכ2019יוני  ב  2מיום   מס'  כי  הכספיים.  ות  לדוח  14ובאור    2019-01-047166תא  ,  יוזכר, 

 (. 15%לים ) לפיתוח ירוש( והרשות  35%)(, סנטורוס 50%) תפות הינם החברהבשוהשותפים  

עסקאות עם בעלי ענין(,  קלות ב)ה ות החברהלתקנ  ( 4)1ם לתקנה  התקשרות כאמור אושרה בהתאה

 . 2000 -"סתש

   חברות( לחוק ה4)270ף קאות שאינן מנויות בסעי עס

  בהיקף של   בקיוז בע"מ ותפות  הש   שלר דירקטוריון החברה השקעה  איש  2020ש פברואר  בחוד .א

ארה"בפי  אל  50 הח  דולר  ארה"ב(אל   25,  ברה)חלק  דולר  להשקעה    פי  של  ירה  ישבמקביל 

של  ורוס  סנט בהיקף  ארה"ב  150בקיוז  דולר  חיד   ,אלפי  לצורך  קיוזוש  וזאת  של    .הפעילות 

ה  ריג ע"י ועדת הביקורת כעסקה לא חגה  רקטוריון כאמור, לאחר שסוו העסקה אושרה ע"י הדי

 ח הפסיקה קיוז את פעילותה העסקית.ופת הדולך תק במה  .2020ינואר מחודש  יבתה ביש

  בע"מ   קסיטיודו אנלבששל השותפות  דירקטוריון החברה השקעה  ר  איש  2020ש פברואר  בחוד .ב

של בהיק כ  ף  הח  53-עד  )חלק  ארה"ב  דולר  ארה"ב  27  -כ  עדרה,  באלפי  דולר  במקביל    (אלפי 

נעשו  ה   זהה.בהיקף  וס  סנטור של  ירה  ישלהשקעה   כאמור  בדיבמהשקעות  היתכנותסגרת    קת 

של במוצר  שונה  שושימוש  האמודו  מפתחת  משקיע  תתהש  ר ובמסגרת  גם  בהשקעה  יצוני,  חף 

ריון כאמור,  דירקטוהעסקה אושרה ע"י ה.  זהה להן  יקף בהרוס,  או לסנטולחברה  שאינו קשור  

חריע"י    לאחר שסווגה לא  כעסקה  ב ועדת הביקורת  ופת  במהלך תק  .2020מינואר  ישיבתה  גה 

 את פעילותה העסקית.  ודושפסיקה הדוח ה

  בהיקף של  בע"מ  ורבאקסימ  החברהשל  ה השקעה  אישר דירקטוריון החבר  2020  מרץש  דבחו .ג

ההשקעות    .אלפי דולר  475  -כשל  בהיקף  סנטורוס  של  במקביל להשקעה    לפי דולר ארה"בא  50

סכאמ במסגרת  נעשו  של  ור  גיוס  של    אקסימורבב  ארה"במי  1בהיקף  דולר  במסגליון    רתו , 

משק  באקסימורע  יהשק לסנטויח   יעגם  או  לחברה  קשור  שאינו  הגיוס    .וסרצוני,  סבב  תנאי 

זובכל   לכל המשתתפים  זהים על  שווי אקסימורה  ל  ולר  ד   מיליוני  6.5  סך של   לפני הכסף עמד 

ע"י  העסק  .ארה"ב ועדת הביקוהדירקטוריון כאמוה אושרה  ע"י  רת כעסקה  ר, לאחר שסווגה 

 . 2020רץ דש מחומ גה בישיבתה לא חרי 

  בהיקף של  מבע"  דיטקטבאו  החברהשל  אישר דירקטוריון החברה השקעה    2020  מרץש  בחוד .ד

דולר ארה"  100   אלפי דולר   300של  בהיקף  יטקט  ודבאסנטורוס  קעה של  במקביל להשב  אלפי 
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ליון דולר  מי  1.7  -בהיקף של כ  אודיטקט ב גיוס של  ור נעשו במסגרת סבמעות כאהשקה   .ארה"ב

בארה"ב משקיע   באקסימור  ו השקיע  גרתומס,  או    לחברה  יםקשור   םשאינ  יםיצוניח  יםגם 

  כסף עמד על לפני ה  אודיטקטוי שול זה ובכל   סבב הגיוס זהים לכל המשתתפים  תנאי .רוסלסנטו

של ארה"ב  5  סך  דולר  הדירקטור א העסקה    .מיליוני  ע"י  ע"י  ושרה  שסווגה  לאחר  כאמור,  יון 

 . 2020חודש מרץ  מתה  שיביגה ב הביקורת כעסקה לא חרי ועדת

  באומניקס מדיקל   פות והשות  החברהשל  קעה  ה השאישר דירקטוריון החבר  2020  יולי ש  בחוד .ה

שלבהיק  בע"מ ארה"ב  150  ף  דולר  ארה"אלפי    100ברה  הח  )חלק  אלפי  במקביל    ב(דולר 

נעשו    .ארה"ב  דולר  אלפי   850של  ף  בהיק  מניקסבאו   רוססנטו  להשקעה של כאמור  ההשקעות 

של    בבס  במסגרת כ  אומניקסגיוס  של  ארה  ניליו מי   3.2  -בהיקף  ב"בדולר  השקיעמסגרת,    וו 

זהים  וס  תנאי סבב הגי  .רוסאו לסנטורה  בלח  יםקשור   םשאינ  יםיצוני ח  יםגם משקיע   באומניקס

   . "בי דולר ארהמיליונ   12  סך של  לפני הכסף עמד על  ומניקסאשווי  ל זה  ובכל  פיםלכל המשתת

גה  הביקורת כעסקה לא חרי  חר שסווגה ע"י ועדתיון כאמור, לא רקטוהדירהעסקה אושרה ע"י  

יולי  מבתה  בישי קטוריון החברה השקעה  דירשר  אי  2021  מרץו  ארפברו  יםש בחוד  . 2020חודש 

אלפי    516ברה  )חלק הח  דולר ארה"ב  אלפי   712  של   בהיקףומניקס  בא   והשותפות   החברהשל  

ארה"ב( של    במקביל  דולר  דולר  260של  בהיקף    מניקסבאו  וססנטורלהשקעה     .רה"בא  אלפי 

כאמ  במסגרת  ור  ההשקעות  של  השלמנעשו  של  סבב  ה  עם    כוללבהיקף    אומניקסגיוס  )יחד 

  באומניקס  והשקיע   , במסגרתובר ארה"דול  ניליו מי   5.8  -של כהראשון של סבב הגיוס(    חלקה

משקיע  לסנטו  יםשורק  םשאינ  ים יצוניח   יםגם  או  זהיםתנ  .רוסלחברה  הגיוס  סבב  לכל    אי 

זה  ובכל   תתפים המש על   אומניקס י  שוול  עמד  הכסף  של ס  לפני  ארה"ב  12  ך  דולר    . מיליוני 

גה  לא חריעסקה  ביקורת כדת הדירקטוריון כאמור, לאחר שסווגה ע"י ועה ע"י הושרא העסקה  

 . 2020 מרץופברואר   יםדשחומ ה ית ובישיב

היקף  ב  בע"מ  מראייזבק  השותפותשל  עה  יון החברה השק אישר דירקטור   2020  ספטמברש  בחוד .ו

  של ה  שירי במקביל להשקעה    "ב(האלפי דולר אר  37.5ברה  חלק הח)   אלפי דולר ארה"ב  75  של

למי  הגיוס   . זהה  בהיקף  בקמראייז   וססנטור  לשמש  פיימונועד  חברן  עם  בשיתוף  ה  לוט 

עתידי.  קאית יראמ פעולה  לשיתוף  היתכנות  לבדוק  או  במטרה  ע"י הדירקהעסקה  טוריון  שרה 

 . 2020חודש ספטמבר מבישיבתה  גהורת כעסקה לא חרי ועדת הביק   ר שסווגה ע"יכאמור, לאח

דירקטוריון   2021  נואריש  בחוד .ז השקעה    אישר  דיאגנוסט   השותפות של  החברה    יקה בפיקסיז 

ד  225  עד  בהיקף של   בע"מ דולר ארה"ב(  112.5ברה  )חלק הח  ר ארה"בולאלפי  במקביל    אלפי 

רך של  ההשקעות נעשו בד  .ה"באר  לראלפי דו 225עד  שלבהיקף  קסיזבפי טורוס סנקעה של  להש

עים דיסקאונט ביחס  שקיומעניקה למסבב הגיוס הבא    עד   שרתמגאשר    SAFEהשקעה מסוג  

הב יר  חלמ הגיוס  לחברה  זהים    ההשקעהתנאי  א.  בסבב  ע"י    נטורוס.וסביחס  אושרה  העסקה 

  10יום  מגה בישיבתה  ת כעסקה לא חרייקורדת הבגה ע"י ועהדירקטוריון כאמור, לאחר שסוו 

 . 2021בינואר 

 

 

 



 65 

   ן ונושאי משרה בכירההחזקות בעלי עניי

 ( 24 )תקנה

ערך קות  חז הלפירוט   בניירות  בחברה  עניין  מניות  לרבות  ,  רהשל החב  בעלי  בדבר  ת,  דומורפירוט 

,  2021-01-005464תא  מכ, מס' אס2021  נוארבי  13מיום    דידיווח מיי  ,נה חרומצבת החזקות אראו  

ואר  בינ   14מיום    דיווח מיידי,  2021-01-005956, מס' אסמכתא  2021בינואר    14מיידי מיום    דיווח

-2021תא  , מס' אסמכ2021ברואר  בפ  7, דיווח מיידי מיום  2021-01-006762סמכתא  , מס' א2021

מיי01-015061 דיווח  אסמכתא  2021  ארבפברו  16ם  מיודי  ,  מס'  מיי2021-01-019495,  דיווח  די  , 

אסמכתא  2021פברואר  ב  18מיום   מס'  דיוו2021-01-019368,  מיום  ,  מיידי  ,  2021אר  בפברו  21ח 

מיום  2021-01-021409תא  אסמכ  מס' מיידי  דיווח  אסמכתא  ,  2021בפברואר    21,  -2021-01מס' 

מיום  וד  021424 מיידי  מס'2021  וארפברב  22יווח  ז)מ  2021-01-021009סמכתא  א  ,  מהווה  ה  ידע 

 (. הל דרך ההפניהכללה ע

 ם, הון מונפק וניירות ערך הון רשו 

  א( 24)תקנה 

  24מיום  דיווח מיידי    אוהמירים של החברה ר  ניירות ערךנפק ון הרשום, המולפרטים אודות ההו 

 . פניה(ההלה על דרך הכל וה )מידע זה מהו 2021-01-022377מס' אסמכתא  2021 ואררבפב

    מרשם בעלי מניות

   ב(24 נה)תק

 . א' לעיל24המפורט בתקנה  מיידי הדיווח  הראה  יות של החברהי המנבעל אודות מרשם לפרטים

 מען רשום

 א( 25 )תקנה

   תל אביב 76אלון   יגאלרחוב 

 nia.co.ilo@xeinf: דוא"ל

 8362570-02:   ליהפקסימי   5259957-09: טלפון

mailto:info@xenia.co.il
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  הרהחב רקטוריוןדי
   (26תקנה )

 
שם   

 קטור הדיר
מספר 

תעודת 
 זהות

 

 תאריך לידה 
 

מענו 
להמצאת 

 דין -כתבי בי

חברות  נתינות 
או בועדה  

של  ועדות 
 רקטוריון הדי

דירקטור 
תבלת לוי/ י 

 דירקטור 
 חיצוני 

בעל 
מומחיות  

 ונאיתחשב
ית ופיננס 

ירות כש  או
 ת מקצועי

 

שממלא תפ קיד 
ה חברה, כעובד 

בת  חברה  של 
ח של  ה ברשלה, 

או  שלה,  קשורה 
 עניין בה  של בעל

התאריך 
החלה   שבו 

כהונתו 
כדירקטור 
 של החברה 

בעי השכלה האחרונ  5-סוק   ות שנים 
תאגיד  משמש ופירוט  בהם  ים 

  ור כדירקט

משפחה   בן
 ל ענייןשל בע
 חברה אחר ב

  ל אלוןיגא 08.02.1969 024163560 זמניפ טל 1
-תל, 76

 אביב 
 

בעל  לא אין  אלית ישר
מומחיות  

נאית  בוחש
 ופיננסית  

  רותימספק שי
   קטוריון דיריו"ר 

תואר  גר בו 19.5.2011
ראשון  

כלכלה  ב
וחשבונאות  

ת"א,  '  מאונ
סמך  מו
מנהל  ב

  עסקים
 ת"א '  מאונ

מנכ"ל חברת פורילנד  
הן  מכ השקעות בע"מ,

     -רות  בחבכדירקטור 
ילנד השקעות בע"מ,  ורפ 

 בע"מ מניפז השקעות 
 , וק בע"ממניפז )ט.מ( שיי 

 
 ותפות כללית אקס ש וי אל

 בע"מ  טי מנג'מנט אר.סי.
 

 לא

  יואב  רחוב 16.11.1948 04063954 חיים מר 2
  תל  ,25
        ביב א

בעל  לא אין  ישראלית 
מומחיות  

חשבונאית  
 סית ופיננ 

ן  וריודירקט"ר יו
ח.מר תעשיות  

  ת, בעלבע"מ
 ין חברה עני

  תואר בוגר  6.4.2006
  ראשון

מתמטיק ב
ה  

 ן מהטכניו 
 

  וי אל אקסיון יו"ר דירקטור 
  דירקטורית, שותפות כלל

 – בחברות 
MTS  בע"מIntegraTrak 

Inc. MTS  ,פרומימר בע"מ ,
נרגיה ירוקה  ג'י.אי.אם. א

מ, פארק תעשיות משגב  בע"
יטמר  , ס ע"מב  IMSNבע"מ, 

  3בע"מ, אתנה ג'י.אס.
ביטחוניים בע"מ,  יישומים 

ערכות בע"מ,  אר.טי.טק. מאו.
ת מתחדשות בע"מ,  מר אנרגיו 

ר טלקום בע"מ, מר עבודות  מ
מתכת בע"מ, מר מערכות  
אבטחה ותקשורת בע"מ,  

טקמר בע"מ, מר ליעל בע"מ,  
"מ, אופלון  מר אופקים בע

 סיאנס בע"מ.   פיור
 

 לא
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שם   
 קטור הדיר

מספר 
תעודת 

 זהות
 

 תאריך לידה 
 

מענו 
להמצאת 

 דין -כתבי בי

חברות  נתינות 
או בועדה  

של  ועדות 
 רקטוריון הדי

דירקטור 
תבלת לוי/ י 

 דירקטור 
 חיצוני 

בעל 
מומחיות  

 ונאיתחשב
ית ופיננס 

ירות כש  או
 ת מקצועי

 

שממלא תפ קיד 
ה חברה, כעובד 

בת  חברה  של 
ח של  ה ברשלה, 

או  שלה,  קשורה 
 עניין בה  של בעל

התאריך 
החלה   שבו 

כהונתו 
כדירקטור 
 של החברה 

בעי השכלה האחרונ  5-סוק   ות שנים 
תאגיד  משמש ופירוט  בהם  ים 

  ור כדירקט

משפחה   בן
 ל ענייןשל בע
 חברה אחר ב

 יר ד דבביוכ 3
 

51583078 
 

,  15 יםאמיר  27.7.1952
 תל אביב 

ועדת   ישראלית 
ביקורת,   

הוועדה  
  ינת לבח

הדוחות  
  הכספיים 

 עדת תגמולוו

  יתדירקטור
 ני חיצו 

בעל 
ת  מומחיו

חשבונאית  
 ופיננסית 

ר  תוא בוגר 18.3.2019 אין 
  ראשון

בכלכלה  
וסטטיסטי 

  קה
וניברסי מא
 חיפה טת 

ייס  בנמכהנת כדירקטורית  
חים ביטוח  מבט  הבע"מ, מנור

בע"מ  טוח בע"מ, שומרה בי 
הנה  ואנדימד בע"מ. כמו כן כי

  2019 עד לחודש פברואר
ת אלרוב  כדירקטורית בחבר 

 דלן. נ

 לא

  שגית 4
 אבן -תיעמ

,  21 הרכס 5.1.1968 023792716
 סביון 

  ועדת ישראלית 
  , ביקורת 
הוועדה  

  ת לבחינ
ות  הדוח

ם  הכספיי
 וועדת תגמול

  דירקטורית
 חיצונית 

בעלת  
  רות שיכ

 מקצועית 
 
 

רת  בוג 18.3.2019 אין 
  שני תואר 

  במשפטים
מטעם  

ברסיט אוני 
  באבית תל 

ומוסמכת  
במנהל  
  -מעסקים  

New 

York 

Institute 

of 

Technolo

gy 

ן במשרד  עורכת די לשע
צקי ושות'. שותפה  גורני

.  דיןעורכי משרד עמית אבן ב
וריון  חברת דירקטהנת כמכ

 בחברות הבאות: 
טכנולוג פות  שות  יותיוניקורן 

 מוגבלת 
 בע"מ   יצוא השקעות

 בע"מ   קברט טכנולוגיות
  

 לא

  28נוף ה 8.9.1945 008409732 איר שני מ 5
 ון סבי

ועדת   לית ישרא
  , ביקורת 
הוועדה  
לבחינת  

ת  הדוחו 
הכספיים  

 וועדת תגמול

דירקטור  
 תי תלוי בל

ל בע
ומחיות  מ

ית  חשבונא 
 ופיננסית.

בוגר   29.4.2015 ן יא
חשבונאות  

  -כלכלהו
ת"א,  נ או

מוסמך  
הל  מנ

  -עסקים
 אונ' ת"א 

נכ"ל שני הדסים בע"מ,  מ
אהרוני יזום    - שני מנכ"ל

 . בע"מ 1995והשקעות 
בשטראוס    ורכדירקט  מכהן
סן  דלקס בע"מ,  קאנרג'יגרופ,  

בע"מ,   במחזור  סן  ,  ע"מכימי 
א.ג.ד.א.   בע"מ,  הדסים  שני 

יז אהר   -שני  בע"מ,   ום  וני 
"מ,  בע  1995עות  והשק

 .מותת פידלוע

 אל
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שם   
 קטור הדיר

מספר 
תעודת 

 זהות
 

 תאריך לידה 
 

מענו 
להמצאת 

 דין -כתבי בי

חברות  נתינות 
או בועדה  

של  ועדות 
 רקטוריון הדי

דירקטור 
תבלת לוי/ י 

 דירקטור 
 חיצוני 

בעל 
מומחיות  

 ונאיתחשב
ית ופיננס 

ירות כש  או
 ת מקצועי

 

שממלא תפ קיד 
ה חברה, כעובד 

בת  חברה  של 
ח של  ה ברשלה, 

או  שלה,  קשורה 
 עניין בה  של בעל

התאריך 
החלה   שבו 

כהונתו 
כדירקטור 
 של החברה 

בעי השכלה האחרונ  5-סוק   ות שנים 
תאגיד  משמש ופירוט  בהם  ים 

  ור כדירקט

משפחה   בן
 ל ענייןשל בע
 חברה אחר ב

 025327982 רב קיי ימ 6
 

552285805 

09.06.1973 22 Barker 

Close 

Reading 

RG29NQ 

England 

  ישראלית 
 ואנגלית 

ה  מועסקת בחבר לא לא ין א
ורה לבעלת  הקש

 ליטה בחברה הש

תואר   8.5.2016
  שוןרא

אוניברסי ב
טה  

  הפתוחה
 בהקפאה 

ברת  מנהלת השקעות בח 
CBG ת  ון, מנהלת אבלונד

ורטפוליו של ההשקעות  הפ
ת  אל. דירקטורי בישר
הדסית ביו   HBCדים: יבתאג

  ,ון הטבעהלימיטד, 
Intuview אל אקס  , וי

  תמריס , שותפות כללית
,  HBLפארמה בע"מ, 

טקט בע"מ, קפיטל  רו יופב
, Carevature,  נייצ'ר

shelroby מדיקל האר קבו . 

קיי    .אל גב' 
ב  ת  הינה 

של   דודתו 
  וינסנטמר  
ז  צ'נגויי

ב  מיטשל
ת  ידיע

הינ  ו  החברה 
הנהנה  

בנאמנות  
ר  אש

  מחזיקה 
שליטה  ב

מלאה  
 ס בסנטורו 

ב מואיז  חבי 7
 מישל 

הגאון   18.11.1966 17138975
  16אליהו 

 גן רמת 

ישראלית  
 ת צרפתי 

עד חודש יוני   לא לא אין 
מר חביב   2020

נתן שירותים  
לחברה הקשורה  

 לבעל השליטה 

 
 

אר  תו 23.5.2016
הנדסה  

טי אוירונאו
  ת וחלל 

 מהטכניון 

,  מנהל בקרן אלייבשותף  
מנכ"ל הדסית ביו,   לשעבר

טייט,  בחברות מדי  דירקטור 
ר  אינובלב, אנלייבקס, קאה
מדיקל, אומניקס מדיקל  

אל    בע"מ,, אקסימור בע"מ, וי
אקס שותפות כללית,  

  אקסימור, אפיטומי.
 

 לא
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  נושאי משרה בכירה של החברה
   א( 26 נהתק)

 
א המשרה  שם נוש 

 ה הבכיר
ת  מספר תעוד 

 זהות 
 

תאריך  
 הליד

 

תאריך  
ילת  תח

 כהונה   

הבת שלה,  בחברה, בחברת  ו תפקיד
 בבעל עניין בה  קשורה שלה או  בחברה 

 

שפחה של  מ בן  ל עניין בחברה בע
נושא משרה  

ר או  בכירה אח
ל בעל עניין ש

 בחברה 

 שנים האחרונות   חמשעיסוק ב השכלה 

  -11.2.2007 3.4.1971 0285405077 אלי סורזון  1
  "לכסמנכ

 כספים.
12.9.2017-  

 כמנכ"ל. 

ן  כשל החברה ו יםפכס סמנכ"למנכ"ל ו
שמש  )מ של השותפות  סמנכ"ל כספים

 יהול סיכוני שוק(גם כאחראי על נ

בשל  , למעט אל
היותו מנכ"ל  

 ברה.הח

תואר ראשון   בוגר אל
במנהל עסקים  

בונאות מהמכללה  בחשו
 למנהל 

   בטבלה זו.  פירוט אודות תפקידו אור

  בוגר כלכלה  לא אל מבקר פנימי  25.5.2017 21.7.1954 052755998 רא דניאל שפי 2
נ' בר  וחשבונאות, או 

 אילן 

נימי בחברות  משרד רו"ח ומבקר פ  בעל
 חו"ל.מות למסחר בישראל ובות הרשויציבור



 70 

 חברה המורשי חתימה של 

 ב( 26)תקנה 

  .לחברה אין מורשה חתימה עצמאי

 ל החברה רואה חשבון ש

 ( 27 )תקנה

 

 , תל אביב.144מנחם בגין   ךדרמרחוב   י חשבון, משרד רוא ר, רר גבאי את קסירפוקוסט 

 

 חדת והאסיפה הכללית המי, החלטות דירקטוריםה והחלטות לצותהמ

   (29נה )תק

 

התקבלו   הלא  בתקבשנת  המפורטים  בנושאים  החלטות  )דוחות    29נה  דוח  ערך  ניירות  לתקנות 

 ורט להלן: כמפמיוחדת  טות אסיפה כלליתחל המלבד   1970 -יים(, התש"לתקופתיים ומייד 

היתר, את אישורה  יות של החברה, בין  ית של בעלי המנכלל רה האסיפה האיש  2020ינואר  ב  7ביום  

ון; והתקנת מנגנון  ורזק למר אלי סנה; התקנת מנגנון מענדיניות התגמול, לרבות עדכודש של מחמ

 . 2020ינואר מ  ימון האסיפהנוספים, ר' ז מענק למר חיים מר. לפרטים 

יניות  תיקון מדאת    רהחבהמניות של ה  הכללית של בעליהאסיפה    דחתה  2020  דצמברב  30ם  ביו

 . ירקטורים ונושאי משרהחריות דהתגמול של החברה לעניין ביטוח א

 

    לטות החברההח

   א( 29)תקנה 

 ושיפוי   יטוחב, פטור

 ה: בחבר משרה המקובלת  להלן עיקרי פוליסת ביטוח לנושאי

מכסהולפ  הביטוח  אחריותם  יסת  בח  את  המשרה  נושאי  לעת,  של  מעת  אחד )ברה  כל    כולל 

בחברמה גבול  (הדירקטורים  של    עד  דוחמיאחריות  מיליון  למשה  להלן:  (  קופהולת קרה  לר 

הוא  ("הפוליסה" העצמית  ההשתתפות  סכום  ארה"ב    7,500.  תביעותדולר  למעט  תביעה,    לכל 

ותביעובארה"ב   עובקנדה  בניירות  וק  רךת  לארה"ב  סכ מחוץ  שבהן  העצמית נדה  ההשתתפות    ום 

  טים אודות לפר .ר ארה"בדול 7,600ח השנתיים הינם זה, דמי הביטו ולר. למועד דוחד אלפי   35הוא  

 דוח זה. ל א ספחנאה  רמאחריות פטור ו התחייבות לשיפוי  יכתב

 

 

 

 

 _____________  ____________ 

 , ורזוןאלי ס              טל מניפז,     

 כספים   וסמנכ"למנכ"ל  וןטורייו"ר הדירק

 

 

 2021 במרץ  25יך: תאר
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 מנהלים הצהרות 

 (:1ב)ד()9כללי לפי תקנה  הצהרת מנהל
 ר כי:, מצהיאלי סורזון אני,

הת .1 הדוח  את  של  קופתבחנתי  בע"מקסניה  י  קפיטל  לשנת  "התאגיד "   )להלן:  ונצ'ר   )2020  

 (;"הדוחות" :לן)לה

של מהותית ולא חסר בהם מצג    ון של עובדהנכ  כל מצג לא  ולליםת אינם כ י, הדוחולפי ידיעת  .2

ם,  ת שבהן נכללו אותם מצגישנכללו בהם, לאור הנסיבו  צגיםותית הנחוץ כדי שהמבדה מהעו

 ת; תקופת הדוחוחס ל לא יהיו מטעים בהתיי 

הכ  .3 כספי אחר  ומידע  הכספיים  ידיעתי, הדוחות  באופןמשק   ,בדוחות  לול לפי  מ  פים  כל  נאות, 

המ הבחינ אתות  תהמ  הותיות,  הכספי,  המצב  ותזרימי  הפעולות  הזומניוצאות  של  תאגיד  ם 

 ; ת שאליהם מתייחסים הדוחותקופו לתאריכים ולת

לרואה החשבון   .4 ולוועדת  טורי המבקר של התאגיד, לדירקגיליתי  דירקטוריון  ון  הביקורת של 

  ו מי שכפוף ללי אהמנהל הכה מעורב  הותית, שבובין שאינה מית  כל תרמית, בין מהות  התאגיד

או  לו שי  במישרין  אחרים  עובדים  להםמעורבים  הכ  תפקיד  ש  בדיווח  הגילוי  ספי  משמעותי 

 ובבקרה עליהם. 

 
 כל דין.  ם אחר על פיל אד מאחריותי או מאחריות כ  ן באמור לעיל כדי לגרועאי
 

 2021 במרץ 25
 
 
 

       __________________ 
 ל כספיםוסמנכ" "למנכ ,אלי סורזון 
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 :הבכיר ביותר בתחום הכספים נושא המשרההרת צה
 : (2ב)ד() 9לפי תקנה  ימצהיר כ  ,סורזון ליאאני, 

ונצ'ר  בדוחות של  ת הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול  בחנתי א .1   בע"מ פיטל  קקסניה 

 (; "הדוחות" :)להלן 2020( לשנת  "התאגיד" :ן)להל

ם כוללים כל מצג לא  לול בדוחות אינכ ספי האחר הוהמידע הכיים  ת הכספלפי ידיעתי, הדוחו .2

חוץ כדי שהמצגים שנכללו  הנ  ר בהם מצג של עובדה מהותיתחס  ותית ולא ובדה מה נכון של ע 

 ; תייחס לתקופת הדוחותיהיו מטעים בה אהן נכללו אותם מצגים, לבהם, לאור הנסיבות שב

הל .3 הדוחות  ידיעתי,  כספיפי  ומידע  ה  כספיים  מ  כלול אחר  באופ בדוחות  מכל    ןשקפים  נאות, 

הכספיהבח המצב  את  המהותיות,  תוצאוינות  הפעולו,  ות  התאגיד ת  של  המזומנים    תזרימי 

 אריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; לת

לרואה החשבון המבקרגיל .4 לדי  יתי  ולוועדת הב של התאגיד,  דירקטוריון  יקורקטוריון  רת של 

באגיד,  הת תרמית,  מהוכל  שאינתית  ין  מהותית,  ובין  המנהלשה  מעורב  מי    בה  או  הכללי 

במישרי לו  מעשכפוף  או  עון  משמבדיורבים  תפקיד  להם  שיש  אחרים  הכספי  עותם  בדיווח  י 

   הגילוי ובבקרה עליהם.

 דין. כל ת כל אדם אחר על פי יותי או מאחריורמור לעיל כדי לגרוע מאחאין בא
 
 

 2021 ,במרץ 25 
 
 
 

    ___________ ____ _____ 
  יםכספ"ל סמנככ"ל ומנ, סורזוןאלי  

 
 

 



 
 
 

 

 

 
 

 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ
 

   2020, בדצמבר 31 דוחות כספיים ליום
 

 

 
 

   תוכן העניינים
 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוחות כספיים שנתיים   -  דוח רואה החשבון המבקר
 
 

 3-4 על המצב הכספי  דוחות
 
 

 5 אחר  כולל או הפסד ורווח על רווחדוחות 
 
 

 6 על השינויים בהון  דוחות
 
 

 7-8 על תזרימי המזומנים דוחות
 
 

 9-38 באורים לדוחות הכספיים
 
 
 
 

- -  - -  -  - -  -  - -  - -   
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 קוסט פורר גבאי את קסירר 

 א', 144דרך מנחם בגין 
   6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   

 972-3-5622555+פקס  

ey.com 

 
 
 
 

 דוח רואה החשבון המבקר 
 

 מ "ר קפיטל בע'קסניה ונצ לבעלי המניות של
 
 

 
  31החברה( לימים    -)להלן    מ"ר קפיטל בע'קסניה ונצהמצורפים של    על המצב הכספי  הדוחות ביקרנו את  

לכל אחת   תזרימי המזומניםו  השינויים בהון ,  רווח או הפסד ורווח כולל אחרעל    דוחותה ואת    2019-ו   2020  בדצמבר
ביום   שהסתיימה  בתקופה  השנים  באחריות    .2020בדצמבר    31משלוש  הינם  אלה  כספיים  הדירקטוריון  דוחות 

 ההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. ו
 
 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון  ערכנו את ביקורתנו בהתאם  
על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה    .1973-ג")דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל

ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית.  
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל 

ידי   על  והאומדנים המשמעותיים שנעשו  בדוחות  הדירקטוריון  נאותות ההצגה  וכן הערכת  ההנהלה של החברה 
 בסיס נאות לחוות דעתנו. תמספק הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו

 
 

 החברהמצב הכספי של  המכל הבחינות המהותיות, את  ,  הנ"ל משקפים באופן נאות  הדוחות הכספיים  לדעתנו,
משלוש   לכל אחת  שלהתזרימי המזומנים  ו  פעולותה, השינויים בהוןואת תוצאות    2019-ו  2020בדצמבר    31לימים  

( והוראות תקנות (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים    ,2020  ,בדצמבר  31  השנים בתקופה שהסתיימה ביום
 . 2010- ע"ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש

 
 
 
 
 
 
 קסירראת גבאי קוסט פורר   אביב,-תל 
 רואי חשבון   2021, במרץ 25  
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 על המצב הכספי   דוחות 

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  
       

       נכסים שוטפים
       

 8,014  2,598  4  מזומנים ושווי מזומנים 
 79  60  5  חייבים ויתרות חובה 

       
    2,658  8,093 

       שוטפים נכסים לא 
       

 631  631  ( 1ב')14  מזומן מוגבל בשימוש 
 44,114  118,116  6  השקעות בחברות פרויקט   

 6,418  7,525  ( 1א')14, 7  הנמדדת בשווי הוגן השקעה בשותפות 
 -  9    רכוש קבוע 

       
    126,281  51,163 
       
    128,939  59,256 
 
 
 
 
 

 . הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
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 על המצב הכספי   דוחות 

 
 
 בדצמבר 31ליום     
    2020  2019 
 אלפי ש"ח   באור  

       התחייבויות שוטפות
       

 99  92  8  נותני שירותים לספקים והתחייבויות ל
 200  239  9  זכאים ויתרות זכות 

 2,962  1,975  א'10    רשות החדשנותמ הלוואות
       
    2,306  3,261 
       

       לא שוטפות התחייבויות 
       

 -  7,630  ה' 13  מסים נדחים 
       
    7,630  - 

       הון המיוחס לבעלי המניות של החברה
       

 49,532  50,267  15  הון מניות  
 39,481  39,654  15  מניותפרמיה על 

 65  -    כתבי אופציה 
 17  17  16  קרן בגין עסקאות תשלום מבוסס מניות

 ( 33,100)  29,065    (הפסדרווח )יתרת 
       

 55,995  119,003    סה"כ הון 
       
    128,939  59,256 
 
 
 
 

 . הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
 
 
 
 
 

        2021, במרץ 25
 טל מניפז  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 יו"ר הדירקטוריון 
 אלי סורזון   

 סמנכ"ל כספים מנכ"ל ו
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 אחר  כולל   או הפסד ורווח   רווח על    דוחות 

 
 

   
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
    2020  2019  2018 

 באור  
 אלפי ש"ח  

 למניה( (הפסדרווח ))למעט נתוני 
         

         הכנסות
         

 123  -  -  ב'01  החדשנות רשותמ מהטבה הכנסות
 193  -  -    מדיבידנד  הכנסות

 -  20  -    הכנסות ממתן שירותים לחברות פרויקט 
 7,126  -  72,380  6  , נטו עליית ערך השקעות

 1  1,284  10  ב'17  הכנסות מימון
         
    72,390  1,304  7,443 
         

         ועלויות הוצאות
         

 1,556  1,342  1,403  א'17  תפעוליות  תיועלו
 -  13,342  -  6  נטו  השקעות, ערך ירידת

 81  36  1,192  ב'17  מימון  הוצאות
         
    2,595  14,720  1,637 
         

 5,806  ( 13,416)  69,795    ההכנסה על מסים לפני (הפסד) רווח
 -  -  7,630    ההכנסה על מסים

         
 5,806  ( 13,416)  62,165    רווח )הפסד(

         
 5,806  ( 13,416)  62,165    כולל (הפסדרווח )"כ סה
         

 לבעלי המיוחס למניה  ומדולל בסיסי )הפסד(רווח 
   )בש"ח( החברה מניות

 
1.24  (0.27 )  0.13 

 
 
 
 
 

 . הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
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 הון דוחות על השינויים ב 
 
 

  
 הון

  מניות 
  על  פרמיה

  מניות 
  כתבי 

  אופציה

 בגין   קרן 
עסקאות  
תשלום  
מבוסס  
  מניות 

   יתרת
 רווח 

  )הפסד( 
 "כ סה

 הון
             
 אלפי ש"ח   
             

 54,954  (25,490)  74  797  38,544  41,029  2018בינואר,    1  ליום  יתרה
             

 5,806  5,806  -   -   -   -     כולל  רווח )הפסד("כ  סה
 3  -   3  -   -   -   מניות   מבוסס  תשלום  עלות

 -   -   (57)  -   57  -   פקיעת אופציות לעובדים 
 -   -   -   (797)  797  -   אופציות  פקיעת

 4,349  -   -   (335)  783  3,901  מימוש אופציות 
 4,295  -   -   400  (705)  4,600  הנפקת מניות ואופציות, נטו 

             
 69,407  (19,684)  20  65  39,476  49,530  2018,  בדצמבר  31  ליום  יתרה

             
 (13,416)  (13,416)  -   -   -   -     כולל  רווח )הפסד("כ  סה

 2    2  -   -   -   מניות   מבוסס  תשלום  עלות
 -   -   (5)  -   5  -   פקיעת אופציות לעובדים 

 2  -   -   -  -  -  -  2  אופציות מימוש  
             

 55,995  (33,100)  17  65  39,481  49,532  2019,  בדצמבר  31  ליום  יתרה
             

 62,165  62,165  -   -   -   -     כולל  רווח )הפסד("כ  סה
 843  -   -   (65)  173  735  מימוש אופציות 

             
 119,003  29,065  17  -   39,654  50,267  2020,  בדצמבר  31  ליום  יתרה

 
 
 
 
 

 . הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
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 על תזרימי המזומנים   דוחות 

 

 

 
 ביום  שהסתיימה  לשנה 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

       שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
       

     5,806  ( 13,416)  62,165  (הפסדרווח )
 (   7,221)  12,035  ( 63,526)  (א)הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת  התאמות

       
 ( 1,415)  ( 1,381)  ( 1,361)  שוטפת  לפעילות ששימשו נטו מזומנים

       
       השקעה  מפעילות מזומנים תזרימי

       
 -  -  ( 9)  רכישת רכוש קבוע 

 ( 866)  ( 1,512)  ( 1,769)  פרויקט  בחברות השקעות
 -  3,533  1,836  מזומנים שהתקבלו במסגרת פירוק של חברת פרויקט

 ( 2,071)  ( 1,691)  ( 2,796)  בשותפות  השקעה
       

 ( 2,937)  330  ( 2,738)  השקעה(  לפעילות)ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
       

       מימון מפעילות מזומנים תזרימי
       

 ( 83)  ( 144)  ( 2,160)  רשות החדשנותל הלוואות החזר
 4,349  2  843  מימוש אופציות

 4,600  -  -  הון מניות ואופציות   הנפקת
 ( 305)  -  -  ואופציות   מניות הון הנפקת  הוצאות

       
 8,561  ( 142)  ( 1,317)  מימון ( לפעילות)ששימשו  מפעילות שנבעו נטו מזומנים

       
 4,209  ( 1,193)  ( 5,416)  מזומנים ושווי במזומנים)ירידה(  עלייה

       
 4,998  9,207  8,014  השנה לתחילת מזומנים ושווי  מזומנים יתרת

       
 9,207  8,014  2,598  השנה  לסוף מזומנים ושווי  מזומנים יתרת

 
 
 
 
 
 
 
 

 . הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
 
 



 מ "ר קפיטל בע ' קסניה ונצ 

- 8   - 

 על תזרימי המזומנים   דוחות 

 
 

  
 ביום  שהסתיימה  לשנה 

 בדצמבר 31
   2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח    

תזרימי מזומנים מפעילות   להצגתהתאמות הדרושות  )א(
 שוטפת

  
    

        
       :והפסד רווח לסעיפי התאמות 
        
 3  1  -  קבוע  רכוש פחת 

 
רשות  מ הלוואות בגין וריבית  הצמדה והפרשי  שערוך

 החדשנות
 

1,173  (1,275 )  79 

 
ובשותפות   פרויקט בחברות  השקעות  ירידת )עליית( ערך

 הנמדדת בשווי הוגן 
 
(72,380 )  13,342  (7,126)   

 3  2  -  מניות מבוסס תשלום עלות 
 -  -  6307,  מסים נדחים  
 ( 1)  ( 9)  ( 10)  בבנקים  פקדונות שערוך 
 ( 193)  -  -  דיבידנד מחברת פרויקט 
 ( 123)  -  -  רשות החדשנותמ מהטבה הכנסות 
        
   (587,36 )  12,061  (7,358 ) 
       : והתחייבויותבסעיפי נכסים  שינויים  
        
 112  ( 26)  19  )עלייה( בחייבים ויתרות חובה ירידה 
 ( 20)  2  ( 7)  שירותים  ולנותני לספקים  בהתחייבויות (ירידהעלייה )  
 ( 149)  ( 11)  39  )ירידה( בזכאים ויתרות זכות   עלייה 
        
   51  (35 )  (57 ) 
       : עבור השנה במשך שהתקבלו  מזומנים 
        
 1  9  10  בבנקים  פקדונות בגין  ריבית 
 193  -  -  דיבידנד מחברת פרויקט 
        
   10  9  194 
        
   (6263,5 )  12,035  (7,221 ) 
 
 
 
 
 

 . הכספייםהמצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות  הבאורים
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 כללי  - : 1באור 
 

 התאגדות החברה א. 
 

כחברה פרטית   2006במרס,    22החברה( התאגדה ונרשמה ביום    -קפיטל בע"מ )להלן    קסניה ונצ'ר
התשנ"ט החברות,  חוק  פי  על  נובמבר  .  1999-בישראל  לחברה   2006בחודש  החברה  הפכה 

  ., הנסחרת בבורסה בתל אביבציבורית
 

 הקורונה  מגיפת .ב
 

כלל אירוע    נגיף קורונה שהינה   מגיפת  את העולם  החלה לפקוד  2020ברבעון הראשון לשנת  
הנגיףבעל השלכות מאקרו כלכליות  עולמי   בעולם נרחבות. לאור התפשטות  , מדינות רבות 

,  ווביניהן מדינת ישראל, נקטו ועודן נוקטות בצעדים משמעותיים בניסיון למנוע את התפשטות
או לת סגר מלא  דוגמת הגבלה תחבורתית על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, הט

סגירת מרכזים מסחריים ומקומות עבודה, איסור על התקהלות, חובת ,  לתקופה ממושכתחלקי  
צעדים   .  בידוד לאזרחים הנושאים את הנגיף או אשר נמצאו בקרבת אדם הנושא אותו ועוד

אלה ואי הוודאות השוררת ביחס להמשך התפשטותו של הנגיף, הביאו להשלכות משמעותיות  
ב ההתחסנות הגבוה  צאף ק  ללמועד אישור הדוחות הכספיים, ע  ת רבות ברחבי העולם.על כלכלו

אין לחברה יכולת להעריך את משך המשבר ועוצמתו והשלכותיו על פעילותה  במדינת ישראל,  
הבינוני בטווח  פעילותה  ותוצאות  החברה  החברה,  ארוך.  -של  אישור  להערכת  למועד  נכון 

 הדוחות, לא ניכרת השפעה מהותית לרעה על החברה כתוצאה מהשלכות מגיפת הקורונה. 
 
 הגדרות .ג
 

 בדוחות כספיים אלה:

   
 . חברת קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ - החברה

   
  50%החברה בשיעור של    י המוחזקת ע"  ,וי אל אקסבשם    שותפות  - שותפות 

 . מוצגת בשווי הוגןואשר 
   

של    8.3  להוראת מנכ"לתאגידים שהחברה משקיעה בהם בהתאם   - פרויקטחברות 
 . הכלכלהמשרד 

   
-עכהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש" - ובעל שליטה בעלי עניין 

2010 . 
   

 .IAS 24-בכהגדרתם  - צדדים קשורים 
 
 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2אור ב

 
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות,  

 למעט אם נאמר אחרת. 
 
 הכספיים הדוחות הצגת בסיס א. 

 
 (. IFRS - הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  כמו  
 .2010-התש"ע

עלות, למעט נכסים והתחייבויות פיננסיות  ההדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס  
 המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

, מאחר ושיטה זו  מהות ההוצאותהחברה בחרה להציג את פריטי הרווח או ההפסד לפי שיטת  
 .משקפת באופן נאות יותר את אופי פעילות החברה

 
. התקן קובע כי חברות השקעה אינן נדרשות IFRS 10השקעה על פי תקן  ישות  החברה הינה  

חריגים שנקבעו בתקן(, כי אם למדוד  שלהן )למעט ה  שותפויות\לאחד דוחות של חברות בנות
את ההשקעה בהן בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. חברות השקעה הן חברות שמטרתן הבלעדית 
בהן, או   רווחים ממימוש ההשקעה  ערך, או  רווחים מעליות  היא להשקיע בחברות למטרות 

 שניהם.
 

 ומטבע חוץ  , מטבע ההצגהמטבע הפעילות .ב
 
 הפעילות ומטבע ההצגה מטבע .1

 
 מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח. 

 
הפעילות  קובעתהחברה   מטבע  ותוצאות  מהו  הכספי  מצבה  נמדדים  זה  מטבע  ולפי   ,

 מטבע הפעילות של החברה הינו ש"ח. .פעולותיה
 
 עסקאות נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 
ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין  עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם  

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע   . לאחר ההכרה הראשונית,במועד העסקה
. הפרשי  במועד זהלמטבע הפעילות לפי שער החליפין  דיווחבכל תאריך חוץ מתורגמים  

 .לרווח או הפסדשער נזקפים 
 

 פריטים כספיים צמודי מדד  .3
 

כספיים הצמודים על פי תנאיהם לשינוים במדד המחירים לצרכן נכסים והתחייבויות  
, בהתאם לתנאי דיווחהמדד( מותאמים לפי המדד הרלוונטי, בכל תאריך    -בישראל )להלן  

 ההסכם.
 

 שווי מזומנים  .ג
 

שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה, הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן  
שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד   ,קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד

ללא קנס, ומהווים חלק    מידית או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה    ההשקעה 
 .החברהמניהול המזומנים של 

 
 תקופת המחזור התפעולי  .ד
 

 .אחת שנה  תקופת המחזור התפעולי של החברה היא
 

 מכשירים פיננסיים .ה
 

מכשירים   –  9תקן דיווח כספי בינלאומי מספר    אתלראשונה    יישמה החברה  2018בינואר    1ביום  
ללא הצגה מחדש של   למפרע  התקן  הוראות  את  ליישם  בחרה  החברה(,  "התקן להלן ")  פיננסים

 מספרי השוואה.  
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 )המשך(  עיקרי המדיניות החשבונאית - : 2באור 
 

 בגין מכשירים פיננסים הינה   2018בינואר,  1שמיושמת החל מיום  המדיניות החשבונאית
 כדלקמן:

 

 נכסים פיננסים  .1
 
כסים פיננסים נמדדים במועד ההכרה לראשונה בשווים ההוגן ובתוספת עלויות עסקה  נ

שניתן לייחס במישרין לרכישה של הנכס הפיננסי, למעט במקרה של נכס פיננסי אשר 
 נמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לגביו עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

בדוחותיה הכספיים על בסיס הקריטריונים החברה מסווגת ומודדת את מכשירי החוב  
 להלן:

 
 המודל העסקי של החברה לניהול הנכסים הפיננסים, וכן )א(

 
 מאפייני תזרים המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי. )ב(

המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי  
זכאות  מספקים  הפיננסים  הנכסים  של  החוזיים  התנאים  וכן  חוזיים;  מזומנים 
במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן  

 שטרם נפרעה.
ו נמדדים על פי תנאיהם לפי עלות  לאחר ההכרה הראשונית, מכשירים בקבוצה ז

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר  
מקטין  או  מבטל  שכזה  יעוד  אם  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  כנמדד  חוב 

ב  עקביות  חוסר  ההתחייבות  משמעותית  בו  במקרה  לדוגמה  בהכרה,  או  מדידה 
 .הפיננסית המתייחסת נמדדת  אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בעלות מופחתת כאשר:  א( 1

 
המודל העסקי של החברה הינו החזקת הנכסים הפיננסים על מנת לגבות תזרימי מזומנים 
חוזיים; וכן התנאים החוזיים של הנכסים הפיננסים מספקים זכאות במועדים מוגדרים 

 לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה.
ז  בקבוצה  מכשירים  הראשונית,  ההכרה  עלות לאחר  לפי  תנאיהם  פי  על  נמדדים  ו 

 המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה לירידת ערך. 
במועד ההכרה לראשונה חברה יכולה לייעד, ללא אפשרות לשינוי יעוד זה, מכשיר חוב 
כנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד אם יעוד שכזה מבטל או מקטין משמעותית חוסר 

מדידה או בהכרה, לדוגמה במקרה בו ההתחייבות הפיננסית המתייחסת נמדדת  עקביות ב
 אף היא בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

 
 החברה מודדת מכשירי חוב בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כאשר: (  ב1

 
נכס פיננסי שמהווה מכשיר חוב אינו עומד בקריטריונים למדידתו בעלות מופחתת או 

דרך רווח כולל אחר. לאחר ההכרה הראשונית, הנכס הפיננסי נמדד בשווי  בשווי הוגן  
 הוגן כאשר רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן, נזקפים לרווח או הפסד.

 
 ונכסים פיננסים אחרים המוחזקים למסחר מכשירים הוניים   (  ג1
 

ועל כן נמדדות בשווי    השקעות במכשירים הוניים אינן עומדות בקריטריונים האמורים לעיל
  הוגן דרך רווח או הפסד.

 
הכנסות מדיבידנד מהשקעות במכשירים הוניים מוכרות במועד הקובע לזכאות לדיבידנד בדוח  

    על הרווח או הפסד.
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 המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית ) - : 2באור 
 

 ירידת ערך נכסים פיננסים  .2
 

דיווח את   בוחנת בכל מועד  פיננסים אשר אינם החברה  בגין מכשירי חוב  ההפרשה להפסד 
  נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.

 
כגון   פיננסים בעלי תקופות אשראי קצרות  נכסים  ויתרות חובהלחברה  היא  חייבים  בגינם   ,

מיישמת את ההקלה שנקבעה במודל, קרי החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה  
 לאורך כל חיי המכשיר.   להפסדי אשראי חזויים

 
ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים לפי עלות מופחתת תיזקף לרווח או הפסד כנגד הפרשה  
ואילו ירידת הערך בגין מכשירי חוב הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר תיזקף לרווח או  

בדוח על המצב הפסד כנגד רווח כולל אחר ולא תקטין את הערך בספרים של הנכס הפיננסי  
 הכספי.

 
 התחייבויות פיננסיות .3
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת 
 

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי עלויות  
 עסקה שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. 

דת את כל התחייבויות פיננסיות לפי העלות המופחתת לאחר ההכרה הראשונית, החברה מוד
 .תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

 
 גריעת התחייבויות פיננסיות .4
 

דהיינו, כאשר המחויבות    –החברה גורעת התחייבות פיננסית כאשר ורק כאשר, היא מסולקת  
 שהוגדרה בחוזה נפרעת או מבוטלת או פוקעת.  

התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן, בנכסים  
 משפטית מההתחייבות. פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר 

במקרה של שינוי תנאים בגין התחייבות פיננסית קיימת, החברה בוחנת האם תנאי ההתחייבות 
 שונים מהותית מהתנאים הקיימים ומביאה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים. 

 
 קיזוז מכשירים פיננסים .5

 
בדוח על המצב הכספי אם    נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג

קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו, וכן קיימת כוונה לסלק את 
במקביל.  ההתחייבות  ולסלק את  הנכס  לממש את  או  נטו  על בסיס  ההתחייבות  ואת  הנכס 
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים  

חוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים. על מנת שהזכות  ל
לקזז תהיה קיימת באופן מיידי, אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן  

 .שבהם היא לא תחול, או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה
 

 הנפקת ניירות ערך בחבילה .6

 
ך בחבילה, מוקצית התמורה שהתקבלה )לפני הוצאות הנפקה( לניירות בהנפקה של ניירות ער

פיננסיים  ומכשירים  פיננסים  נגזרים  להלן:  ההקצאה  לסדר  בהתאם  בחבילה  הערך שהונפקו 
התחייבויות   עבור  ההוגן  השווי  נקבע  מכן  לאחר  תקופה.  מידי  הוגן  בשווי  המוצגים  אחרים 

רה המוקצית עבור מכשירים הוניים נקבעת  פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת, כאשר התמו
רכיב  לכל  שנקבע  הסכומים  ליחס  בהתאם  רכיב  לכל  מוקצות  ההנפקה  עלויות  שייר.  כערך 

 בחבילה.
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 רשות החדשנות הלוואות מ .7
 

  לפני ,  8.3'  מס  הכלכלה  משרד"ל  מנכ  להוראת  בהתאם  התקבלו  אשר  רשות החדשנותמ  הלוואות
ההוגן    השווי .  קבלתן  ביום   ההוגן   שוויין   פי   על  לראשונה  נמדדו,  2011  ינואר  בחודש   עדכונה

מבטא את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים   מרשות החדשנותשנקבע ביום קבלת ההלוואה 
פלציה חזוי(  הצפויים במועד הפרעון )קרן וריבית(, מהוונים על פי ריבית שוק )בניכוי שיעור אינ

 ביום קבלת ההלוואה. 
 

ההפרש בין השווי ההוגן כפי שחושב ביום ההכרה לראשונה לבין קרן ההלוואה ביום קבלתה  
  ה . הטבה זו נזקפ הטבה שקיבלה החברה בגין הריבית המסובסדתכ מוכר ביום קבלת ההלוואה  

, בטרם הוצאו הוצאות  רשות החדשנותההטבה הגלומה במקדמה שהתקבלה מ  .לרווח או הפסד
- על  לרווח או הפסד  ונזקפה במועד ההכרה הראשונית כהכנסה נדחית    הוכרה בחברות הפרויקט  

 פני יתרת תקופת החממה.  
 

בהלוואות   הגלומה  החדשנות  ההטבה  בחברות רשות  הוצאות  שהוצאו  לאחר  שהתקבלו 
לרווח  נזקפה  לפיכך  כהטבה הגלומה בהלוואות שניתנו בגין הוצאות שהוצאו ונחשבת  הפרויקט,  
 במועד קבלת ההלוואות. מידיתאו הפסד 

 
 . 10שמועד פרעונן הגיע לאחר תאריך הדיווח, ראה באור  רשות החדשנותבדבר הלוואות מ

 
 השתתפות,  2011  ינואר  בחודש  עדכונה  לאחר,  8.3'  מס  הכלכלה  משרד"ל  מנכ  להוראת  בהתאם

 . במישרין  אלה  לחברות  מענקים  העברת  באמצעות  הינה   פרויקט  חברות  במימון  רשות החדשנות 
 

 רכוש קבוע  .ו
 

פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות, בניכוי פחת שנצבר,  
 ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפות. בניכוי הפסדים מירידת ערך שנצברו

 
שיטת   בסיס  על  שווים  שנתיים  בשיעורים  מחושב  החיים  הפחת  תקופת  לאורך  הישר  הקו 

 השימושיים בנכס, כדלקמן:
 
 בעיקר %   %  
     

 6  6-15  ריהוט וציוד משרדי 
 33  33  מחשבים וציוד היקפי 

   ראה להלן  שיפורים במושכר 
 

או בהתאם לתקופת   השכירותשיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת  
 .שבהם  הקצר, לפי השיפורהחיים המשוערת של 

של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה  ערך השייר  ושיטת הפחת  ,  אורך החיים השימושיים
הפחתת הנכסים מופסקת    ולהבא.-מכאןוהשינויים מטופלים כשינוי אומדן חשבונאי באופן של  

 כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע. 
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 מסים על הכנסה .ז
 

, למעט אם הן מתייחסות לרווח או הפסד  תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות
 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.

 
 מסים שוטפים .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

, וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס הדיווחחקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך  
 לתשלום בגין שנים קודמות.

 
 מסים נדחים  .2

 
 הכספייםנדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות    מסים

 . לבין הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס
 

הנכס ימומש או יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר  
, בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה  ההתחייבות תסולק

 .  הדיווחעד לתאריך 
 

 מועברים   הפסדים.  ניצולם  לצפי  בהתאם  נבחנים  נדחים  מסים  נכסי  דיווח  תאריך  בכל
  תאריך   בכל  נבחנים  נדחים  מסים  נכסי  הוכרו   לא  בגינם  לניכוי  ניתנים  זמניים   והפרשים 

   .שינוצלו צפוי אם שמתאים נדחה מס נכס בגינם ומוכר דיווח
 

זכות   בדוח על המצב הכספימסים נדחים מקוזזים   קיזוז נכס מס  ל  חוקית  אם קיימת 
התחייבות מס שוט כנגד  החייבת   פתשוטף  ישות  לאותה  הנדחים מתייחסים  והמסים 

 במס ולאותה רשות מס.
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות ח. 
 

 .מכשירים הונייםהמסולקות בזכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות נושאי משרה  
 

 עסקאות המסולקות במכשירים הוניים
 

המסולקות במכשירים הוניים נמדדת לפי השווי  נושאי משרה של החברה  עם  עלות העסקאות  
 ההוגן של המכשירים ההוניים במועד ההענקה. השווי ההוגן נקבע  

 
 מקובל.אופציות מחור באמצעות שימוש במודל ת

 
הפסד יחד עם גידול מקביל  או  עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח  

העובדים   שבו  במועד  ומסתיימת  מתקיימים  השירות  תנאי  שבה  התקופה  פני  על  בהון 
ההוצאה המצטברת המוכרת בגין עסקאות    .תקופת ההבשלה(  -אים לגמול )להלן  זכ  םהרלוונטיי

מועד דיווח עד למועד ההבשלה משקפת את מידת חלוף  בתום כל  המסולקות במכשירים הוניים  
תקופת ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו  

 .בסופו של דבר
 

ה   ההוצאה  הפסד    הכנסהאו  או  השינוי    פתמשקברווח  ה ביאת  לסוף   עד  שנצברה הוצאה  ן 
 לבין זו שנצברה עד לסוף התקופה הקודמת.  התקופה המדווחת

 
   . הוצאה בגין הענקות שלא יבשילו בסופו של דבר אינה מוכרת
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 התחייבויות בשל הטבות לעובדים . ט
 

 קיימים מספר סוגי הטבות לעובדים:   בחברה
 

 לזמן קצר עובד הטבות  .1
 

  12הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן לפני  לזמן קצר  הטבות לעובדים  
השירותים  את  מספקים  העובדים  שבה  השנתית  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  חודש 

ה והפקדות מעסיק  משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראהמתייחסים. הטבות אלו כוללות  
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. התחייבות בגין בונוס במזומן או 

כאשר   מוכרת  ברווחים,  להשתתפות  או    לחברהתוכנית  משפטית  מחוייבות  קיימת 
משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד 

 באופן מהימן את הסכום.
 
 הטבות לאחר סיום העסקה  .2

 
ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות   התוכניות ממומנות בדרך כלל על 

 הפקדה מוגדרת.ל
 

לסעיף  לתוכניות    לחברה בהתאם  מוגדרת,  שלפיהן    14הפקדה  פיטורין  פיצויי  לחוק 
משפטית או משתמעת   מחייבותמשלמת באופן קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה    החברה

לשלם תשלומים נוספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל 
 ההטבות לעובד המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות.  

 
גמולים מוכרות כהוצאה בעת הפקדה מוגדרת בגין פיצויים או בגין תלהפקדות לתוכנית  

 . ההפקדה לתוכנית במקביל לקבלת שירותי העבודה מהעובד
 

 ההכרה בהכנס .י
 

מוכרות   הפסד  הכנסות  או  שההטבות  ברווח  צפוי  מהימן,  באופן  למדידה  ניתנות  הן  כאשר 
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות  
 . למדידה באופן מהימן. ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות 

 
   לגבי סוגי ההכנסות הבאים:להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה 

 
מסגרת החממה, נזקפות באופן יחסי על פני ומשכירות בהכנסות ממתן שירותי תפעול   .1

 מתן השירותים בפועל. תקופת הסכם השירות או עם 
 
עד   .2 מקבלת  של   5%החברה  כאמור(  למניות  למימוש  הניתנות  אופציות  )או  מהמניות 

)להלן   הפרויקט  לחברות   -חברות  שירותים  למתן  התחייבותה  כנגד  התפעול(  מניות 
את  הכספיים  בדוחותיה  החברה  כוללת  בהתאם,  בחממה.  שהייתן  בתקופת  הפרויקט 

אש לפי ערך המניות שהונפקו בעת הקצאת מניות התפעול מניות התפעול כהכנסות מר
    .קופת מתן השירותעל פני ת םשירותיהכנסות ממתן כ לרווח או הפסד, ואלו נזקפות 

 
, בטרם הוצאו הוצאות בחברות מרשות החדשנותשהתקבלה    בהלוואהההטבה הגלומה   .3

פני יתרת תקופת -על  לרווח או הפסד  הנזקפ והפרויקט מוכרת במועד ההכרה הראשונית  
שהתקבלו לאחר שהוצאו הוצאות  רשות החדשנותההטבה הגלומה בהלוואות    החממה.

   במועד קבלת ההלוואות. מידית רווח או הפסדל ה בחברות הפרויקט, נזקפ
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 למניה (הפסדרווח ) .יא
 

המיוחס לבעלי מניות   (ההפסדהרווח הנקי ) למניה מחושב על ידי חלוקה של    (הפסדה הרווח )
החברה במספר המניות הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות  

 ( הפסדרווח )ההמדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את    (ההפסדהרווח )נכללות בחישוב  
רווח בילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות  למניה מפעילויות נמשכות. מניות רג

נכללות    (הפסד) ומאותו מועד  ) בהמדולל למניה רק עד למועד ההמרה,  הבסיסי    (הפסדרווח 
 למניה. 

 
 מדידת שווי הוגן  .יב

 
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות  

   פים בשוק במועד המדידה.בעסקה רגילה בין משתת
 

או   הנכס  של  העיקרי  בשוק  מתרחשת  העסקה  כי  ההנחה  על  מבוססת  הוגן  שווי  מדידת 
 ( ביותר.advantageousההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק הכדאי )

 
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת  

ההתחייבות, בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים תמחור הנכס או  
 שלהם.

 
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות  
בשוק   אחר  למשתתף  מכירתו  ידי  על  או  שלו  המיטבי  בשימוש  הנכס  באמצעות  כלכליות 

 שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו. 
 

ברה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים  הח
תוך   הוגן,  שווי  למדוד  כדי  להשגה  שניתנים   מקסוםשניתנים  רלוונטיים  בנתונים  השימוש 

 השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.   ומזעורלצפייה  
לוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים  כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן, או שניתן גי

לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן, בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר, המשמעותית 
 למדידת השווי ההוגן בכללותה: 

 
 זהים.    תמחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויו :  1רמה 

 
אשר ניתנים לצפייה במישרין או    1רמה  נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ב :  2רמה 

 בעקיפין. 
 

נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש    :  3רמה 
 בנתוני שוק ניתנים לצפייה(.
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 עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים   - : 3 באור
 

בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה החברה שיקול דעת ושקלה  
השיקולים   הנושאים  את  בדוחות  לגבי  שהוכרו  הסכומים  על  המהותית  ההשפעה  שלהם  הבאים, 

 הכספיים:
 

 השיקולים  .1
 
 השקעה ה כישות חברהגדרת  -

 
 ישות השקעה הינה ישות אשר:

 
או יותר במטרה לספק למשקיע זה או למשקיעים  משיגה כספים ממשקיע אחד   •

 אלה שירותי ניהול השקעות; 

מתחייבת למשקיע או למשקיעים שלה כי מטרתה העסקית היא להשקיע כספים  •
 אך ורק עבור תשואות מעליית ערך הונית, מהכנסה מהשקעה, או משניהם; וכן 

 השקעותיה על בסיס שווי הוגן.  כלמודדת ומעריכה את הביצועים של  •
 

 השקעה כמפורט להלן:   ישות כי היא בעלת מאפיינים של מעריכה כי היא  החברה
 
 לחברה יש יותר מהשקעה אחת; •

 לחברה יש יותר ממשקיע אחד; •

 ; אינם צדדים קשורים של החברהאשר חברה ב םמשקיעיקיימים  •

 לחברה זכויות בעלות בצורת זכויות הוניות.  •
 

סעיף  החברה בחרה ליישם את הוראותכמו כן, על מנת לעמוד בהגדרת ישות השקעה,  
 ההשקעות את ובעסקאות המשותפות, ולמדוד כלולות בחברות , השקעותIAS 28  -ל  18

 דרך רווח והפסד.   הוגן  ובעסקאות משותפות בשווי  כלולות בחברות
 

 חברת השקעה.  לאור האמור לעיל, החברה מעריכה כי היא עונה להגדרה של 
 

 אומדנים והנחות .2
 

ההנהלה   נדרשת  הכספיים,  הדוחות  הכנת  על    להסתייעבעת  המשפיעים  והנחות  באומדנים 
הכנסות  התחייבויות,  נכסים,  של  המדווחים  הסכומים  ועל  החשבונאית  המדיניות  יישום 

 אומדן. הוהוצאות. שינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה שינוי 
 

ים  ואומדנ  הדיווחלהלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך  
ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את ערכם   חברההקריטיים שחושבו על ידי  

 :בשנה העוקבתשל נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים 
 
 השקעות בחברות פרויקט  -

 
כאשר שינויים בשווי    הדיווחהשקעות בחברות פרויקט מוצגות לפי שווי הוגן לתאריך  

פסד. השווי ההוגן נקבע על ידי מעריכי שווי חיצוניים בלתי ההוגן נזקפים לרווח או ה
תלויים בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות הערכה והנחות לגבי  
- אומדנים שונים, לרבות של אורך חיי החברות, סטיית התקן, מכפילי שווי, מרכיב אי

בהתייחס  נקבע השווי ההוגן    הסחירות ואומדן שיעור היוון מתאים לשוויים אלה. לעתים
 . 7לעסקאות גיוס הון שנעשו לאחרונה בהשקעות אלו. ראה מידע נוסף בבאור  
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 )המשך(  עיקרי השיקולים, האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים   - : 3באור 
 

 מרשות החדשנות הלוואות  -
 

ולל הנחות  כנמדדות לפי שווי הוגן. חישוב השווי ההוגן    מרשות החדשנות ההלוואות  
 . להיווןרעון וריבית יריבית והצמדה למועד הפ ,רעון הצפוייואומדנים לגבי מועד הפ

 
 

 שווי מזומנים ו מזומנים - : 4באור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31  

  2020  2019 

 אלפי ש"ח   

     
 777  2,598  מזומנים למשיכה מידית  

 7,237  -  פקדונות לזמן קצר  –שווי מזומנים  
     
  2,598  8,014 

 
 חייבים ויתרות חובה  -  :5 באור

 
 בדצמבר 31  

  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 35  51  מוסדות
 19  -  הוצאות מראש

 25  9  אחרים 
     
  60  79 
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 השקעות בחברות פרויקט  - : 6באור 

 
 ההרכב א. 
 

 2019  בדצמבר  31  2020  בדצמבר  31  

  
 הכל סך

  (2()1)השקעה
   שווי

  (3) הוגן
  החזקה שיעור

  בפועל 

  החזקה שיעור
  מלא בדילול
(4)  

 הכל סך
  (2()1)השקעה

   שווי
  (3) הוגן

  החזקה שיעור
  בפועל 

  החזקה שיעור
 ( 4) מלא בדילול

 %  "חש אלפי  
                 

להלן פירוט ההשקעות הישירות של החברה בחברות  
           פורטפוליו: 

 
     

 11.94  14.82  3,781  3,662  5.76  6.82  3,852  3,662  ( 4'ב )ביופרוטקט בע"מ 
 14.18  14.14  15,728  3,319  14.18  14.14  82,658  3,319  ( 1)ב'בע"מ  מדיטייט
 2.89  4.04  2,388  114,11  2.89  4.04  -  9,278    (5ב' )אינק.  גיימפלי
 3.91  5.24  12,894  6,488  )**( -  )**( -  23,535  ,5336  (2)ב'  בע"מ פוליפיד
 6.84  8.25  346  ,6074  3.63  4.56  482  ,7804    נטוורקס בע"מ סאגונה

 18.41  20.46  5,201  2,156  16.60  18.16  3,646  3,365  ( 3)ב' קיפמד בע"מ 
 2.07  1.12  153  537  2.07  1.12  -  537  אינטוויו בע"מ 

 17.02  20.03  1,261  282  15.41  17.71  1,643  456    בע"מ אקסימור
 2.55  2.74  192  150  2.55  2.74  393  150  בע"מ   נטוורקס נרגון

 8.32  9.17  1,396  405  5.48  6.45  1,482  574  אומניקס מדיקל בע"מ  
 6.80  8.96  342  225  6.57  7.22  -  225  טיפיסרה בע"מ  

 2.85  4.33  168  113  2.85  4.33  168  113  אייסבו בע"מ  
 0.20  0.21  45  91  0.20  0.21  42  91  )לשעבר טרסיוס פארמה בע"מ( פארמה בע"מ  טרסייה

 2.53  2.75  219  225  1.79  1.98  215  225  אודיטקט בע"מ 

                 
  33,308  118,116      33,374  44,114     

 
 לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו, לרבות במספרי ההשוואה. )*(

 להלן.   2נרשמו מניותיה של פוליפיד למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב. לפרטים ראה ביאור ב'  2020בחודש יוני   )**(
 

 .10להבטחת אותן הלוואות, ראה באור    רשות החדשנותלשעבוד המניות שהתקבלו כתוצאה מהשקעת כספי הלוואות    באשר (1)
 .הנקוב  ערכן   תמורת  למניות  למימוש   הניתנות  אופציות  כולל (2)
במהלך תקופת הדיווח מוערכים ומבוססים    הנאותוי  . השינויים בשושקיבלה החברה, עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווחמבוסס על הערכת שווי חיצונית    ההוגן   השווי  (3)

דוחות הכספיים  בין היתר על הפעילות ההונית האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה החברה בגין הנפקת מניות או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת ה
 וכן מעקב שוטף שעורכת החברה אחר התפתחות החברה המושקעת.  

שימומשו כל האופציות שנשמרו בחברה המושקעת על פי תוכנית אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה )גם אם טרם    החבהנ  מחושב  מלא  בדילול  ההחזקה  שיעור (4)
 .במניות  יומרו(, החברה  חזיקהמ   בהם  ההאחרים )פרט להלוואות גישור(, שהונפקו על ידי החברה המושקעת )כולל אל  ההמיריםהוענקו(, ושכל ניירות הערך  
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 )המשך( פרויקטהשקעות בחברות    - : 6באור 

 
  מידע נוסף על החברות .ב

 
 (מדיטייט -)להלן  מדיטייט בע"מ .1

 
.  iTind  –מדיטייט מפתחת מוצרים לתחום האורולוגי. מוצר הדגל של מדיטייט הינו ה  

iTind   הוא התקן זמני זעיר פולשני, המיועד לחולים הסובלים מערמונית שפירה מוגדלת
כרוך בתופעות לוואי או אינו יעיל, ואשר אינם מעוניינים   עבורםטיפול תרופתי    אשרו

בטיפול הכירורגי הקונבנציונלי הכרוך בהרדמה ממושכת, אשפוז של מספר ימים ונשיאת 
 קטטר. 
במסגרת2018  נובמבר  בחודש )"אולימפוס"(   ,  אולימפוס  חברת  של  השקעה  הסכם 

 האמורה  האופציהאולימפוס אופציה לרכוש את מלוא מניות מדיטייט.    קיבלה  במדיטייט,
, אולימפוס  של  הבלעדי  דעתה  לשיקול  בהתאם,  זמן  הגבלת  וללא   עת  בכל  למימוש  ניתנת
 ריו אימבולט  תשלום  סיווג  קוד  קבלת  ממועד  חודשים  6  חלוף  עד  המאוחר  לכל  וזאת

(APC המאפשר קבלת החזר ביטוחי תחת מערכת התשלומים בגין אשפוז בבתי חולים ,)
 בארה"ב, במסגרת טיפול באמצעות מוצר הדגל של מדיטייט. 

מדיטייט  2020בפברואר    26ביום   בידי  והתרופות    התקבל  המזון  רשות  מאת  אישור 
 .  בארה"ב  iTind-( למכירה של הFDA-האמריקאית )ה

ל    APC))  האמבולטוריקוד סיווג התשלום   בידי מדיטייטהתקבל    2020באוגוסט    28 ביום
-  iTind ,2020 באוקטובר 1 ביום  לתוקף שייכנס . 

 
בדוח לחציון הראשון    ,, איפשרה להערכת החברה, לראשונהFDA  – קבלת האישור מה  

א קבלת , לבחון את הסבירות של מימוש האופציה ע"י אולימפוס, שכן לל2020של שנת 
 , להערכת החברה, הסבירות למימוש האופציה ע"י אולימפוס הייתה קלושה. FDAאישור  

ליום   נכון  במדיטייט,  החברה  החזקות  שווי  באמצעות 2020ביוני    30הערכת  נאמדה   ,
ממוצע משוקלל של שני תרחישים: תרחיש שבו תמומש האופציה ע"י אולימפוס, תרחיש  

אולימפו ע"י  תמומש  לא  באמצעות שהאופציה  נאמד  האופציה  מימוש  אי  תרחיש  ס. 
מכפיל מכירות, ושווי החזקות קסניה במדיטייט נאמד באמצעות מודל תמחור אופציות  

((OPM  .  לא חל שינוי מהותי באומדנים   העריכה החברה כי ,  2020בדצמבר    31נכון ליום
שימשה את החברה לקביעת השווי ההוגן חיצונית אשר  השווי  ה הערכת  אשר שימשו ב

ליום   הכספי  בדוח  במדיטייט  החזקותיה  שינוי  2020ביוני    30של  בוצע  לא  ובהתאם   ,
  .2020בדצמבר    31במדידת השווי ההוגן של החזקות החברה במדיטייט בדוח הכספי ליום  

  מימוש האופציה שניתנה לה הודיעה אולימפוס למדיטייט על    2021בפברואר    26ביום  
 . לרכישת מלוא הון המניות של מדיטייט

 חברת  י"ע  האמורה  האופציה  מימוש   בגין  החברה  בידי  להתקבל  שצפויה  התמורה
 לרבות ,  כמקובל  להתאמות  כפופה  וזו  ב"ארה  דולר  מיליוני  34  -כ  של  בסך  הינה  אולימפוס

 במועד  מדייטייט  של  המזומנים  יתרת  היקף,  עסקה  הוצאות,  מדיטייט  של  חובות  בגין
 .  ב"וכיוצ  האופציה מימוש

  התמורה  יתרת.  בהסכם  מדיטייט  של  המצגים  להבטחת  נאמן  בידי  תופקד  מהתמורה  10%
 מיום  חודשיים   עד  של   זמן   בפרק  , לאחר השלמת העסקה,החברה   בידי   להתקבל   צפויה 
 . האופציה מימוש על ההודעה קבלת

 ישוחרר  הנוסף  והשליש,  חודשים  18  בתום  ישוחרר  בנאמנות  מהסכום  שליש  שני
 . כאמור במצגים מדיטייט לעמידת בכפוף וזאת, חודשים  24 בתום מהנאמנות

בינואר   1( עד ליום  CPT) כמו כן, במקרה בו תקבל מדיטייט קוד שיפוי קבוע בארה"ב
 מיליוני דולר ארה"ב.  3.4 -, תתקבל בידי החברה תמורה נוספת בסך של כ2023

 
האופציה על ידי חברת אולימפוס כאמור לעיל, החברה צפויה לרשום, בעקבות מימוש  

בהון העצמי גידול  ו  הכולל  , גידול ברווח2021בדוחות הכספיים של החציון הראשון לשנת  
ללא התחשבות בהתאמות המחיר ובתמורה הנוספת וזאת  ,  מיליון ש"ח  21  –בסך של כ  

 . כאמור
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 )המשך( פרויקטהשקעות בחברות  - : 6באור 
 

 (פוליפיד -)להלן  פוליפיד בע"מ .2
 

 ,מקומיאשר מאפשרת שחרור    PLEXפוליפיד מפתחת טכנולוגית הובלת תרופות בשם  
יעילים   תרופה  מינוני  של  ומבוקר  פוליפיד    מוצר .זמן  לאורךמושהה  של    הינו           הדגל 

D-PLEX100  ,של אנטיבי  אשר זמן  ולאורך  שחרור מבוקר  למנוע  מאפשר  בכדי  וטיקה, 
נמצאות בשלב   D-PLEX100זיהומים שלאחר ניתוחי חזה ובטן. שתי האפליקציות של  

   הפאזה השלישית של המחקר הקליני.
פוליפיד   2020ביוני    27ביום   בבורסת   השלימה  לציבור  מניותיה  של  ראשונה  הנפקה 

בארה"ב.   של    במסגרת הנאסד"ק  הקיימים  המניות  בעלי  התחייבו  , פוליפיד ההנפקה, 
 .  ההנפקה ממועד שנה חצי בת מלאה חסימה לתקופת, החברה ובכללם

 מניות של פוליפיד.  739,427  –החברה מחזיקה ב 
נקבע לפי שווי מניות פוליפיד   2020בדצמבר    31שווי החזקות החברה בפוליפיד ליום  

החברה  החזקות  בשווי  ערך  עליית  הדוח  בתקופת  רשמה  החברה  זה.  ביום  בבורסה 
 אלפי ש"ח. 10,596בפוליפיד בסך של 

בניסוי    2020ביולי    2ביום   גייסה חולה ראשון  כי  פוליפיד  , במסגרת SHILD 1הודיעה 
 .100D-PLEXהפאזה השלישית של 

 Fast Trackודיעה פוליפיד כי מוצר הדגל שלה קיבל מעמד של  ה   2020  באוגוסט  3ביום  

Designation מה- FDA. 
 Breakthroughהודיעה פוליפיד כי מוצר הדגל שלה קיבל מעמד של    2020בנובמבר    25ביום  

Designation  מה – FDA. 
( במסגרת הפאזה  SHILD IIהודיעה פוליפיד כי החל הניסוי השני )  2020  בדצמבר  16ביום  

 . 100D-PLEXשל השלישית 
על תוצאות חיוביות בניסוי הפרה קליני במוצר   הודיעה פוליפיד  2020בדצמבר    22ביום  

 האונקולוגי שלה. 
 

 (קיפמד -)להלן  קיפמד בע"מ .3
 

מפתחת   לטיפול  קיפמד  חדשני  חסימתיבתופעת  מכשיר  נשימה  אמור   .דום  המכשיר 
 מהפתרונות הקיימים כיום. לשימושיותר נוח ויעיל להיות 

אוגוסט   המשקיעים   2020בחודש  התחייבו  במסגרתו  בקיפמד,  השקעה  הסכם  נחתם 
מיליון אירו. במסגרת ההסכם התחייבה החברה להשקיע סכום    12.6  – להשקיע סכום כ  

מיליון אירו    3.8  –ושקע בקיפמד סכום של כ  ה . במועד השלמת העסקה  אירומיליון    1של  
(. יתרת הסכום תושקע בקיפמד בכפוף לעמידה באבני  אירומיליון    0.3החברה    )חלקה של

דרך,  באבני  לעמידה  הסכומים הכפופים  לרבות השקעת  העסקה,  השלמת  לאחר  דרך. 
 מהון המניות של קיפמד, בדילול מלא.  14.36%תחזיק החברה בשיעור של 

 
 (ביופרוטקט –בע"מ )להלן  ביופרוטקט .4

 
ביופרוטקט מפתחת טכנולוגיות לייצור בלון העשוי מחומר מתכלה, הניתן להחדרה לתוך  
לתחום   מיועד  ביופרוטקט  של  הראשון  כשהמוצר  רקמות,  בין  הפרדה  לצורך  הגוף, 

 . האונקולוגי
, במסגרתו השקיעו משקיעים בביופרוטקטהסכם השקעה    הושלם  2020  ספטמבר  בחודש

מיליוני   9שור הרפואי הגדולות בעולם, סכום של  חיצוניים, ובהם אחת מחברות המכ
 כולל  בסכום  ממשקיעים  גיוס  סבב  שליםההסכם ההשקעה    .בביופרוטקטדולר ארה"ב  

 .דולר מיליוני 25 של
לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על הסכם לרכישת מניות ואופציות מבעל מניות של 

כ  ביופרוטקט   וזאת מהון המניות של    1.15%  – בשיעור של  ביופרוטקט, בדילול מלא, 
בשיעור אלפי דולר ארה"ב. לאחר השלמת העסקה תחזיק החברה    400תמורה לסכום של  ב

  המניות של ביופרוטקט, בדילול מלא.  מהון 6.91%של 
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 )המשך( השקעות בחברות פרויקט - : 6באור 
 
 (גיימפלי - )להלן  אינק גיימפלי .5
 

, ש"חאלפי    1,836  – קיבלה החברה מחברת גיימפלי סכום של כ    2020  נובמבר  בחודש
תהליך  , כחלק מבמסגרת חלוקה של חלק מיתרות המזומנים של גיימפלי לבעלי מניותיה

גיימפלי  הפירוק של    .של  לסכום  זה מתווסף  החברה    3,533סכום  שקיבלה  ש"ח  אלפי 
 במסגרת הליך הפירוק של גיימפלי.  2019מגיימפלי בשנת 
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 השקעה בשותפות הנמדדת בשווי הוגן   -:  7ביאור 

 
   )*()**( השותפות בחברות פורטפוליוהישירות של השקעות להלן פירוט ה  א. 

 
 2019  בדצמבר  31  2020  בדצמבר  31  

  
 הכל סך

  השקעה
   שווי

  (1) הוגן
  החזקה שיעור

  בפועל 

  החזקה שיעור
  מלא בדילול
(2)  

 הכל סך
  השקעה

   שווי
  (1) הוגן

  החזקה שיעור
  בפועל 

  החזקה שיעור
 ( 2) מלא בדילול

 %  "חש אלפי  
                 
                 

 17.85  21.00  1,742  150  15.45  17.76  1,971  150    בע"מ אקסימור
 17.00  18.24  1,280  -  17.00  18.24  2,620  -  בע"מ   נטוורקס נרגון

 18.78  20.70  3,411  150  12.28  14.47  3,302  490  ( 1ב') אומניקס מדיקל בע"מ 
 22.60  16.65  1,654  375  29.83  32.80  -  408  טיפיסרה בע"מ  

 8.77  13.30  517  -  8.77  13.30  517  -  אייסבו בע"מ  
 5.15  5.43  1,213  -  5.15  5.43  1,128  -    פארמה בע"מ טרסייה

 34.00  41.46  235  375  27.14  32.42  -  548  קיוז בע"מ 
 27.95  30.40  2,500  375  18.99  20.76  2,688  723  אודיטקט בע"מ 

 71.59  90.62  3,335  181  71.59  90.62  3,335  525  פיקסיז דיאגנוסטיקה בע"מ  

                 
  2,844  15,561      1,606  15,887     

 
 

 לא כולל חברות ששווין ההוגן הופחת במלואו, לרבות במספרי ההשוואה. )*(
 כולל את השקעותיה של השותפות בחברות הפורטפוליו במלואן, ולא את חלקה היחסי של החברה. )**(

 
במהלך תקופת הדיווח מוערכים    הנאות, עם ההתאמות הנדרשות ליום הדיווח. השינויים בשווי  השותפותמבוסס על הערכת שווי חיצונית שקיבלה    ההוגן   השווי  (1)

בגין הנפקת מניות או פעילות כאמור שבוצעה בסמוך למועד עריכת    השותפותומבוססים בין היתר על הפעילות ההונית האחרונה שבוצעה בחברות בהן השקיעה  
 אחר התפתחות החברה המושקעת.   תפותהשוהדוחות הכספיים וכן מעקב שוטף שעורכת  

 
שימומשו כל האופציות שנשמרו בחברה המושקעת על פי תוכנית אופציות או לפי מסגרת מאושרת להקצאה )גם אם טרם    החבהנ  מחושב  מלא  בדילול  ההחזקה  שיעור (2)

 .במניות  יומרו(,  השותפות  חזיקהמ   בהם  ההמושקעת )כולל אל  האחרים )פרט להלוואות גישור(, שהונפקו על ידי החברה  ההמיריםהוענקו(, ושכל ניירות הערך  
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 )המשך(  השקעה בשותפות הנמדדת בשווי הוגן - :7ביאור 
 
  מידע נוסף על החברות ב.

 

 ( אומניקס -בע"מ )להלן  מדיקל אומניקס .1
 

 מפתחת תרופות חדשניות לטיפול בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.  אומניקס
אישור מהוועדה האירופית של תכנית המענקים   אומניקסקיבלה    2020בחודש דצמבר  

Horizon 2020    לאומניקסמיליון אירו. בנוסף, אושרה    2.4  –לקבלת מענק בסכום של כ ,
עד   של  בסך  השקעה,  קבלת  התוכנית,  מניות   מיליון   8.3במסגרת  הנפקת  כנגד  אירו 

 .אומניקס
  בין   ההשקעה  תנאי  על  להסכמה  והגעה  נאותות   לבדיקת  כפופה  כאמור  ההשקעה  קבלת

 .הצדדים
גיוס  אומניקסהשלימה    המאזןתאריך    לאחר ספטמבר  סבב  בחודש  החל  אשר   ,2020 ,  

מיליון דולר ארה"ב. החברה והשותפות השקיעו במסגרת סבב הגיוס   5.7  -בסכום של כ
 .בהתאמה, דולר אלפי 392 – אלפי דולר ו  320סכום של 

על  והשותפות באומניקס בדוחות הכספיים מבוסס  ההוגן של החזקות החברה  השווי 
 נתוני סבב הגיוס האמור.

 
 

 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים  - : 8באור 
 

 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

 99  92  פתוחים חובות
     
  92  99 

 
 .30החובות לספקים אינם נושאים ריבית. ממוצע ימי אשראי ספקים הינו שוטף + 

 
 

 זכות   ויתרות זכאים - : 9באור 
 

 בדצמבר 31  

  2020  2019 

 אלפי ש"ח   

     
 138  163    עובדים ומוסדות בגין שכר

 62  76    הוצאות לשלם

     
  239  200 
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 החדשנות   רשותמהלוואות  - : 10באור 
 

באמצעות מתן הלוואות    הייתה ים  פרויקט, השתתפות המדינה בהישנה  8.3בהתאם להוראה   . א
וקמו  הש  פרויקט שקיע את כספי ההלוואות במניות של חברות  הלזכיין החממה, כאשר הזכיין  

 ים שאושרו.  פרויקטבמטרה לבצע את פעילויות המחקר והפיתוח של ה
 

ינואר   התעש  2011בחודש  משרד  מנכ"ל  הוראת  )להלןייהתפרסמה  והמסחר  (.  ההוראה  –  ה 
   מתוקף מרשות החדשנותכללים חדשים בדבר החזר ההלוואות שנתקבלו  קבעהההוראה  

 : בהוראה האמורהלהלן הכללים כפי שפורטו הוראת המנכ"ל הישנה. 
 
  בפברואר  1-רעון ההלוואה, תוכל החממה לבקש, עד ליעבור כל חברה שהגיע מועד פ .1

או מעבר לכך עד לחלוף   2014רעון ההלוואה עד סוף שנת  ישל כל שנה, את דחיית מועד פ
 שנים מתום תקופת החממה.  10

 
 3%  -   1%  בתמורה לדחיית מועד פרעון ההלוואה, החממה תשלם למדינה, אחת לשנה, .2

החממה מבקשת לדחות את   ןועבור   ן שהגיע מועד פרעונ  ההלוואותמגובה החוב של כל  
צמוד  ,תשלום שנתי( לחממה -  )להלן ש"ח אלפי 200וזאת עד לתקרה של   ,מועד הפרעון

 למדד המחירים לצרכן.
 
במרס של כל   1- בדצמבר של כל שנה והתשלום השנתי ישולם ב  31- חישוב החוב יבוצע ל .3

 שנה בעבור דחיית הפרעון המלא בשנה נוספת. 
 

 התשלום השנתי יקטין את החזר ההלוואה העתידי באותו הסכום. .4
 
מימוש   .5 של  החממה  הבמקרה  תשלם  מסוימת,  בחברה  דיבידנדים  חלוקת  או  חזקות 

ע  25%  לפחות  למדינה ביחס   ל חשבוןמהתמורה המתקבלת,  יתרת החוב של החממה 
 היא נמוכה יותר. שלאותה חברה, או את יתרת החוב ביחס לאותה חברה במידה 

 
עונה, תעביר החממה בחרה החממה שלא לפרוע את ההלוואה ולא לדחות את מועד פר .6

  על פי במרס בכל שנה )לכל חברה בנפרד(,    1  ליום  לידי המדינה את מניותיה בחברה עד
של  המניות  בהון  החממה  של  ההשקעה  סך  מתוך  המדינה  הלוואת  של  היחסי  החלק 

 החברה.
 
  ההלוואה שניתנה לחממה תישא ריבית חשכ"ל החל מיום מתן ההלוואה.   .7
 

היה והחממה לא שילמה את התשלום השנתי במועד, אזי תתווסף ריבית חשכ"ל פיגורים  .8
 על הסכום שבפיגור מהיום בו אמור היה להיות משולם ועד מועד תשלומו בפועל.

 

במרס בכל שנה )לכל חברה בנפרד( על   1- היה והחממה לא העבירה את המניות עד ה .9
היום בו אמורה הייתה החממה להעביר את חלק זה תחול ריבית חשכ"ל פיגורים החל מ

מניותיה ועד למועד שבו הועברו המניות בפועל. בכל מקרה, לא ניתן יהיה לוותר על 
 החזרת המניות. על ידי הריבית 

 
בגין חברות אלו חלק   רשות החדשנותשיעבדה החברה כנגד הלוואות    ,במסגרת הסכם הזיכיון

א בכורה  ידה.'  ממניות  על  השקעת    המוחזקות  כחלק  הוא  המשועבד  המניות  רשות  חלק 
 בהתאם להסכם החממה. ' מתוך סך ההשקעה במניות בכורה א החדשנות

 
כי אין בכוונתה    לרשות החדשנותהודיעה  החברה חלק מהלוואות, וכן   פרעהנכון למועד הדוח  

 הפורטפוליו של החברה אשר תקבלו בגין חברותהששל יתר ההלואות לדחות את מועד פרעון 
 .בגינן התקבלו הלוואות מרשות החדשנות

בגין חברת האחרונה של רשות החדשנות,  לאחר תאריך המאזן פרעה החברה את ההלוואה  
  אלפי ש"ח. 1,977בסכום של  ,פוליפיד
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 )המשך(  מרשות החדשנותהלוואות  - : 10באור 
 

  על ידי נקבע    2020בדצמבר    31של ההלוואות ליום    במדרג השווי ההוגן(   3)רמה    השווי ההוגן 
היוון יתרת ההלוואה )קרן + ריבית( החזויה במועד הפרעון, על פי ריבית היוון המאפיינת את 
הסיכון בגין חברות בשלבי התפתחות דומים לאלו של חברות הפורטפוליו של החברה, תוך  

ש הערכת  בבסיס  שעמדו  הפרמטרים  על  היתר,  בין  חברותהתבססות,  אותן  של  ההוגן  . ווין 
לרווח  ההפרש בין השווי ההוגן של ההלוואה ליום התקבול לבין הסכום הנומינלי שהתקבל נזקף  

 . ' להלןבסעיף בכאמור  ,, פרט לסכומים המוכרים בהכנסה נדחיתאו הפסד
 
 בדצמבר 31  
  2020  2019 
 אלפי ש"ח   
     

בתוספת ריבית  מרשות החדשנותסכומים שהתקבלו 
 6,089  1,975  שנצברה

 2,962  1,975  ערך ההלוואה בדוחות הכספיים בשווי הוגן 
 

 מרשות החדשנות  הטבהנדחות בגין הכנסות  .ב
 

מנכ"ל  לתנאי    בהתאם החברה ((2)א'14  באור  ראה)  המעודכנת  8.3הוראת  בהכנסות   .  מכירה 
ת הפרויקט  ולחבר  ושהוענק   רשות החדשנותת  ובגין הלווא  רשות החדשנותנדחות בגין הטבה מ 

ת הפרויקט,  ופני תקופת החממה של חבר-הפסד עלאו  וזוקפת את ההכנסה מההטבה לדוח רווח  
 בחממה. ותבהתאם לתקופת המחוייבות להחזיק את החבר

 
 

 מכשירים פיננסיים - : 11באור 
 

 יםפיננסי סיכון רמיגו א. 
 

, חוץ  מטבע  סיכון)  שוק   ני סיכו  כגון,  שונים  פיננסיים  לסיכונים  אותה  חושפות   החברה   פעילויות 
  הסיכונים  ניהול  תוכנית.  , סיכון אשראי וסיכון נזילות(ריבית  סיכוןוסיכון מדד מחירים לצרכן,  

  על   אפשריות  שליליות  השפעות   למינימום  לצמצום   בפעולות   מתמקדת  החברה  של  הכוללת
מנכ"ל  האחראי על ניהול הסיכונים בחברה הינו אלי סורזון,  .  החברה  של  הפיננסיים  הביצועים

 סמנכ"ל הכספים של החברה.ו
 
 מניות מחירסיכוני  .1

 
ר בארה"ב,  הנאסדק  בבורסת  נסחרות  מניותיה  אשר  בפוליפיד,  החברה    הגישהשקעת 

 .  ה זוהשווי העתידי של השקע לגבי  לסיכון במחיר השוק הנובע מאי וודאויות 
 

 אלפי ש"ח.   23,535היא  פוליפיד  במניות    ההשקע בגין    החברההדיווח, החשיפה של  למועד  
 סיכון הכרוך בהשקעה בחברות הפרויקט  .2

 
בחברות   א( חברות  ההשקעה  שהינן  ידעהפרויקט,  סיכון    ,עתירות  ברמת  כרוכה 

 להלן:דכ גבוהה. עיקרי גורמי הסיכון הקשורים באותן חברות הינם
 

  , אי הוודאות הכרוכה בפעילות מחקר ופיתוח לאור החדשנות שבפעילות זו ( 1
ימצא שוק למוצר, אם וכאשר יפותח, יהעדר בטחון כי המוצר יפותח או כי  

 עלויות שיווק גבוהות ותחרות מצד אחרים. 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 11 באור
 

אי הוודאות הקיימת במועד תחילת הפרויקטים באשר להשקעה הכוללת   ( 2
הדרושה לפיתוח המוצר והעדר הביטחון כי ימצא מימון להמשך הפיתוח  

 ולשיווק המוצרים, אם יפותחו.
 

של   ( 3 העיסוק  תחומי  את  המאפיינים  המהירים  הטכנולוגיים  השינויים 
ההשקע מבוצעות  בהן  למוצרים    ות החברות  ביקושים  להקטין  העלולים 

 מסוימים.
 

, והשקעה בשותפות  ש"ח  אלפי  94,581לחברה השקעות בסך של    הדיווח  לתאריך
, ו  "חש  אלפי  44,114  –  2019)בשנת    אלפי ש"ח  7,525הנמדדת בשווי הוגן בסך של  

   .(אלפי ש"ח, בהתאמה  6,418 –
 
מחקר  חברות   ב( בשלבי  נמצאות  והשותפות  החברה  ידי  על  המוחזקות  הפרויקט 

ופיתוח. לפיכך, המשך פעילותן מותנה בהשגת אמצעי מימון נוספים עד להשלמת 
 הפיתוח והגעה לפעילות רווחית.

 
 

 וסיכון אשראי  סיכון נזילות .3
 

 שנותרשות החדמ  החברה  ההלוואות.    לזמן קצרפקדונות  ויתרת    לחברה יתרות מזומנים
ניתנות לפרעון בתום תקופת ההלוואה בדרך של העברת המניות המשועבדות בגין אותן 

 . חזרה ללווהד ללא זכות בלב לרשות החדשנותהלוואות 
ה של  מזומנים  ושווי  ליום  המזומנים  בתאגידים   ,2020בדצמבר,    31חברה  מופקדים 

 .נמוךסיכון האשראי בגין יתרות אלה הינו    החברה,. להערכת  איתנים  בנקאיים ישראליים
 

 שווי הוגן  ב.
 

ויתרות    מזומןהיתרה בדוחות הכספיים של מזומנים שווי מזומנים,   מוגבל בשימוש, חייבים 
 מרשות החדשנות והלוואות  זכות,    חובה, התחייבויות לספקים ולנותני שירותים, זכאים ויתרות

 לשווי ההוגן שלהם. קרובהתואמת או 
 
 יווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ס ג.
 

הפיננסיים המוצגים   על המצב הכספיהמכשירים  לפי קבוצות    בדוח  הוגן מסווגים  שווי  לפי 
 :בעלות מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן כדלהלן

 
 בדצמבר, 31  
  2020  2019 
 3רמה   3רמה   
 אלפי ש"ח   

     רווח או הפסד: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
     

 44,114  94,581  פרויקט  בחברות השקעות
 6,418  7,525  השקעה בשותפות הנמדדת בשווי הוגן 

     
  102,106  50,532 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 11באור 
 

 בדצמבר, 31  
  2020  2019 
 3רמה   3רמה   
 אלפי ש"ח   

     פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד:התחייבויות 
     

 2,962  1,975  מרשות החדשנות הלוואות 
 

   3בנכסים פיננסיים המסווגים לרמה  התנועה
 

  

  נכסים
  בשווי  פיננסיים

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 אלפי ש"ח   
   

 50,532  2020בינואר,  1יתרה ליום  
   

 397,61  הפסד ר ברווח או שהוכ רווחסך 
 1,769  רכישות  

 ( 12,894)  3העברות מחוץ לרמה 
 ( 1,836)  מזומנים שהתקבלו במסגרת פירוק של חברת פרויקט

 62,79  השקעה בשותפות 
   

 102,106  2020בדצמבר,  31יתרה ליום  
   

לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף תקופת  הרווחסך 
 3961,7  הדיווח 

 
בעקבות רישום מניות   1לרמה    3בוצעה העברה של השקעת החברה בפוליפיד מרמה    2020בשנת  

 . פוליפיד למסחר בבורסת הנאסדק
 
 

  מכשירים פיננסיים - : 11באור 
 

  

  נכסים
  בשווי  פיננסיים

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 אלפי ש"ח   
   

 64,204  2019בינואר,  1יתרה ליום  
   

 ( 13,342)  ר ברווח או הפסד שהוכ הפסדסך 
 1,512  רכישות  

 ( 3,533)  מזומנים שהתקבלו במסגרת פירוק של חברת פרויקט
 1,691  השקעה בשותפות 

   
 50,532  2019בדצמבר,  31יתרה ליום  

   
לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין נכסים המוחזקים בסוף תקופת  הפסדסך 

 ( 13,342)  הדיווח 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 11באור 

 
 3לרמה   ותהמסווגהתחייבויות פיננסיות ב  התנועה

 

  

  התחייבויות
  בשווי פיננסיות

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 "ח ש אלפי  
   

 2,962  2020בינואר,  1ליום   יתרה
   

 1,173  הפסד  או ברווח רשהוכ הפסד סך
 ( 2,160)  גריעות

   
 1,975  2020בדצמבר,  31ליום   יתרה

   
  בשווי פיננסיות התחייבויות לשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין  הפסד סך

 ( 1,173)  הדיווח  תקופת בסוף הקיימות הפסד  או רווח דרך הוגן
 

 

  

  התחייבויות
  בשווי פיננסיות

 רווח דרך הוגן
 הפסד או

 "ח ש אלפי  
   

 4,381  2019בינואר,  1ליום   יתרה
   

 ( 1,275)  הפסד  או  ברווח רשהוכ רווח סך
 ( 144)  גריעות

   
 2,962  2019בדצמבר,  31ליום   יתרה

   
  הוגן בשווי פיננסיות התחייבויותלשנה שהוכר ברווח או הפסד בגין  רווח סך

 1,275  הדיווח  תקופת בסוף  הקיימות הפסד או רווח דרך

 
ש"ח,   אלפי  2,306הינם   2019 –ו   2020בדצמבר    31ההתחייבויות הפיננסיות של החברה לימים   ד.

לימים   החברהשל ההתחייבויות הפיננסיות של    זמני הפרעוןאלפי ש"ח, בהתאמה.    6,388  –ו  
לפרטים אודות פרעון הלוואות מרשות החדשנות   הם עד שנה אחת.  2019  –ו    2020בדצמבר    31

 . א10ראה ביאור 
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 )המשך(  מכשירים פיננסיים - : 11באור 
 
 הערכה  טכניקות .ה
 

ידי שיטת העסקאות  השווי ההוגן של מניות שלגביהן לא קיים מחיר שוק מצוטט, נקבע על  
הדומות. ההערכות אלו מצריכות מהחברה להניח הנחות מסוימות לגבי נתונים שאינם ניתנים 
   לצפייה הנכללים במודל. הנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים לצפייה מובאים בטבלה שלהלן: 

 

  
, בדצמבר 31

2020 
   

 70%- 53%  סטיית התקן 
 4-2  הפורטפוליו אורך חיים של חברות 

 
נתונים משמעותיים   אותם  עבור  חלופות  סביר של  טווח  בסיס מתמשך  על  מעריכה  החברה 
שאינם ניתנים לצפייה וקובעת את השפעתם על השווי ההוגן. עליה בסטיית התקן ועליה באורך  

מתואר החיים של חברת הפורטפוליו, יובילו לעליה בשווי ההוגן של המכשירים ההוניים. להלן  
 לשינויים בנתונים המשמעותיים שאינם ניתנים לצפייה:  בהערכות השווי ניתוח הרגישות

 

  
, בדצמבר 31

2020 
 אלפי ש"ח   
   

 1,529  בסטיית התקן  10%גידול של 
 ( 1,386)  בסטיית התקן 10%קיטון של 

   
 1,707  גידול של שנה באורך החיים של חברת פורטפוליו

 ( 1,599)  שנה באורך החיים של חברת פורטפוליוקיטון של 
 

בארה"ב, לפיכך שווי החזקות החברה    הנאסדק  בבורסתנסחרת    פוליפידלעיל, מניית    כאמור
,  2020בדצמבר    31מעת לעת. נכון ליום    פוליפידישתנה בהתאם למחיר המניה של    בפוליפיד

  2,353תוביל לרשום הוצאה או הכנסה בסך של  פוליפידבמחיר מניית  10%ירידה או עלייה של  
 אלפי ש"ח בדוחות הכספיים של החברה.

 
 

 בשל הטבות לעובדים התחייבויות נכסים ו - : 12באור 
 

סיום העסקה, הטבות אחרות לטווח ארוך הטבות לעובדים כוללות הטבות לזמן קצר, הטבות לאחר  
 והטבות בגין פיטורין. 

 
 הטבות לאחר סיום העסקה  א. 
 

לעובד בעת  פיצויים  בישראל מחייבים את החברה לשלם  פיטורין  פיצויי  וחוק  דיני העבודה 
לחוק    14הפקדה מוגדרת לפי סעיף  לאו לבצע הפקדות שוטפות בתוכניות    פיטורין או פרישה

חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים מתבצע על פי    פיטורין כמתואר להלן.פיצויי  
הזכות לקבלת  היוצרות את  ותקופת העסקתו  הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד  

 הפיצויים. 
 
 תרהפקדה מוגדלתוכנית  ב.

 
סעיף  על   תנאי  חלים  הפיצויים,  התשכ''ג  14תשלומי  פיטורין,  פיצויי  על1963-לחוק  פיו  -, 

בקרנות פנסיה ו/או בפוליסות בחברות ביטוח, פוטרות אותה   החברההפקדותיה השוטפות של  
 מכל התחייבות נוספת לעובדים, בגינם הופקדו הסכומים כאמור לעיל. 
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 )המשך(  ת לעובדיםבשל הטבוהתחייבויות נכסים ו - : 12באור 
 

  
 ביום  שהסתיימה  לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 103  82  82  להפקדה מוגדרת תוכניותבגין  הוצאות
 
 

 מסים על הכנסה - : 13באור 
 

 חוקי המס החלים על החברה . א
 

   1985- חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 

שנת  -על לתום  עד  החוק,  מותאמות   2007פי  כשהן  בישראל  מס  לצורכי  התוצאות  נמדדו 
 לשינויים במדד המחירים לצרכן. 

 
פברואר   אינפלציה(,   2008בחודש  בשל  )תיאומים  הכנסה  מס  לחוק  תיקון  בכנסת  התקבל 

,  2008ואילך. החל משנת    2008המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת    1985-התשמ"ה
מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד  נ

. תיאומים המתייחסים לרווחי הון, כגון  2007בדצמבר,    31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  
בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, 

)לנכסים את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת  בין היתר,  
 .2008החל משנת ( 2007בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס 

 
  שיעורי המס החלים על החברה ב.

 
הכלכלית   2016בדצמבר   המדיניות  ליישום  חקיקה  )תיקוני  הכלכלית  ההתייעלות  חוק  אושר 

, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל  2017  –(, התשע"ז  2018  - ו  2017לשנות התקציב  
לשיעור של    2018בינואר,    1( והחל מיום  25%)במקום    24%לשיעור של    2017בינואר,    1מיום  
23%.  

 
 . 23%הינו    2018  -ו  2019, 2020ים שיעור מס החברות בישראל בשנ

 
   .החברות החל בשנת המכירהחבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס  

 
פורסם חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי    2013בחודש אוגוסט  
)חוק התקציב(. החוק כולל בין היתר הוראות לגבי   2013-(, תשע"ג2014- ו  2013התקציב לשנים  

מיום   החל  וזאת  שערוך  רווחי  לתוק2013באוגוסט    1מיסוי  כניסתן  אולם  ההוראות  ,  של  ף 
האמורות לגבי רווחי שיערוך מותנית בפרסום תקנות המגדירות מהם "עודפים שלא חייבים  
נכסים מחוץ  על  העלולים לחול  וכן תקנות שיקבעו הוראות למניעת כפל מס  במס חברות" 

 . לישראל. נכון למועד אישור דוחות כספיים אלה, תקנות כאמור טרם פורסמו
 
 לצורכי מס להעברה לשנים הבאות הפסדים  ג.

 
 ,סוי על פי דיני המס בישראלילמ  המשפטית הכפופ  ישות  אינה  הנמדדת בשווי הוגן  השותפות 

 .תהשותפו  בתוצאותלפי חלקו  תבשותפו  פיםשותאחד מהחל על כל  יהבגין פעילות  והמס
 

ליום   מגיעה  הבאות  לשנים  המועברת  החברה  של  מס  לצורכי  ההפסדים  יתרת  בהתאם, 
  "ח.ש  ליוןימ 62 -כ לכדי 2020, בדצמבר 31
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 )המשך(  מסים על הכנסה - : 13באור 
 

 שומות מס ד.
 

היווסדלחברה   סופיות מאז  שומות מס  הוצאו  של (2006במרס,    22)ה  טרם  השומות  אולם   ,
 . נחשבות כסופיות 2015לשנות המס עד וכולל  ההחבר

 
 מסים נדחים  .ה

 

  
  המצב על דוחות

 הפסד  וא רווח על דוחות  הכספי

  בדצמבר 31  
 ביום  שהסתיימה  לשנה

 בדצמבר 31
  2020  2019  2020  2019  2018 
 "ח ש אלפי  
           

           נדחים  מסים התחייבויות
           

 -  -  ( 20,698)  -  20,698  השקעה בחברות פרויקט
השקעה בשותפות הנמדדת 

 -  -  ( 1,183)  -  1,183  בשווי הוגן 
           
  21,881  -       

           נדחים  מסים נכסי
           

 -  -  14,251  -  14,251  מס לצורכי מועברים הפסדים
           
  14,251  -       
           

 -  -  ( 7,630)      נדחים מסים)הוצאות(  הכנסות
           

, נדחים מסים)התחייבויות(  נכסי
       -  ( 7,630)  נטו

 
 תיאורטי  מס .ו
 

וח או  ורי לבין סכום המיסים על ההכנסה שנזקף בדוח על הרטוההפרש בין סכום המס הסטטו
כולל אחר ורווח  בגינם לא  מ  נובע  ,הפסד  קודמות,  לצורכי מס משנים    הוכרוניצול הפסדים 

 . מסים נדחים בעבר
 
 
 התקשרויות, התחייבויות תלויות ושעבודים  - : 14אור ב
 

 התקשרויות  א. 

 

  להפעלת חממה טכנולוגית וזיכיון שותפות הסכם .1
 

  להפעלת ,  המדינה  עם  הזיכיון   הסכם  על  השותפות   חתמה  2013  ינואר  חודשב ( א
  , 2013  ,באפריל  1, מיום  שנים  שמונה  של  לתקופהטכנולוגית בירושלים,    מהמח

 . 2021 ,במרץ 31ועד ליום  
 
,  2019בחודש מאי    .מהזכויות בשותפות  35%סנטורוס  רכשה    2019בחודש מרץ   (ב

,  לאחר קבלת אישור רשות החדשנות להחלפת הבעלות בשותפות, חתמה החברה
ב   בשותפות,  50%  – המחזיקה  לפיתוח    מהזכויות  והרשות  סנטורוס  עם  ביחד 

ב  ירושלים המחזיקה  בשותפות,  15%  –,  שותפות.    מהזכויות  הסכם  להלן  על 
 שותפות: ההסכם עיקרי  תמצית 
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 )המשך(  התקשרויות, התחייבויות תלויות ושעבודים - : 14אור ב
 

דירקטוריון השותפות ימנה שלושה נציגים של החברה, שני נציגים    הרכב ( 1
   ונציג אחד של השותף השלישי.  סנטורוסשל 

 
החלטות  ( 2 למעט  קולות,  ברוב  תתקבלנה  השותפות  דירקטוריון  החלטות 

מיוחדות בהן נדרש רוב מוחלט, ובכללן מכירת רוב או כל נכסי השותפות,  
בעלי   עם  עסקאות  השותפות,  של  תקציב  הפעילות  תחום  ושינוי  עניין 

   השותפות.
 

השותפות   ( 3 של  השוטפות  התפעול  בעלויות  ישתתפו  בחממה  השותפים 
ובמימון המשלים שנדרש להשקיע בחברת מיזם הנכנסת לחממה )להלן: 

,  יצוין"המימון המשלים הראשוני"(, כל שותף כפי חלקו ביחסי בשותפות.  
  בעלי   נציגים  למינוי  זכותו  את  יאבדו  כאמור  חלקו  את  יעביר  שלא  שותף  כי

  אם  אלא,  לעיל  1  בסעיף  כאמור  החממה  בדירקטוריון   הצבעה  זכות
 . אחרת יקבע החממה  דירקטוריון

 
ששותף    ניתנה לשותפים   ( 4 במקרה  ראשונה  הצעה  את   יבקש זכות  למכור 

 חלקו בשותפות 
 

מסלול    –)להלן  של רשות החדשנות    3מסלול הטבה מס'  נשען על הוראת    כיוןיהז  הסכם .2
 :3במסלול הטבה מס' מפורטים מקצת מהכללים שנקבעו   להלן(. 3הטבה מס' 

 

. החזר כספי  לשותפותשל המדינה יינתן לחברת הפרויקט ולא כהלוואה    המימון (א
תמלוגים   תשלום  באמצעות  הפרויקט  חברת  ידי  על  יעשה  לרשות  המדינה 

או   החדשנות החממה,  פרויקט  במסגרת  שפותח  מהמוצר  הנובעת  הכנסה  מכל 
ממוצר הנובע ממנו, לרבות שירותים הנלווים למוצר או הכרוכים בו, עד לפרעון  
מלא של המימון הממשלתי שניתן לפרויקט החממה, וזאת בהתאם לאמור בחוק 

בתעשייה,   ופיתוח  מחקר  ובתקנו  -)להלן    1984-תשמ"דהלעידוד  המו"פ(  ת  חוק 
 )ג( לחוק המו"פ.  21המותקנות מכוח סעיף 

  85%המימון הממשלתי לתקופת ביצוע ראשונה של עד שנתיים יינתן בשיעור של   (ב
לפרויקט המבוצע באזור  מיליון ש"ח   2.125מיליון ש"ח )  1.7ולא יעלה על סך של  

במסלול (, אולם בפרויקט מכשור רפואי ופרויקט רפואי משולב, כהגדרתם  פריפריה
מיליון    2.125, רשאית ועדת החממות לאשר מימון בסך שלא יעלה על  3מס'    הטבה

( ש"ח    2.55ש"ח  פריפריהמיליון  באזור  המבוצע  בפרויקט  לפרויקט  וכן   )
רשאית ועדת החממות לאשר מימון    , 3במסלול הטבה מס'  ביוטכנולוגיה, כהגדרתו  

המבוצע באזור    לפרויקטמיליון ש"ח    2.975מיליון ש"ח )   2.55בסך שלא יעלה על  
 (.פריפריה

 

פרויקט, בעצמו או על ידי  ה  חברתיתחייב להשקיע את המימון המשלים ב  הזכיין (ג
יפחת מ מהתקציב המאושר בתמורה למניות    15%-בעלי מניותיו, בשיעור שלא 

 בחברת  היזם עם ומתן במשא ייקבעבחברת הפרויקט. שיעור אחזקתו של הזכיין 
 הפרויקט. 

 התחייבויות תלויות  ב.
 

 ערבויות  .1
 

להשקיע    השותפותהחממה התחייבה    להפעלתשל השותפות    הזיכיון בהתאם להסכם  
. להבטחת התחייבות זו העמידה  אלפי ש"ח  1,260בחממה סכום שנתי אשר לא יקטן מסך  

בגובה מחצית השותפות  בטחונות לטובת  העמידה    החברה  .השותפות ערבות בנקאית
 מסכום הערבות.

על   הבטחונות לשותפותעומדת יתרת המזומן המשועבד כנגד    ,2020,  בדצמבר  31  ליום
 אלפי ש"ח. 631
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 )המשך(  התקשרויות, התחייבויות תלויות ושעבודים - : 14אור ב
 

 שעבודים  ג.
 

 . 10 ראה באור ,מרשות החדשנותלהבטחת ההלוואות  פרויקטבאשר לשעבוד מניות חברות ה
 
 

 הון  - : 15באור 
 

 הרכב הון המניות  א. 
 

 2019בדצמבר    31  2020בדצמבר    31  
 ונפרע   מונפק  רשום   ונפרע   מונפק  רשום   

         
 49,531,786  100,000,000  50,266,879  100,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א   1מניות רגילות בנות  

 
 ש"ח ע.נ ע"א 1מניות רדומות בנות  4,012,546לא כולל  )*( 

 
 זכויות הנלוות למניות  .ב

 
 אביב.-סחירות בבורסה לניירות ערך בתל .1

 
 . החברה בפירוקזכויות  לדיבידנד וזכות  ,כלליתהבאסיפה הצבעה זכויות  .2

 
   ת מניות ואופציותהנפק .ג

 
ש"ח ע.נ. כ"א,   1מניות רגילות בנות    4,600,000הנפיקה החברה    2018באוגוסט    16ביום   .1

מניות רגילות בנות   4,600,000  -(, הניתנות להמרה ל  6כתבי אופציה )סדרה    4,600,000וכן  
ע.נ כ"א, בתמורה    1 ש"ח לכל כתב אופציה, לא צמוד.   1.15לתוספת מימוש של  ש"ח 

ש"ח ברוטו. בניכוי הוצאות הנפקה,    ן מיליו  4.6  – תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של כ  
 .ש"ח  ןמיליו 4.3  -הסתכמה התמורה נטו בכ 

 
מניות   3,853,800  –ל  (  6כתבי אופציה )סדרה    3,853,800מומשו    2018בנובמבר    28ביום   .2

 מיליון ש"ח. 4.4  –לסכום של כ  ש"ח ע.נ כ"א, בתמורה 1רגילות בנות 
 
ש"ח ע.נ. כ"א,   1מניות רגילות בנות    4,182,462  הנפיקה החברה  2021בפברואר    18ביום   .3

    10.4   - במסגרת דוח הצעת מדף בדרך של זכויות. תמורת ההנפקה הסתכמה לסך של כ  
 מיליון ש"ח.  10.3  –ת הנפקה הסתכמה התמורה נטו בכ מליון ש"ח ברוטו. בניכוי הוצאו

 
 ניהול ההון בחברה .ד

 
 מטרות החברה בניהול ההון שלה הינן: 

 
וחיותו ובכך ליצור ולשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ולהביא לר .1

 תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים.
 

באמצעות   .2 העצמי  הונה  על  סיכון  חסר  פיננסי  מינוף  על  מרשות  הלוואות  הלשמור 
 להפעלת חממה טכנולוגית. ןהזיכיוהמוענקות לה במסגרת  החדשנות
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 תשלום מבוסס מניות - : 16באור 
 

 2020בדצמבר,  31 א. 

 

    כמות      מועד
 מחיר
    מימוש

  חיי משך
    האופציה 

   שווי
   ריבית    סטיית   ההטבה

 (5)  ( 4) תקן  (3)  הבשלה תקופת  (2)   למניה  )*(  אופציות  האופציות  מקבל  (1) הקצאה

 
 

 
 

 
 

 שנים  "חש
 
 

  אלפי 
 %  %  "חש

                 
11/3/2014  

"ל סמנכו מנכ"ל
 כספים 

 

8,334 

 

1.83 

 

5-7 

  חצי: שנים שלוש של  תקופה פני  על הבשילו האופציות 
  ממועד שנתיים בתום רבע, הענקה ממועד שנה בתום

 הענקה  ממועד שנים שלוש בתום ורבע הענקה

 

11 

 

24% 

 

2.93% -  2.33% 
                 

21/3/2017  
"ל סמנכמנכ"ל ו

 כספים 

 

33,000 

 

1.18 

 

5-7 

  חצי: שנים שלוש של  תקופה פני  על הבשילו האופציות 
  ממועד שנתיים בתום רבע, הענקה ממועד שנה בתום

 הענקה  ממועד שנים שלוש בתום ורבע הענקה

 

11 

 

37% 

 

0.1% 
 
 

 . הדיווח לתאריך נכוןוחולטו  שפקעו אופציות כולל לא )*(
 
 
 מועד החלטת הדירקטוריון.  ( 1)
 ממועד הענקה/תחילת עבודה. ( 2)
   .בהתאם למודל הבינומי או, מחושב על פי נוסחת בלאק אנד שולס הקיימות לתאריך המאזןהערך הכלכלי התיאורטי של האופציות   ( 3)
 סטיית התקן חושבה על בסיס יומי. ( 4)
 .סיכון, למעט אם נכתב אחרת  תריבית שקלית שנתית חסר ( 5)
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 )המשך( מבוסס מניותתשלום  - : 16באור 
 

 להלן פרטים נוספים לגבי אופציות למניות שהוענקו לנותני שירותים:  .ב
 הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים

 
מוצגת בטבלה מנושאי משרה  ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים בעבור שירותים שהתקבלו  

 שלהלן:  
 

  
 לשנה שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות  
 3  2  -  במכשירים הוניים 

 
 תנועה במהלך השנה 

 
להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות, את הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש  

 : השנה שלהן ואת השינויים שנעשו בתוכניות אופציות לעובדים במשך 
 

  2020  2019  2018 

  
  מספר

 האופציות 

  ממוצע 
 משוקלל

 מחיר של
  המימוש 

  מספר
 האופציות 

  ממוצע 
 משוקלל

 מחיר של
  המימוש 

  מספר
 האופציות 

  ממוצע 
 משוקלל

 מחיר של
 המימוש 

 ח"ש    ח"ש    ח"ש    
             

  לתחילת למניות אופציות
 השנה 

 
49,668  1.40  66,334  1.51  145,223  1.46 

  שהוענקו למניות אופציות
 השנה במהלך

 
-  -  -  -  -  - 

  שפקעו  למניות אופציות
 השנה במהלך

 
8,334  1.83  16,666  1.83  78,889  1.91 

             
 1.51  66,334  1.40  49,668  1.31  41,334  השנה לסוף למניות אופציות
  ניתנות  למניות אופציות

 השנה  לסוף למימוש
 

41,334  1.31  41,418  1.44  49,834  1.61 

 בסוף השנה. לאחר תאריך המאזן מומשו כל האופציות אשר היו ניתנות למימוש 
 

  רווח או הפסדלסעיפי פירוטים נוספים  - : 17באור 

  

 לשנה שהסתיימה ביום  
 בדצמבר 31

   2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח    
       תפעוליות  תיועלו א. 
        

 
משכורות, שכר עבודה והוצאות בקשר  

  לעובדים
 

739  706  878 
 33  24  32    דמי שכירות ואחזקה 
 827  784  860    שירותים מקצועיים 
 3  1  -  פחת  
 3  2  -  מרכיב ההטבה בהענקת אופציות  
 190  215  210  אחרות  
 ( 378)  ( 390)  ( 438)  השותפות   בהוצאות השתתפות  בניכוי 
        
   1,403  1,342  1,556 
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  רווח או הפסדלסעיפי פירוטים נוספים  - : 17באור 

  

 שהסתיימה ביום לשנה  
 בדצמבר 31

   2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח    
        

       מימון הכנסות ב.
        
       הכנסות מימון 
        
 1  9  10  פקדונות נושאים ריבית מתאגידים בנקאיים 
 -  1,275  -  מרשות החדשנותשיערוך הלוואות  
        
   10  1,284  1 
       הוצאות מימון  
        
 79  -  1,173  רשות החדשנותמהלוואות  שיערוך  
 -  32  17  הפרשי שער חליפין, נטו  
 2  4  2  הוצאות מימון אחרות 
        
   1,192  36  81 

 
 

 למניה הפסד - : 18באור 
 
 ההפסד ששימשו בחישוב ההפסד למניהוכמות המניות  פרוט א. 
 

  
 שהסתיימה ביום לשנה 

 בדצמבר   31

  2020  2019  2018 

  

 כמות  
מניות  

  משוקללת 

  המיוחס רווח
לבעלי מניות  

  החברה

 כמות 
מניות   

  משוקללת 

 רווח 
המיוחס  

לבעלי מניות  
  החברה

 כמות 
מניות  

  משוקללת 

 הפסד
המיוחס   

לבעלי מניות  
 החברה

 אלפי ש"ח  אלפים   אלפי ש"ח  אלפים   אלפי ש"ח  אלפים   
             

והרווח  כמות המניות 
לצורך   (פסדהה)

  רווח )הפסד(חישוב 
 5,806  43,029  ( 13,416)  49,532  62,165  450,18   למניה

כמות מניות רגילות  
פוטנציאליות  

 -  -  -  73  -  20  מדללות 

 
 

   בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  - : 19באור 
 

   עסקאות עם צדדים קשורים א. 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

 25  24  25  שכר דירה לתאגיד בשליטת בעל עניין 
 ( 378)  ( 390)  ( 438)  השתתפות בהוצאות השותפות
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 )המשך(  בעלי עניין וצדדים קשוריםעם ועסקאות יתרות  - : 19באור 
 

 ניהוליים  חתמפ לאנשי עניין בעלי להטבות  .ב
 

 
 לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 31
  2020  2019  2018 
 אלפי ש"ח   
       

למנכ"ל החברה ודמי ניהול ליו"ר  שכר ונלוות 
 960  940  963    דירקטוריון החברה

       
 217  213  199  שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

       
 6  6  6  דירקטורים שאינם מועסקים בחברה
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 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ                                                    

 

                                                                    לכבוד                                         

 

 ה משרה בחבר  פטור לנושאב  כתהנדון:                                                 

 

)כהגדרת מונח זה בסעיף    ןוהנך מכה הואיל                                                  1999-לחוק החברות, התשנ"ט   1כנושא משרה 

"( ו/או בחברות בנות  החברה"( בקסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ )להלן: "חוק החברות )להלן: "

 ותה המלאה. יטתה או בבעלות שאינן בשל שלה ו/או בחברות אחר 

החברות,   והואיל  בחוק  הקבועות  להוראות  בכפוף  לחברה,  מתירות  החברה  תקנון  והוראות 

 לפטור נושא משרה מאחריותו כלפי החברה בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה. 

הפרת   והואיל  עקב  מאחריות  פטור  למתן  דין  פי  על  הנדרשות  ההחלטות  את  קיבלה  והחברה 

 משרה המכהנים כיום, בהתאם למפורט בכתב פטור זה.  כלפיה לנושאי ובת הזהירות ח

החברה מאשרת לך בזה, כי בכפוף להוראות ולסייגים שנקבעו בדין בקשר למתן פטור   לפיכך 

לנושא משרה, המהווים חלק בלתי נפרד מכתב פטור זה, החברה פוטרת אותך בזאת  

או כולה  מאחריות,  ובדיעבד  עקב    מראש  שייגרם  או  שנגרם  נזק  בשל  הפרת  מקצתה, 

חובת הזהירות שלך כלפי החברה, בפעולה בתום לב. הפטור האמור בכתב זה לא יחול  

ביחס להפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, וביחס להפרת חובת  

הזהירות בהחלטה או בעסקה שלבעל השליטה )ככל שיש כזה( או לנושא משרה כלשהו  

 חברה )גם נושא משרה אחר מזה שהוענק לו כתב הפטור( יש בה עניין אישי. ב

הפטור מאחריות שניתן לך לפי כתב זה יעמוד לזכותך גם לאחר סיום כהונתך כנושא משרה בחברות  

הנ"ל, ובלבד שהפעולות בגינן ניתן הפטור מאחריות נעשו ו/או ייעשו בתקופת כהונתך כנושא משרה  

 בחברות הנ"ל. 

 באמור בכתב פטור זה בכדי לגרוע מהאמור בכתב השיפוי שניתן לך על ידי החברה. אין 

 

                                                                           ____________________________ 

 קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ                                                                                         

 אני מאשר קבלת כתב זה, ומאשר את הסכמתי לתנאיו 

 

                           ____________________________ 

                                                



 

 כתב התחייבות לשיפוי 

 __ בשנת בחודש  __שנחתם ביום 

 

בה "(,  החברהקסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ )להלן: "התאם להחלטת האסיפה הכללית של  וב הואיל 

  –לאשר התחייבות לשיפוי של נושאי משרה בה, בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט  הוחלט  

 ים בכתב זה;  המפורטשיפוי "( ולתקנון החברה ולתנאי ה חוק החברות)להלן: " 1999

ועל פי תקנון החברה ומדיניות התגמול של החברה רשאית החברה ליתן לנושאי המשרה  והואיל

 בה התחייבות מראש לשיפוי; 

התנאים   והואיל ואת  משרה  לנושא  לשיפוי  מראש  ההתחייבות  מתן  אישר  החברה  ודירקטוריון 

 המפורטים בכתב התחייבות זה; 

ישרה אף היא את מתן ההתחייבות מראש לשיפוי לנושא המשרה ניות אעלי המ ואסיפת ב  והואיל

 המכהן כדירקטור ואת התנאים המפורטים בכתב התחייבות זה;  

והחברה מעוניינת לתת לנושא המשרה התחייבות מראש לשיפוי בגין כל חבות או הוצאה,  והואיל

ובתנאי, נושא משרה בחברה  בע  בעקבות פעולה שעשה בתוקף היותו  ביצוכי  ע הפעולה  ת 

בתקנון   לאמור  ובכפוף  בהתאם  לב,  בתום  נעשתה  ושהפעולה  בחברה  משרה  נושא  היה 

 החברה, בחוק החברות ובכל דין אחר וכמפורט להלן; 

 

לפיכך מתחייבת החברה לשפות את נושא המשרה בכפוף להוראות כתב התחייבות לשיפוי זה, 

ק בלתי נפרד מכתב התחייבות לשיפוי וות חלין המהבכפוף לתקנון החברה ובכפוף להוראות כל ד

 זה כדלקמן:  

 

 השיפוי .1

למגבלות   .1.1 ובכפוף  הדין  פי  על  מותר  כמה שהדבר  עד  בזאת,  החברה מתחייבת 

המשרה   נושא  את  מראש  לשפות  החברה,  ובתקנון  זה  שיפוי  בכתב  הקבועות 

פע עקב  שיוציא  או  עליו  שתוטל  להלן  כמפורט  הוצאה  או  חבות  כל  ולה  בשל 

או  שע כנושא  שה  כהונתו  בעת  לב  בתום  ימנע מלעשות(  או  שנמנע  )או  שיעשה 

בחברה,   חלופי  או  נוסף  תפקיד  בכל  להגביל,  מבלי  אך  לרבות,  בחברה  משרה 

לרבות פעולה שעשה )או שנמנע מלעשות( לפני תאריך כתב שיפוי זה, הקשורה  

יותר מן האירועים המפורטים בת או  כתב  וספת לבמישרין או בעקיפין לאחד 

פוי זה, או לכל הקשור בהם, במישרין או בעקיפים, ובלבד שנעשתה לאחר  שי

לנושאי   האמור  השיפוי  הענקת  את  שאישר  החברה  דירקטוריון  אישור  מועד 

  בחברה: המשרה

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות   .1.1.1

 ט.ית משפפסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי ב 



 

 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא   .1.1.2

 נושא המשרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות

 המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב

 אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי, 

 62גירת התיק לפי סעיף גדו )סישום נ או שהסתיים ללא הגשת כתב א

 או עיכוב   1982  -לחוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב 

 לחוק סדר הדין   231הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף  

 הפלילי ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך הפלילי 

 קנס  לרבות )חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך הפלילי, 

 , קנס על עבירה  1985 -מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות התשמ"ו

 שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום 

 כספי או כופר(, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום כנגדו אך 

 בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת 

 הוכחת מחשבה פלילית. 

 יינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שיוציא ת התדהוצאו  .1.1.3

 נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שיוגש נגדו 

 בידי החברה או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי ממנו 

 זוכה, או באישום פלילי שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת 

 מחשבה פלילית. 

 

 לרבות במקרה של תביעה שהוגשה כנגד   -״ דם אחראבסעיף זה, ״

 נושא המשרה על דרך של תביעה נגזרת. 

 הוצאות שיוציא או שיחויב בהן נושא המשרה בקשר עם הליך אכיפה   .1.1.4

 מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות סבירות ובכלל זה 

 שכר טרחת עורך דין.

 

 םי בהתאה מנהלהליך אכיפ   -"הליך אכיפה מנהליבסעיף זה, "

 להוראות כל דין ובכלל זה חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות 

 , כפי שיעודכן מעת לעת  2011 -ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א

 "(.חוק ייעול הליכי אכיפה"  )להלן:

 ()א( לחוק ניירות ערך, 1נד)א()  52תשלום לנפגע הפרה כאמור בסעיף   .1.1.5

 , כפי שתוקן בחוק ייעול "(ערך חוק ניירות"  )להלן: 1968 -תשכ"ח

 הליכי אכיפה. 

 חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי חוק החברות.  .1.1.6



 

  לעיל, הינה עד   1.1התחייבות החברה לשפות את נושא המשרה בהתאם לסעיף   .1.2

של   לכל    25%לסכום  השיפוי  סכום  תשלום  במועד  החברה  של  העצמי  מההון 

וזאת    נושאי  יחד,  בחברה  כלהמשרה  מ   בשל  המפורטים  אחד  האירועים 

 שיפוי זה.  בתוספת לכתב

  לעיל, תהא התחייבות החברה לשיפוי נושא המשרה   1.1על אף האמור בסעיף   .1.3

 בטלה, והחברה לא תשפה את נושא המשרה במקרים המפורטים להלן:

והיה  לב    נושא המשרה הפר חובת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום .     1.3.1     

 סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובתה של החברה. ו יסודל

אם  .  1.3.2      למעט  בפזיזות,  או  בכוונה  זהירות  חובת  הפר  המשרה  זאת    עשה   נושא 

 ברשלנות בלבד. 

 נושא המשרה פעל מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.  .  1.3.3     

 ר. על נושא המשרה הוטל קנס או כופ .  1.3.4     

 

 

 תנאים לשיפוי  .2

נושא המשרה יודיע לחברה, בכתב, על כל הליך משפטי שנפתח נגדו ו/או   .  2.1

כל ו/או    על  הודעה  ו/או  דרישה  כל  ועל  נגדו  יפתח  כאמור  שהליך  חשש 

פה שהוא קיבל, ואשר משמעותם האפשרית הטלת    -בעל  איום בכתב או 

המשרה נושא  על  התחי  אחריות  כתב  פי  על  ששיפוי  ז באופן  עלול יבות    ה 

" )להלן:  בסמוך ההליךלחול  וזאת  נושא    "(,  שיודע  לאחר  האפשר  ככל 

שהחברה תודיע לו על כך,    המשרה לראשונה על כך, ויעביר לחברה או למי 

ברשותו שיש  מידע  וכל  לו  שיימסר  מסמך  כל  דיחוי,  לאותו    ללא  בקשר 

 הליך ו/או האירוע נשוא ההליך.

ביקש .2.2 ואם  רשאית  תהיה  נ   החברה  המזאת  החברה  ושא  תהיה  שרה, 

על עצמה את הטיפול בהגנת נושא המשרה בהליך ולמסרו    חייבת, ליטול 

זהותו שאת  דין,  )פרט    לעורך  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  החברה  תקבע 

על מקובל  יהיה  שלא  דין  תוך    לעורך  סבירות(,  מסיבות  המשרה  נושא 

ין  ורך הד שרה. עביטוח נושאי מ   התחשבות בחובות החברה על פי פוליסת 

ולנושא המשרה. במקרה    כאמור יפעל ויהיה חייב בחובת נאמנות לחברה

בגין  המשרה  נושא  כלפי  חייבת  החברה  תהיה  לא  הוצאות    כאמור  כל 

)בכפוף מכן  לאחר  ענייניו  להגנת  שיוציא  עו"ד,  שכ"ט  לרבות    משפטיות, 

 להלן(.  2.4לס"ק 

 



 

תוך   .  2.3 בסעי  14אם  כאמור  הודעה  מקבלת  ה   2.1ף  יום  )או  לעיל  חברה 

נטלה על עצמה את הטיפול בהגנת נושא המשרה בפני ההליך,    המבטח( לא

מקום   ובכפוף    רשייווצאו  החברה,  לבין  המשרה  נושא  בין  עניינים  ניגוד 

ן, או מקום שמתקיימים  י החברה כאמור בעני  להודעת עורך הדין שתמנה

להתנגד אחרים  סבירים  י  טעמים  על  המשרה  נושא  עורלייצוג  הדיןדי    ך 

רשאי  יהיה  כאמור,  החברה  ידי  על  את    שנבחר  למסור  המשרה  נושא 

)להלן: לעצמו  שיבחר  דין  לעורך  בהגנתו  האחר"  הטיפול  "(  הפרקליט 

מינוי בגין  לו  שיהיו  הוצאות  על  יחולו  השיפוי  כתב  הפרקליט    והוראות 

טעון יהיה  האחר  לפרקליט  הטרחה שישולם  ובלבד שסכום שכר    האחר, 

הב  ועדת  שכר  יאישור  כי  מוסכם  סבירותו.  שתבחן  החברה  של  קורת 

סוכם עם פרקליט החברה ייחשב כבסיס סביר לבחינת שכר    הטרחה אשר

שא בכל הפרש בין שכר הטרחה  יהאחר. נושא המשרה י  טרחת הפרקליט 

קורת ושכר הטרחה בפועל של הפרקליט האחר,  יהב  שיאושר על ידי ועדת

מינה נושא המשרה פרקליט אחר,    הפרש זה.  בגיןללא שיהיה זכאי לשיפוי  

והפרקליט נושא המשרה  תוך    ידווחו  ויפעלו  לחברה,  שוטף  באופן  האחר 

 צרכיה.  התייעצות עמה, והכל תוך שמירה על

נושא המשרה יחתום על כל כתב הרשאה שיסמיך את החברה, כמו גם את   .2.4

  "(, לטפל בשמו כתב הרשאההדין שתמנה החברה לצורך כך )להלן: "  עורך

ההליך ולייצג אותו בכל הקשור בהגנה זו, כל זאת לבקשתה    בהגנה בפני

החברה  של  עורך    הראשונה  ו/או  החברה  ההרשאה,  לכתב  בכפוף  בכתב. 

כך לצורך  החברה  שתמנה  לפי    הדין  ההליך  במסגרת  לפעול  רשאים  יהיו 

ההליך את  ולהביא  הבלעדי  דעתם  דיווח    שיקול  תוך  אך  סיום,  לידי 

נושוהת עם  תבחר ייעצות  שהחברה  במקרה  המשרה.  בעניין    א  להתפשר 

לחיוב בקשר  בוררות  של  בדרך  במחלוקת  להכריע  או  כספי  כספי,    חיוב 

יוסר במלואו. היה וההליך   ובלבד שההליך  כן  היא תהיה רשאית לעשות 

עריכת    לא לצורך  ובכתב,  מראש  המשרה,  נושא  הסכמת  תידרש  יוסר, 

 ליך לבוררות.העברת ההכרעה בה הפשרה או

נושא המשרה ישתף פעולה עם החברה, כמו גם עם עורך הדין האמור, בכל   .2.5

סביר שיידרש ממנו על ידי מי מהם במסגרת טיפולם בהליך, לרבות    אופן 

על נושא    חתימה  הוצאות  כל  לכיסוי  תדאג  שהחברה  ובלבד  מסמכים, 

למן או  כרוכות בכך באופן שנושא המשרה לא יידרש לש  המשרה שתהיינה 

 בעצמו. לממנן  

 

סעיף   .2.6 פי  על  המשרה  נושא  על  להגנה  פרקליט  העמידה  והחברה    2.3היה 

לא ששולמו    לעיל,  במקרה  משפטיות.  הוצאות  המשרה  לנושא  ישולמו 

המשרה בסעיף    לנושא  כמפורט  משפטיות  אלו    2.2הוצאות  יקוזזו  לעיל, 

 פי כתב התחייבות זה.  -על  מסכום השיפוי המגיע לו

ל לא יחול אם הורשע נושא המשרה בעבירה פלילית  בסעיף זה לעי  האמור



 

המשרה    הדורשת נושא  יעביר  כאמור,  במקרה  פלילית.  מחשבה  הוכחת 

( יום מיום  60ששולמו לו בפועל לא יאוחר משישים )  לחברה את ההוצאות

 שהורשע כאמור. 

 

 תוקף ההתחייבות  .3

, לרבות  שיפוי זה להלןההתחייבות לשיפוי כפופה לתנאים הקבועים בכתב   .3.1

השיפוי המירבי למקרה, הטיפול בהליכים משפטיים, שיתוף פעולה    סכום

 השיפוי, השבת סכומים ששולמו בעודף וכיו"ב. מצד מקבל

משרה   .3.2 כנושא  המשרה  נושא  לתפקוד  מתייחסת  לשיפוי  ההתחייבות 

תהיה תקפה ללא הגבלת זמן הן ביחס להליכים שינקטו נגדו    בחברה והיא

כהונת  כדי  מועד    ותוך  לאחר  כנגדו  שינקטו  להליכים  ביחס  והן  בחברה 

שהם ובלבד  הכהונה,  נושא    סיום  ידי  על  שנעשו  לפעולות  מתייחסים 

כיהן כנושא משרה בחברה ובתוקף    המשרה בתום לב במהלך התקופה בה 

 או עקב היותו נושא משרה בחברה. 

מ .3.3 לרבות  החברה,  של  מחדש  ארגון  או  מבנה  מכלשינוי  לגרוע  ליות  בלי 

לעיל, בנות,    האמור  חברות  הקמת  החברה,  בהון  שינוי  פיצול,  מיזוג, 

פעילות, לא יהיה בהם כדי לגרוע מהתחייבויות    פירוקן, מכירתן, העברת 

 החברה על פי התחייבות לשיפוי זו. 

יורשיו   .3.4 המשרה,  נושא  של  עזבונו  לזכות  גם  תעמוד  לשיפוי  ההתחייבות 

 . שלו על פי דיןאחרים  וחליפים

בגין   .3.5 או  הוצאה  או  חבות  כל  בגין  המשרה  נושא  את  תשפה  לא  החברה 

פשרה  בהסכמת    הסכם  התקיימו  או  נעשו  אשר  בוררות,  כל  בעקבות  או 

הסכמת החברה בכתב ומראש. החברה לא תימנע    נושא המשרה, אך ללא

 סבירים. הסכמתה אלא מטעמים

ם כלשהם במסגרת  בעבורו סכומי  במקרה שהחברה תשלם לדירקטור או .3.6

השיפוי, ולאחר מכן יתברר כי נושא המשרה אינו זכאי לשיפוי כאמור   כתב

בגין אותם סכומים ששולמו, ייחשבו סכומים אלו ששולמו    מאת החברה

שניתנה למדד    כהלוואה  צמודה  תהיה  אשר  החברה,  ידי  על  לדירקטור 

נושא ועל  לצרכן,  כ   המחירים  את  להשיב  יהיה  אל המשרה  הלוואה  ו  ספי 

 החברה.  לחברה, על פי דרישה בכתב מאת

 

לשיפוי,   .3.7 ההתחייבות  מכח  כלשהו  סכום  המשרה  לנושא  החברה  שילמה 

בוטל החיוב שבגינו שולם הסכום או שסכומו פחת מכל סיבה    ולאחר מכן

המשרה לחברה את מלוא זכויותיו להשבה של הסכום    שהיא, ימחה נושא

ויעש כל הנחוץ   ה מאת התובע בהליך  זו תהיה תקפה,    את  כדי שהמחאה 

כן  ומעשה  לממשה,  תוכל  שהזכות    והחברה  הסכום  מהחזרת  פטור  יהיה 



 

חייב יהיה  כן,  עשה  לא  הומחתה.  את    להשבתו  להחזיר  המשרה  נושא 

וריבית בשיעורים    הסכום, או את חלקו, לפי הענין, בצרוף הפרשי הצמדה

 התובע.  ולתקופה שלפיהם הוא זכאי להחזר הסכום מן

שיפוי   .3.8 כל  על  לוותר  או  לגרוע  לבטל,  כדי  לשיפוי  בהתחייבות החברה  אין 

שנושא המשרה יהיה זכאי לו מכל מקור אחר על פי הוראות כל דין    אחר

 חיקוק.  ו/או על פי

למנוע ממנה  .3.9 כדי להגביל את החברה או    אין בהתחייבות החברה לשיפוי 

או    ליתן נוסף  שיפוי  המשרה  בהתאם  לנושא  של  מיוחד,  היסוד  למסמכי 

לפגוע    החברה או  לגרוע  בכך  יהא  שלא  ובלבד  דין,  כל  ולהוראות 

נשוא השיפוי  לא   בהתחייבות  המשרה  נושא  כי  נוסף  ובתנאי  זה  הסכם 

בגין החברה,  מן  לשיפוי  זכאי  מ    יהיה  יותר  של  אירוע,    -100%אותו 

 מהוצאותיו או נזקו. 

 

 שונות .4

לשיפוי   .4.1 התחייבות  הכתב  את  ממצה  על  זה,  החלים  וההוראות  תנאים 

הת  התחייבות כתב  המשרה.  נושא  של  מראש  לשיפוי  זה החברה    חייבות 

הסכמה, כל  על  על  גובר  נעשו,  אם  שנעשו,  והבנה  הסכם  ידי    -הצהרה, 

 בטרם נחתם כתב התחייבות לשיפוי זה.  החברה, בין בעל פה ובין בכתב,

תי .4.2 זה  התחייבות  לכתב  בהתאם  ותהודעות  בכתב  כאילו  מסרנה  חשבנה 

על אם  -נתקבלו  ימים  שלושה  בתום  או  ביד  מסירתן  במועד  הנמען  ידי 

 הכתובות המפורטות בכתב התחייבות זה.  נשלחו בדואר רשום לפי

 במקרה של שינוי הדין, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור שינוי חוק  .4.3

שיפוי  ו/או על כתב    החברות, החל על שיפוי נושאי משרה /או דירקטורים

לשיפוי    זה באופן  צורה שהיא את ההתחייבות  יגבילו בכל  ו/או  שיצמצם 

פי כתב על  זה להיות בתוקף באופן    הניתנת  זה, ימשיך כתב שיפוי  שיפוי 

 להוראות הדין.  המרבי האפשרי בכפוף

התחייבויות החברה על פי כתב שיפוי זה יפורשו בהרחבה ובאופן המיועד   .4.4

על    לקיימן, המותר  של  ככל  במקרה  נועדו.  שלה  התכלית  לשם  דין,  פי 

הוראה  בין  ניתן    סתירה  שלא  דין  הוראת  לבין  זה  שיפוי  בכתב  כלשהי 

לשנותה או אך    להתנות עליה,  הדין האמור,  הוראת  להוסיף עליה, תגבר 

מתוקפן של שאר ההוראות בכתב שיפוי    לא יהיה בכך כדי לפגוע או לגרוע

 זה.

 

 

 על החתום: ולראיה באנו
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