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 תוכן עניינים 

 
 תיאור עסקי החברה   חלק א':

 

הסברי הדירקטוריון למצב ענייני החברה ליום    חלק ב':
 2021בדצמבר  31    

 

 2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום    חלק ג':

 

 פרטים נוספים על החברה    חלק ד':

 

 הצהרות מנהלים   חלק ה': 

 

 

זה בתקנה  החברה  למועד הדוח   )דוחות תקופתיים  5הינה "תאגיד קטן", כמשמעות מונח  ערך  ניירות  ג לתקנות 

, את כל 2020, החל מהדוח השנתי לשנת  אימץ  "(, ודירקטוריון החברהתקנות הדוחות)"  1970-ומיידיים(, התש"ל 

טול החובה לפרסם  ( בי1ד)ב( לתקנות הדוחות, ככל שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה: )5ההקלות המנויות בתקנה  

( העלאת סף המהותיות בקשר עם  2דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )

( העלאת 3לעניין מבחן ההון העצמי המינימלי; )  10%-לעניין המבחן המאזני והתוצאתי ו  20%-צירוף הערכות שווי ל

( דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד  4; )40%-ביניים ל  סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות

 קטן פטור )מתכונת דיווח חצי שנתית(.
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 כללי  - תיאור עסקי החברה 

 החברהתיאור ההתפתחות הכללית של עסקי  -חלק ראשון 

 עסקיה  והתפתחות החברה פעילות תיאור .1

 .  2015ביוני  3הוקמה כחברה פרטית מוגבלת במניות והתאגדה ונרשמה בישראל ביום החברה  .1.1

של ניירות   (IPOהליך הנפקה ורישום למסחר לראשונה )   החברה  השלימה  ,2021בתחילת חודש מרס   .1.2
והחברה    1"(הבורסהאביב בע"מ )"-בבורסה לניירות ערך בתל  (1)מניות ואופציות סדרה    הערך שלה 

 "(החברות  חוק)"  1999-"והתשנ,  החברות  בחוק  המונח  כמשמעות  ציבורית  לחברה  הפכה
לציבור  )" כ  "(.(IPO)ההנפקה הראשונה  של  לסך  ברוטו, הסתכמה  - תמורת ההנפקה המיידית, 

 . אלפי ש"ח  24,001

 למועד הדוח ולמועד פרסומו, החברה הינה ללא גרעין שליטה. נכון   .1.3

   , החברה עוסקת בתחום פעילות אחד כהגדרתו להלן.הדוח ולמועד פרסומונכון למועד  .1.4

   שלא במהלך העסקים הרגילשינויים מבניים; רכישות ומכירות מהותיות  .1.5

שנת   הבת  החברה  השלימה,  2021במהלך  חברת  הקמת  הליך  בתאיל  את  ואשר    2, נדהמאוגדת 

   .באמצעותה מבצעת ו/או צפויה לבצע עיקר פעילות הייצור והפעילות המסחרית

 חברה של ה  פעילותה םתחו .2

פועלת בתחום תחליפי החלבון  טק(  -)פוד  עוסקת במו"פ   נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו, החברה .2.1
(Alternative Protein"( מחרקים )ומצויה בהליך  תחום הפעילות )"  הדרגתי של מעבר משלב המו"פ

שיטות   פעילותה  שנות  לאורך  החברה  פיתחה  שלה,  המו"פ  פעילות  במסגרת  המסחרי.  לשלב 
הפירות זבוב  מזחלי  המופק  תחליפי  חלבון  של  והפקה  לייצור  ייחודיים  החלבון )"  ותהליכים 

ו/או "התחליפי וזאת  ("תחליפי החלבון"  לכך,  מטרה  ב, אשר החברה מגדלת בתנאים הנדרשים 

מוצרי  )" להלן( 7.1.8כמפורט בסעיף המבוססים על החלבון התחליפי )  שבפיתוח מוצריה לשלב את 
לבני אדם וכן במוצרים    דגים, חיות מחמד, מזון  להזנת  במוצרי מזון המיועדים  "(החלבון התחליפי

ובשים לב לגורמי הסיכון    דוח זהב  כמפורט  והכול  קההקוסמטי  לרבות מוצרים מתעשיית  נוספים,

 . לןלה  33בסעיף המפורטים 

החברה  ה והנחות  הערכות  להלן  ותהאמורתחזיות,  זה  לרבות  בדוח  לשלב  ,  כניסתה  עם  בקשר 
המסחרי ולייצור החלבון התחליפי והמוצרים אשר אותם מפיקה החברה ממנו, וכן ביחס ליכולתה  

ו/או משווקיםספקים  עם    להתקשר יתחייבו לשלב   ולקוחות  מוצרי החברה שבפיתוח  את    אשר 
, הינן )המבוססים על החלבון התחליפי כאמור( כרכיב מהותי במוצריהם הנמכרים ברחבי העולם

בדבר   החברה  הערכות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה  מידע  בבחינת 
ועתידיים   קיימים  ואירועים  התרחשותםהתפתחויות  מועד  ואינו  ,  אשר  ודאי  אינו  בכלל,  אם 

בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן  
מהותית  שונה   שונה  החברה,  ואף  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי 

  .זה להלן  לפרק 33ף בסעיוביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

 

2021-, מס' אסמכתאות:  2021במרס    4-ו  2021בפברואר    28שפורסמו בימים  התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה כפי    1
 )בהתאמה(.  2021-01-026151-, ו01-023580

2  Limited .,flying Spark (Thailand) Co  "(הבת  החברה.)"   של )בדרך    הבת   בחברה  החברה  השקיעה   הדוח   תקופת  במהלך  
 .  לדוח הדירקטוריון 7.7כמפורט בסעיף וכן העמידה הלוואות בין חברתיות (  הון  העמדת
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   השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

בסעיף   .3.1 )לעיל,    1.2כמפורט  לציבור  הראשונה  ההנפקה  הליך  את  החברה  אשר IPOהשלימה   )
 "(. ההנפקה תמורת)" אלפי ש"ח )ברוטו( 24,001במסגרתו גייסה סך כולל של 

טאי יוניון גרופ  פרטית עם חברת    הסכם השקעהב   התקשרה החברה  2021במהלך חודש פברואר   .3.2
)  פי.סי.אל  המלאה  בבעלותה  בת  חברת  )"100%)באמצעות  אשר  יוניון  טאי((  ציבורית  חברה   ,)"

  1,280-כ  של  סך  בחברה  תשקיע טאי יוניון  ניירות הערך שלה נסחרים בבורסת בנגקוק, אשר לפיו
  52,373- מניות רגילות ו  52,373החברה    הקצתה  , . בתמורה לכך(ארה"ב  אלפי דולר  400אלפי ש"ח )

אופציה למסחר    כתבי  רשומים  החברה  52,373לרכישת  שאינם  של  רגילות   "( Warrants)"  מניות 
לפירוט אודות תנאי    .(כל אחת  "חש  37.59הניתנות למימוש במחיר של  ו  ללא תמורהאשר הוקצו  )

ליום    הכספיים של החברה לדוחות  (ט)1ביאור  בראה כמפורט    –ההסכם ההשקעה הפרטית האמור  
   .("2021בדצמבר    31"הדוחות הכספיים ליום  או    "2021לשנת    התקופתי  הדוח)"   2021בדצמבר    31

פרטים אודות מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה העדכנית של החברה, ראה דוח מיידי מיום  ל

כון למועד פרסום הדוח, בעלי העניין בחברה הינם  נ  . (2022-01-026695  )אסמכתא מס':  2022  מרס ב  6
–  "( בע"מ  גרופ  שטראוס  גרוניך;  ערן  גרופמר  וחברת  שטראוס  יוניון"(    האחזקות  מצבת)"   טאי 

 "(.  העדכנית

דצמבר   .3.3 חודש  בחברה  2021במהלך  ש, אישרו האורגנים המוסמכים  לא  ל  הקצאה  אופציה  כתבי 
באופן שבו כל כתב אופציה יהיה    ו"ר הדירקטוריון,, לרבות מנכ"ל החברה ויניצעים  17-סחירים ל

, אשר הקצאתן הושלמה לאחר  . האופציות האמורותניתן למימוש למניה רגילה אחת של החברה
ומזכויות ההצבעה    מההון המונפק והנפרע של החברה  9%-כ  שיעור מצטבר שלמהוות    מועד המאזן,

ראה    –לפירוט אודות מצבת האחזקות העדכנית של נושאי המשרה ובעלי עניין    3.(בדילול מלא)  בה
 כמפורט בדוח מצבת האחזקות העדכנית. 

הדוח .3.4 למועד  פרסומו  נכון  מניות  ולמועד  בעלי  בין  הסכמים  קיימים  לא  החברה,  ידיעת  למיטב   ,
 ה. בחברה לא קיים בעל שליטו קיימים ביחס לאחזקותיהם בחברה

 חלוקת דיבידנדים .4

אין  ,  הדוחנכון למועד  על חלוקת דיבידנדים.    הלא הכריז  ו/אוה  החברה לא חילק  ,ועד הקמתהממ .4.1

  .בחברה יתרת רווחים לחלוקה

 לחברה אין מדיניות חלוקת דיבידנדים.  –  מדיניות חלוקת דיבידנדים .4.2

אין לחברה הסכמים אשר במסגרתם נקבעו מגבלות  ,  הדוחלמועד    נכון  –   מגבלות על חלוקת דיבידנד .4.3

  כלשהן על חלוקת דיבידנד.

 

ראה    3 נוספים  מיום  לפרטים  פרטית  הצעה  מיום  2120בדצמבר    15דוח  לו  המשלים  הדיווח  על  )מס'    2022בפברואר    10, 
ותוצאותיה  2021-01--014913ו  2021-01-180186אסמכתאות: הכללית  האסיפה  זימון  בדבר  הדיווחים  וכן  בהתאמה(,   ,

-2021:מס' אסכתאות )   2022בינואר    25-, ו2021בדצמבר    19  צאות למנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון מהימיםבקשר עם אישור ההק 
 (. , בהתאמה2021-01-010644 -ו 01-111427
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   חברהההפעילות של תחומי בי מידע כספי לג .5

 : )באלפי ש"ח( מאוחדים של החברההכספיים  הדוחות המתוך    2021-ו  2020, 2019בשנים  חברהאודות תחום הפעילות של הלהלן מידע כספי 

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 2019 2020 2021 

 12 7 - הכנסות 

 3,835 1,625 1,274 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 (76)   (18)  ( 220) הרשות החדשנות השתתפות 

 3,666 604 371 הוצאות תפעוליות 

 - - - הכנסות אחרות 

 7,413 2,204 1,425 הפסד מפעילות 

 890 181 138 הוצאות מימון, נטו 

 8,303 2,385 1,563 הפסד כולל לתקופה 

 24,498 1,037 1,477 נכסים  סך

ודוח  יה הכספיים של החברה ואודות התפתחויות שחלו בנתונים לתקופות האמורות, ראה דוחות  חברהלפרטים נוספים אודות תוצאותיה הכספיות של ה

 . זהלדוח המצורפים   הדירקטוריון

 פרק ב': מידע אחר
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 החברה  פעילות על  חיצוניים יםרמ גו והשפעת כללית סביבה .6

בסביבה המקרו כלכלית של החברה, אשר למיטב  להלן פרטים עיקריים אודות אירועים והתפתחויות  
ידיעת החברה והערכתה יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או על  

 . התפתחות החברה או בתחום הפעילות שלה וההשלכות בגינם

חיים    אבן .6.1 ובעלי  אדם  בני  של  בתזונה  מרכזית  יכולים    הינהבניין  אינם  הם  בלעדיו  אשר  חלבון, 
 להתקיים.  

 כאשר   4,אדם  בנימיליארד    8-מונה אוכלוסיית העולם כ  ,דוחהד  וענכון למלמיטב ידיעת החברה,   .6.2
  לבדם  הברית ארצות אזרחי ,לדוגמה כך. שוק המזון העולמי נחשב לתעשייה הגדולה ביותר בעולם

דולר    1.7-כ  במרכולים  2019  שנתב  אויהוצ בקירוב    10%-כ המהווה    סכום  , מזון  עלטריליון 
עשור יתווספו  כפי נתוני האו"ם, הצפי הוא שבתוך  -על  5מההכנסה הפנויה של אזרחי ארצות הברית. 

  מנת  על  6.מיליארד בני אדם  10-כתמנה אוכלוסיית העולם    2050-מיליארד בני אדם נוספים, ובכ
החלבון    משמעותי  באופן  להגדיל  נדרש  ,אדם  בני  ארדימיל   2-כ  לעוד  חלבון  לספק כמות  את 

  צריכת לראות כי    ניתןהודו, סין וכו'    כגון  מתפתחות  במדינות,  בנוסף.  מקורותיו  כלל  על,  המיוצרת
  2030  לשנת   עד "ג ק  37-כל שנה  במשך  לאדם  החי   מן   חלבון "ג  ק  25-כמלגדול   צפויה החלבון מן החי  

   7. הןאזרחי של חייהםבאיכות  השיפורומ  אלו  מדינות של התפתחותן מ צאהוכת בעיקר וזאת

החלבון   .6.3 כמויות  את  לספק  מנת  הקרובות על  בשנים  תידרשנה  ואשר  ה  ילאוכלוסי   8הנדרשות, 
יש למצוא מקורות  (  לעיל  6.2טחון תזונתי )כמפורט בסעיף  יולאפשר בהגלובלית הצומחת כאמור,  

איננו כזה אשר  הם אינם מזהמים ותהליך הפקתם    ,קיימא, קרי-אשר הינם ברי  חליפיים  חלבון
רבים ואדמה  מים  במשאבי  שימוש  כמות  ,  מחד  דורש  )מייצרים  לסביבה  ידידותיים  ומאידך, 

 ת(, בריאים ומזינים. ימינימלית של פסולת נלוו

טק העוסקת בהטמעת תהליכים טכנולוגיים בתעשיית  - על רקע האמור לעיל, התפתחה תעשיית פוד .6.4
  .מחרקיםחלבון , ובפרט הפקת המפורטות לעילהמזון למטרות 

הפקת חלבון    מאפשרת  גם בעולם המערבי,  בשנים האחרונות   בחנת לעומקהנמשמעותית זו,    לופהח .6.5
 . חרקיםמ

לפרסומי .6.6 )   בהתאם  האו"ם  של  והחקלאות  המזון  האו"ם)"  (FAOארגון  אכילים    "(,דוח  חרקים 
.  יםיומינראל וויטמינים    עשירות  מכילים ריכוז גבוה של חלבונים, חומצות אמינו, חומצות שומן

  , שצרצרים, חגבים וחיפושיות מכיליםשל מדענים מסין ומבריטניה הצביע על כך    9מחקר משותף 
יותר ברזל    , ואילו בתולעי בפאלו יששל בשר בקר  נתח סינטהיותר סידן, אבץ ומגנזיום מ   ,פר קילו

   .מנתחי בשר אדום

   :לתחום הסביבתי יםנוגע בדו"ח האו"ם בהקשר לכך,  יםהמאוזכר  ים נוספיםמשמעותי  נותיתרו .6.7

נכון    .(להלן  )א(.97.1כמפורט בסעיף    אהר  נוסף)לפירוט    חרקים ידידותי לסביבהגידול   .6.7.1
גידול תבואה  מרעה ולמהקרקעות החקלאיות בעולם, משמשות ל  70%מעל  ,  דוחהלמועד  

 

על  4 שפורסם  מאמר  מתוך  לקוחים  בשנת  -הנתונים  ופורסם  ייל  אוניברסיטת    -  2020ידי 
https://yaleglobal.yale.edu/content/world-population-2020-overview  

ב  5 שפורסם  מאמר  מתוך  מרקר  -הנתונים  https://www.themarker.com/markets/.premium-  -דה 
1.9350601?lts=1607585828353  

כליים וחברתיים של האו"ם בשנת  ידי המחלקה לעניינים כל-נכון למועד הדוח, הנתונים מבוססים על מחקר שפורסם על  6
2019- https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html 

  http://www.fao.org/3/y4252e/y4252e07.htm#Ch5 - נתונים מתוך האתר של ארגון הבריאות העולמי   7
 - http://www.fao.org/3/y4252e/y4252e07.htm#Ch5 - העולמי נתונים מתוך האתר של ארגון הבריאות   8
ב  9 שפורסם  המחקר  מתוך  בשנת    journal of agricultural and food chemistry-נתונים    -  2016ופורסם 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.6b03286   

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jafc.6b03286
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מתוך נפח גזי החממה, אשר הינו   15%-חיות משק אחראיות לשחרור של כ  10חיים. לבעלי  

הגורמים לפגיעה בשכבת האוזון ולתופעת ההתחממות הגלובלית, גורמים לפליטה אחד 
כן, היקף -כמו 11רחבת היקף של גז אמוניה רעיל ומחריפים את משבר האקלים העולמי. 

בעלי חיים נוספים המיועדים ולגידולם של  שטחי הגידול והמרעה הנדרשים לגידול בקר
ובפרט, של ם  משטחי הגידול הנדרשים לגידול חרקיעשרות מונים    לשמש כמזון, גדול
   להלן(. )א(7.1.9)כמפורט בסעיף  זחלי זבוב הפירות

ו  .6.7.2 ניתנים לגידול בסביבה סגורה, מבוקרת ובאופן  )מגדלי  וזחלי זבוב הפירות  רטיקאלי 
מאלי של מרחב הגידול וחוסך שטח רב. לשם ימגשים לגובה( מה שמאפשר ניצול אופט 

כמות זחלי    ,החברה  הערכות פי  - על,  יה של החברה תאפשר לה לגדלהשוואה, הטכנולוג
של   ממוצע  למשקל  ערך  שוות  פירות  קרי פרהזבובי  זבוב    300-400-כ  ,  זחלי  של  ק"ג 

 מטר מרובע כל חודש. כ  בשטח של ,הפירות

חרקים .6.7.3 של  יחסית  הגבוהה  ההמרה  לדוגמה,.  יעילות  העופות    כך  את  לפטם  מנת  על 
 6.4ם )של עלייה במשקל  ק"גכל  ק"ג של מזון עבור    3.3נדרשים    ,גופםולהגדיל את מסת  

פחות  זבוב הפירות, נדרשים  זחלי  אצל  לעומת זאת,    12.(ק"ג אצל בקר  25-ק"ג אצל חזיר, ו
. בנוסף, אצל זחלי זבוב הפירות אחד של עלייה במשקל גופם  ק"גשל מזון על כל    ק"ג  2-מ

 50%-40%-וניתנת לעיבוד לחלבון לעומת שיעור של כממסת גופם הינה אכילה    100%
ממסת גופם של בעלי החיים המסורתיים הנזכרים לעיל )כאשר יתר מסת גופם מורכבת 

   .מעור, עצמות, נוצות וכו'(

לעיל, .6.7.4 כמפורט  המזון  תעשיית  עם  בקשר  הגלובליים  והשינויים  והגברת   ההתפתחויות 
המודעות העולמית להגנה על הסביבה ושימורה, מביאים לכדי מסקנה כי מאכל חרקים 

התחליפי   החלבון  והפקת  בפרט,  בכלל,  הפירות  משמעותי  עשויים  מזבוב  חלק  להוות 
עם  מ בעשורים הבאים. ומשבר האקלים    העולמיתהמזון  אספקת  בעיית  ההתמודדות 

מדרבנת את העולם  ,ו מהחקלאות הקיימתחשיבות הנושא וההבנה שהפתרונות לא יגיע
למען פיתוחה של חקלאות חרקים שתאפשר להזין את חיות המשק ואת בני האדם   לפעול

 יעד  על  סין  של הכרזתה עם  המזון תעשיית  קיבלה  זה בכיוון משמעותית  דחיפה גם יחד. 

  50%-צריכת הבשר ב  תהפחת  של  יעד  עלוכן    13, 2060  עד  שלה  הפחמן  פליטות  איזון  של
  14. 2023 שנת עד

 

 

 

 

 

 

 

 

בשנת  ה  10 פורסמו  מתוך    2018נתונים  לקוחים  worlds-shows-https://www.onegreenplanet.org/news/chart-  -והם 
land-used 

 / http://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode -מתוך  נתונים  11
 production-https://ourworldindata.org/meat -נתונים מתוך   12
https://www.theguardian.com/environment/2020/sep/27/china-  -   2020בשנת    שפורסם  הגארדיאן   של   מאמר  מתוך   13

carbon-pledge-put-energy-system-reverse-wind-
solar#:~:text=China's%20President%20Xi%20Jinping%20stunned,to%20virtually%20zero%20by%202060 . 

"  נתון   14 מגזין  trends/china-and-https://vegconomist.com/market-  -2020  בשנת   שפורסם"  Vegconomistמתוך 
government-to-reduce-meat-consumption-by-50-vegan-market-to-pass-12bn-by-2023 / 

https://vegconomist.com/market-and-trends/china-government-to-reduce-meat-consumption-by-50-vegan-market-to-pass-12bn-by-2023
https://vegconomist.com/market-and-trends/china-government-to-reduce-meat-consumption-by-50-vegan-market-to-pass-12bn-by-2023
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   .תחום פעילותהלגבי החברה זה תיאור עסקי בחלק להלן יובא 

  פעילותה תחום .7

 מידע כללי על תחום הפעילות

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  .7.1

.  בתחום הפעילות  פיתוחב במחקר ו  מאז הקמתה   כחלק מהתפתחות עסקיה, עסקה החברה .7.1.1
במהלך השנים העניקה רשות החדשנות לחברה מענקים והחברה החלה לפעול כחברת חממה  

    15  טכנולוגית.

ידה,  -להערכת החברה, הידע המצוי ברשותה, בשילוב האמצעים הטכנולוגיים המפותחים על .7.1.2
גידולו לצורך הפקת   ודרכי  זבוב הפירות  ניצול אופטימאלי של מחזור חייו של  יאפשרו לה 

  7.1.9סעיף  חלבון תחליפי )לפירוט בקשר עם שיטות ותהליכי הפקת החלבון התחליפי, ראה  
 להלן(. 

שילוב שיטות הגידול והטכנולוגיה שפיתחה החברה, עשויים לאפשר לחברה  מפעל הייצור, ב .7.1.3
לגדל את מקור החלבון התחליפי ביעילות ובהיקפים מסחריים ובגידול רציף המאפשר זריעה  

מחזורי גידול של מקור לחלבון המסורתי    8עד    1ימים בשנה, לעומת    365  -ואיסוף מדי יום  
 המופק מן החי ומן הצומח.   

וגודל השוק העולמי    לפירוט .7.1.4 ראה    –אודות התמורות שחלו בתחום, לרבות, ההשקעות בו 
 להלן.  12.6 ףכמפורט בסעי

את הקמתה של    החברה  השלימהבמהלך תקופת הדוח,    -   התפתחות הקמת המפעל הראשון .7.1.5
ייעודי )מתפרס    ומבנה  שטח  לשכירת  בהסכם,  הבאמצעות  התקשרהו ,בתאילנד  החברה הבת

כ פני  מת  7,000-על  אשר  כמ"ר  של  שטח  החברה  תנצל  פועלת    16מ"ר(   3,500-וכו  היא  בו 

הקמת   את  זה  בתאילנד  הראשון  הייצור  מפעללהשלים  ובכלל  הבינוי    –,  עבודות  את 
מיכון ייעודי    החברה  כמו כן, רכשה  17. "(מפעל הייצור" או "המפעל)"  וההתאמה הנדרשות

המתיר    (הרשויות הרלוונטיות בתאילנדמ)רישיון  וקיבלה    18, לצורך הקמת קו הייצור הראשון
 19.להתחיל לייצר במפעל את מוצרי החלבון התחליפי שבפיתוח ומוצר השמן

ותחילת    , להערכת החברה,נכון לפרסום הדוח .7.1.6 השלמת קבלת כלל המיכון הייעודי במפעל 
צפוי   תראשוניה  )המסחרית(  הייצורפעילות   החציון    יםבמפעל  במהלך  )בהדרגה(  להתחיל 

 .  2022לשנת השני 

החברה  של  העסקית  האסטרטגיה  עם  בקשר  הקרובה  לפירוט  לשנה  הפעילות  תוך    ,וצפי 
   להלן.  31ף  סעיב  במפורט ראה –המשך התקדמותה לקראת השלמת המעבר לשלב המסחרי 

המסחרי " .7.1.7 )  –"  השלב  לציבור  הראשונה  ההנפקה  השלמת  חודש IPOלאחר  במהלך  מרס   ( 
השלמת  2021 התנאים  ,  של  לקיומם  בכפוף  הינה  המסחרי  לשלב  החברה  של  כניסתה 

  ( לעיל  7.1.5הקמת מפעל הייצור בתאילנד )כמפורט בסעיף  [  א]  :המפורטים להלן )במצטבר(

מסחריים בהיקפים  לייצר  לה  לאפשר  עשוי  אשר  רגולטוריים [  ב];  באופן  אישורים    קבלת 

 

 בהתאם להוראות מנכ"ל משרד התעשייה והמסחר.   15
 (. 067789-01-2021)מס' אסמכתא:  2022במאי  2כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום   16
 לחברה(.   )צד ג' שאינו קשור Dutco Construction Co., Ltdחברת    17
   (.035071-01-2021)מס' אסמכתא:  2021ביוני  3מיום ראה כמפורט בדיווח המיידי של החברה   –לפרטים נוספים     18
חודשים ממועד ממתן הרישיון כאמור. לפרטים נוספים אודות ההתקשרויות והאישור העקרוני    5זאת בתוך תקופה של    19

אסמכתאות:  מס'  )  2021בדצמבר    2-באוקטובר ו  27,  2021במאי    2לעיל ראה כמפורט בדוחות המיידיים של החברה מהימים  
 , בהתאמה(. 2021-01-105808-ו 2021-01-091848; 2021-01-075360

 ה חברפרק ג': תיאור עסקי ה
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)כמפורט    נדרשים פרק זה ל  17.2.2בסעיף  למכירתם ושיווקם של מוצרי החלבון התחליפי 

[ יצירת מערך התקשרויות מסחריות עם יצרני מזון אשר ישלבו את מוצרי החלבון  ג]-; ו(להלן
 ., וכן התקשרויות בהסכמי הפצההתחליפי שבפיתוח במוצרי המזון הנמכרים לצרכני הקצה

"(, כוללים הפניית  הדוחות הכספיים)"  2021בדצמבר    31ום  דוחותיה הכספיים של החברה לי 
באשר  משמעותיים  ספקות  של  קיומם  בדבר  המבקרים  החשבון  רואי  של  הלב  תשומת 

נוספים   לפרטים  חי".  כ"עסק  להתקיים  להמשיך  החברה  של  ביאור    –ליכולתה   )ז(1ראה 
   .לדוחות הכספיים כאמור

החברה  ה והנחות  לרבות זה  7.1בסעיף    ותהאמורתחזיות, הערכות  אחד    ,  בכל  עמידת החברה 
הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו    משלבי המעבר לשלב המסחרי והצפי בקשר עם כך,

בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים  
חברה. הערכות אלו עשויות אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של ה ם,אשר מועד התרחשות

שונה   באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  מהותית  שלא  שונה  שהוערך, ואף  מכפי 
כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון 

  .זה להלן לפרק 33ף בסעיהנזכרים 

   :להלן כמפורט, שבפיתוח העיקריים החברה   מוצריבסיס להחלבון התחליפי משמש  .7.1.8

 (;Foodאבקת חלבון המיועדת למאכל אדם ) .א

  ;(Pet Foodאבקת חלבון המיועדת להזנת חיות מחמד ) .ב

   ;(Feed)  )לרבות דגים( אבקת חלבון המיועדת למאכל בעלי חיים .ג

 "(שבפיתוח אבקות החלבון" –)להלן וביחד 

  (, By Productהחברה, כמוצר נלווה )פיקה  כחלק מתהליך הפקת החלבון, מ בנוסף,   .ד

 ."(השמן)" (Omega 7) 7אומגה  הכולל  שמן

וביחד  ) התחליפי   או/ו"  שבפיתוח  החברה  מוצרי"  -להלן  החלבון    "מוצרי 

 ."(שבפיתוח

 ן.  להל   8סעיף   ראה ,שבפיתוח לפרטים נוספים בקשר עם מוצרי החברה

   :השימוש בחלבון התחליפי יתרונות .7.1.9

 הסביבה איכות שמירה על  .א

)כגון  ה  תעשיית החי  מן  בשנים    מצויה  (הבשרתעשיית  מזון  גוברת  ביקורת  תחת 
הנזקים היקף  בשל  על  הסביבתיים האחרונות  נגרמים  אתי ידה-אשר  בעיות    ת ו, 

והייצור,   הגידול  להליך  על  והשפעותהנלוות  הנגרמות  במישרין  - שליליות  ידה, 
 20. האדם ובעקיפין, לבריאות

עם  ,  אלה  השפעות הגובר  הביקושיחד  החי  העולמי  מן  חלבון  )כמפורט    למוצרי 
  לבונים ח ה  והפקת   ייצורשיטות    פורבשי אקוטי  מצביעים על צורך    , (לעיל  6.2בסעיף 

בתחליפים   אשרחדשנייםושימוש  באופן  האוויר   מחד,  ,  זיהום  את    ואת   יפחית 

, ומאידך יספק  לרבות כמויות הפסולת הנלוות לתהליך הייצור,  תה הסביבתיעהפגי 
   .את הדרישה למוצרי חלבון

והטכנ  הידע  ניצול  החברה,  בידיה  להערכת  המצויים  הפעילות,  ולוגיה  בתחום 
לה   להעניק  החלופות -עליתרון  עשויים  בשוק  פני  על  לאפשר  ו ,  הקיימות  שמירה 

 

משנת    20 האו"ם  מטעם  פרסום  ראה  הסביבה,  על  מסורתי  חלבון  גידול  השפעת  אודות    -  2018לפרטים 
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/whats-your-burger-more-you-think 
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האיזון הנדרש לצורך הבטחת ביטחון המזון הגלובלי, תזונה מזינה והפחתת הנטל  

 .  ייצור המזוןב הכרוך הסביבתי 

 : החברה  שביצעה למחקרים בהתאם, לדוגמה,  כך

לצרכי גידול    –  ביחס לשימוש שיש לעשות במים לצורך הליך ייצור החלבון התחליפי
)כ   1של   ליטרים של    64-רה משתמשת בכגרם חלבון(, החב  120-ק"ג זבובי פירות 

 ליטרים של מים.   533.33-ק"ג חלבון מזחלי זבוב הפירות מצריך כ  1מים, כך שייצור  

  364-על מנת להפיק ק"ג של פולי סויה )מכיל כ  –  ביחס לחלבון המופק מן הצומח
בכ להשתמש  יש  חלבון(  מים,   2,145-גרם  של  שייצור    21ליטרים  חלבון    1כך  ק"ג 
 ליטרים של מים;   5,878-מפולי סויה מצריך שימוש בכ

גרם    202-)כק"ג של בשר תרנגולת    1על מנת להפיק    –  ביחס להפקת חלבון מן החי 
ק"ג חלבון מבשר    1כך שהפקת    22ליטרים של מים,   4,300- יש להשתמש בכחלבון(  

ק"ג של בשר    1מים; על מנת להפיק  ליטרים של    21,200- תרנגולות מצריך שימוש בכ

  1כך שהפקת    23ליטרים של מים,   15,400-גרם חלבון( יש להשתמש בכ  200-בקר )כ
 ליטרים של מים.   77,000-ק"ג חלבון מבשר בקר מצריכה שימוש בכ 

מזחלי זבובי הפירות עשויה להפחית, בעקיפין, את    התחליפי  החלבון  הפקתכן,    כמו
בצורה מאסיבית לטובת גידול    ריםאהמבו ם באמזונס  המצויי   העד  ערותבי  עההפגי 
 (. חלופי  חלבון כמקורגם היא )המשמשת  סויה

על מנת    –  24ק"ג של חלבון   1לצורך הפקת    י אדמה/מרעה בכל הקשור לניצול שטח
מאשר    35לייצר ק"ג של חלבון באמצעות פולי סויה נדרש ניצול שטח בשיעור של פי  

הנדרש   ייצור  השטח  לשם  החברה  של  זבובי    1בטכנולוגיה  באמצעות  חלבון  ק"ג 
  300ק"ג חלבון באמצעות תרנגולות; ופי    1פחות שטח מאשר ייצור    110פירות; פי  

לפירוט בקשר עם יתרונותיה   ק"ג חלבון באמצעות בקר.  1פחות שטח מאשר ייצור  
הפעילות בתחום  העיקריות  מתחרותיה  על  החברה  סעיף    , של  זהל  12ראה    פרק 

 . להלן

בנוסף, החברה מנצלת את כלל    –  שימוש במוצרים נלווים והפחתה בייצור פסולת
החלבון   של  וההפקה  העיבוד  הגידול,  לתהליך  הנלווים  והמוצרים  הרכיבים 

שאריות המזון שצרכו הזחלים    ,(. לדוגמהBy Productsהתחליפי לשימושים שונים ) 
 ידי החברה לצורך רכיב להזנה של דגים. -לאורך חייהם, מנוצלים על 

   עלויות כלכליות .ב

ובאופן ספציפי על  )  בתחום הפעילות רווחיות  פוטנציאל העל    גורם מהותי המשפיע 
ה החלבון    הינו   (,החברהשל  רווחיות  פוטנציאל  הפקת  בהליך  הכרוכות  העלויות 

 .  )ביחס להליכים אחרים( זבובי הפירות התחליפי מזחלי 

)בהשוואה    נמוכותאלו להיות  עלויות  , עשויות  הדוחלהערכת החברה, נכון למועד  
בתחו החברה  מתחרי  של  חלבון  הפקת  גידול  מן  ,  הפעילות(  םלהליכי  היתר,  בין 

 כדלקמן:  הטעמים 

מסת  לזחל משך חיים קצר של שבעה ימים בלבד במהלכם הוא מכפיל את   ( 1)
 ;  250-כ  גופו פי

 

 footprint/en-https://evgenii.com/water -מאגר המידע נתונים מתוך   21
 footprint/en-https://evgenii.com/water - מאגר המידע נתונים מתוך   22
 //:footprint/en-evgenii.com/waterhttps - מאגר המידע נתונים מתוך   23
  poore-protein-use-https://ourworldindata.org/grapher/land - 2018בשנת מתוך מחקר שהתפרסם   נתונים  24



   11 - א -

 

שמאפשר ניצול מוגבר   ,לעיל 6.7.2פורט בסעיף כמ  יהוורטיקאל אופן הגידול  ( 2)

 ;  של שטח הגידול

חומרי  ב,  באנטיביוטיקההורמונים,  שימוש ב)לרבות    לא נדרש טיפול שוטף ( 3)
 בזחל במהלך חייו;  הדברה וכו'(

עלב (4) החברה  הטכנולוגיה   התבסס  את  שפיתחה  החברה  מתעלת  תכונות  ה, 
עלויות אשר היו  בוחוסכת  גידול הזחל  הליך  תלטובת    ביולוגיות של הזחל ה

 ; עשויות להיות כרוכות בתהליכי קצירת הזחל

הרבייה ( 5) כ  –  קצב  חייה  בימי  מטילה  זבוב  נקבת  שקצב   300- כל  כך  ביצים 
   ;ציאלינאקספונ הינו זחלי זבובי הפירותהרבייה של 

  ת לייצר כמו  בידי החברה הידע –)מ"ר(    חבשט  שימוש  –  במשאבים חסכון    (6)
ק"ג(, במ"ר בודד, וזאת    400-ק"ג   300  ,שוות ערך לפרה )קרי  תחליפי  חלבון 

הצריכה הממוצעת הנדרשת   –  )ליטר(  צריכת מים ימים;  30-כ  תוך תקופה של

הפקת   תחליפי  1לצורך  חלבון  בסעיף    ק"ג  כמפורט  האלטרנטיבות  לעומת 
   .עילל.א 7.1.9

   שיקולים אתיים .ג

בזחלי  ה התחליפי  הפירות  יזבוב שימוש  החלבון  הפקת  את    עשוי  לצורך  להפחית 
)כגון    משמשים להזנת בני האדםמסורתיים" אשר  ה"  חייםהבעלי  כמות  בהפגיעה  

  הגידול והשחיטההצורך בתעשיית  את    הפחיתל גם עשויה  מכך    כתוצאהו  ,בקר וכו'(
   .נוספיםבעלי חיים  של

החברה  ה והנחות  הערכות  להלןובדוח    לעיל  7.1.9בסעיף    ותהאמורתחזיות,  ביחס ,  זה  לרבות 
לתחליפי חלבון, ההערכות בדבר   להערכותיה בקשר עם הצפי בשימוש ובדרישה העולמית הצפויה

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד  הפחתת הפגיעה בבעלי חיים לאור השימוש בתחליפי החלבון,  
קיימים   ואירועים  התפתחויות  בדבר  החברה  הערכות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו 

ברה. הערכות אלו אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של הח ,ועתידיים אשר מועד התרחשותם
מכפי שהוערך,    ואף שונה מהותית  עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה

כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון 

 .זה להלן לפרק 33בסעיף הנזכרים 
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 הפירות  מזבוב החלבון הפקתל העיקריים  השלביםיפורטו    להלן .7.1.10

 

   החברהמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על  .7.2

התקינה והרגולציה החלים על החברה נכון  לפירוט בדבר  וכן  ביחס להוראות החקיקה,   .7.2.1
לאחרהדוחלמועד   החברה  על  לחול  עשויים  אשר  וכללים  לשלב   ,  המעבר  השלמת 

)ככל שיושלם(, לרבות בהיקפים ווק של מוצריה  ישתחילת תהליך הייצור וה  המסחרי 
   להלן.  33.3.10-ו   17  פיםסעיראה מסחריים, 

פעילותה כפופה להוראות חוק   מימון מרשות החדשנות  קיבלה  שהחברהמאחר  בנוסף,   .7.2.2
 .  להלן  15ה סעיף . לפירוט בקשר הוראות אלו רא המו"פ והוראות רשות החדשנות

 בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  שינויים .7.3

 . הדירקטוריוןדוח ב כמפורטראה  לפרטים בדבר שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו

   או שינויים במאפייני הלקוחותתחליפי החלבון בשוק התפתחויות  .7.4

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בשוק תחליפי החלבון העולמי. שוק זה  .7.4.1
טכנולוגיה להפקת חלבון אשר יגרום   יםשמפתחים  אפ-חברות וסטארטכולל שורה של  

מהצומח,  היתר,  בין  מיוצרים,  אלו  תחליפים  וכו'.  דגים  עוף,  בשר,  צריכת  להפחתת 
לפירוט בקשר   מ"בשר נקי" )המיוצר בתנאי מעבדה(, מתהליכי התססה ומחרקים שונים.

 . להלן 12סעיף  אהר  ,עם מתחרי החברה

מהווים את קהל הלקוחות  "(יצרני המזוןלבעלי חיים ולבני אדם )" גלובליים  מזון יצרני .7.4.2
החברה של  ביותר  הגדול  המסחרי(  הפוטנציאלי  לשלב  כניסתה  יצרני  .  )לאחר  תמהיל 

החברה    הפוטנציאלי  המזון למוצרי  יצרני  פיתוח  בשהמתאים  וכולל  ומגוון  רחב  הינו 
לחיות ו   בעלי חייםהמיועדים ל  רים, חטיפים, משקאות, מוצתחליפי בשר, מוצרי מאפה

 מחמד, הזנה לדגים וכו'. 
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ידם על  - מוצרי המזון המיוצרים עלרכיבי  התאים את  נדרשים ל יצרנים אלובאופן כללי,   .7.4.3

 .  של צרכני הקצה הצרכים המשתניםענות על מנת ל

למקורות    הקצה  יצרכנ  בקרבצרכנית  המודעות  ה   הגברתהחברה,    להערכת .7.4.4 ודרישתם 
 לספק  וגוברת  ההולכת   הדרישהאת    מניעהו,  השנים  עם   עולה  קיימא-חלבון בריאים וברי

   .חלבון תחליפימוצרי מזון המכילים 

, 2025  שנתמ  החל  ,"םהאו  תחזיות  עלבין השאר גם    המבוססים  25, פרסומיםל  בהתאם .7.4.5
 מיליון טון חלבון מדי שנה.   60- חוסר עולמי של כ צפוי

, ניתן  ויות החלות בנוגע למזונות חדשים המבוססים על מקורות חליפייםביטוי להתפתח .7.4.6
 התחום   מימון,  החברה  ידיעת   למיטב.  בעולם  טק -לתחום הפודלראות בנושא המימון  

  39- לכ  2008מיליון דולר בשנת    100-צמח בשנים האחרונות מסכום של כ  בעולם  האמור
דולר   דרך  ושה  202126בשנת  מיליארד  עסקאות.   1,358-בכ  Venture capitalשקעו 

חברות בתחום   250-פועלות כ  ,החדשנותפי נתוני הרשות  -על,  2021  לשנת  נכון בישראל,  

כמו-הפוד היקף  -טק.  כי  לראות  ניתן  )כ כן,  עקבי  באופן  עולה  בתחום    35-ההשקעות 
  27(. 2019שנת ב ארה"ב מיליון דולר 135-כלעומת  2013שנת מיליון דולר ב

אשר נועדו לסייע בהגנה    ,בנוסף, שינויים חקיקתיים בתחום הפעילות בשנים האחרונות .7.4.7
 עשויה אף היא להשפיע על  על הסביבה בין היתר, בכל הקשור לתהליך ייצור מוצרי מזון,

לדוגמה,   כך  בנוגעהחלת  הדרישה כאמור.  מחמירות  , דיג   לאיסור  נורמות ממשלתיות 
להוביל לגידול בדרישה למאכלי ים המגיעים מגידולי חקלאות ימית ובשל כך,   ותעשוי

 28לצרכי גידול מאכלי ים.  נוספים אשר נועדו  קיימא-גם לגידול בדרישה לחלבונים ברי

לרבות ,  זה להלןובדוח    לעיל  7.4בסעיף    ותהאמורתחזיות, הערכות והנחות החברה  ה
ניירות ,  7.4.6  אמור בסעיףלביחס   הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק 

ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר 
התרחשותם ואינ ,מועד  ודאי  אינו  בכלל,  אלו אם  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ו 

כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה    מהותיתשונה    ואףעשויות שלא להתממש, 

מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות 
  זה להלן. לפרק  33 אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף

   טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים .7.5

פי  שבפיתוח  מוצרי החברה .7.5.1 פרי   לאורך  החברה  ביצעה   אשר  מחקר  ועבודות  תוחהינם 
לרישום והגנה על זכויותיה    החברה  פועלת  ולמועד פרסומו,  דוח ה, ונכון למועד  השנים

 (.  להלן 22יף הקנייניות בהם )כמפורט בסע

, מתמקדת עיקר פעילות המחקר והפיתוח של החברה בטיוב ולמועד פרסומו  דוחהלמועד   .7.5.2
שבפיתוח   מוצרי מוצרים  כן,  ו  החברה  החברה   םבתחו  נוספיםבפיתוח  של  הפעילות 

   כמפורט בפרק זה.

הטכנולוגיה אשר החברה פיתחה כוללת שיטות ותהליכים לעיל,    7.1.9בסעיף  כמפורט   .7.5.3
יעיל גידול  זו, בין היתר, רותמת החברה   המאפשרים  של זחלי זבוב הפירות. במסגרת 

 

"(. להלן עיקרי מחקר  העולמי  החרקים שוק  מחקר אשר החברה רכשה לצרכי פעילותה )"  ,2018מחקר משנת  מתוך   נתונים  25
החרקים   שפורסם  שוק  כפי  -https://www.meticulousresearch.com/product/edible-insects-market  -העולמי 

forecast 
 Food tech saw $39.3B in VC investments last year, says – 2022"פוד דייב" בשנת -כתבה שפורסמה ב מתוך נתונים  26

PitchBook | Food Dive ; 
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-  -  2019  בשנת"כלכליסט"  - כתבה שפורסמה ב  מתוך   נתונים  27

3770894,00.ht 
  2020בשנת  Science Focusמאמר שפורסם במגזין   מתוך  על השפעות אפשריות של איסור ממשלתי על דיג נלקחו נתונים  28

– https://www.sciencefocus.com/planet-earth/what-if-we-banned-fishing 



   14 - א -

 

יצירת תנאים סביבתיים לגידול ורבייה.  תכונות ביולוגיות של הזחלים והזבובים תוך 

   ים.במקביל, פיתחה החברה תהליך תעשייתי להפקת חלבון תחליפי מהזחל

, לא ידוע לחברה על שינויים טכנולוגיים הצפויים להשפיע על החברה ו/או  דוחהמועד  ל .7.5.4
שוק תחליפי  כי תחום  יצוין  יחד עם זאת,  .  הפעילותבתחום    החברה שבפיתוח  מוצריעל  

ו  בכלל,  הינההחלבון  בפרט,  המצויים  חרקים  יחסית  חדשים  תחומים  בהתפתחות ם 
המוצ למגוון  הנוגע  בכל  הן  ההתפתחויות  מתמדת,  מבחינת  והן  לייצר  שניתן  רים 

 .  מוצרים שונים ייצרותהמפתחות ומנוספות הטכנולוגיות, כאשר ישנן חברות 

   גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .7.6

[ איכות  א] :החברהניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה עיקריים, המשפיעים על   הפעילותבתחום 
התחליפי החלבון  הנדרשים  מוצרי  ]בסטנדרטים  ייחודי ב;  מקצועי  ידע  הטכנולוגיה    [  את  הכולל 

החברה ]שפיתחה  ייעודיים  [  ג;  ו מתקנים  מסחריים  ייצור לגידול  ]בהיקפים  מערכי  ד;    הפצה[ 
]מפותחים  ולוגיסטיקה גלובליים  [ ה;  תאגידים  עם  המזוןבתעשי  התקשרויות  אישורים  ו];  ית   ]

  ;(17.2.2בסעיף רגולטוריים לצורך שיווק ומכירת מוצרי החלבון התחליפי )כמפורט 

   הפעילותתחום בשינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  .7.7

אין חומרי גלם מהותיים שיידרשו לפעילותה  ,  ולמועד פרסומו  דוחהלמיטב ידיעת החברה, למועד  
 . אשר עשויה להיות לחברה לגביהם תלות בספק בודד או במספר מצומצם של ספקיםו

את    החברה  מפיקה   ממנו  אשר  העיקרי  הגלם  חומר  הינוהחברה,  תגדל  שאותם    הפירות  זבוב  זחלי
 .  חליפית החלבון ה

   ושינויים החלים בהם הפעילותציאה העיקריים של תחום יהכניסה וה חסמי .7.8

   :הינם הפעילות בתחום העיקריים הכניסה חסמיהחברה,    להערכת .7.8.1

  :ביחס לידע טכנולוגי וביולוגי אשר נצבר לאורך שנות הפעילות,    –   השקעות במו"פ •

עיבוד    [ב]זחלי זבובי הפירות ושליטה בכל שלבי מחזור חייו של הזבוב;  ידול  ג  [א]

שילוב החלבון כחומר גלם מהותי בתעשיית המזון לבני    [ג]  הזחלים לחלבון תחליפי;
 ; אדם והזנת בעלי החיים

וייצור מסחרי  השקעות • גידול ומתקן עיבוד   [א]  –  בתשתיות לגידול  הקמת מתקן 

מסחרי  ייעודיים בהיקף  ייצור  ורכישת    [ב];  המאפשרים  ומיכון  פיתוח  ציוד 
 ; של זחלי זבובי הפירות אלייםמהמאפשרים גידול ועיבוד אופטי

 ; קבלת אישורים רגולטוריים כתנאי לייצור ושיווק •

 ; רב וייחודי בתחומים המפורטים לעיל כוח אדם איכותי ובעל ניסיון  •

   ;קנייניות מוגנותים וזכויות פטנטרישום  •

אסטרטגיים • שותפים  עם  גלובלי  התקשרויות  מערך  בסעיף    יצירת    9.5)כמפורט 

 . (להלן

 בתחום הפעילות הינם:  חסמי היציאה העיקרייםלהערכת החברה,   .7.8.2

לאחר השקעה של יצרני    –  שילוב החלבון התחליפי במוצרי קצה של יצרני המזון •
מוצר   בפיתוח  גלם   מסוים המשמשהמזון  לצרכני    כחומר  במוצר הסופי המשווק 

להיווצר  ,  הקצה מצידם  עשוי  אחר.  קושי  גלם  בחומר  רכיב  אותו  את  להחליף 
על מאפייניו  השלכות  להיות, בין היתר, השלכות כלכליות, וכן  עשויות  להחלפה זו,  

 טעם, ריח, ערכים תזונתיים, מחיר וכו'; העיקריים של המוצר, לרבות 
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ארוך • לטווח  מסחריות  התקשרויות  החברה,    –  ובכמויות    התקשרויותלהערכת 

  , בין היתר, הכוללים  לטווח ארוךספקים מהותיים של חומרי גלם    יצרני מזון עם
גלם בכמויות מסחריות גדולות, עשויות להקשות על  החומר  את  ת לספק  יוהתחייבו

 מוצרים אחרים.  ים אלו ב של מוצרהחלפתם 

 הפעילותבתחום  מוצרים ושירותים .8

התחליפי  למוצרי  בסיס  משמש  התחליפי  החלבון .8.1 לעיל(  החלבון  זה  מונח  , שבפיתוח  )כהגדרת 
  :להלן כמפורט

  (oodF) חלבון המיועדת למאכל אדםבקת א .8.1.1

רבים בסיס וחומר גלם עיקרי למוצרי מזון  לשמש כעשויה  אשר  תרכובת של אבקת חלבון  
ומגוונים המיועדים למאכל אדם, לרבות תחליפי בשר, מוצרי אפייה, חטיפים, משקאות  

וכו' מרכיב  של  איכותההחברה,  להערכת    .חלבון  בעיקר  נובע  התזונתיים י האבקה,  ה 
לאדם  :םובעיקר החיוניות  אמינו  חומצות  המכיל  מלא  חלבון  ויטמ)א(  וכן  )ב( ניםי,   ;

זיום ואבץ; )ג( סיבים תזונתיים; )ד( חומצת שומן מסוג  מגנ  סידן;   מינרלים לרבות ברזל;
רמת זמינות ביולוגית גבוהה ובשיעור של בין  )ו(  כולסטרול;    המכיל   ה; )ה( אינ7אומגה  

200%-300%  ( לאדם  המומלצת  היומית  המינרלים  האבקה .  (RDAמתצרוכת  בנוסף, 
כחומר גלם בסיסי המשולב הינה בצבע לבן, כמעט ללא טעם וריח, מה שמעניק לה יתרון  

למיטב ידיעת החברה, תעשיית המזון רואה בחלבון התחליפי כרכיב עיקרי    במוצרי מזון.
 וחיוני בפיתוח וייצור מוצרי מזון חדשים. 

  (Pet Food) אבקת חלבון המיועדת להזנת חיות מחמד .8.1.2

הגדולים   מן היצרנים  מחפשים  זה,  בתחום  המזון.  בעולמות  הצומחים  התחומים 
וזאת בד בבד עם צמצום והיפואלרגניים,    קיימא-ברי  ,יפים שלא מן החי, בריאיםתחל

זו, המבוססת על החלבון   זו והחלפתה בחלבון חרקים. אבקה  צריכת הבשר לתעשייה 
בעלת ערך תזונתי  עשויה לענות על הצרכים האמורים של יצרני המזון, והינה  התחליפי,  

 גבוה ביותר עבור חיות המחמד. 

שבהם בעלי חיות   למצבים  ייחודי  פתרוןעשויה להוות  , אבקת חלבון תחליפי זו,  בין היתר
להאכיל  ,מוסריים/אתייםממניעים    ,מחמד מעוניינים  המחמד  אינם  חיות   שלהם  את 

 אשרכ,  כגון בשר בקר()באופן ישיר    מן החיממקורות "מסורתיים"  הגיעו  אשר  ם  במוצרי
 . אינן מסוגלות להתבסס על תזונה צמחונית טעמים ביולוגיים,מ חיות אלו,

 ( eedF) )למעט, חיות מחמד( בעלי חיים להזנתאבקת חלבון המיועדת  .8.1.3

לשילובהאבקה   אלטרנט  ניתנת  תחליפיים  מזון  החקלאות יבמוצרי  בתעשיית  ביים 
( חלופי Aquacultureהימית  כפתרון  זה,  ובכלל  דגי  קיימא -ובר   (,  המסייע  להזנת  ם 

סייע בהפחתת השימוש שנעשה בדגים עשויה ל,  אבקה זוהימית.    בשמירה על הסביבה
בריכות  לדגי  כמזון  המשמשים  קטנים  יותר  מזנים  עשויה   (Fish meal)  גדולים  ובכך 

 הפגיעה בדגה הימית. להפחית את  

 שמן .8.1.4

להליך ייצור החלבון התחליפי. מאחר ומוצר   וללא עלות נוספת  מופק כמוצר נלווההשמן  
אומגה    כוללזה   מסוג  שומן   , קוסמטיקה  ימוצרברכיב  כשמש  ל  באפשרותו,  7חומצת 

 . Anti-Agingתכשירי לרבות 

למועד  הלןל   17-ו   10  פיםבסעיכאמור   פרסומו  הדוח,  טרם  ולמועד  החברה  מלוא  ,  את  קיבלה 
   ם.קלשווהחלה האישורים הרגולטוריים הנדרשים למוצרי החלבון התחליפי שבפיתוח וטרם  
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  מוצרים ושירותיםמורווחיות  פילוח הכנסות .8.2

  לדוחותיה   1  בביאור  כמפורט  .משמעותיות  לחברה הכנסות  אין  ,ולמועד פרסומו  הדוחנכון למועד  
אשר פועלת להשלים    "פמוב  ה העוסקתחברהינה    החברה  לעיל,  2.1ובסעיף    החברה  של  הכספיים

 לעיל.  7.1.7את המעבר לשלב המסחרי כמפורט בסעיף 

  31סעיף  ראה    ,פירוט בקשר עם צפי הפעילות של החברה לשנה הקרובה והאסטרטגיה העסקיתל
 להלן. 

   מוצרים חדשים .8.3

,  המצויה לקראת מעבר השלב המסחרי  החברה הינה חברת מו"פ,  ולמועד פרסומו  הדוחנכון למועד  
   כמפורט לעיל. התחליפי שבפיתוח   מוצרי החלבון  במחקר ופיתוח של בעיקר עוסקתאשר 

 לקוחות .9

,  בהתאם לכך.  המצויה לקראת מעבר לשלב המסחריהחברה הינה חברת מו"פ  ,  דוחהנכון למועד   .9.1

 . לקוחות ו/או הכנסות משמעותיותאין לחברה 

בשיתוף  שיתופי הפעולה, פיילוטים ומחקרים    עורכת החברהכחלק מיישום האסטרטגיה העסקית,   .9.2
.  "(הפיילוטים)"   עם תאגידים גלובליים מובילים בתעשיית המזון, החקלאות הימית והקוסמטיקה

במוצרי יצרני מזון גלובליים המיועדים לבני    שולבו מוצרי החלבון התחליפי  במסגרת פיילוטים אלו,
 . "( צרים הסופייםוהממהם )"כחומר גלם מהותי וכחלק אינטגראלי   ולבעלי חיים אדם

הפיילוטים מהווים נדבך מהותי בהתפתחות העסקית של החברה. במסגרתם,  כפי שיפורט להלן,   .9.3
ל המזון  מתאפשר  התחליפיאת    לבחוןיצרניות  החלבון  מוצרי  בשילוב  שפותחו  המזון    מוצרי 

בהמשך    בהסכמים מסחריים ארוכי טווח  התקשרותם עם החברהכבסיס להמשך  )כהגדרתם לעיל(  
בעלי חשיבות  כ פיילוטים אלו  החברה רואה ב  .)בכפוף לכניסתה של החברה לשלב המסחרי(  הדרך

החברה    מוצרי  רחב לצורך שילובלקוחות ושוק    ייצר בסיסללה,    עשויים לאפשר  אשראסטרטגית  
לשלב המסחרי )ובכפוף לכך(, בכוונת החברה    החברהכניסתה של  לאחר  בהתאם לכך,    . שבפיתוח

עם חלק מהותי מיצרני המזון שלקחו    מחייבים  בהסכמים מסחרייםת  יו התקשרו יצירת  לפעול לשם  

 חלק בפיילוטים כאמור, וכן עם יצרנים נוספים.  

בקשר עם כניסתה לשלב המסחרי, וכן לעיל, לרבות    ותהאמורתחזיות, הערכות והנחות החברה  ה

מוצרי החברה  את    אשר יתחייבו לשלב  ספקים ולקוחות ו/או משווקיםעם    ליכולתה להתקשר  ביחס
ברחבי  שבפיתוח   הנמכרים  במוצריהם  מהותי  כרכיב  כאמור(  התחליפי  החלבון  על  )המבוססים 

, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה  העולם
אם בכלל, אינו ודאי ואינו  ,  ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותםבדבר התפתחויות  

בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן  
מהותית  שונה   שונה  שאינם  ואף  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  החברה,  מכפי  בשליטת 

  .לפרק זה להלן 33 סעיףבכון הנזכרים וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסי

   כוללים את התנאים המפורטים להלן:ו של החברה מו"פ ה פעילות  לצרכי הפיילוטים הינם רוב  .9.4

)שללתקופות    ברובם   קצובים .9.4.1 מראש  ו   מוגדרות  חודשים  של  בודד  כמספר    24- עד 

במהלכן  ,  חודשים( החברה אשר  המזון    מספקת  החלבון  את  ליצרני    התחליפימוצרי 
מוצרי , וכן תמיכה מדעית וטכנולוגית בפיתוח  המשולב במוצר המזון שיפותח  כחומר גלם

 . האמורים  המזון

 למועד סיום הפיתוח בלבד.   הדדית התחייבות  כוללים .9.4.2

 Letter Ofכוונות )  י כתבמ  5  חברההקיבלה  למועד הדוח,  ,  חלק מהפיילוטיםבהמשך ל  .9.4.3

Intent ) אשר עימם ערכה החברה שיתוף פעולה כאמור,  ממספר יצרני מזון, יםלא מחייב
המזון    םבמסגרת יצרני  החברה  להתקשר    הםכוונותיאת  הביעו  הסכמי  בבעתיד  עם 
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מוצרי החברה שבפיתוח )בכפוף ליכולת החברה לספק את לרכישת ארוכי טווח  אספקה

   .מוצרי החברה שבפיתוח בכמויות הנדרשות וכדומה(

למועד   .9.5 החברה  הדוחנכון  עורכת  במסגרתם  ,  אשר  פיילוטים  הצדדים  מפתח מספר  במשותף  ים 
בכפוף לכניסת החברה לשלב  .  עם התאגידים המפורטים להלןבעיקר  ו   ,מוצרים בתחום הפעילות

שיתופי פעולה אלו עשויים להוביל לכדי התקשרויות המשך מסחריות    המסחרי, להערכת החברה,
פירוט בדבר פיילוטים עיקריים של החברה, נכון למועד    להלן  .בקנה מידה משמעותי עבור החברה

  29פרסום הדוח: 

 

 

הינו    עהמידכי    יובהר 29 מידע אשר  הינו  לעיל,  זה  והנתונים המפורטים בקשר עם כל אחת מהתאגידים המפורטים בסעיף 
  תם ומהימנך לאשש את  , ועל בסיס פרסומים פומביים וכי לחברה אין כל דרנכון למועד פרסום הדוח  למיטב ידיעת החברה 

 . תםוונכונ
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 נוספים פרטים נוכחי  סטאטוס ההסכם   תקופת יעדים  החברה  שם
 Thai Union Group)  יוניון   טאי  חברת
PCL"( )יוניון טאי)" 

יוניון   טאי  ביניהן,  הפעולה  שיתוף  במסגרת 
מחמד   לחיות  מוצרים  מספר  פיתחו  והחברה 
אבקת   את  המשלבים  וחתולים(  )כלבים 

 . החלבון התחליפי של החברה שבפיתוח
בין   המתנהל  ומתן  המשא  אודות  לפרטים 

מסחרי   בהסכם  להתקשרות  ראה    –הצדדים 
 להלן  9.5.2כמפורט בסעיף 

בחודש    החל  הפעולה  שיתוף 
   2020מאי בשנת 

.  הפיתוח  שלב  הסתיים
התקשרו   טרם  הצדדים 

  מסחרי   אספקה  בהסכם
 כלשהו  מחייב 

ים    יצרנית  פירות  ומוצרי  הטונה 
בעולם,   ביותר    קמת וממ מהגדולות 

גלובלית.   פריסה  ובעלת  בתאילנד 
יוניון   טאי  טונה,  לייצור  בנוסף 
מתמחה בגידול מאכלי ים ופועלת גם 
בתחום המזון לחיות מחמד כיצרנית  

ם כגון  משנה עבור מותגים בינלאומיי
"Nestle Purinaו  "-"Mars .'וכו  "  

אסטרטגיית   עם  בקשר  לפירוט 
החברה ביחס להתקשרויות עתידיות,  

יוניון טאי  עם  בהן,  שתתקשר    , ככל 
 להלן ]ד[  32.1ראה כמפורט בסעיף 

)  סומיטומו   חברת  Sumitomoכימיקל 
Chemical"( )סומיטומו)" 

אשר  שיתוף   מזון  מוצרי  ייצור  לצורך  פעולה 
עשויים להוות אלטרנטיבות ותחליפים למזון  
דגים. לצורך זאת, מתקיימים ניסויים שונים  

במסגרת   ביפן.  נבחנים    הפרוייקטבאתר 
הרכבים שונים של החלבון התחליפי, השפעות  
על קצב הגדילה, בריאותם של הדגים והיבטים  

 נוספים 
 
 

אשר    חודשים   24  של   לתקופה 
   2021 שנת  תוםב הסתיימה 

.  הפיתוח  שלב  הסתיים
התקשרו   טרם  הצדדים 

  מסחרי   אספקה  בהסכם
 . כלשהו מחייב 

 
התקשרות   אודות  לפרטים 

כמפורט    – ההמשך   ראה 
 להלן  9.5.1בסעיף 

מוניטין   בעל  בינלאומי  יפני  תאגיד 
החקלאות    עולמי הכימיה,  בתחום 

 30והפארמה 

 (Tesco Lotus)לוטוס    טסקו  חברת
 "( טסקו)"

החברה    במסגרת בכוונת    וטסקו הפיילוט, 
וחטיפים   פסטה  לחם,  של  פיתוח  להשלים 
המבוססים על מוצרי החלבון התחליפי. בשלב  
שיתרחש(,  )ככל  הפעולה  שיתוף  של  השני 
מוכנות   ארוחות  גם  לפתח  החברות  בכוונת 

"(   בשיתוף "(,  Ready-to-eat mealsלאכילה 
  ושותף   מובילה  ילנדית תא  אוניברסיטה   עם

  בריא   מוצרים   קו   לייצר   במטרה  זאת .  קולינרי
  החלבון   מוצרי  את  המכילקיימא  -ובר

  להוות   עשוי  אשר  שבפיתוח   התחליפי
 וחזיר  בקר  בשר  למוצרי אלטרנטיבה 

  חודשים   24  של  לתקופה
  יולי   חודשב  המסתיימים

   2022 בשנת

תאילנדי בעל רשת חנויות מזון    תאגיד פיתוח  בשלבי
כ מעל  בערים    2000-המונה  חנויות 

פעילותה,   במסגרת  בתאילנד.  שונות 
של   טסקומפעילה   שונים  פורמטים 

טרי,   מזון  נמכר  ברובן  אשר  חנויות 
 מזון מוכן ומצרכים 

  קבוצת )"  (Bimbo Group)  בימבו  קבוצת
 "(בימבו

בעל הבנות  על  המבוסס  פיילוט  פה  -במסגרת 
דים פיתחו קבוצת בימבו והחברה בין  בין הצד 

טיפוס    2016-2019השנים   אבות  ארבעה 
עיקריים החלבון    למוצרים  על  המבוססים 

 העתידי  

- 

טיפוס אבות    . פותחו 
התקשרו   טרם  הצדדים 

  מסחרי   אספקה  בהסכם
 כלשהו  מחייב 

מעל    תאגיד  בעל   100מקסיקני 
לייצור   מקסיקו  במדינת  מפעלים 

מאפה    (Baked Goods)מוצרי 
מעל   של  מוצרי    100ובעלים  מותגי 

 מזון 
 

 

 . 2021  בדצמבר 31 ליום החברה של הכספיים לדוחות )ו(1 בביאור כמפורט דולר ארה"ב בגין זאת,  אלפי  100לחברה סך של   שילמהבעלויות מימון הפיילוט ו השתתפה סומיטומו   30
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 נוספים פרטים נוכחי  סטאטוס ההסכם   תקופת יעדים  החברה  שם
 (Garguar Labs)  לאבס  גרגואר  חברת

 "(לבס גרגואר)"
החברה    במסגרת מספקת    לגרגואר הפיילוט, 

לבס שמן המיוצר כמוצר נלווה לתהליך הפקת  
(, לעיל  8.1.4  החלבון התחליפי )כמפורט בסעיף
לבס    וגרגואר אשר על בסיסו מפתחות החברה  
זה   ובכלל  קוסמטיקה,  מוצרי    - מוצרי  קו 

  גרגואר 'ינג, קרמים ומשחות כאשר  אייג-אנטי
אישור   של  הרגולטורי  הצד  על  אחראית  לבס 

לכנו המוצר   בכפוף  לשלב  ייצורו  החברה  יסת 
 המסחרי.

 
צורפה סוכנות שיווק ומיתוג    , מהפיילוט  כחלק

את    תמתג אשר    Head 100  –   תאילנדית 
  ותעסוק   פיילוטהבמסגרת    יפותחוש  המוצרים
עם    הסכם)"  בשיווקם   – ו    גרגוארההמשך 

Head 100ב עם    הסכםמסגרת  "(.  ההמשך 
, ישתפו הצדדים פעולה  Head 100  – ו    גרגואר

בשלב הראשוני לפיתוח המוצר, ייצור ראשוני,  
ושיווקו,   לתוצאות ו מסחורו    של   יו בכפוף 

חברה   הצדדים  יקימו  השיווקי,  הפיילוט 
זו   פעילות  תרכז  אשר  בתאילנד  משותפת 

 31 התחתי

נובמבר   מחודש  . 2019החל 
בהסכם   מדובר  כי  יובהר 
את   מחייב  שאינו  פיילוט 

ש להמשך  יתוף  הצדדים 
  הפעולה.

 
עם   ההמשך  הסכם  תקופת 

ו   הינה   ,Head 100  –גרגואר 
   2022עד לתום שנת 

 

טיפוס אבות  .  פותחו 
התקשרו   טרם  הצדדים 

  מסחרי   אספקה  בהסכם
 כלשהו  מחייב 

  מוצרי   המייצר  תאילנדי   תאגיד
  מותגים  עבור  שונים  קוסמטיקה
 בינלאומיים

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 (. 007246-01-2022)מס' אסמכתא: 2022, בינואר 16ראה דיווח מיידי של החברה מיום  –לפרטים נוספים   31
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ביחס לחוזי התקשרות מסחריים עתידיים, ככל שהחברה  , לרבות  זה  9בסעיף    יםתחזיות והערכות המובא

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד, כמשמעו  וכן ביחס להצלחת הפיילוטים המתוארים לעיל,    תתקשר בהן,
בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד  בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות החברה  

ואינו בשליטת החברה. הערכות   ודאי  או  התרחשותם, אם בכלל, אינו  כולן  אלו עשויות שלא להתממש, 
שונה   באופן  להתממש  או  שאינם    ואףחלקן,  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי  מהותית  שונה 

   .זה להלן לפרק  33בסעיף מגורמי הסיכון הנזכרים  בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו
 

פעולה נוספים אשר   שיתופי  במספר החברה התקשרה  השנים לאורך , לעיל כאמור הפעולה   שיתופי על  בנוסף
 לא הבשילו לכדי השלמת פיתוחו של מוצר.  

בסעיף   האמור  על  אודות  להלן  לעיל,    9.5בנוסף  פרסום  המתקיימים    נוספים  תהליכיםפירוט  למועד  נכון 
 : הדוח

  ייצור   עם  בקשר  סומיטומו  עם  המשותף  המחקר  הצלחת  לאור  –  סומיטומו  עם  המשך  התקשרות .9.5.1
את  "(,  המשותף  המחקר"  -זה    בסעיף)  דגים  למזון  ותוספים  תחליפים לשווק  הצדדים  פועלים 

פותחו במסגרת המחקר המשותף לטובת צדדים     נויבח   שלישיים אשרמוצרי הזנת הדגים אשר 
ים המתמחים בגידול דגים,  י ( תאגידים יפנ3שלושה ) ,לכך  בהמשך. מסחרית להתקשרות  היתכנות

ביצוע   לצורך  כאמור  התאגידים  את  ישמשו  אשר  ושמן  תחליפי  חלבון  אבקת  מהחברה  רכשו 
  מהתאגידים מכתב כוונות מאחד    התקבלתקופת הדוח    לאחרו   זו  במסגרתפיילוטים להזנת דגים.  

 . בהמשך יותר  רחב בהיקף פיילוט לבצעהיפנים אשר לפיו עשויים הצדדים 
נכון למועד פרסום הדוח, מצויה החברה במשא    -  ם אספקה ראשוני עם טאי יוניוןהתקשרות בהסכ .9.5.2

מספר מוצרים    בשיתוף עימה פיתחה החברהומתן מתקדם עם טאי יוניון, בעלת עניין בחברה ואשר  
מחמד וחתולים(  לחיות  בהסכם    ,)כלבים  החברה  להתקשרות  תספק  לפיו  אשר  ראשוני  מסגרת 

 32. ישולבו כחומר גלם במוצריה של טאי יוניוןאבקות חלבון תחליפי אשר 
 

  שיווק והפצה .10

  –  זה( )בסעיף  ישראלית)חברה    מ"בע  מתקדמים  מזון  רכיבי  חברת  עם  הפצה  בהסכם  התקשרה  החברה
  הסכם . ובאירופה הברית  בארצות  החברה  מוצרי  את (  בלעדיות  ללא לפיו ישווק המפיץ )  אשר "(,  המפיץ"

  בו   במקרה  למעט,  ההסכם  תקופת  בתום  אוטומטי  באופן  ויחודש  חודשים  12  בת  לתקופה   הינו   ההפצה 
  הייצור   מפעל  הקמת  להשלמת  בכפוף  לתוקפו  יכנס   ההסכם.  חידושו  אי   על  מראש  הודיע  הצדדים  אחד

 33. האמורות במדינות החברה למוצרי  הנדרשים הרגולטוריים האישורים ולקבלת  החברה של

ובטריטוריות מסוימות )ללא    ביפן  הפצה  לשם,  בינלאומי  תאגיד יפניהחברה בהסכם עם    התקשרה  ,בנוסף
בלעדיות( פעולה  במסגרת    .החברה  מוצרי   עבור  תנאי  שיתופי  לאיתור  אקטיבי  באופן  המפיץ  פועל  זו, 

פוטנציאליים אשר עימם עשויה   ולאיתור לקוחות  לצורך עריכת פיילוטים לטובת מחקר ופיתוח ביפן 
וזאת בכפוף להשלמת מעבר   ,להתקשר החברה בהמשך בהסכמים מסחריים, לרבות לצורך שילוב מוצרי

 34. לשלב המסחרי
   צבר הזמנות .11

   .לחברה אין צבר הזמנות ,דוחהנכון למועד 
  

 

 (. 067789-01-2021)מס' אסמכתא:  2021, ביוני 30)ד( דוח חצי שנתי של החברה מיום 2ראה סעיף  –לפרטים נוספים  32
 (. 067789-01-2021)מס' אסמכתא:  2021, ביוני 30)ג( דוח חצי שנתי של החברה מיום 2ראה סעיף  –לפרטים נוספים  33
 (. 067789-01-2021הקמת )מס' אסמכתא: 2021, ביוני 30)ג( דוח חצי שנתי של החברה מיום 2ראה סעיף  –לפרטים נוספים  34
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  תחרות .12

אשר,    בשנים האחרונות בתחרות הולכת וגוברת   מתאפיין  שוק תחליפי החלבוןלעיל,    7.4כאמור בסעיף  
   .תחליפי חלבוןכתוצאה מהביקוש להבאות  תתעצם בשנים, החברהלהערכת  

 
  הפעילות בתחום השקעות סטאטוס .12.1

להלן יפורטו חברות בנצ'מרק המצויות בסביבת הפעילות של החברה, והסטאטוס העסקי שלהן  
לשנת   יותר2021נכון  מתקדם  עסקי  בשלב  המצויות  מהנתונים    מהחברה.  ,  החברה,  להערכת 

המפורטים להלן, ניתן לראות כי תחום הפעילות מתפתח באופן גלובלי תוך היתכנות לכדאיות  
   כלכלית משמעותית יותר בהמשך הדרך.

  

 מפתחת ומייצרת חלבון אלטרנטיבי מזחלי חיפושיות קמח  .מפעל ראשון מוקם בארה"ב

 אלפי דולר ארה"ב.  40,000-, גייסה החברה השקעות בסך כולל של כ2021נכון לשנת 

 

 

 מפתחת ומייצרת חלבון אלטרנטיבי ושמן מזחל של זבוב החייל השחור .  2019- מפעל ראשון הוקם בהולנד ב

 אלפי דולר ארה"ב.  69,000-, גייסה החברה השקעות בסך כולל של כ2021נכון לשנת 

 

 

 . מפתחת ומייצרת חלבון אלטרנטיבי מזחלי חיפושיות קמח וצרצרים. 2021-מפעל ראשון הוקם בצרפת ב

 אלפי דולר ארה"ב.  100,000-השקעות בסך כולל של כ, גייסה החברה 2021נכון לשנת 

 

מפתחת ומייצרת חלבון אלטרנטיבי ושמן מזחל   .הקמת מפעל שלישי בארצות הברית )אחרי שניים בצרפת(

 אלפי דולר ארה"ב.  220,000-, גייסה החברה השקעות בסך כולל של כ2021נכון לשנת    .של זבוב החייל השחור

 

 

 

 

 מפתחת ומייצרת מזון אלטרנטיבי מזחלי חיפושיות קמח   .הקמת מפעל שלישי בצרפת )אחרי צרפת והולנד(

 אלפי דולר ארה"ב.  425,000-, גייסה החברה השקעות בסך כולל של כ2021נכון לשנת 
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  מחרקים חלבון  תחליפי המפתחות חברות -תחרות ישירה   .12.2

משמשים להפקת חלבון  אשר  עיקריים  סוגי חרקים    מספר בשוק זה ניתן לזהות שימוש ב
זן נוסף של    [א]  :קריות המתחרות בתחום הפעילות של החברה הינןיהע . החלופות  תחליפי
 [ג]צרצרים;    [ב];  "(זבוב החייל השחור)"  (Black Soldier Fly)  זבוב החייל השחור   –   זבובים
 .זחלי חיפושיות קמח [ד]-; וחגבים

המפור   לנתונים  באתרטבהתאם    נתונים  להלןהחברה,    ידיעתולמיטב    USDA  ,35ים 
 : נוספים חרקים  לחלבוני ביחס השוואתיים

 בשוק  הקיימים אחרים חרקים חלבוני מול  השוואה

 
  החייל זבוב קמח   תולעי חגבים צרצרים

 השחור
 

זחלי זבוב  
 הפירות 

 7 14 90 35 60 )ימים( גידול זמן
 כן  כן  כן  לא כן  שמן( -הפרדה )חלבון

 55 55 55 60 % חלבון 

ם
כי

ער
 

ם 
יי

ת
ונ

תז
 

 70 

 <2 13 150 530 300 גרם( 100כולסטרול )מ"ג/

 8 12 30 30 25 % שומן 

 3,100 2,900 50 1,300 150 גרם( 100סידן )מ"ג/

 30 23 6 1.3 6 גרם( 100ברזל )מ"ג/

 850 350 210 1.500 120 גרם(  100מגנזיום )מ"ג/

 

 תחרות לא ישירה   .12.3

ובישראל קיימות מספר    בעולם   :הצומח  מן  חלבון  תחליפיאשר מפתחות    חברות .12.3.1
 . ממקורות צמחיים כגון סויה, אפונה, אצות וכו'המייצרות תחליפי חלבון חברות 

אלו  "נקי"בשר    אלטרנטיבת  המפתחות   חברות .12.3.2 חברות  בפיתוחים    עוסקות: 

  מופקטכנולוגיים לשם ייצור תעשייתי של בשר ללא גידול והרג בעלי חיים. בשר זה  
 של הנדסת רקמות.  פרקטיקותבאמצעות 

  36בתחום הפעילות  של החברה מתחרים משמעותיים עם בקשר פירוטלהלן  .12.4

מפיקה חלבון  אשר    בינלאומיתביוטכנולוגיה    חברת  – (Protein)-Agri  פרוטאין-אגרי .12.4.1
בעיקר  מפיקה  פרוטאין  -למיטב ידיעת החברה, אגרי .  מרימות זבוב החייל השחור

חי   להזנתחלבון    [א]  :מוצרים  שלושה   בתעשיית   המשמש  שמן  [ב];  יםבעלי 
 37. דשן [ג]; מחמד לחיות מזוןוב  ימיתה  חקלאותה

תאגיד צרפתי שהוקם בשנים האחרונות, אשר, למיטב    –  (Innovafeedינובה פיד ) .12.4.2
ונכון למועד ה גייס בסיבוב ההשקעות האחרון סך של כדוחידיעת החברה   ,-140  

מיליון אירו אותו גייס התאגיד קודם    60-מיליון אירו אשר מצטרף לסכום של כ
, ינובה פיד מייצרת חלבון מזבוב החייל השחור  למיטב ידיעת החברה 38. לסיבוב זה

   לצורך הזנה של דגים, וכן שמן להזנת חזירים ועופות.

 

 / AGRICULTUREU.S. DEPARTMENT OF  – https://www.usda.govנתונים מתוך אתר   35
והנתונים המפורטים בקשר עם כל אחת מהתאגידים המפורטים בסעיף זה לעיל, הינו מידע אשר הינו למיטב    ע יובהר כי המיד 36

 תם.ו תם ונכונומנ יידיעת החברה, ועל בסיס פרסומים פומביים וכי לחברה אין כל דרך לאשש את מה 
 https://www.agriprotein.com – נתונים מתוך אתר החברה   37
 / 140m-raises-https://siliconcanals.com/crowdfunding/innovafeed – 2020כתבה שפורסמה בשנת נתונים מתוך       38
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בהפקת    בעיקר, למיטב ידיעת החברה,   חברה קנדית העוסקת  –  (Enterra)  אנטרה .12.4.3

  2018-וגייסה ב   חלבון תחליפי מזבוב החייל השחור לצרכי הזנה של בעלי חיים בלבד
לבנות ולהפעיל שלושה מפעלים באמריקה    במטרה מנים חדשים  משלושה שותפים מ

על  כ-הצפונית.  על  עומדת  כזה  מפעל  כל  הקמת  עלות  הדיווחים,  מיליון    30-פי 
  39. דולרים

העוסקת בעיקר, למיטב ידיעת החברה, בהפקת    יתחברה הולנד  –  (Protix)  פרוטיקס  .12.4.4
חלבון תחליפי מזבוב החייל השחור לצרכי הזנה של בעלי חיים בלבד וגייסה בסבבי  

 מיליון דולר ארה"ב.   50- השקעות סך מצטבר של כ

12.4.5. YNSECT  -    צרפתית ת  אבק  מהם  ומפיקה  ,קמח  תו חיפושי  זחלי  מגדלתהחברה 
 40. המיועדים להזנת דגים מזון מוצרי מייצרת  היא  מהם אשר חלבון ושמן 

החברה,   השחורלהערכת  החייל  לזבוב  הקמח  בניגוד  חיפושיות  אשר  ולזחלי   ,
מיועד אך ורק לשימוש בתעשיית המזון לבעלי חיים, זן זבוב    הםהחלבון המופק מ

וכן מאפייני  דרכי גידולו  הפירות, אשר ממנו מפיקה החברה את החלבון התחליפי,  
לפעול ולשווק את מוצרי  חלבון התחליפי של החברה, מאפשרים לחברה  מוצרי ה

)בנוסף על תעשיית המזון לבעלי    גם בתעשיית המזון לבני אדםהחלבון התחליפי  
 חיים(.  

מהם היא מייצרת    אשרישראלית המגדלת חרגולים    חברה   –   בע"מ  פודטק  חרגול  .12.4.6

 41.אדם-אבקת חלבון לצריכה של בני 

גידול חרגולים הינו הליך מורכב וארוך יותר מגידול זחלי זבובלהערכת החברה,  
עלויות הגידול  ה  בין החרקים. אי לכך,  פירות, בעיקר כתוצאה מהשוני הביולוגי 

 יקרות יותר וכך גם מחירו של המוצר הסופי. עשויות להיות  

עשוי לנבוע בעיקר מהגורמים המפורטים    החברהשל    התחרותי  יתרונה  להערכת החברה, .12.5
 [ לה  א[להלן:  המשמש  החרק  בסוג  החלבון  הפקת בחירה  זבוב    יזחל,  שבפיתוח  אבקת 
]הפירות ]  ב[ ;  החברה;  שפיתחה  הגידול  מבוססי    ג[ טכנולוגיית  החברה  מוצרי  מאפייני 

. זחל זבוב הפירות  החלבון התחליפי שבפיתוח כאמור, לרבות טעם, ריח וערכים תזונתיים
  יעיל יותר לגידול והאכלה ביחס לכמויות ולאיכות תוצרת החלבון אשר ניתן להפיק ממנו 

כן, בשל טכנולוגיית הגידול שפיתחה החברה, -כמו. הליך בעלויות נמוכותובשל כך כרוך הת 
נדרשות   לרבות ביחס לאופן ההזנה של זחלי הזבובים והשליטה במחזור חייו של הזבוב, 

לצורך גידולו ועל כן, השימוש במוצרי החברה שבפיתוח הינם    כמויות מועטות של שטח ומים
  הפקת,  בנוסף  .יבה באופן יחסי לחלופות הקיימותקיימא קרי, ייצורם אינו מזיק לסב-ברי

 מבוקרת   בסביבה  מבוצעים,  הפירות  זבוב  של  גידולו  תנאי,  זה   ובכלל  התחליפי  החלבון
  נגועים   יהיו  למאכל  המיועדים  המזון  מוצרי  כי  הסיכויים   את   ניכר  באופן   המפחיתה
  בשיטות   המיוצרים  חלבון  עשירי  מזונות  לעומת,  שונות  ביולוגיות  ומחלות  בזיהומים

 . סטנדרטיות

 

 

 

 

בשנת  מתוך    נתונים  39 שפורסמה  major-secures-feed-https://privatecapitaljournal.com/enterra-  –  2018כתבה 
funding-round / 

 / aquaculture-http://www.ynsect.com/en/products/for – נתונים מתוך אתר החברה   40
 / https://hargol.com – נתונים מתוך אתר החברה   41
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 42העולמי  השוק  גודללהן פירוט אודות  למיטב ידיעת החברה, ועל בסיס פרסומים שונים,   .12.6

 

 

 

 

 

  

 

42  Market Data Forecast. (2021). “Fish Feed Market By Ingredient, By Additive, By End Users Global And By Region 2021-
2026” https://www.marketdataforecast.com/market-reports/fish-feed-market 

Grand View Research. (2021). “Protein Ingredients Market Size, Share & Trends Analysis Report 2021 - 2028” Global 
Protein Ingredients Market Size Report, 2021-2028 (grandviewresearch.com) 

Cosmetic Oil Market Growth & Trends-   Cosmetic Oil Market Size & Share | Global Industry Report, 2019-2025 
(grandviewresearch.com) 

Global pet food market -  https://www.feedandadditive.com/global-pet-food-market-and-trends/ 

Alternative protein market - Alternative Protein Market | Meticulous Market Research Pvt. Ltd. (meticulousresearch.com) 

 

 תעשיית הזנת הדגים

o מיליארד דולר    107 - גודל השוק העולמי של מזון לדגים ופירות ים הינו כ

- 2021 

o   עם  2026עד מיליארד דולר   170-השוק צפוי להגיע לכCAGR  של כ -  

10% 

 שוק החלבון העולמי

o  2021 -מיליארד דולר   42-כ גודל השוק העולמי של רכיבי החלבון הינו 

o עם   2028עד שנת מיליארד דולר  85-השוק צפוי להגיע לכCAGR  של כ-  

10% 

o  מיליארד   27-שוק תחליפי החלבון האלטרנטיבי עשוי לעמוד על סך של כ

 2027עד  דולר 

 שוק מזון לחיות מחמד

o 97-גודל השוק העולמי של מזון לחיות מחמד הינו כ
  

 2021  -מיליארד דולר  

o   עם    2028עד שנת  מיליארד דולר    137-להשוק צפוי להגיעCAGR    של

 5% -כ

 שמנים בתעשיית הקוסמטיקה 

o 56 - גודל השוק העולמי של רכיבי השמן בתעשיית הקוסמטיקה הינו כ  

 2020 -  מיליארד דולר

o עם   2028עד שנת מיליארד דולר  72-השוק צפוי להגיע לכCAGR    של

 5%-כ

https://www.grandviewresearch.com/press-release/global-cosmetic-oils-market
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   43: הדוחריכוז נתוני התחרות הישירה והבלתי ישירה של החברה נכון למועד  להלן .12.6.1

 הפירות   זבוב  מזחלי חלבון הפקת יתרונות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ,שבפיתוח  בשימוש בחלבון התחליפי ובמוצרי החברהיתרונות הגלומים  פירוט נוסף בקשר עם הל
 לעיל.   7.1.9 ף ראה סעי

החברה  ה והנחות  הערכות  את    לעיל  12בסעיף    ותהאמורתחזיות,  המאפיינת  לתחרות  ביחס 
החברה   פועלת  בו  להלן  דוחוב השוק  על,  זה  החברה  ויתרונות  הצפוי  השוק  גודל  פני  -לרבות 

המבוסס על הערכות  הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, מתחרותיה 
אם בכלל, אינו ,  החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם

או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואינו  ודאי 

שונה באופן  מהותית  להתממש  שונה  שאינם    ואף  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי 
וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים  בשליטת החב זה    33  ףיבסערה,  לפרק 

  .להלן

  עונתיות .13

, בין היתר מאחר  החברה  על פעילות  מהותית  השפעה   עונתיותאין ל,  הדוחלמועד  כון  נלהערכת החברה,  
, ובאופן שבו החברה שולטת  מתבצע בסביבה סגורה ומבוקרת  לצורך פעילות המו"פ   גידול זחלי הזבוביםו

  א לא תהלעונתיות  כי  לאחר כניסת החברה לשלב המסחרי, מעריכה החברה  .  על הטמפרטורה והלחות
  לבנות מתקני ייצורקיים הידע    לחברה גידול זחלי זבובי הפירות ויכולת הייצור שלה.  על  מהותית  השפעה  

יצוין כי    .בסביבה סגורה  םולגדל,  בובי הפירות והפקת החלבון התחליפיועיבוד מתאימים לגידול זחלי ז
ביטחון תזונתי המהווה  סוגיית  בכל הקשור לאי השפעת העונתיות  ישנה חשיבות רבה ללהערכת החברה,  

   אלמנט אסטרטגי במדינות מסוימות.

, הינן  עונתיות על החברהבדבר השפעות    לעיל  13בסעיף    ותהאמורתחזיות, הערכות והנחות החברה  ה

בדבר  החברה  הערכות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד  פני  צופה  מידע  בבחינת 
אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה   ,התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם

 

הבאים:    43 המידע  מאגרי  מתוך  ; details/174301/nutrients-app.html#/food-https://fdc.nal.usda.gov/fdcנתונים 
http://www.fao.org/3/t0532e/t0532e06.htm; 

https://www.pubs.ext.vt.edu/content/dam/pubs_ext_vt_edu/3009/3009-1459/3009-1459_pdf.pdfכמו כן,  -; 
החקלאות   משרד  באתר  המופיעים  הנתונים  על  ומתבסס  החברה  שערכה  עצמאי  מחקר  על  מתבססים  נוספים  נתונים 

( בכתובת:Us Department of Agricultureהאמריקני   ,) https://www.nal.usda.gov/fnic/nutrient-lists-standard-
2018-legacy-reference 

  חלבון 
 סויה 

  חלבון
 אפונה 

  מי   חלבון
 גבינה 

  זחלי חלבון
  זבוב

 הפירות 

  אנרגיה 
Kcal 328 400 400 380 

 70 80 75 64 % חלבון 

כולסטרול  
 100)מ"ג/

 גרם( 
ND 150 13 2> 

 8 6 7.5 0.5 % שומן 

סידן  
 100)מ"ג/

 גרם( 
363 130 423 3100 

ברזל  
 100)מ"ג/

 גרם( 
11 24 1.2 30 

 ND 50 850 315 מגנזיום 

 תזונתיים 

החיוניות   חומצות האמינומכיל את כל 
ואף עולה בערכיו התזונתיים על חלבון  

 מן החי 
 ,סידן,  בברזלעשיר במינרלים חיוניים: 

 מגנזיום ואבץ 
וסיבים  7 אומצה מכיל חומצת שומן 

 תזונתיים 

 כולסטרול  ללא
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ואף שונה   ן שונההערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופ של החברה.  

וביניהם התממשות אי    מהותית שונים שאינם בשליטת החברה,  מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 
   .פרק זה להלןל 33ף בסעיאילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

  כושר ייצור .14

כושר  כך ש(  לעיל  7.1.6  בסעיף)כמפורט  מפעל הייצור    הקמת  את  שלימהה, החברה טרם  דוחהלמועד  נכון  
מחק לצרכי  מוגבל  שלה  מוצרי  ,  פיתוחו  רהייצור  פיתוח  לצרכי  בהסכמי  ו  הדוגמלרבות  התקשרויות 

התקבל רישיון מהרשויות הרלוונטיות בתאילנד המתיר    2021בנובמבר    30כי ביום    יצוין  .(בלבד)  פיילוט
בתוך תקופה ש וזאת  ומוצר השמן,  מוצרי החלבון התחליפי שבפיתוח  לייצר במפעל את    5ל  להתחיל 

, לרבות ביחס  אסטרטגיית החברה לשנה הקרובה  אודותלפרטים    חודשים ממועד ממתן הרישיון כאמור.
 . הלןל 31 סעיףראה   לכושר הייצור העתידי,

, הינן על החברה  כושר הייצורבדבר  זה לעיל,    14  ףבסעי  ותהאמורתחזיות, הערכות והנחות החברה  ה
פני   צופה  מידע  בדבר בבחינת  החברה  הערכות  על  המבוסס  ערך,  ניירות  בחוק  כמשמעו  עתיד 

אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה   ,התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותם
ואף שונה   של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה

וביניהם התממשות אי    מהותית שונים שאינם בשליטת החברה,  מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים 

   .לפרק זה להלן 33 ףבסעיאילו מגורמי הסיכון הנזכרים 

   מחקר ופיתוח .15

 "( חוק המו"פ)"  1984-בתעשייה, התשמ"ד  וחדשנות טכנולוגית  פיתוח   ,החוק לעידוד מחקר .15.1

מחקר   לצורך  מענקים  קיבלה  מהחברה  מענקים  הקבלת  עקב  חדשנות.  הרשות  ופיתוח 
ולהנחיות רשות    מגבלות שונות בהתאם לחוק המו"פל  , החברה כפופההחדשנותמהרשות  
בישראל    להיעשות  החבר הפעילות המחקר והפיתוח של    על  [א]בין היתר,   ןובכלל ,  החדשנות

ישראל;  -על תושב  הנובע    [ב]ידי  ידע  על  המבוססים  מוצרים  של  בחו"ל  ייצור  לצורך 
החברה    –על החברה לקבל אישור מרשות החדשנות    ,מהתכנית שבמימון רשות החדשנות

לרשות    בתשלום תמלוגים  מחויבת   החברה  [ג]קיבלה אישור להעביר את הייצור לתאילנד;  

ר בתכנית שבמימון  ידע הקשוממכירת מוצרים ו/או ממתן שירותים הקשורים ל  החדשנות
, בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקנות שהותקנו מכוחו ועד לתשלום  רשות החדשנות

ידי חברת מו"פ בתוספת ריבית  -בהיקף כולל השווה למלוא סכום המענקים שהתקבלו על
הקבוע   למדרג  בהתאם  המו"פ(,  חוק  מכוח  שהותקנו  בתקנות  זה  מונח  )כהגדרת  שנתית 

מכיוון שהחברה קיבלה אישור להעברת הייצור לחו"ל,    .ח חוק המו"פבתקנות שהותקנו מכו
בב  ביתחו החברה   הגבוה  תמלוגים  שיעור  מכסת   הרגיל   מהשיעור   1%-תשלום  ובתשלום 

מוגדל  )הנעחדשנות  ה ת  לרשו  תתמלוגים  בחוק    300%- ל  120%בין    הבשיעורים הקבועים 
לגובה האחוזים של פעילות הייצור אש ר עתידה להתבצע מחוץ  מסכום המענק, בהתאם 

בניכוי תמלוגים שכבר שולמו לרשות   ידע    [ד](;  חדשנותה לישראל,  על העברת  חל איסור 
חוק המו"פ  לצד ג' ללא אישור רשות החדשנות;    החדשנותשפותח באמצעות מימון רשות  

  החדשנות מאפשר בתנאים מסוימים הקבועים בו הוצאת ידע שפותח באמצעות מימון רשות  
רשות   של  המחקר  מועדת  אישור  לקבלת  היתר,  בין  בכפוף,  וזאת  לישראל,  מחוץ  אל 

פי נוסחאות הקבועות  - להעברה כאמור ולתשלום סכום פדיון למדינה המחושב על  החדשנות
לישראל בתמורה, ובכפוף לתנאים נוספים המפורטים בחוק    בחוק, או בהכנסת ידע חלופי

 המו"פ;  

המו"פ בחוק  המופיעות  החדשנות  המגבלות  רשות  ידע    ובהנחיות  העברת  בעניין  )לרבות 
( ימשיכו לחול על החברה אף לאחר שתסיים לשלם לרשות  לצד ג'  החדשנותנתמך רשות  

 את כל סכום התמלוגים המגיע לה.   החדשנות
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כי    ת רשות החדשנו ולטעון  של החברה  נוספים  מוצרים  של  בעתיד מכירות  לבחון  עשויה 

, דבר שעשוי לגרור  החדשנותידי כספי רשות  -מוצרים אלה כוללים טכנולוגיות שפותחו על
 תשלומי תמלוגים עבור מוצרים נוספים; 

כי קבלת מענקים מרשות   שוטפים    החדשנות יצוין  דיווחים  בהגשת  החברה  מחייבת את 
המניות העיקריים  , לרבות דיווח על שינויים בזהותם של בעלי  החדשנות ם לרשות  ותקופתיי

. אם החברה לא תקיים את דרישות חוק המו"פ,  , ככל שישנםועל בעלי עניין זרים בה  בחברה
מיידית את המענק שניתן לה )בניגוד לדרך   החדשנותהיא עשויה להידרש להחזיר לרשות  

תמלוגים( תשלום  ריבי  של  והצמדהבתוספת  כספיות  ת  סנקציות  מטיל  אף  המו"פ  חוק   .
רוחני שפותחו   קניין  זכויות  או  ידע  של  לישראל  אל מחוץ  של העברה  ופליליות במקרים 

רשות   מענקי  ברשות    החדשנותבמימון  המחקר  מוועדת  אישור  קבלת  או    החדשנותללא 
 בניגוד לתנאי האישור. 

   ותמלוגים  מענקים .15.2

ממומנת    עיקר,  דוחהלמועד    נכון .15.2.1 החברה  של  והפיתוח  המחקר    בהתאםפעילות 
וכמפורט    2021  דצמברב  31  ליום  החברה  של  הכספיים  דוחותיהל  8  רבביאולאמור  

   .להלן

המענקים   1202  בדצמבר  31יום  ל  נכון .15.2.2 החברה  ב שהתקבלו    במצטבר  44סך  ידי 
  לא ש"ח )  אלפי  3,273-כ  עומד על,  החדשנותבמסגרת תכניות מאושרות של הרשות  

  מהותיים  תמלוגים  סכומי  שילמה  טרם   החברה,  הדוח  למועד  נכון  45. ריבית(  כולל
רשות  .  החברה  להכנסות  בהתאם  וזאת  החדשנות  לרשות עם  לשיחות  בהתאם 

החדשנות, הוסבר לחברה כי לצורך החישוב של שיעור התגמולים שיהיה על החברה  
  הנוסחה לפי    שניםפני תקופה של מספר  -יבחנו על  לשלם, שיעורי הייצור של החברה

- ( במידה ואחוז הייצור שיתרחש מחוץ לישראל יהיה נמוך משיעור של כ1)  :הבאה
( במידה ושיעור  2; )120%היה  תלרשות החדשנות    והתמלוגים שיוחזר  תקרת  –  50%

של   משיעור  גבוה  יהיה  לישראל  מחוץ  שיתרחש  מ  50%הייצור  נמוך    –  90%-אך 

( במידה ושיעור הייצור  3; )150%היה  ת  החדשנותלרשות    ותמלוגים שיוחזר התקרת  
  ו התמלוגים שיוחזרתקרת    –  90%שיתרחש מחוץ לישראל יהיה גבוה משיעור של  

  תבוצע  הייצור  פעילות  עיקר  החברה  להערכת,  הדוחלמועד    נכון.  300%עמוד על  ת

גם פעוללישראל  מחוץ  צפויות להתקיים  כי  יצוין  בנוסף לכך  ייצור מסוימות  .  ות 
רכת החברה, לאורך מספר שנים, הייצור מחוץ לישראל לא יעלה  בישראל, כך שלהע

  בדוחות   החדשנות  לרשות  החברה  התחייבות  חישוב  לצורך,  לכך  אי.  90%על  
  תהיהשיוחזרו    התמלוגים  שתקרתהניחה    החברה  2020  משנת  החל,  הכספיים

,  הדוח  פרסוםלמועד    נכון,  כלומרמגובה המענקים שהתקבלו.    150%של    בשיעור
  מסך   150%הכולל של היקף התמלוגים שיהיה על החברה לשלם צפוי להיות    הסך
  ובכפוף  שיתבצע  ככל,  "לבחו  יצוריה   לשיעור  בהתאם  "חש  אלפי  3,272-כשל  

.  (לדוח זה  15.2.8בסעיף  )ראה טבלת מענקים    המסחרי   לשלב  החברה  של   לכניסתה
מרכז פעילות הייצור    בכוונת החברה להקים את, יובהר כי  לדוח  31כאמור בסעיף  

 . הכספיים  לדוחות 8לפרטים נוספים ראה ביאור בתאילנד. שלה 

תמלוגים .15.2.3 החדשנות,  לרשות  תשלם  ש  החברה  כבשיעור  י  4%-4.5%-ל  גזרו  יאשר 
 החזר המענקים כאמור.   גובההמענקים שקיבלה, עד לבגין יה מהכנסות

 

האיחוד    של  Horizon 2020  מתכנית אלפי אירו כחלק    50קיבלה החברה מענק מהאיחוד האירופי על סך    2018, בשנת  בנוסף  44
-2017ענק התקבל במהלך השנים  אשר במסגרתה משקיע האיחוד האירופי סכומי כסף במחקרים טכנולוגיים ומדעיים. המ

 .והוא אינו כולל התחייבויות בגין קבלת המענק 2018
 . 1202בספטמבר   30לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  8לפירוט נוסף, ראה ביאור   45
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  119-כ  של  , קיבלה החברה מרשות החדשנות סךוחולאחר מועד הד  2021במהלך    .15.2.4

   אלפי ש"ח.

היא עתידה להשקיע    ,הדוחועד למועד    לעיל   האמור  על  בנוסףהחברה מעריכה כי,   .15.2.5
  .פיתוח המחקר ו הבפעילות  נוספים  אלפי ש"ח 600-400-כ

המחקר    ,החברהלהערכת   .15.2.6 תהליכי  את  משמעותי  באופן  להרחיב  צפויה  החברה 
 . הקיימים  המוצרים  וטיוב,  חליפיתוהפיתוח של מוצרים חדשים על בסיס החלבון ה

  המחקר  פעילות   עם  בקשר  החברה  שהוציאה  סכומים  עם  בקשר  פירוט  להלן  .15.2.7
 ( השנים האחרונות )אלפי ש"ח(:3במהלך שלוש ) והפיתוח

 

 : )באלפי ש"ח( החדשנותלהלן פרטים אודות מענקים שקיבלה החברה מרשות  .15.2.8

מספר תיק  
ברשות  

 החדשנות 

המוצר בגינו התקבל  
 המענק 

התחלת  
תקציב   סיום  ביצוע

 מאושר 
מענק  
 סטטוס  שולם מאושר 

57624 
 חלבון  אבקת הפקת

 אדם בני  למאכל
 זבובים  מזחלי

 במלואו  הוענק  1,700 1,700 2,000 30.11.2017 1.6.2016

62340 
 חלבון  אבקת הפקת

 אדם בני  למאכל
 זבובים  מזחלי

 במלואו  הוענק  500 500 1,000 30.11.2018 1.12.2017

66178 
 חלבון  אבקת פיתוח 

 זבוב מזחלי  חדשנית 
 הפירות 

 הושלם   טרם 1,072 1,192 2,384 31.3.2021 1.10.2019

  

 

החברה  ה והנחות  הערכות  והפיתוח  לרבות  ,לעיל  15בסעיף    ותהאמורתחזיות,  המחקר  עלויות    בדבר 
, הינן בבחינת מידע צופה ידי רשות החדשנות-ים אשר טרם שולמו לה עלגוהתמלו  החברה  של  הצפויות

התפתחויות ואירועים קיימים  פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר  
אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות   ,ועתידיים אשר מועד התרחשותם

שונה באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  מהותית  שלא  שונה  כתוצאה    ואף  שהוערך,  מכפי 
מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף  מגורמים שונים שאינם בשליטת החברה, וביניהם התממשות אי אילו  

   .לפרק זה להלן 33

 

  

 2021 2020 2019 תקופה 

  2022 בינואר 1 מיום
  פרסום  למועד ועד

 הדוח 
 

 400-600 3,835 1,625 1,274 לחדשנות  הרשות  השתתפות  לפני ופיתוח  במחקר השקעה
 __ (76)  ( 18) ( 220) לחדשנות  הרשות השתתפות בניכוי

 - - - - אחרים מענקים 
 400-600 3,759  1,607 1,054 נטו ,  ופיתוח  במחקר השקעה
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  חומרי גלם וספקים .16

רות.  יקרי, זחלי זבוב הפ  החברה מגדלת ומייצרת את חומרי הגלם העיקריים שלה בעצמה,  ,הדוחלמועד  
אין לה תלות בספקים  לחברה אין ספקים מהותיים עימם התקשרה בתחום הפעילות, ובהתאם  על כן,  

   מסוימים.

   מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .17

הגיעו לשלב השיווק.    טרם  שבפיתוחהחלבון התחליפי    מוצרי,  ולמועד פרסומו  הדוחלמועד    נכון .17.1
  :ובעיקרכמקובל ביחס לחברות מסוגה    רלוונטית  ישראליתחקיקה    החברה  על  חלהזה    בשלב

כללים המסדירים את התנאים אשר בהם רשאית    -נהלי משרד החקלאות ופיתוח הכפר    [א]
בתנאי מעבדות המחקר של החברה    חלבון  ייצור  למטרות   הפירות  זבוב   זחלי החברה לגדל את  

ה במעבדות  , לרבות מגבלות החלות בקשר עם מיקום המבנה, מאפייניו, נהלי העבודרחובותב
'. פעילות החברה במעבדות נתונה לאישור מנהל אגף ההסגר של השירותים להגנת הצומח  וכו

מפקח   של  תקופתי  האמורים.    עמידתה  לגבי  הסגרהולפיקוח  בכללים  החברה  החוק    [ב]של 

בתעשי  טכנולוגית  וחדשנות  פיתוח  מחקר,  בסעיף    ,1984-"דהתשמ,  הילעידוד    15.1כמפורט 
כמפורט    [ג ]  .לעיל החיצוניים  ויועציה  החברה  עובדי  להעסקת  ביחס  החלים  העבודה  חוקי 

   .להלן 24.2בסעיף 

  טורייםרגול   ים אישוריםקיימ,  נכון למועד הדוח ולמועד פרסומו  מיטב ידיעת החברה לבנוסף,   .17.2
  :ובכלל זה ,כניסתה לשלב המסחריכחלק מ תנאיהםעמוד בקבל וליהא ל החברה אשר על

   וההפקה  הייצורתהליכי  .17.2.1

פרק  ל 31יצור בתאילנד )כמפורט בסעיף י מפעל השל    הצפויה  שלמת המפעלה לאור
הקמת    התקנות המקומיות )כפי שתהיינה באותה העת(.  חלות על החברה  (,זה להלן

הייצור בטיחות    פה כפו  מפעל  תקנות  מתקין  אשר  התאילנדי  המפעלים  לחוק 
ל הנוגעים  בקרה  ולואמצעי  זהירות  עלדרישות  ומפוקח  אוויר  משרד  -זיהום  ידי 
כמו התאילנדי.  הקמת  -התעשייה  הליך  כפו  פעילותכן,  הבנייה    פההייצור  לחוק 

  על ופיקוח  בכל הנוגע לבטיחות, באמצעות רגולציה  מגדיר תקנים  י אשר  תאילנדה

הבנןתכנו חומרי  איכות  בנייה,  מבניםאכלוסיה,  י ,  של  הריסה  או  הזזה  שינוי,   , .  
גם הם לרגולציה מצד הרשויות  כפופים    ,והפקת החלבון התחליפיתהליכי הייצור  

י לתנאי  הנוגעות  דרישות  הכוללת  נאותיםיבתאילנד  מזון  GMP)  צור  בטיחות   ;)
(HACCP ;אישור מצד מנהל המזון והתרופות התאילנדי ;)9000 תקניISO  ,סדרת 

  באיכות  תוהעוסק   (ISO)  הבינלאומי   התקינה  ארגון  ידי- על  המוגדרים  איכות   תקני
  לאיכות  הקשורים   בסטנדרטים, תקינה העוסקת  ISO  14,000; תקני  במפעל  הייצור 

נאותים    ;לפעילות  הקשור  בכל  הסביבה גידול חקלאיים  הנוגעות לתנאי  דרישות 
(GAP  .)  ,בתאילנד  בנוסף השקעות  לקידום  המועצה  אישור  את  החברה  קיבלה 
(Board Of Investments – BOI  אישור"( )BOI  )" הממשלה  ראש  למשרד  הכפופה  

הבת הקלות והטבות בקשר עם דרישות הדין    המקנה לחברה ולחברה ,  התאילנדי
וכן  התאילנדי לייצר  רי,  להתחיל  המתיר  בתאילנד  הרלוונטיות  מהרשויות  שיון 

במפעל את מוצרי החלבון התחליפי שבפיתוח ומוצר השמן, וזאת בתוך תקופה של  

כאמור  5 הרישיון  ממתן  ממועד  אודות   . חודשים  נוסף    או   BOI-ה  לפירוט 
  28להלן או    31.1.2ראה סעיף  ,  הקמת המפעל כאמורל   אסטרטגיית החברה ביחס 

 , לפי העניין. להלן

   שבפיתוח החלבון התחליפי אבקות מוצרי .17.2.2

במדינות קהל היעד העיקריות    שבפיתוח  שיווק ומכירת אבקות החלבון התחליפי 
 : של החברה, כפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים כדלקמן
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ה  ( (GRAS  Generally Regarded As Safeאישור    –  ארה"ב [ א]  FDA-של 

מרכיב  הינו  זחלי זבובי הפירות  מ  המופק   חלבוןהבהתחשב בכך ש .  האמריקאי
במזונות  אשר  חדשני  מזון   לשימוש  בארה"ב  קיים  רגולטורי  מעמד  לו  אין 

החברה  יהא   ,קונבנציונליים מעמד    על  לשווק  GRASלהשיג  מנת  את    על 
ה.  "בבארהמוצריה   אישור  לצורך  הנדרשות  הבדיקות  ,  GRAS- במסגרת 

במוצרי אבקות החלבון התחליפי  לאישור השימוש  הגשת בקשה  ובכלל זה,  
על  שבפיתוח  לצריכה  מזון  אדם- כרכיב  בני  בטיחות    ידי  הוכחת  זה,  ובכלל 

הבטוחה( המקסימלית  הכמות  )לרבות  לצריכה  החברה    נדרשת  המוצרים 
ולתעד היתר,לבחון  בין  הנתונים הבאים  ,  ל)"  את  הנדרשות  צורך  הבדיקות 

תיאור מדויק של תהליך הפקת החלבון וכן של תנאי  GRAS)"( :1 )-אישור ה
טמפרטורה ומשך הזמן של כל שלב בתהליך(. בנוסף, תיאור    לרבותהתהליך )

של כל נקודות הבקרה הקריטיות של התהליך )השלבים בהם יש צורך בניטור  
על סיכונים(-ובקרה  למנוע  של    מנת  איכותית  ופירוט  בצורה  הלוואי  תוצרי 

תיאוכמותית וכן  )  אריזתחומרי  ור  ,  של  2המוצר;  אנליזה  תוצאות  מספר  ( 
. מידע  הרכבואצוות נפרדות של המוצר אשר יספקו מידע איכותי וכמותי על  

  תכולת  חלבונים ופירוט פרופיל חומצות האמינו,תכולת    :בין היתריכלול  זה  
השומן,   חומצות  פרופיל  ופירוט  סוכרים,  שומנים  תכולת    ויטמינים וכן 

מסוגים שונים:    , ככל שישנם,וסף, יכומתו תוצרי לוואי ומזהמיםמינרלים. בנ ו
ו הדברה  חומרי  רעלנים,  כבדות,  מתכות  כימיים,  .  כדומהמיקרוביאליים, 

( ורמות הדיוק שלהן;  בצירוף שיטות הבדיקות  יינתנו  (  3תוצאות הבדיקות 
החברה תידרש לקבוע משך חיי מדף למוצר, תוך התייחסות ליציבותו לאורך  

ריח וצבע, פרמטרים כימיים וכן  , לרבות  ה מבחינת פרמטרים חיצונייםזמן ז
מייצגים אחסון  בתנאי  ייבחנו  אלו  פרמטרים  מיקרוביולוגיים.    , פרמטרים 

שלוש  נקודות זמן )זמן התחלה וזמן סוף חיי מדף(, ובלפחות    2לאורך לפחות  
( מייצגות;  מ 4אצוות  צריכה  מינוני  לקבוע  יש  שאינםי(  מומלצים    רביים 

בטיחות מפני השפעות טוקסיות של המוצר.  ולוודא  גורמים לכל פגיעה שהיא,  

ייערכו כך,  יש    לצורך  בנוסף  ובבעלי חיים.  מבחנים טוקסיקולוגיים בתאים 
 . לבחון את פוטנציאל האלרגניות של המוצר לשם הצהרה על האריזה

אשר   ייעודיות  מעבדות  החברה  בחרה  הדוח,  פרסום  למועד  במסגרתן  נכון 
, סוכם מערך,  GRAS-תבצע את הניסויים והתהליך הנדרש לצורך אישור ה

"( והשיטות  הבדיקות  והיקף  זוהאנליזותסוגי  במסגרת  יבוצעו  אשר   )"  ,
– (  1)א() 17.2.2השלימה את התהליכים המפורטים בסעיפים קטנים  החברה  ו
    .( המפורטים לעיל2)

כ   אירופה  [ב] הדרישות    –  (של האיחוד האירופי  EFSA-ב  Novel Food-)אישור 
מיום    תפי תקנת ביצוע הנציבו-מוגדרות על  באיחוד האירופילהגשת מזון חדש  

לקבל  נדרשות חברות לייצור מזון  בהתאם לחקיקה זו,    7201.46  בדצמבר  20
)-עלהמוענק  אישור   האירופית  הנציבות  כך,  .(ECידי  בטיחות    לשם  רשות 

ידי  - צעת סקירה מלאה של התיעוד שנמסר על( מבEFSA”"המזון האירופית ) 

החברה במה שמכונה 'יישום מזון חדש': הערכה זו משמשת להערכת סיכוני  
זהות  )לרבות בקשר עם    הבטיחות הפוטנציאליים הכרוכים בצריכת המוצר

בסס החלטה סופית  ל ובכך    (וכו'  , חומרים לא רצויים, יציבותהמוצרים  והרכב
למיטב ידיעת החברה    האיחוד האירופי.למסחור את המוצר במדינות  לאשר  

,  במדינות האיחוד האירופי  למאכל  EFSA  אישרה  , הדוחפרסום  למועד  נכון  ו

 

46  content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32017R2469-lex.europa.eu/legal-https://eur 



   31 - א -

 

חדשים    לראשונה,  מזון  הקמח  מיוצרים  הרכיבי  חיפושיות  מזחלי 

"(Mealworm)" ;47    

  את השימוש   2021אישרה בספטמבר    EFSAהרשות הרגולטורית האירופאית  
בחלבונים המופקים מחרקים להזנת עופות וחזירים. חרקים מהווים מקור  
סביבתיים   לנזקים  גורם  שאינו  אלה,  משק  לחיות  ואיכותי  מרוכז  לחלבון 

 . Farm to Forkוהולך יד ביד עם המגמה של  

בארה"ב    במעבדות  יתקבלו  האנליזות אשר  החברה, תוצאות  ידיעת  למיטב 
קטן   בסעיף  ההליכים    [א]כמפורט  לצורך  גם  החברה  את  ישמשו  לעיל, 

 של האיחוד האירופי(.  EFSA-ב  Food Novel-הרגולטוריים באירופה )אישור כ

וכחלק ממגמה גלובלית של שימוש הולך וגובר     48בנוסף, בהתאם לפרסומים,
הודיעה    בוןבחל ,  סביבה  לנושאי  האירופאי  הפרלמנט   של  ועדהחרקים, 

כי היא מסירה את    2021  יוני  בחודש(,  ENVI)  המזון  ואיכות   הציבור  בריאות

משנת   חזירים  בדבר    2001ההגבלות  של  להזנה  חרקים  בחלבוני  השימוש 
כחלק   התקבלה  זה  בנושא  ההחלטה  האירופי.  האיחוד  במדינות  ועופות 

כוללת להסרת חלק מהמגבלות הנוגעות לשימוש בחלבונים מהחי  מהחלטה  
חיים. בעלי  של  דומות    להזנה  החלטות  וכן  זו,  החלטה  החברה,  להערכת 

החלבון   תחום  של  הפוטנציאלי  השוק  היקף  את  להגדיל  עשויות  מסוגה, 
 התחליפי המופק מחרקים, ובפרט של החברה.  

, בכל  אסיה נוהגים לפעוליבשת  ות  מדינברוב  ,  למיטב ידיעת החברה  –  49אסיה   [ג]

   .האמריקאי -FDAה תוך הסתמכות על אישור  הקשור לאישור מוצרי מזון,

   שבפיתוח מוצר השמן  .17.2.3

בסעיף   כמפורט  לבס  גרגואר  עם  החברה  של  הפעולה  שיתוף  לעיל,    9.5במסגרת 
קיבלו  ו החברה,  ידיעת  לבסלמיטב  ה  והחברה  גרגואר  רשות  אישור   PCPC-את 

 INCI Name   –  International Nomenclature Cosmetic- כ  השמן  לרישומו של 

Ingridient  ,לפיו שימוש    אשר  לעשות  בתעשיית    כרכיב  השמן  במוצר ניתן 
ל  הקוסמטיקה אישורים)בכפוף  לרבות  נוספים,  אישורים  רגולטוריים    קבלת 

  של החברה  כניסתהכחלק מ.  נדרשים לכל מוצר אשר בו ישולב השמן כרכיב כאמור(
לבס,  החברה  בכוונת  לשלב המסחרי,     ליצרני   ק את המוצר האמורלשוווגרגואר 

גרגואר  עם  לפירוט בקשר  .  גלובלייםקוסמטיקה   עם  של החברה  הפעולה  שיתוף 
 . לעיל 9.5בסעיף  כמפורטראה  ,לבס

  ים הרגולטוריפעלה החברה ביתר שאת לקידום התהליכים    ,הדוח  תקופת  במהלך 
הלעיל  המפורטים לאישור  ביחס  בעיקר   ,-GRAS  בסעיף    בארה"ב כמפורט 

  GRAS-הומועד קבלת אישור    התהליך   הימשכות   החברה,  להערכת   )א( לעיל.17.2.2
  היתר, מניסויים נוספים שמבצעת החברה בתאילנד  בין ,  מושפעים  להיות   עשויים 

 National Laboratory Animal Center (NLAC) of Thailand, Mahidol  בקשר עם

University   תוצאותי להוזיל    הםאשר  עלויות  ניכר    באופן עשויים    המשךאת 

  בקשר  התאילנדית  החדשנות  רשותידי  -על  שנערכו  מבדיקות,  וכן  התהליך בארה"ב,

 

של    47 האישור  קיבל את  אשר  רכיב חרקי  אחד המכיל  קיים מוצר  לפרסומים,  ובהתאם  הדוח,  פרסום  למועד    EFSAנכון 
המוצר של  למסחור  ה"גארדיאן"    לאישור  באתר  שפורסמה  בכתבה    –כמפורט 

https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/13/yellow-mealworm-safe-for-humans-to-eat-says-
eu-food-safety-agency 

48  1.1620721-feed-pig-and-poultry-for-protein-insect-allow-to-set-states-https://www.bnnbloomberg.ca/eu   
לצורך שימוש במוצרי החלבון התחליפי בתאילנד, נדרשת החברה לקבל אישור בטיחות מזון, וכן אישור כי מדובר במאכל    49

 המוגמר במנהל המזון והתרופות המקומי.(. בנוסף, נדרש לרשום את המוצר Noval Foodחדשני )
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  וקבלת   ןהשלמת   גם   כמו,  החברה  שהגישה  בדיקות ה   למימון  מענק   בקשת  עם

  לאור האמור לעיל   להערכת החברה,  .לעיל)א(  17.2.2  בסעיף  כמפורט  תוצאותיהן
  24-ל   18בטווח שבין    להתקבל  צפוי  GRAS- ה  אישורנכון למועד פרסום דוח זה,  

"( הדוח  על בסיס    בסמוך  "(.הביניים   תקופתחודשים ממועד פרסום  מכן,  לאחר 
לקבלת   לפנות  החברה  צפויה  במסגרתו,  שמתבצעות  והבחינות  האמור  האישור 

   . EFSAאישור 

למועד   כיהדוחפרסום  נכון  מעריכה  החברה  האישורים  ת  יועלו   ,  קבלת  תהליך 
  ארה"ב   דולר  פיאל  250-300-כ  של  כולל  מסתכמות לסך  לעיל  הרגולטוריים כמפורט

  (IPOהראשונה לציבור )   חלק מייעוד תמורת ההנפקה.  )אשר החברה טרם השלימה( 
 .ם אלולצורך מימון תהליכיהחברה את  משמש

הביניים החברה,    להערכת .17.3 תקופת  זה   17.2.4  בסעיף   )כהגדרתה   במהלך  יהא    לעיל(  בפרק 
ולמכורביכולתה     מוצרי מזון  המיועדות עבורשבפיתוח  ת החלבון התחליפי  ואבקאת    לשווק 

בשוק  בחלק מהמדינות ( לעיל  8.1.3-ו 8.1.2  בסעיפיםימית )כמפורט החקלאות לחיות מחמד ול

נכון למועד  למיטב ידיעת החברה,  .  לכךכתנאי    וריים רגולט  יםאישור  ים בו לא נדרש  ,האסייתי
מיליארד    13-, גודל השוק האסייתי של תעשיית המזון לחיות מחמד עומד על סך של כחוהד

  מיליארד דולר  200-האסייתית עומד על סך של כושל תעשיית החקלאות הימית  ארה"ב  דולר  
   .ארה"ב

זה, ובכלל זה, בקשר עם ההליכים הרגולטוריים   17התחזיות, הערכות והנחות החברה האמורות בסעיף  
הרגולצי ועלויותיהם,  הימשכותם  לרבות  שבפיתוח  החברה  מוצרי  אישור  לצורך  אשר  הנדרשים  ה 

עשויה לחול על פעילות החברה לאחר כניסתה לשלב המסחרי ודרישות הדין התאילנדי ביחס להקמת  
מפעל הייצור ופעילות החברה בתאילנד, הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, 

שותם, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרח
ן, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלק

או להתממש באופן שונה ואף שונה מהותית מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים שאינם בשליטת  
 .לפרק זה להלן  33החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 
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  50: מחמד לחיות המזון תעשיית  עםהשוק העולמי בקשר  היקףפירוט   לןלה .17.4

בתחום   .17.5 הרגולציה  התפתחות  אחר  עוקבת  את    הפעילותהחברה  לבצע  שניתן,  ככל  ותפעל, 
הנדרשות   המשך ההתאמות  עם  לגביה  יחולו  אשר  השונים  הרגולציה  בכללי  עמידה  לשם 

 לשלב המסחרי. וכניסתה התפתחות פעילותה  

   הסכמים מהותיים .18

ל פרסומו  דוחהמועד  נכון  לפעילותה,  ולמועד  מהותיים  בהסכמים  התקשרה  טרם  למעט  החברה   ,
הסכמי הפיילוטים  , ו (עילל  15  בסעיף)כמפורט    שלהחקר והפיתוח  מבקשר עם פעילות הה  י תיוהתקשרו

 .  (לעיל 9.5  בסעיףכמפורט ) העיקריים של החברה

 פעולה  שיתוף הסכמי .19

לפעילות מו"פ    אסטרטגיים  שיתופי פעולההסכמי  ב   , התקשרה החברהולמועד פרסומו  הדוחנכון למועד 
יצרניות מזון לבני אדם    ן, ביניההרלוונטיות לתחום הפעילות  תעשיות ב  תאגידים גלובליים  מגוון  עם  שלה

ויצרני המזון    החברהמפתחים  . במסגרת הסכמים אלו,  קוסמטיקהולחיות מחמד, הזנת דגים ומוצרי  
במסגרת פעילות המו"פ  ,  הדוח  פרסום  )נכון למועד  מוצרי מזון המבוססים על מוצרי החלבון התחליפי

   .לעיל 9.5 סעיףראה  ,של החברהלפירוט בקשר עם הסכמי שיתוף הפעולה בלבד(. 

 מידע כספי לגבי אזורים גאוגרפיים .20

בסעיף   למועד    15כמפורט  נכון  המ הדוחלעיל,  פעילות  מרכז  כמפוו,  בישראל.  הינו  החברה  של  ט  ר"פ 

משמעותיות    אין לחברה הכנסות  הדוח, למועד  ,  2021בדצמבר    31בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  
הקמת מפעל הייצור וכניסתה של החברה  השלמת  , לאחר  להלן  31  בסעיףיחד עם זאת, כמפורט    51. שהןלכ

ול  בכוונת החברהלשלב המסחרי,   בעיקר בשווקים של מדינות  שבפיתוח  שווק את המוצרים  להתחיל 

 

ידי  -, ונרכש על2019אשר התפרסם בשנת    Euromonitor Internationalידי  -מבוססים על מחקר שנערך עלהנתונים הינם    50
 החברה לצורך פעילותה.

 ש"ח.אלפי   12-, לחברה הכנסה זניחה בסך של כ1202 לדצמבר  31למועד דוחותיה הכספיים של החברה ליום   51
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אירופה, ארה"ב ומקסיקו. לפירוט בקשר עם האסטרטגיה העסקית    תאילנד ויפן תחילה(, לרבות  )   אסיה

 . להלן 31 סעיףראה , של החברה

 ומיתקנים מקרקעיןרכוש קבוע,  .21

מתחם חדש    לעניין שכירות עם צד ג' שאינו קשור לחברה    שכירות  חתמה על הסכםהחברה  ,  הדוחלמועד  
כמשרדיה הראשיים ומטה המו"פ הגלובלי של  מ"ר ברוטו( המשמש    643- בפארק הורביץ ברחובות )כ

 לאחר מועד המאזן, השלימה החברה את המעבר למטה החדש ברחובות כאמור.. החברה

. לפירוט  כאמור  בנוסף, החברה הינה בעלת ציוד ומיכון הנדרשים לצורך פעילות המו"פ שלה במעבדות
  בדצמבר   31  ליום   הכספיים  לדוחות  6- ו  3ים  בביאורראה כמפורט    , בקשר עם הרכוש הקבוע של החברה

2021.   

   כסים לא מוחשייםנ .22

 . מוחשייםבלתי  לחברה נכסים , אין הדוחנכון למועד 

ומוצרי התחליפי  החלבון  הפקת  מפותחים  תהליך  שבפיתוח,  התחליפי  לאחר  -על  החלבון  החברה  ידי 
, הגישה  ולמועד פרסומו  דוחההשנים. נכון למועד    ך שערכה ניסויים ומחקרים רבים בקשר עם כך לאור

ביפן    יםלרישום פטנטנוספת    ותבקש  3ו  הוגשכן,  -כמפורט להלן. כמו  (PCT)  פטנט   לרישום  ההחברה בקש
אשר    בקשר עם הפקת חלבון תחליפי מזבוב הפירות המיועד להזנת דגים  סומיטומו חברת    עם  שיתוףב

  .איננה מהותית לפעילות החברה

   :השהוגשמהותי  פטנט לרישוםה בקש בדבר להלן פירוט

 

  

 

 בקשה בינלאומית לרישום פטנט בהתאם לאמנה לשיתוף פעולה בענייני פטנטים.  52

 תיאור הפטנט המבוקש 
תיאור הזכויות  

הצפויות בפטנט, ככל  
 שיירשם

מועד הגשת   מועד קדימות 
 הבקשה 

מדינות בהן הוגשה  
 הבקשה 

סטטוס  
 הבקשה 

התרכובת ליצירת אבקת  
החלבון שבפיתוח המופקת  

מחרקים וכוללת כמות גדולה 
 של סידן ומגנזיום. 

 18.12.2018 2019-12-18 בעלות
52PCT 

 

הוגשו  
בקשות  
המשך 

לאומיות  
במדינות  

המפורטות  
בטבלה 

   מטה 
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 על בסיס בקשת הפטנט הבינלאומית המצוינת לעיל, הוגשו בקשות הפטנט להלן: 

 : שהוגש המסחר סימן  לרישוםה  להלן פירוט בקש

 

  רישיונות .23

  .לעיל   17 ףבסעיראה כמפורט 

  אנושי ןהו .24

   מבנה ארגוני ומצבת עובדים .24.1

החברה  גרוניך  ערן  מר .24.1.1 כמנכ"ל  המכהן  הינו  ודירקטורמשרה(    100%),    ימייסד מ, 
 . החברה

)לעומת   עובדים  19נכון למועד פרסום הדוח, מעסיקה החברה )ובכלל זה, החברה הבת(   .24.1.2
כמו כן נעזרת החברה בשירותי ייעוץ חיצוניים מעת לעת,    .(2021חודש מרס  ב עובדים    7

ושכר.  חשבות  שירותי  עם  בקשר   אדם   כוח   ולגייס   להמשיך  החברה  בכוונת   לרבות 
,  זה  ובשלב,  עסקיה  של  וההתפתחות  הגידול  לקצב  להתאימו  מנת  על,  ומגוון  איכותי
   .תאילנדמפעל בב והייצור הגידול  מערכי  הקמת לצורך בעיקר

ההון האנושי    הרחבת ופיתוח  בדבר  זה  24בסעיף    ותתחזיות, הערכות והנחות החברה האמורה

פני עתיד כמשמעו זה  בעניין  החברה  מטרותל  ביחס  וכן,  בחברה צופה  , הינן בבחינת מידע 
בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים  

אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות ,  התרחשותםאשר מועד  
מכפי שהוערך, שונה מהותית    ואףשלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  

מגורמי  אילו  אי  התממשות  וביניהם  החברה,  בשליטת  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה 
   .להלן זה פרקל  33 ףבסעיהסיכון הנזכרים 

 הפטנט תיאור
 המבוקש 

  הזכויות  תיאור
,  בפטנט הצפויות 

 שיירשם ככל
  הגשת  מועד בקשה  מספר

 הבקשה 

  בהן מדינות
  הוגשה
 הבקשה 

  סטטוס
 הבקשה 

  ליצירת התרכובת
  החלבון אבקת 

  המופקת  שבפיתוח 
  וכוללת מחרקים 

  של  גדולה כמות 
 . ומגנזיום סידן 

 בבחינה  סין  18.12.2019 2019800888216 בעלות 
האיחוד   18.12.2019 19900564.6 בעלות 

 האירופי 
 בבחינה 

 בבחינה  אינדונזיה  P00202104421 18.12.2019 בעלות 
 בבחינה  ישראל  18.12.2019 284118 בעלות 
 בבחינה  הודו  18.12.2019 202117029451 בעלות 
 בבחינה  יפן  18.12.2019 2021-535127 בעלות 
דרום   18.12.2019 10-2021-7021048 בעלות 

 קוריאה 
 בבחינה 

 בבחינה  מקסיקו  MX/a/2021/007183 18.12.2019 בעלות 
 בבחינה  מלזיה  PI2021003159 18.12.2019 בעלות 
 בבחינה  תאילנד  18.12.2019 2101003452 בעלות 
ארצות   17.06.2021 17/415,186 בעלות 

 הברית 
 בבחינה 

 סימן המסחר
 מדינת הרישום  

מועד הגשת  
הבקשה לרישום  

 סימן המסחר

סטאטוס בקשה נכון  
 למועד התשקיף

הפעולה הבאה  
 ומועד ביצועה 

SUSTAINABALLS 
 

 חידוש רשום  17-12-2017 ישראל
 2027בדצמבר  17

סין,   –בינלאומי  
 חידוש רשום  17-12-2017 אירופה והודו

 2028בינואר  10

 רשום  17-12-2017 מקסיקו 
 הצהרת שימוש 

 2022אוגוסט  22

 רשום  17-12-2017 ארה"ב 
 חידוש

 2025באפריל  30
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 בישראל  חברההסכמי העסקה ודיני העבודה החלים על עובדי ה .24.2

ל  העובדי הביחס  ובכפוף לאמור  בישראל  מועסקיםחברה  עבודה אישיים  הסכמי  , באמצעות 
צווי   מכוח  למעט  מיוחדים,  או  כלליים  קיבוציים  הסכמים  הוראות  עליהם  חלות  לא  להלן, 

וי הרחבה לעניין דמי הבראה, הוצאות  הרחבה כלליים החלים על כלל עובדי המשק, וביניהם צו
זכאים   חלקם  כאשר  לתפקידם,  בהתאם  נקבע  העובדים  של  שכרם  פנסיה.  ותשלום  נסיעה, 

זכאים, בנוסף לתנאים המפורטים לעיל    חברהלתמורה בגין שעות עבודה נוספות. חלק מעובדי ה
סכמי העבודה  ה.  ביחס לשאר העובדים, לביטוח מנהלים, קרן השתלמות, רכב וטלפון סלולרי

כאמור הינם, בדרך כלל, לתקופה בלתי קצובה כאשר כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בהודעה  
המאוגדת בתאילנד, וביחס לעובדים המועסקים   בחברת הבתכמו כן,  53. מראש כקבוע בהסכם

לא קיימות תוכניות הפקדה מוגדרת ובשל כך הכירה הקבוצה בהתחייבות    תחתיה במדינה זו,
ך בגין פיצויי פיטורין בהתאם לוותק העובד בחברה ולגיל הפרישה, בהתאם לדרישות  לזמן ארו 

הרגולטוריות בתאילנד. על כל חברה לבצע הערכה עבור גיל הפרישה הצפוי של עובדיה ולבצע  
פיטורין עבור העובדים, הנגזרת מגילם ומהוותק שלהם כעובדי חברת    לפיצויי  חישוב הפרשה

ה בתאילנד, העובדים יכולים במידה והם מעוניינים בכך, לקבל את  הבת. בהתאם לחוק העבוד
ובהתאם לחוק הגנת העובד    60הינו    תאילנדגיל הפרישה ב  .60פיצויי הפיטורין שלהם החל מגיל  

בנוסף,    . 40בתאילנד, יש להכיר בהתחייבות בגין פיצויי פיטורין בגין עובדים שגילם עולה על  
  .לקופת גמל וביטוח בריאות העובדים עשויים להיות זכאים

 הטבות לאחר סיום העסקה  .24.3

  תכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם להוראות סעיף  חברה המועסקים בישראללחלק מעובדי ה 
משלמת באופן קבוע לחברות הביטוח    חברההשלפיהן    ,1963-תשכ"ג ,לחוק פיצויי פיטורים  14

משפטית לשלם תשלומים נוספים בגין   ותבמחויתשלומים בגין רכיב פיצויים מבלי שתהיה לה 
ביחס ליתר העובדים, מפרישה החברה לחברות ביטוח   .עדכוני שכר של העובדים, ככל שעודכנו

  54. או לקרנות פנסיה, בהתאם להוראות הדין וצווי ההרחבה הכלליים

   נושאי משרה בכירה .24.4

אישיים העסקה  בהסכמי  משרה  נושאי  מועסקים  הוראות   ,בחברה  חלות  לא  לגביהם  אשר 
הסכמים קיבוציים כלליים או מיוחדים, למעט מכוח צווי הרחבה כלליים, החלים על כלל עובדי  

פני ההוראות הקבועות  -האמורים לא קיבלו הטבות העדיפות עלשנושאי המשרה  המשק, ככל  

כאמו המשרה  נושאי  של  הסוציאליות  וההטבות  שכרם  תנאי  האמורים.  ההרחבה  ר,  בצווי 
. לפירוט אודות תנאי העסקתם של נושאי המשרה הבכירה  נקבעים בהתאם למאפייני תפקידם

 .  פרק ד' לדוח זהבבחברה ראה כמפורט 

   מדיניות תגמול .24.5

 התגמול   מדיניות)"לתשקיף    8  לפרק  'א נספח  כתגמול לנושאי משרה בחברה מצורפת  המדיניות  
 זה על דרך ההפניה.   בדוח המובא"( העדכנית

 תלות בעובדים  .24.6

תלות בעובד מסוים בתחום פעילות    האין ל   ,ולמועד פרסומו  הדוחנכון למועד    להערכת החברה,

גרוניך,   ערן  במר  דירקטורכלשהו, למעט תלותה    נכון  בהעיקרי    מניותובעל    מנכ"ל החברה, 

 

; חוק שכר  1958התשי"ח    ,במסגרת העסקת העובדים, כפופה החברה לחוקי מגן שונים שהעיקריים שבהם, חוק הגנת השכר  53
פיטורים, התשכ"ג1987מינימום, התשמ"ז   פיצויי  חוק  ומנוחה, התשי"א 1963-;  עבודה  שעות  חוק  חופשה  1951-;  חוק   ;

  -; חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה1976-; חוק דמי מחלה, התשל"ו1951שנתית התשי"א  
   ;2002תשס"ב, 

 . 2021 בדצמבר 31  ליום החברה של הכספיים לדוחותיה  9ביאור  ה ים ראלפרטים נוספ  54
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בכך, ראה כמפורט    בקשר עם הסיכון הספציפי הכרוך  לפירוט.  ולמועד פרסומו  הדוח  דלמוע

 . להלן 33.4.7בסעיף 

  הון חוזר .25

-סך של כהרכוש השוטף נטו )בניכוי התחייבויות שוטפות( של החברה עמד על    ,2021בדצמבר    31ליום  
מזומנים    אלפי  7,911 בעיקר  )הכוללים  השוטפים  הנכסים  סך  את  הכולל  בניכוי  וש"ח  חייבים( 

בעיקר   )הכוללות  שוטפות  זכות אחרותהתחייבויות  ויתרות  זכאים  שירותים,  ונותני  עובדים  ספקים   ,
עודף התחייבויות שוטפות על נכסים  ל(, בהשוואה חכירה הסכם בגין שוטפות וחלויות לעובדים  והטבות

שלילי   חוזר  )הון  כ נטושוטפים  של  בסך  ליום    אלפי  601-(  העליי2020לדצמבר    31ש"ח  בנכסים    ה . 
 . 2021ם במסגרת גיוס הון במהלך מרס השוטפים נובעת מגידול במזומני

  השקעות .26

ות הכספיים  לדוח  10כמפורט בביאור    וכן ,  לעיל  3  בסעיף  כמפורט  אה ר,  להשקעות שבוצעו בהון החברה
 . 2021 בדצמבר 31 ליום

  מימון .27

  המימון מקורות .27.1

לדוח הדירקטוריון המצורף    7ראה סעיף    – לפרטים אודות אופן מימון פעילות החברה   .27.1.1
 . כחלק ב' לדוח תקופתי זה

 10,000-על סך של כ  עמדה, יתרת המזומנים של החברה  2021  בדצמבר  31  ליום  נכון .27.1.2
בדצמבר    31לדוחות הכספיים ליום    4. לפירוט נוסף ראה כמפורט בביאור  "חש  אלפי
2021 . 

  -יהיו בסך של כ  השוטפות  חודשיותה  אותיההוצצופה כי    החברה,  2022עד לתום שנת   .27.1.3
 60%- 20%-)המהווה גידול חודשי )ממוצע( כ  צעובממ"ח בחודש,  ש  אלפי  800  עד  600

על    בדגש  וקצב צמיחת הפעילות   התפתחותה  לאור, וזאת, בין היתר,  2021ביחס לשנת  

 זה   סכום   כי   יובהר.  (המסחרי  לשלב  מעברהו   בתאילנד  המפעלתהליך הקמת    התקדמות 
, ייעודיים  ומכונות  ציוד   של  רכש,  בתאילנד  המפעל   בהקמת  לרבות  השקעות   כולל  אינו 

 . וכדומה רגולציה

החברה  ה והנחות  הערכות  החודשיות בדבר    לעיל  27בסעיף    ותהאמורתחזיות,  הוצאותיה 
הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות    2021השוטפות הצפויות עד לתום שנת  

המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד ערך,  
שלא    ,התרחשותם עשויות  אלו  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואינו  ודאי  אינו  בכלל,  אם 

מכפי שהוערך, כתוצאה ואף שונה מהותית  להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה  
רה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנזכרים מגורמים שונים שאינם בשליטת החב

   .לפרק זה להלן 33 בסעיף

  יומיס .28

.  החברה, חברות אשר התאגדו בתאילנד חייבות בתשלום מס חברות על כלל הכנסותיהן  עתייד  למיטב

הינו  דוחה  נכון למועד חייבות במס.    20%, שיעור מס החברות  ניכוי המס  -כמועל הכנסות  שיעור  כן, 
לישראל   מתאילנד  דיבידנדים  חלוקת  בעת  כ במקור  של  שיטור  על  על 10%-יעמוד  האמור - .  לעיל,    אף 

בקשר עם  מסוימות  המקנה לחברה הטבות מסויות    BOIקיבלה החברה את אישור    2021בחודש אוגוסט  
 55.פעילות המו"פ בתאילנדתוצרי 

 

 (. 139404-01-2021)מס' אסמכתא: 2021, באוגוסט 29ראה דיווח מיידי של החברה מיום  -לפרטים נוספים   55
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 .2021בדצמבר    31ליום    הכספיים  לדוחות 12ראה ביאור    ,החברהעל    החל   בדבר המיסוינוספים  לפרטים  

  סביבתיים ודרכי ניהולםיכונים ס .29

אשר יש להם או צפוי להיות להם    על סיכונים סביבתיים  ה לא ידוע ל  דוחהלמועד  נכון  ,  להערכת החברה
שיתרחש, והקמת מפעל    המסחרי, ככל  לשלב לאחר כניסתה של החברה    ת על פעילותה.השפעה מהותי

פי חוקי מדינת תאילנד. מעת  - הייצור בתאילנד, תהא החברה כפופה לרגולציה הרלוונטית לתחום זה על
 אלו על פעילות החברה.השפעות הוראות   רידרש, בדבילעת, החברה תבחן ותעדכן, ככל ש

 הליכים משפטיים  .30

 . כלשהו הליך משפטילה צד  נאינ  החברהעתה, ילמיטב יד, ולמועד פרסומו דוחהנכון למועד 

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .31

עסקיים  ה ביעדים    , ובין היתר, תוך עמידהלשלב המסחריאת המעבר  להשלים  פעול  לבכוונת החברה  
   :כמפורט להלן

ה   השלמת .31.1 הייצור  הקמת  בראשון  המפעל  אשר  המתחם  שלה  בשכרה  ייעודי   מרכזהחברה 
כאשר מרכז המו"פ והנהלת החברה ימשיכו    56,"(ןהמפעל הראשו)"   לבנגקוק  בסמוך  תאילנד

 .  ששכרה החברה בפארק הורביץ, רחובות החדש  במתחם לפעול בישראל 

 המשך פעילות המו"פ   .31.1.1

שלה  • המו"פ  בפעילות  להמשיך  החברה  הה  בכוונת  עם  בקשר  בטים  יבעיקר 

 המפורטים להלן: 

העלאת תפוקות הגידול של זחלי    [ב]הוזלת העלויות הגידול;    [א]  :ביולוגי  מו"פ •
 פיתוח חלבון להזנת הדגים;  השלמת  [ג]הזבובים; 

אסטרטגיים;   םפיתוח מוצרי מזון תוך שיתוף פעולה עם שותפי [א] :מו"פ יישומי •

עבו  [ב] מסיס  תחליפי  לצורך    [ג]משקאות;    רחלבון  החלבון  מרכיבי  של  מחקר 
[ פיתוח  ד; ]לתעשיות נוספותהמיועדים  יישומים בעלי ערך גבוה יותר  של  פיתוח  

 מרכז המו"פ הגלובלי החדש ברחובות;  

   המפעל הראשון .31.1.2

זחלי זבוב חטיבת גידול  [  א]  :בנוי משתי חטיבות עיקריות צפוי להיות  הראשון  מפעל  ה
אשר במסגרתה   חטיבת העיבוד[  ב]-ו  טכנולוגיה שפיתחה החברהה  תבסס עלבה  הפירות

.  שמןהתחליפי והחלבון  המוצרי  והפקת  הזחלים    המיועד לעיבוד קו ייצור  תכלול את  
את   לכלול  צפוי  הנחוציםכלל  המפעל  והמיכון  והעיבוד.   המתקנים  הגידול  לתהליך 

, קבלת החודשים הקרובים תשלים החברה את בניית המפעלבמהלך  הערכת החברה,  ל
תחל והמיכון הייעודי אשר נרכש, קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בתאילנד  

תפתח  ,  2022  שנת   לתום  עדערכת החברה,  בפעילות ייצור מסחרי ראשוני במפעל. לה
 150-של כאת אבקות החלבון שבפיתוח עד להיקף שנתי    לייצרהחברה בהדרגה יכולות  

צבר הזמנות   , וכןראשוני נתח שוקו בסיס לקוחות  ליצורטון. בדרך זו, בכוונת החברה 

עשוי לאפשר בשנים הבאות. בנוסף, המפעל  מתוך כוונה להרחיב את פעילותה  עתידי  
של תהליכי הגידול ובכלל זה    לחברה לבצע אופטימיזציה של הטכנולוגיה אשר פיתחה, 

 . והייצור

, אבן דרך מהותית לקראת מימוש הייצורמפעל  השלמת הקמתו של  ה ב אהחברה רו .31.1.3
את מוצריו המשווק    לתאגיד  הפיכתהבכלל זה, תוך  ובטווח הרחוק    יעדיה העסקיים

 

    המפעל.נכון למועד פרסום הדוח, מצויה החברה במשא ומתן מתקדם לשכירת מבנה ייעודי אשר בו תקים החברה את   56
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בעלי יכולת   (פעילות ייצור בישראלהקמת  לרבות  )  ים מפעל  מספראשר לו  גלובלי    באופן 

 מדי שנה.   ,שבפיתוח תחליפיהחלבון מוצרי הייצור של אלפי טונות 

 רגולציה   .31.1.4

החברה במוצרי    בכוונת  השימוש  באישור  הכרוך  הרגולטורי  ההליך  לקידום  לפעול 
החלבון התחליפי שבפיתוח של החברה, כך שאלו יוכלו לשמש כחומר גלם אשר ישווקו  

(.  EFSA( ובאירופה )GRASלתעשיית המזון לבני אדם ולבעלי חיים, בעיקר בארה"ב ) 
ע בקשר  בכך לפירוט  הכרוכות  העליות  האמורות,  הרגולטוריות  הדרישות  ם 

 לעיל.   17ראה סעיף  –ואסטרטגיית החברה בקשר עם קידום ההליך הרגולטורי 

 שיתופי פעולה אסטרטגיים  .31.1.5

עם לה האסטרטגיים  ות שיתופי הפע א במקביל להקמת המפעל, בכוונת החברה למצות  
המו"פ בסעיף    שלה  שותפי  לוללעיל(    9.5)כמפורט  פעולה פעול  לשיתופי  הופכם 

 .  ארוכי טווחמסחריים מהותיים 

   יצירת בסיס לקוחות ראשוני למוצרי החברה .31.1.6

בשווקים    החברהבכוונת   מוניטין  בעלי  ומפיצים  ספקים  עם  ולהתקשר  להמשיך 
  יצירתלהרלוונטיים, במטרה להפיץ ולשווק את מוצרי החברה. בדרך זו, תפעל החברה  

יצרני מזון מובילים, הן באופן ישיר והן באמצעות אשר יכלול  ראשוני    בסיס לקוחות
   .משנה מפיצי

, בדבר היעדים והתכנית האסטרטגית של  לעיל  31ף  בסעי   ותתחזיות, הערכות והנחות החברה האמורה
לרבות   מפעל  מעבר החברה לשלב המסחרי,  החברה,  פעילות   בתאילנד,  הראשון  ייצורההקמת  המשך 

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,  המו"פ ושיתופי הפעולה האסטרטגיים,  
אם  ם,התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותהמבוסס על הערכות החברה בדבר  

או   או חלקן,  כולן  להתממש,  עשויות שלא  אלו  ואינו בשליטתה של החברה. הערכות  ודאי  אינו  בכלל, 
שונה   באופן  מהותית  להתממש  שונה  שהוערך,  ואף  בשליטת  מכפי  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה 

  .לפרק זה להלן  33 ףמגורמי הסיכון הנזכרים בסעיהחברה, וביניהם התממשות אי אילו 

  צפי להתפתחות בשנה הקרובה .32

לשלב המסחרי    כניסתהעם    בקשרהעסקיות    התוכניותי להוציא אל הפועל את    התחילל   החברה  בכוונת 
 : הינן כמפורט להלן  מבניהן  העיקריות, אשר לעיל 31בסעיף  טכמפור

   פיתוח עסקי החברה .32.1

 ; לעיל( 31.1.2מסחרי ראשוני )כמפורט בסעיף  ייצורתחילת השלמת הקמת המפעל ו  (א)

 הוזלת עלויות ייצור החלבון;  (ב)

תמיכה בשותפים ובלקוחותיה הפוטנציאליים בקשר עם פיתוח מוצריהם המשלבים את  (ג)
   ;של החברהשבפיתוח מוצרי החלבון התחליפי 

   :התקשרות מסחרית עם טאי יוניון )בעלת עניין בחברה( (ד)

רב המאמצים על  ילעשות את מ  הן, שותפה אסטרטגית ובכוונתו החברה רואה בטאי יוני
, הן כלקוחה מהותית של החברה, בהסכמים מסחריים ארוכי טווח להתקשר עימה  מנת

פעילותה   ליווי  עם  בקשר  החברה  והן  ושוטף  של  צמוד  לשלב   הכניסת לאחר  באופן 
ייעוץ ותמיכה של צוותי מומחים ומנהלים מטעמה במישור בדרך של  לרבות  )המסחרי  

נכון למועד זה, מצויים הצדדים   .(והפיננסי  ההנדסי, התפעולי, הרגולטורי, האסטרטגי
 לעיל(.   9.5.2במשא ומתן להתקשרות בהסכם מסחרי ראשון )כמפורט בסעיף 
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זו, השלימה החברה הקמה של חברה בת   למועד פרסום במסגרת  נכון  בתאילנד אשר 

"(. חברת הגידול החדשה הוקמה על מנת  החדשה  הגידול  חברתהדוח אין בה פעילות )" 
תרכז אשר  כחברה  )  לשמש  הגידול  חטיבת  את  וזאת rearingתחתיה  החברה,  של   )

לביצוע  וכתנאי  כאמור  לדרישות  בהתאם  בתאילנד.  רגולטוריות  לדרישות  בהתאם 
פעילות הגידול, נדרשת החברה להקים חברת בת ייעודית בתאילנד יחד עם שותף מקומי. 

יסדיר את ההסכמ יוניון אשר  בין  לצורך זאת, מנהלת החברה משא ומתן עם טאי  ות 
ביחס   החדשההצדדים  הגידול  בחברת לחברת  הניהולית  השליטה  כי  יובהר  כאשר   ,

הגידול תיוותר בידי החברה. החברה רואה בכך הזדמנות עסקית להמשך הידוק שיתוף 
הצדדים  בין  המתגבשת  המסחרית  לעסקה  בהמשך  יוניון,  טאי  לבין  בינה  הפעולה 

  לעיל(.   9.5.2)כמפורט בסעיף 

מסחרית עם חברות נוספות עימם ערכה החברה פיילוטים כמפורט בטבלה התקשרות   (ה)
 . לפרק זה 9.5 בסעיף

 הקמת מערך שיווק ומכירה ראשוני, לרבות בדרך של התקשרויות עם ספקי משנה; (ו)

 התמקדות בהתקשרויות וייצור מסחרי ראשוני של אבקת חלבון לבעלי חיים  .32.2

ילותה במוצרים המיועדים לחיות מחמד  במהלך תקופת הביניים, תמקד החברה את פיתוח פע
המשך פיתוח המוצרים וכן מאמצי מכירה  ובעלי חיים. במסגרת זו, צפויה החברה להשקיע ב

 . ושיווק אל מול לקוחות פוטנציאליים

  כושר הייצורבניית רכישה מהותית של רכוש קבוע ו .32.3

 עם)באמצעות חברת הבת(  2021יוני   בחודש התקשרה החברה  במסגרת הקמת המפעל כאמור, 
  שללרכישת ציוד עיבוד ייעודי הנדרש לצורך הקמת קו הייצור הראשון  בהסכם בינלאומי ספק

כלל אמצעי המיכון שנרכשו האמור, צפויים להתקבל במפעל במהלך    57. בתאילנד  במפעל  החברה
כמו כן, בכוונת    ני.הראשו המסחרי  החודשים הקרובים, ועל בסיסם תחל החברה בהליך הייצור  

    החברה להמשיך ולפתח את יכולותיה על מנת להגדיל את כושר הייצור.

 מרכז המו"פ הגלובלי ברחובות  .32.4

החברה תמשיך לפתוח ולטייב את מרכז המו"פ הגלובלי החדש ברחובות, על מנת להתאימו  
   .לקצב התפתחות עסקיה של החברה

 שינויים מהותיים במערך הארגוני במצבת העובדים   .32.5

החברה   ומגוון להבכוונת  איכותי  אדם  כוח  ולגייס  היתר,    משיך  בין  ובתאילנד,  בישראל 
   הקמת מערך שיווק ומכירה.כן, לצורך  ייצור ווה  ת מחקר ופיתוחובמחלק

החברה  ה והנחות  הערכות  בשנה  לעיל  32בסעיף    ותהאמורתחזיות,  החברה  להתפתחות  הצפי  בדבר   ,
הקרובה, לרבות פיתוח עסקי החברה, כושר הייצור ורכישת רכוש קבוע, שינויים במערך הארגוני ובמצבת  

הינן בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך,  העובדים, רגולציה והשקעות מהותיות,  
אם  ם,ים קיימים ועתידיים אשר מועד התרחשותהמבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירוע

או   או חלקן,  כולן  להתממש,  עשויות שלא  אלו  ואינו בשליטתה של החברה. הערכות  ודאי  אינו  בכלל, 

שונה   באופן  מהותית  להתממש  שונה  בשליטת  ואף  שאינם  שונים  מגורמים  כתוצאה  שהוערך,  מכפי 
  .פרק זה להלןל  33 ףבסעיזכרים החברה, וביניהם התממשות אי אילו מגורמי הסיכון הנ

 

 

 

 . (035071-01-2021)אסמכתא מס':  2021ביוני   3לפרטים נוספים ראה כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   57
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  גורמי סיכוןבדיון  .33

סעיף   החברה  יזה  במסגרת  על  להלן  בדבר השפעות הסיכונים המפורטים  פירוט  לשלבי  ינתן  בהתאם 
בכך שהחברה מצויה בשלבי מעבר משלב המו"פ  בהתחשב    וכן,  התפתחותה העסקית נכון למועד הדוח

 58. לשלב המסחרי

   כלכלייםגורמי סיכון מקרו  .33.1

 ובישראל  בעולם ובטחוני גיאופוליטי מצב .33.1.1

ישראל   במדינת  והביטחוני  הפוליטי  הכלכלי,  להשפיע  המצב  על עשוי  ישיר  באופן 
נכון למועד  החברה, אשר פעילותה ביחס הינה בישראל  ,ולמועד פרסומו  הדוח,  וכן   ,

הכניסה  למרכז המו"פ שלה וההנהלה אשר בכוונת החברה להשאיר בישראל גם לאחר  
המסחרי של לשלב  וסכנות  מתיחות,  בתקופות  ישראל  מדינת  מצויה  הקמתה,  למן   .

מלחמה כוללת או מוגבלת, כמו גם תרחישים של פעולות איבה שונות, מרחפים מעליה 

הפוליט   תדירות. המצב  עשוי  היתר,  על  בין  להשפיע  בישראל  והכלכלי  הביטחוני  י, 
להשקיע   זרים  גורמים  של  עם  נכונותם  זאת,   חברותולהתקשר  עם  יחד  ישראליות. 

לעיל, מפעל הייצור הראשון של החברה מוקם בתאילנד, ועל כן   31.1.2כמפורט בסעיף 
ביחס לחברות   )לרבות  ש קיצון בישראל עשוי להשפיע בצורה פחותה על החברהיתרח

 .(מרכז פעילותן הינו בישראלאשר 

 סייבר  נזקי .33.1.2

פעילות  עושהבמסגרת  ותשתיות   החברה  ה,  מערכות  ו/או  מחשוב  במערכות  שימוש 
"(, לרבות לצורך איסוף ועיבוד מידע, במאגרי  המערכותמבוססות מחשב )בסעיף זה: "

. תקיפת סייבר שנועדה לחדור או לפגוע במערכות, בשימוש היד-מידע המנוהלים על 
התקין במערכות, או בחומר השמור בהן, עלולה לגרום לנזקים ישירים ועקיפים, ובהם 
גניבת  שיבוש, הפרעה או השבתה של פעילות, מתקפות כופרה, דליפת ואובדן מידע, 

והוצא  הציבור  אמון  ו/או  במוניטין  פגיעה  מודיעין,  איסוף  שיקום.  נכס,    החברהות 

 . פועלת למנוע ולהקטין את החשיפה לסיכונים האמורים

 מגפות, לרבות נגיף הקורונה ואסונות עולמיים ומקומיים .33.1.3

בצעדים  לנקוט  לממשלות  לגרום  עשויים  ומקומיים  עולמיים  ואסונות  מגיפות 
המגבילים את המגזרים העסקיים בכל רבדי הפעילות, ובכך לשבש ואף לשתק פעילות 

של  עסק ההתנהגות  דפוסי  לשבש  וכן  חברות  של  השפעת   .צרכניםית  אודות  לפירוט 

   לדוח דירקטוריון החברה.  2על פעילות החברה, ראה סעיף    COVID-19התפרצות נגיף  

להיות  עשויה  בהן  במדינות  התחלואה  היקפי  והחרפת  הקורונה  משבר  של  המשכו 
והכל העסקית  הפעילות  על  להשפיע  עלולים  פעילה,  כאמורהחברה  במדינות   כלית 

לכניסת) המסחרי  החברה  בכפוף  יכולת  (לשלב  על  להשפיע  יכולים  אלו  אירועים   .
שי  )ככל  נוספים  מימון  מקורות  להעמיד  לשלב  דרשו(,  יהחברה  החברה  כניסת  על 

לרבות בהשלמת  המסחרי,  הראשון,    עיכובים  המפעל  לפגוע  הקמת  אף  ועלולים 

ובמועדי   הלוגיסטיקה  החלבון  בשרשרת  מוצרי  של  ואספקתם  הפצתם  ובהיקפי 
 התחליפי שבפיתוח. 

החברה  להערכת  זה,  במועד  בפניה  הקיים  המידע  בסיס  ועל  הדוח,  למועד  נכון 
הקורונה, משבר  חדשים,  להימשכות  וריאנטים  של  התפשטותם  זה  בעיקר    ובכלל 

של החברה. פעילותה  התפתחות  על  שלילית  להיות השפעה  עשויה    במדינת תאילנד, 
 

כניסתה של החברה לשלב המסחרי )ככל שיתרחש(, כמפורט להלן,  השלמת  יובהר כי ביחס לסיכונים האפשריים הנלווים ל  58
 . , להעריך את סיכויי התממשותם ומידת השפעתם העתידית על החברהאין ביכולתה של החברה, נכון למועד הדוח ופרסומו
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  ראה   –לפרטים אודות השלכות התפרצות משבר הקורונה והסיכונים הכרוכים בכך  

ביאור  בו  כחלק ב' לדוח תקופתי זה,דוח הדירקטוריון המצורף  ל  2.2כמפורט בסעיף  
   הכספיים.לדוחות   (י)1

   פיננסיים סיכונים .33.2

למועד    –אי  סיכון אשר .33.2.1 השקעות פעילותה באמצעות    מימנה אתהחברה  ,  דוחהנכון 
לאחר מועד הדוח, השלימה החברה .  לפרק זה לעיל 15- ו 3בסעיפים  כמפורט  ומענקים

( לציבור  שלה  הערך  ניירות  של  הראשונה  ההנפקה  את    וצפויה  (IPOאת  למממן 
   .כאמור ההנפקה תמורתמתוך  בעיקרפעילותה, 

 ן נזילות סיכו .33.2.2

נזילות מתבטא באי יכולת   הפיננסיות של החברה בהגיע   עמידה בהתחייבויותסיכון 
,  2021בדצמבר    31נכון למועד הדוח וכמפורט בדוחות הכספיים ליום    מועד תשלומן. 

מצבת ההתחייבויות של החברה כוללת בעיקר התחייבויות שוטפות לספקים, עובדים 

וזו    וזכאים. התחייבויות שאינן שוטפות הן בעיקר בגין ההתחייבות לרשות לחדשנות
על הכנסות.-תיפרע  יהיו  כשלחברה  השנים  של    פני  הנזילות  סיכוני  אודות  לפירוט 

 . 2021בדצמבר  31הכספיים ליום לדוחות   א' 18ראה כמפורט בביאור  –החברה 

הנזילות   גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת
של רמות מספקות  קיומן  המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד. החברה מוודאת  

על  מזומנים  הסכומים  -של  כולל  הצפויות,  התפעול  הוצאות  לתשלום  דרישה  פי 
האמור   הפיננסיות;  בהתחייבויות  לעמידה  את  לעיל  הדרושים  בחשבון  מביא  אינו 

 אפשרות סבירה לצפותם. ההשפעה הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין

 מטבע סיכון – סיכוני שוק .33.2.3

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחיר שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ וסיכוני 
במכשירים פיננסיים   אחזקותיהמחירי סחורות, ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך  

 ועל יתרות המלאי.  

בחו"ל וכן התחייבות לרשות לחדשנות  התחייבות לספקים  לחברה חשבון דולרי בבנק,  
למטבע זה, שאינו מטבע הפעילות    לפיכך, לחברה חשיפה  .ארה"ב  אשר צמודה לדולר

 א'18בביאור  ראה כמפורט    –לפירוט אודות סיכוני הנזילות של החברה    של החברה.
פועלת    למועד הדוח, החברהיחד עם זאת,    .2021בדצמבר    31לדוחות הכספיים ליום  

במטבע ש"ח, ועל כן התממשות סיכון זה אינו צפוי להיות בעל השפעה מהותית    בעיקר
הקמת מפעל כחלק משלב לרבות, כניסתה לשלב המסחרי,  במסגרתעל עסקי החברה. 
בתאילנד ומכירת    הייצור  שיווק  לשם  גלובליים  מזון  יצרני  עם  התקשרויות  ויצירת 

ברחב של החברה  בסעיף  מוצרי החלבון התחליפי  כמפורט  העולם  עשויה    31י  לעיל, 
חומרי  של  ת  ובגין רכיש  , לרבותבאופן משמעותי יותר  חשופה לסיכון זה  להיות  החברה

 גלם ומכירות לייצוא, הנקובים במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה. 

בתנודתיות  מאופיינים    שוקי ההון בעולם  –  שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ ככלל  .33.2.4

ייחודיים, כגון    גבוהה, בפרט ביחס לחברות טכנולוגיה ו/או לחברות הזנק בתחומים 
ובפרט בהיותה של החברה חברה ציבורית   ,שפל בשוקי ההון בישראל תחום הפעילות.

כן, ו  אשר התאגדה בישראל ואשר ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה בישראל, 
מ  בכלל,  בעולם על  להקשות  של  עלול  לפעילות  מימון  מקורות  ועשוי    החברהציאת 

כן, שפל בשוקי ההון עשוי להקשות על ביצוע  -כמו.  להשפיע לרעה על מצבה הפיננסי
 .  החברהפרטיות או ציבוריות של  ת,הנפקו
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 ענפיים  סיכונים .33.3

להיות  החברה    –  תחרות .33.3.1 חרקים עשויה  חלבון  תחליפי  יצרני  מצד  לתחרות  חשופה 
בסעי )כמפורט  תעשי  12  ףאחרים  הינה  החרקים  חלבון  תעשיית  חדשה י לעיל(.  ה 

גופים נוספים על אלו הקיימים היום   וכן  ומתפתחת ועל כן, עשויים להיכנס לתחום 
על    לשלילה  באופן אשר יכול להשפיע חברות בעלות משאבים גדולים מאלו של החברה,  

בכדי להתחרות נדרשת החברה   .בתחום הפעילות  של החברההפוטנציאלי  נתח השוק  
, במאמצים מתמשכים  ביכולות הייצורלהשקעות הולכות וגדלות  ולמבנה הוצאות יעיל  

 במכירות ושיווק ובפיתוח של מוצרים. 

והשירות .33.3.2 ואיכות המוצרים  חושף את    –  בטיחות  בענף המזון   פעילותאופי הפעילות 
רים. פגמים אלה, בין  באיכות המוצוהחברה לפגיעה במקרים של פגם בתהליך הייצור  

זדון,   בכוונת  נעשו בתום לב או  ובין אם  ובין אם לאו,  עשויים אם בשליטת החברה 
חושפים את   ,ועל כןלצרכנים  למחלות, נזקים בריאותיים שונים ונזקים אחרים לגרום  

 החברה לתביעות מצד צרכנים שנפגעו )אם וככל שיהיו(.  

, היא )ככל שיתרחש(  יסתה לשלב המסחרי להערכת החברה, לאחר כנ   –  מיתוג ומוניטין .33.3.3
וניסיון    עשויה  מוניטין  הפעילותלצבור  פגיעה  בתחום  החברה,  אפשרית  .  במוניטין 

באמצעות פרסומים שונים או באמצעים אחרים, עלולה להשפיע לרעה על החברה אף  
 אם פרסומים אלו אינם נכונים. 

תלויה במידה רבה ביכולתה לצפות   החברההצלחת  – שינוי מגמות צרכניות וחדשנות .33.3.4
 פועלת להתאמת  חברהברמה האסטרטגית, הבתחום הפעילות.  את השינויים הגוברים  

. אי הצלחה מעת לעת  מגמות הצריכה המשתנותלהתאים עצמה ליכולותיה על מנת  
הן ברמת המו"פ והן    –פעילותה של החברה  להשפעה שלילית על  לגרום  בכך, עלולה  

 . לשלב המסחרי( תהברמה המסחרית )לאחר ובכפוף לכניס

. באופן  טרנד הקיימות הולך ותופס תאוצה בעולם העסקי  –  (Sustainability)  קיימות .33.3.5
כללי, הקיימות הינה תפיסת עולם אשר גורסת שמהותו של ארגון עסקי אינה מסתכמת 

לכלל   ערך  ביצירת  גם  אלא  המניות,  לבעלי  רווח  ביצירת  העובדים,  הצרכניםרק   ,
והסביבה.   הקהילה  המשקיעים,  בקרב  -כמוהספקים,  וגדלה  ההולכת  המודעות  כן, 

העדפות צרכניות כגון: הפחתת צריכת   הציבור לתפיסת הקיימות עשויה להשליך על

בדגש על שחיטת בעלי החיים המסורתיים, והפחתת צריכה של מוצרים    מזון מן החי,
מזהמת תעשייתית  בפעילות  כרוך  ייצורם  הליך  במידה  אשר  תשקיע   והחברה.  לא 

לרבות במסגרת פעילות המו"פ ולאחר מעבר לשלב   ,מספיק משאבים בתחום הקיימות
זו,   )ככל ויתרחש( תוך התאמת מוצריה לדרישה  להיות חשופה עשויה  היא  המסחרי 

וספים  נחליפי שבפיתוח וכן מוצרים  ת למוצרי החלבון הלהשלכות שליליות בדרישה  
   .שהיא עשויה לפתח

סביבה .33.3.6 ה   –   איכות  פעילות  וכן  בישראל  החברה  של  המו"פ  בתאילנד פעילות  חברה 
)כחלק מהכניסה לשלב המסחרי, ככל שיתרחש(, כפופים לחוקים ותקנות בנושא הגנת 
לגרום  עלולה  סביבתיים  בנושאים  רגולטורית  החמרה  החברה,  להערכת  הסביבה. 

 לנזקים עסקיים לחברה.  

מסחריים .33.3.7 וסודות  מידע  על  ה  ייצור  מתהליכיחלק    –  הגנה  התחליפי מוצרי    חלבון 
לעניין זה, ייצורם, מהווים סוד מסחרי.  ל   שיטות ותהליכים הנלוויםת  לרבו  ,שבפיתוח

היתר,נסמכת  החברה בין  פטנטים    ,  רישום  איועל  בהסכמי  -סעיפי  וסודיות  תחרות 
על  .העסקה זאת,  הדין- עם  את   חברהה  ,פי  לאכוף  תוכל  שלא  במצב  להיות  עלולה 

למנוע מהמתחרים ליהנות    יהתניות אי התחרות בשלמותן או בחלקן, דבר שיקשה עלה
. יתר על כן, צד שלישי עלול לטעון שמידע מסוים לא חברהממומחיות עובדים לשעבר ב 
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אינה יכולה להבטיח שביטחון זה   חברהפי הדין. בנוסף לכך, ה - מוגדר כסוד מסחרי על

של   מורשית  לא  העתקה  כנגד  אפקטיבי  התחליפייהיה  החלבון  מוצרי  ייצור    תהליך 
שימוש אחר בהם. כל הפרה בהגנה על בעלות סימני המסחר ומידע או כל    שבפיתוח 

 .חברהסודי עלול לפגוע בעסקי ה

המחייבת , קיימת רגולציה עולמית ומקומית  דוחהלמועד    –רגולציה בתעשיית המזון   .33.3.8
בהתאם לכך, החברה   החלים באותה טריטוריה.מסוימת  בתנאים וברגולציה  עמידה  

אי  החברה,  להערכת  מקובלים.  ותקנים  לפרוטוקולים  בהתאם  עמידתה -פועלת 
בבתקנים   העוסקת  כחברה  הן  כאמור,  למועד  מו"פ  מקובלים  הדוח  פרסום  נכון 

על לרעה  להשפיע    עלולים,  תרחש(שי)ככל    כניסתה לשלב המסחריבמסגרת    ,בהמשךו
 .  משמעותיפעילות החברה באופן  

, וכן לאחר כניסת החברה לשלב המסחרי,  מו"פב   ה העוסקתכחבר  –  והיתריםרישיונות   .33.3.9
כחברת מו"פ    [א]  :, ובכלל זהתחייב פעילות החברה רישיונות והיתרים מגורמים שונים

אות )כמפורט בסעיף  קלאישור משרד הח  –  אשר מרכז הפיתוח והנהלתה הינם בישראל 

ב  ;לעיל(  17.1 החדשנות  עמידה  רשות  לחברה הוראות  שולמו  אשר  למענקים  ביחס 
המסחריכחלק מתנאי    [ב ];  יוצ"בוכ לשלב  לקבל  י ת  ,כניסתה  אישורים דרש החברה 

מוצריה לשיווק  תנאי  המהווים  וכןרגולטוריים  בתאילנד  ל  ,  המפעל  כמפורט הקמת 
רישיונ  .לעיל  17.2בסעיף   כאמור,  ואי קבלת  היתרים  ו/או  ולהשפיע עלולים  ת  לפגוע 

 . של החברהותוצאותיה הפיננסיות על פעילותה העסקית  משמעותי באופן  לרעה 

החוק -אי .33.3.10 בהוראות  החברהעמיד-אי  –  עמידה  הח  ת  הרלוונטיות בהוראות  קיקה 
זובבישראל,   החדשנותהוראות    ה:כלל  הסביבה   ;רשות  איכות  בתחום  הוראות 
היותה    ;והסחרהחקלאות  הוראות משרד    ;והבטיחות עליה מתוקף  החלות  אלו  וכן 

בבורסה  נסחרים  שלה  הערך  ניירות  ואשר  בישראל  התאגדה  אשר  ציבורית  חברה 
לאחר    ;בישראל מוכן,  המסחרי  כחלק  לשלב  השלמתוכניסתה  הנוגע   –ולאחר  בכל 

לרבות תאילנד, בנוסף    ,להוראות הרגולציה החלות במדינות אשר בהן תפעל החברה
ומשתנה  בנוש  שונות   הוראותעל   חדשה  רגולציה  )ו/או  והיתרים  רישיונות  בתחום א 

ו/או פרשנות לא נכונה של הוראות החוק ו/או    ולרבות ביחס לבטיחות במזון  פעילותה
עדר מנגנונים להבטחת עמידה בדרישות החוק ובכלל  יהחמרה בהוראות החוק ו/או ה

החברה להליכים אזרחיים  זה תכניות אכיפה ו/או טעויות אנוש( עלולים לחשוף את  

עיצומים    ופליליים, להטלת  ולהביא  החברה  למוניטין  נזק  לגרום  ברווחיותה,  לפגוע 
החברה הבת החלה להעסיק עובדים  בכלל זה,    .סנקציותת  תהשו,  החברהעל  כספיים  

למערכת   כפופה  כך  ובשל  זו,  במדינה  הפעילות  לצורך  הנדרשים  תאילנד  במדינת 
ת במדינת תאילנד. אי עמידתה בהם ו/או בחלקם, עשויה, החוקים והוראות דין שונו

 בין היתר, ליצור חשיפה לתביעות של עובדים במדינה זו ולגרום לפגיעה בעסקי החברה.  

והשבתות .33.3.11 הישראלישביתות    –  שביתות  במשק  הליך   עלולות  כלליות  על  להשפיע 
בישראל.  ב  הפיתוח  כלליות  שביתות  המסחרי,  לשלב  החברה  לכניסת  משק בכפוף 

לגרום   וכתוצאה מכך   של המפעל   למנוע ו/או לפגוע בפעילות הייצור לנדי עשויות  איהת
עלולה    .)ככל שתהיינה(לעיכוב באספקת הזמנות   זה  לפגוע בנוסף, התממשות סיכון 

 עלויות   ,משמעותיים  , ולהסב לה נזקיםמהותיות  ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויות
 .  הוצאות נוספות )לרבות משפטיות(הכרוכות בלתביעות וחשיפות 

יתאגדו בארגון עובדים יציג, עשויה להיות   בישראל   ככל שעובדי החברה  –  יחסי עבודה  .33.3.12
פעילות   על  השלכה  והפיתוח לכך  עבודה, של    המחקר  סכסוכי  של  )במקרה  החברה 

וכו'( תוצאותוניהולה,    שביתות  הזמנים    הכספיות  יהעל  בלוח  המשוער  ועמידתה 
ל עשויים   קראתשהוקצב  המסחרי,  לשלב  כניסתה  לאחר  המסחרי.  לשלב  כניסתה 
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להרע את מצב עסקיה    ,סכסוכי עבודה בישראל ובתאילנד, לרבות שביתות ועיצומים

   . ולגרום לפגיעה בעסקי החברההחלבון התחליפי  של החברה ואת קצב פיתוח מוצרי 

לטוריות שונות, חשופה למגבלות רגו  החברהפעילות    –  ציות והתפתחויות רגולטוריות .33.3.13
. שינויי  גם לדינים הנוגעים לבטיחות מזון  ,בכפוף לכניסתה לשלב המסחרי  ,ובהמשך

וכן החמרת הרגולציה בתחו ובעולם  , עלולים ם הפעילותחקיקה או תקינה בישראל 
וכן להשפיע על תוצאותיה העסקיות. מדובר   החברה לצמצם ו/או להגביל את פעילות  

בשינויים הנוגעים לשוק בכללותו, לרבות תחומי הנדסת המזון, בטיחות המזון, איכות 
פועלת   ,פיקוח  הסביבה, בהם  באזורים  הרגולציה,  החמרת  וכדומה.  מוצרים  סימון 

ב  מו"פ ובהמשך, לאחר הכניסה לשלעיסוקה בעל  החברה, עלולה להשפיע באופן שלילי  
יתרחש( )ככל  ל  ,המסחרי  הקשור  העלויות  המוצרים  ביקוש  ולהיצע  בכל  על  והן 

הכרוכות בייצורם. העמסת עלויות אלה על הצרכנים בדרך של עליית מחירים, עלולה 
   .ובמוניטין, במחזורי ההכנסות  של החברה לפגוע בהיקפי המכירות

 סיכונים ספציפיים לתחום פעילות החברה   .33.4

 ה העוסקת, כחבר ולמועד פרסומו  חהדומועד  ל  –  חום הפעילותספציפית לת  רגולציה .33.4.1

  17.1כמפורט בסעיף  ,  חקיקה ישראליתבעיקר  פעילות החברה  חלה על  בישראל,    מו"פב

המסחרי,  לעיל.   לשלב  לכניסתה  החברה  כתנאי  קבלת על  תהליך  את  להשלים 

מוצרי החלבון התחליפי שבפיתוח  האישורים הרגולטוריים הנדרשים לשיווק ומכירת  

   .לעיל 17.2בעולם כמפורט בסעיף מסוימות  במדינות 

ה החלבון  למוצרי  הנדרשים  הרגולטוריים  האישורים  קבלת  שבפיתוח, תאי  חליפי 
נות לש  הללפגוע באופן משמעותי בעסקי החברה, במצבה הפיננסי ואף לגרום  עשויים  

תוך התמקדות בשוק חיות המחמד והזנת בהם תפעל,    יםק ואת יעדיה בכל הנוגע לשו
   .(17.4ף  בסעי)כמפורט  בלבד  הדגים באסיה

אי יכולתה של החברה   –  להשלים את כניסתה לשלב המסחריאי יכולתה של החברה   .33.4.2

אשר יאפשרו לה    לעיל,  17-ו  7.1.7לעמוד בכלל התנאים המצטברים כמפורט בסעיף  

 . על פעילותה של החברהבאופן מהותי עשויים להשפיע לרעה  לשלב המסחרי, עבורל

ביולוגיים .33.4.3 את    –  סיכונים  מגדלת  והחברה  הפירותמאחר  זבובי  חשופה  זחלי  היא   ,

בי  תקינהלוגיים  ולסיכונים  לא  התפתחות  שונים,  זיהומים  של   ,כגון  נמוכה  תפוקה 

על פעילות  . להערכת החברה, התממשות סיכונים אלו עשויה להשפיע  וכיו"בהזחלים  

ולעכב   שלה  משמעותי  המו"פ  הפיתוחבאופן  הליכי  המשך  החלבון   את  מוצרי  של 

המסחרי,    ,כן-כמו   התחליפי. לשלב  כניסתה  עלולה  לאחר  הסיכון  הביא להתממשות 

לרבות בקשר עם אפשרותה להתקשר עם    ,צמיחת החברהקצב  במשמעותית  להאטה  

 בנוסף, וכן    ,ידם-על וזמנו  ייצרני מזון ולספק עבורם את כמויות החלבון התחליפי אשר  

באופן אשר ישפיע לרעה על תוצאותיה    להאטה בקצב המכירות וההכנסות,  להביא גם

   הפיננסיות של החברה.

זבוב הפירות עשוי להיכלל בחלק מהמקומות    –"  "מזיק  כחרק  הפירות  זבוב  הגדרת .33.4.4

באותן   אישורים ספציפיים כתנאי לגידולו  נדרשיםועל כן  חרק "מזיק"  בהגדרת  בעולם  

בו  .מדינות המיקום  על  להשפיע  עשויה  כאמור  האישורים  קבלת  החברה   תבחר  אי 

 לייצר את מוצריה.  בעתיד 

להערכת החברה, שילוב החלבון התחליפי המופק מחרקים במוצרי   –  התנהגות צרכנים .33.4.5

הכרוך בשינוי הרגלים צרכניים, וכתוצאה מכך עשוי   מזון, עשוי להיות הליך הדרגתי
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לתעשיית המזון של מדינות שבפיתוח  להשפיע על קצב חדירת מוצרי החלבון התחליפי  

להשפיע לרעה על קצב הפצת מוצרי המזון בהם התממשות סיכון זה עלולה    .המערב

 . מוצרי החלבון התחליפי שבפיתוח ו שולבי

עד לכניסתה לשלב המסחרי, ובהתחשב    –  עלות ייצור ביחס למחיר הצריכהתנאי שוק ו .33.4.6

למועד  החברה  בכך ש נכון  פרסומו  הדוחמצויה  תנאי  בשלב המו"פ,    ולמועד  עשויים 

תפגענה ברווחיות ובאופן שבו עלויות הייצור תהיינה גבוהות  לרבות  השוק להשתנות  

   .באופן אשר עשוי להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות החברה

, החברה הינה בעלת מצבת  ולמועד פרסומו  הדוחכון למועד  נ  –במר ערן גרוניך    תלות .33.4.7

מר ערן גרוניך אצל    יםוהניהול שלה מרוכזשנצבר  הידע  עיקר  כוח אדם קטנה כאשר  

ל גרוניך את החברה עשויה  עזיבתו של מר  השפיע לרעה על המשך התפתחות  בלבד. 

 החברה ופעילותה. 

החברה עתידה לצורך פעילותה, ובמסגרת המעבר לשלב המסחרי,    –  גלם  חומרי  זמינות .33.4.8

כן באם יהיו אתגרים של   לסוכר, סובין חיטה, דגנים, שמרים ועכגון  וך חומרי גלם  לצר

זמינות לטווח הבינוני בשרשרת האספקה של חומרי הגלם, הדבר עלול להשפיע לרעה 

 . החברה ופעילותה עסקי על המשך התפתחות

ם לעיל על החברה,  להלן תפורט הערכת החברה ביחס למידת ההשפעה של כל אחד מגורמי הסיכון המפורטי

 : כדלקמן

 סיכון  מיגור
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה 

 קטנה בינונית  גדולה 
 כלכליים מקרו סיכונים

    מצב גיאופוליטי ובטחוני בישראל ובעולם
    נזקי סייבר 

עולמיים   ואסונות  הקורונה  נגיף  לרבות  מגפות, 
    ומקומיים

 פיננסיים  סיכונים
    סיכון אשראי 
    סיכון נזילות 

    סיכוני שוק 
    שינויים בשוקי ההון בעולם ובארץ ככלל 

    סיכון מטבע 
 סיכונים ענפיים 

    תחרות 
    בטיחות ואיכות המוצרים והשירות

    מיתוג ומוניטין 
    שינוי מגמות צרכניות וחדשנות 

    ( Sustainability)קיימות 
    איכות הסביבה 

    הגנה על מידע וסודות מסחריים
    רגולציה בתעשיית המזון 

    רישיונות והיתרים 
    עמידה בהוראות החוק -אי

    שביתות והשבתות 
    יחסי עבודה 

    זמינות חומרי גלם 
    ציות והתפתחויות רגולטוריות 

 החברה  פעילות לתחום ספציפיים סיכונים
    רגולציה ספציפית לתחום הפעילות

יכולתה של החברה להשלים את כניסתה לשלב  א י 
    המסחרי 

    סיכונים ביולוגיים
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 של החברה  החברה הבת .34

החברה   .34.1 הקימה  הדוח,  בתאילנדלמועד  המאוגדת  בת  במהלך  חברת  הוקמה    2021שנת    אשר 
בשליטו החברה המצויה  של  מלאה  נוספים    59(. 99.9%)  ה  סעיף    –לפרטים  וכן    23.ראה  לעיל, 

 . 2021בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום  )ב(1כמפורט בביאור  

חברה נוספת בתאילנד אשר לא מתקיימת בה    השלימה החברה הקמה של לאחר מועד הדוח,   .34.2
  32בסעיף  ראה כמפורט    –   האמורה  לפרטים אודות ייעוד החברה  פעילות למועד פרסום הדוח. 

   לפרק זה לעיל. 

שלושת    בגין  החברה הבתלהלן פרטים אודות הרווחים )הפסדים( )לפני הפרשה למס ואחריה( של   .34.3

 לעיל:    34.1שחלפו מאז הקמתה במהלך תקופת הדוח )באלפי ש"ח( כאמור בסעיף   הרבעונים

 המוחזקת  החברה
 החברה פעילות  תיאור

 המוחזקת

 מאז הקמתה  השחלפ  תקופה היחסית )בגין ה  2021
 (2021-   2 ברבעון 

 מס לאחר )הפסד(    רווח מס  לפני )הפסד(    רווח

flying Spark (Thailand) 

Co., Limited 

בתאילנד פעילות  ,  ריכוז 
המפעל הקמת  ,  לרבות 

הגלם  חומר    עיבוד 
 והתקשרויות נלוות 

(638 ) (638 ) 

 

 . לחברה אין הכנסות לתקופת הדוח .34.4

 

לחלק ד' לדוח תקופתי זה, וכן כמפורט    4ראה כמפורט בסעיף    –אודות הון החברה הבת והשקעות החברה בה    לפרטים  59
 . 2021בדצמבר  31של החברה ליום סולו דוחותיה הכספיים  שב ולדוח רווח / הפסד 4,  3ים בביאור

 

    גדרת זבוב הפירות כחרק "מזיק"ה
    התנהגות צרכנים 

    לות ייצור ביחס למחיר הצריכה תנאי שוק וע
    תלות במר ערן גרוניך 



 -  1 -ב 

 

 בע"מ ליינג ספארקפ
   2021בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום דוח הדירקטוריון 

זה בתקנה    דוחלמועד ה מונח  "תאגיד קטן", כמשמעות  הינה  ומיידיים(, 5החברה  )דוחות תקופתיים  ערך  ניירות  לתקנות  ג 

, את כל ההקלות המנויות בתקנה 2020, החל מהדוח השנתי לשנת  אימץ  "(, ודירקטוריון החברהתקנות הדוחות )"  1970-התש"ל 

( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה 1ד)ב( לתקנות הדוחות, ככל שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה: )5

המבחן המאזני לעניין    20%-( העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל2החשבון המבקר על הבקרה הפנימית; )

( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים 3לעניין מבחן ההון העצמי המינימלי; )  10%-והתוצאתי ו

 ( דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור )מתכונת דיווח חצי שנתית(.4; ) 40%-ל

הדירקטוריון  החברה  דירקטוריון   דוח  את  להגיש  )"מתכבד  בע"מ  ספארק  פליינג  ענייני  מצב  לשנה  החברהעל   ,)"
. דוח  1970- , הכל בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל2021בדצמבר    31שנסתיימה ביום  

הדוח )"  2021לשנת    תקופתי זהא' לדוח  פרק  כזה נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי פרק תיאור עסקי התאגיד כפי שנכלל  
  1. "(2021הדוח החצי שנתי לשנת )" 2021, וכן חלק א' לדוח החצי שנתי של החברה לשנת (התקופתי"

   המזומנים שלו הונו העצמי ותזרימי, הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו –חלק א' 

 כללי  .1

  בתחילת חודש.  2015ביוני    3החברה הוקמה כחברה פרטית מוגבלת במניות והתאגדה ונרשמה בישראל ביום   .1.1
( של ניירות הערך של החברה )מניות  IPOהשלימה החברה את הליך ההנפקה הראשונה לציבור )   2021מרס  

)סדרה   כולל של כ1ואופציות  גייסה סך  )ברוטו(  24,001-( אשר במסגרתו    הראשונה  הנפקה ה)"  אלפי ש"ח 

 . "(IPO- ה" או "לציבור

החברה .1.2 פרסומו,  ולמועד  הדוח  למועד  )טק(  -)פוד  נכון  החלבון  תחליפי  בתחום  (  Alternative Proteinפועלת 
"( ומצויה בהליך הדרגתי של מעבר משלב המו"פ לשלב המסחרי. במסגרת פעילות  תחום הפעילותמחרקים )"

לאורך   החברה  פיתחה  שלה,  חלבון  המו"פ  של  והפקה  לייצור  ייחודיים  ותהליכים  שיטות  פעילותה  שנות 
"( הפירות  זבוב  מזחלי  המופק  התחליפיתחליפי  "החלבון  ו/או  החלבון"  מגדלת  תחליפי  החברה  אשר   ,)"

"( מוצרי החלבון  בתנאים הנדרשים לכך, וזאת במטרה לשלב את מוצריה המבוססים על החלבון התחליפי 

מזוהתחליפי במוצרי  ולהזנת"(,  אדם  למאכל  בעיקר  המיועדים  מחמד   ן  חייםו  חיות  )לרבות,    בעלי 
Aquaculture)הקוסמטיקה מתעשיית  במוצרים  הסיכון  ,  לגורמי  לב  ובשים  זה  בפרק  כמפורט  והכול   ,

 זה.  תקופתי לפרק א' לדוח   33המפורטים בסעיף 

וללים הפניית תשומת הלב של  "(, כהדוחות הכספיים)"   2021בדצמבר    31דוחותיה הכספיים של החברה ליום   .1.3
רואי החשבון המבקרים בדבר קיומם של ספקות משמעותיים באשר ליכולתה של החברה להמשיך להתקיים  

 .  לדוחות הכספיים כאמור )ז(1ראה ביאור  –כ"עסק חי". לפרטים נוספים 

כן, החברה מממנת  כמו  .  המעבר לשלב המסחרי, בין היתר, בהשלמת  תזרים מזומנים חיובי בחברה מותנה
. להערכת החברה, עד ליצירת  עד למועד הדוח  את פעילותה ואת פעילות החברה הבת מגיוסי ההון שבוצעו

בהתאם לכך,    .  אשר ידרשו להמשך פעילותה  תזרים מזומנים חיובי לחברה קיים צורך במקורות מימון נוספים
עת מדף על בסיס תשקיף המדף של החברה  בוחנת החברה אפשרות לגיוס הון, לרבות בדרך של פרסום דוח הצ

. נכון למועד  )לרבות, משקיעים זרים(  ו/או בדרך של השקעות מצד גורמים פרטיים  2021בפברואר    28מיום  
כי אין באמור   , יובהר(. מו הדוח, אין בידיעת החברה מועד השלמתם של הגיוסים כאמור והיקפם )ככל שיושל

ליצור התחייבות כלשהי מצד החברה   ו/או  ליצור אינדיקציה  כדי  כדי להוות משום הצעה לציבור או  לעיל 
לביצוע הגיוס האמור, אשר השלמתו כפופה, בין היתר, לקבלת כלל האישורים הנדרשים לכך ולהתקיימותם  

 של תנאי שוק מתאימים.  

כמפורט לעיל,    ס הוןלגיוהערכות החברה המפורטות בסעיף זה לעיל בקשר עם האפשרות שהחברה תפעל  
אינן וודאיות והינן בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו מבוססות, בין היתר, 

ערכות אלו עשויות שלא  על ניסיונה של הנהלת החברה והגורמים השונים המשפיעים על סביבת הפעילות. ה
ידי -להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה או הוערך על

 
 (. 067789-01-2021: אסמכתא)מס'  2021 באוגוסט 19 ביום שפורסם כפי  1
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החברה, כתוצאה ממספר גורמים, וביניהם, מצבו של שוק ההון המקומי והעולמי, לרבות בהתחשב בהמשך  

ויות להשפיע, בין היתר, על שוק ההון  מגמת התפשטות נגיף הקורונה ועוצמתו, מגמות גלובליות אשר עש
, משינויים בסביבה התחרותית  הגיוסהמקומי ו/או על תחום הפעילות ובכלל זה, על האפשרות ו/או הכדאיות  

לפרק א' לדוח התקופתי לשנת    33 ףוהעסקית, וכן מהתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעי
2021 . 

   אירועים מהותיים .2

המעבר משלב המו"פ לשלב    לפעול לקידום השלמתבמהלך תקופת הדוח ולמועד פרסומו, המשיכה החברה   .2.1
 – להלן כמפורטהושלמו אבני הדרך  ובכלל זההמסחרי, 

 :תשתית .2.1.1

הקמת החברה הבת בתאילנד והתקשרות בהסכם שכירות שטח ומבנה להקמת מפעל הייצור   .א
 2(; "המפעלאו " "מפעל הייצורהראשון בתאילנד )"

קבלת רישיון מהרשויות הרגולטוריות בתאילנד לייצור מסחרי  ו 3עבודות בינוי והתאמה במפעל .ב
 4במפעל; 

 5; (BOIסויות בתאילנד )י קבלת אישורים להטבות מ  .ג

התקשרות עם ספק בינלאומי בהסכם לרכישת ציוד עיבוד ייעודי הנדרש לצורך הקמת קו הייצור   .ד
 6;"(הייצור קו במפעל )" הראשון

 . רחובותפארק הורביץ בשל החברה ב החדש  מטה המו"פ הגלובליל  השלמת ההקמה והמעבר .ה

 : מסחרי .2.1.2

 7; ביפן  Sumitomo Chemicalעםבפיילוט נוסף  התקשרות המשך .א

להסכם   .ב ומתן  ראשוןמשא  יוניוןעם    מסחרי  וכןטאי  מוצרים  ה  ,  לפיתוח  הפיילוטים  רחבת 
 ; משותפים

 ; נוספים לפיתוח מוצרים ביפן להזנת דגים  פיילוטים .ג

 8; )אשר יכנסו לתוקף בכפוף לתחילת הייצור( הסכמי הפצה בארה"ב, ביפן ובאירופה .ד

עםה .ה ו תקשרות  לבס  מוצרי   בהסכם  Head 100-גרגואר  קו  של  והפצה  שיווק  לפיתוח, 
 9. השמן מוצר קוסמטיקה חדש המבוסס על

נושאי   .2.1.3 מנכ"ל החברה,  ליו"ר הדירקטוריון,  )לא סחירים(  אופציות  כתבי  אודות הקצאת  לפירוט 
לשעבר   ויועצים  עובדים  וכן  ויועצים,  עובדים  החברה    –משרה,  של  הפרטית  ההצעה  דוח  ראה 

 10. לחלק זה להלן 8.4וכמפורט בסעיף 

   השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות החברהעדכונים אודות  .2.2

המשיך להתפשט ברחבי העולם, ובישראל בפרט, גם במהלך ,  2020הקורונה אשר החל להתפרץ במהלך שנת    יףנג
של 2021שנת   מהתפתחותם  היתר,  בין  המושפעים,  ונשנים  חוזרים  תחלואה  גלי  חווה  העולם  זו,  במסגרת   .

וריאנטים שונים לנגיף, אשר לאורם מטילות הממשלות מגבלות שונות על האוכלוסייה )לרבות, הטלת מגבלות 

 . ולהקטין את מספר החוליםמטרה למתן את התחלואה תנועה והתקהלות שונות( ב 

 
 (. 075360-01-2021)מס' אסמכתא:  2021במאי  2לפרטים נוספים, ראה כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   2
 (. 091849-01-2021)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר  27לפרטים נוספים, ראה כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   3
 (. 105808-01-2021: אסמכתא)מס'  2021בדצמבר  2לפרטים נוספים, ראה כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   4
 (. 139404-01-2021)מס' אמסכתא:  2021באוגוסט  29לפרטים נוספים, ראה כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום   5
 (. 035071-01-2021)מס' אסמכתא:  2021ביוני  3לפרטים נספים, ראה דוח מיידי של החברה מיום   6
 (. 067789-01-2021סמכתא: )מס' א  2021באוגוסט  19לפרטים נספים, ראה דוח חצי שנתי של החברה מיום   7
 (. 075709-01-2021: סמכתא)מס' א  2021בספטמבר  2לפרטים נוספים אודות הסכם ההפצה כאמור, ראה דוח מיידי של החברה מיום   8
 (. 007246-01-2022)מס' אמסכתא:  2022בינואר  16של החברה מיום  לפרטים נוספים אודות ההתקשרות כאמור, ראה דוח מיידי  9

)מס' אמסכתא:   2021בדצמבר  15שפורסם ביום  ידי האורגנים המוסמכים בחברה, ובהתאם לדוח ההצעה הפרטית כפי-שאושרו על כפי  10
 ."(הפרטית דוח ההצעה( )"2021-01-180186
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זה, להערכת החברה   במועד  בפניה  בסיס המידע הקיים  ועל  הדוח,  למועד  להימשכות משבר הקורונה  נכון 

  להטיל  עשויההממשלה  )בה    , בעיקר במדינת תאילנדובכלל זה, התפשטותם של וריאנטים חדשים  ועוצמתו
והפועלים   נוכחות העובדים  על  בין היתר,  סגרים מעת לעת באזורים מרכזיים במדינה באופן אשר משפיע, 

  .ןועסקיה והחברה הבת  על התפתחות פעילותה של החברה , עשויה להיות השפעה שליליתבמקומות העבודה(
בכך   הכרוכים  והסיכונים  הקורונה  משבר  התפרצות  השלכות  אודות  לדוחות  1  ביאורראה    –לפרטים  )ט( 

 . "(הכספיים הדוחות)" 2021לדצמבר   31הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

זאת,   עם  באירועיחד  מדובר  כי  העובדה  רבה   עולמי  לאור  ודאות  באי  המאופיין  הבינוני    ״מתגלגל״  לטווח 
שיינקטו  ,  והארוך והצעדים  הנגיף, משך ההתפשטות  עם קצב התפשטות  היתר, בקשר  ידי הרשויות  - עלבין 
את    ולמועד פרסומו  הדוח  מועדנכון  , החברה אינה יכולה להעריך  ולבלימת בנוגע    , בתאילנד ובישראל, השונות

וקצב התפתחות עסקיה, לרבות בכל הקשור להשלמת    מלוא ההשפעות העתידיות המלאות על פעילות החברה
   .ותחילת ייצור מסחרי במפעל המעבר לשלב המסחרי

וודאיות או בשליטת החברה, והינן בגדר מידע צופה פני  הערכות   החברה המפורטות בסעיף זה לעיל אינן 
)"חוק ניירות ערך"(. הערכות אלו מבוססות, בין היתר,   1968-עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

ים המשפיעים  לרבות בתחום בו היא פועלת והגורמים השונ,  בתחום הפעילות  על ניסיונה של הנהלת החברה
על הערכת הנהלת החברה, על הערכות ותחזיות בנוגע למצב הכלכלי במשק ובעולם, על  על סביבת הפעילות,  

במדינות בהן פועלת החברה, ועל ההיערכות    הנגיףהפרסומים בישראל ובעולם בנושא השלכות התפשטות  
עניין(. הערכות אלו עשויות שלא להתמודדות עם התפשטות הנגיף והשלכותיו )לפי ה  לרבות תאילנד וישראל,

ידי  -להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה או הוערך על 
וביניה גורמים,  ממספר  כתוצאה  בהיערכות  םהחברה,  משינויים  ובתאילנד ,  עם    בישראל  להתמודדות 

משינויים בסביבה התחרותית והעסקית, וכן )לרבות התפרצות גלים נוספים של המגפה(,  הנגיףהתפשטות 
 . זהלפרק א' לדוח  33מהתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

 אירועים עיקריים נוספים  .2.3

, וכן, חלק א' לדוח החצי שנתי  ראה חלק א' ) תיאור עסקי התאגיד( וחלק ד' )פרטים נוספים( לדוח תקופתי זה
 . 2021של החברה לשנת  

 אירועים מהותיים בפעילות החברה שאירעו לאחר מועד הדוח  .2.4

 לפרק זה להלן.  8לפרטים ראה סעיף 

   הכספי המצב .3

 (: ש"חלהלן הנתונים העיקריים מהדוחות הכספיים של החברה )ב

 סעיף

 יתרה ליום 
הסברי החברה ליתרות ולשינויים 

  המהותיים
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ש"ח אלפי 

 847 550 11,013 נכסים שוטפים 

מורכב בעיקר    2021לדצמבר    31ליום  
מזומנים   ושווי  מזומנים  של  מגידול 

מה לציבור  שנבעו  הראשונה  הנפקה 
(IPO)    החברה במהלך  שהשלימה 

מרס   אחרים  )  2021חודש  וחייבים 
החזרים   קבלת  מתזמון  שנבעו 

המס ליום  .  (מרשויות   31הקיטון 
בדצמבר    31לעומת    2020בדצמבר  

מכניסת   2019    SAFEכספי    נובע 
התחייבו פרעון  בהתאם    תיוומנגד 

  בגין חכירה בסך SAFE -להסכמי ה  
שוטפת    אלפי ש"ח ופעילות  178-של כ

 .אלפי ש"ח 280 -כבסכום הגבוה ב 

 630 487 13,485 נכסים לא שוטפים 

מורכב בעיקר    2021לדצמבר    31ליום  
חכירה   והסכם  קבוע   של מרכוש 

וכן  בתאילנד  קבוע    המפעל  מרכוש 
החברה   במטה  חכירה  והסכם 

ליוםת.  ברחובו  בדצמבר    31  הקיטון 
נובע    2019בדצמבר    31לעומת    2020
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 סעיף

 יתרה ליום 
הסברי החברה ליתרות ולשינויים 

  המהותיים
31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 

 ש"ח אלפי 

שלנכס   והפחתה  קבוע  רכוש  מפחת 
 .זכות השימוש

 1,477 1,037 24,498 סה"כ נכסים

 2021לדצמבר  31הגידול בסעיף ליום 
נובע בעיקר    2020לדצמבר    31לעומת  

מעלייה במזומנים ושווי מזומנים וכן  
קבוע   שימושמרכוש  זכות    ונכס 

זה    הקיטון   לדצמבר  31  ליוםבסעיף 
  נובע  2019  לדצמבר  31  לעומת  2020

  ושווי   במזומנים  מהירידה  בעיקר 
 .מזומנים

 581 1,151 3,102 התחייבויות שוטפות 

 2020ושנת    2021לדצמבר    31ליום  
ספקים,  מיתרות  בעיקר  מורכב 
עובדים וחלות שוטפת של התחייבות  

בשנת   העלייה  חכירה.   2021בגין 
הספקים   מגידול  בעיקרה  נובעת 
בחברת   החכירה  של  שוטפת  וחלות 

 . הבת בתאילנד

 1,305 1,881 6,840 התחייבויות לא שוטפות 

מורכב בעיקר    2021בדצמבר    31ליום  
של המפעל בתאילנד וכן של מחכירה  

בגין   ובנוסף  ברחובות  החברה  מטה 
ממשלתיים.    31ליום  מענקים 

מהתחייבות    2020בדצמבר   מורכב 
מענקים ממשלתיים והתחייבות    בגין
 .חכירה של מעבדה של החברה  בגין

נובע    2021לדצמבר    31-להגידול  
במפעל  החכירה  מהסכמי  בעיקר 

 . ה החברהבתאילנד ובמט

עצמי )גרעון   סה"כ הון
 ( 409) ( 1,995)  14,556 בהון( 

  נובע  2021  לדצמבר  31-ל  הגידול
מ העל    מפרמיה  בעיקרו  שנבע  - ההון 

IPO  ,  ידי הפסדים על  מקוזז חלקית 
בשנת  צבורים ההון  קיטון   .2020 

שנת   בעיקרה    2019לעומת  נבעה 
 . מהפסדים צבורים

והון  התחייבויות    סה"כ 
 1,477 1,037 24,498 עצמי )גרעון בהון( 

ליום    הגידול זה    בדצמבר  31בסעיף 
  נובע  2020בדצמבר    31לעומת    2021

 24- של כ  בסך  IPO-התמורת  מבעיקר  
מוכן    ,ש"ח  מיליון התחייבויות  נובע 

בתאילנד   במפעל  החכירה  הסכמי 
ידי  ומטה   על  חלקית  מקוזז  החברה 

   .  לתקופההפסדים 
 

 

  לותיתוצאות הפע .4

   (:ש"חתוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם )ב ניתוחלהלן  

 סעיף

הסברי החברה ליתרות ולשינויים  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 המהותיים

2021 2020 2019 
 ש"ח אלפי   כספיים בש"ח( )נתונים 

 - 7 12 הכנסות 
___ 

 - - 0 עלות ההכנסות 

 ___ - 7 12 רווח גולמי 

 1,274 1,625 3,835 , נטו הוצאות מחקר ופיתוח

  הוצאות המו"פ לשנה שהסתימה ביום 
אלפי    2,210-גדלו ב  2021דצמבר,  ב  31

ביחס  שנה    ש"ח  של  המו"פ  להוצאות 
  בעיקר מעלייה  קודמת. גידול זה נובע

חד פעמית של הפרשה לכתבי אופציה  
בהוצאות    וכן בשל גידול   1,572-בסך כ

מעבדה ו   שכר הוצאות    בדיקות  גידול 
ביום   שהסתיימה  לשנה    31המו"פ 

מעלייה    נובע  2020לדצמבר   בעיקר 
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 סעיף

הסברי החברה ליתרות ולשינויים  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 המהותיים

2021 2020 2019 
 ש"ח אלפי   כספיים בש"ח( )נתונים 

מעבדה בדיקות  שכר,    בהוצאות 
 .וקבלני משנה, פחת והפחתות

 217 205 494 הוצאות מכירה ושיווק 

הוצאות השיווק והמכירה של החברה  
ביום    לשנה בדצמבר    31שהסתיימה 
שכר ה  2021 בגין  ושירותים    ינם 

 החברה.  לצרכי השיווק של  מקצועיים
בשנת   בעיקר  2021הגידול  נבע   ,

בתאילנד   הבת  חברת  מהוצאות 
המסחרי   לשלב  וכהכנה  זה,  בהקשר 

והמכירה    השיווק  הוצאות  של החברה.
  31ביום  של החברה לשנה שהסתיימה 

שכר  2020בדצמבר   בגין  הינם   ,
של  נלוות  לצרכי    והוצאות  עובדים 

 .השיווק של החברה

 הוצאות הנהלה וכלליות 

 
 

 
 
 
 
 
 

3,172 399 154 

לשנה וכלליות  הנהלה   הוצאות 
ביום    2021בדצמבר   31שהסתימה 

ביחס    אלפי ש"ח. הגידול  2,773-גדלו ב
בעיקר    2020בדצמבר    31ליום   נובע 
בגין    בהוצאות  מעליה פעמיות  חד 

-ה  שירותי מיקור חוץ במסגרת הליך 
IPO  הוצאות  ו שכר,  הוצאות  כן, 

עקב   חברה  שוטפות  החברה  היות 
זה,  ציבורית, שירותים    ובכלל 

בישראל    חיצוניים  מקצועיים
וכלליות  .  ובתאילנד הנהלה  הוצאות 

ביום   שהסתימה  בדצמבר    31לשנה 
ב  2020 הגידולאל  245-גדלו  ש"ח.    פי 

ליום   נובע    2019בדצמבר    31ביחס 
בהוצאות בגין שירותים    בעיקר מעליה 

הוענקו  אשר  בגין    מקצועיים  לחברה 
 .שירותי ניהול כספים וביקורת

בניכוי מענקים מרשות  
 החדשנות 

 
 
 

(76 )  (18) (220 ) 

לשנה שהסתיימה    בהשתתפות  הגידול
רשות  מ  2021לדצמבר    31ביום  

לשנת    החדשנות  נובע    (2020)ביחס 
כספים החדשנות    מקבלת  מרשות 

מגידול    תחלקיומקוזזת    2021בשנת  
בביאור  ,  בהתחייבות   8כמפורט 

 .לדוחותיה הכספיים של החברה

 - - - - הכנסות אחרות 

 1,425 2,204 7,413 הפסד מפעולות רגילות 

לשנת    הגידול )ביחס    2021בהפסד 
מגידול    נובע (  2020לשנת   בעיקרו 

)הוצאות   המו"פ    שהתהוובהוצאות 
אופציות    מהענקת  2021-ב  לראשונה

השכר(    בהוצאות  גידול  במקבילו
)  וההנהלה    שהתהוו  הוצאותוכלליות 
  אופציות   מהענקת  2021-ב  לראשונה
  השכר  בהוצאות  גידול  ובמקביל

 . והשירותים המקצועיים(

 , נטו מימון הוצאות 

 

 
890 
 

181 138 

מימון   הגידול לשנת    בהוצאות  )ביחס 
 שער  מהפרשי  בעיקרן  נובעות  (2020

  התחייבויות   בשל  ריבית   ומהוצאות 
  ברכ  כלי   שכירתו  מבנים  חכירת  בגין

 . החברה  מעובדי חלק  לטובת 
 

 הפסד כולל לשנה 

 
 
 
 

8,303 
 
 
 

2,385 1,563 

הכולל   מגידול  ההפסד  בעיקרו  נובע 
המו"פ  לשנת    בהוצאות   2020ביחס 

ב לראשונה  שהתהוו   2021-)הוצאות 
גידול   ובמקביל  אופציות  מהענקת 
וכלליות   וההנהלה  השכר(  בהוצאות 

ב לראשונה  שהתהוו   2021-)הוצאות 
גידול   ובמקביל  אופציות  מהענקת 
והשירותים   השכר  בהוצאות 

   .המקצועיים(
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 נזילות   .5

המרכיבים העיקריים של להלן  .ש"חאלפי  9,993 בסך כולל של 2021בדצמבר  31ברה יתרת מזומנים, נכון ליום לח
  :(ש"חתזרים המזומנים ושימושם )ב

 סעיף

 בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
  הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים

2021 2020 2019 

כספיים בש"ח( )נתונים  אלפי ש"ח   

מזומנים נטו  
ששימשו  

 לפעילות שוטפת 
(6,591)  (1,577 )  (1,298 )  

שנת  להתפעולי    הפסדגידול במה  הגידול נובע בעיקרו 
2021 

 
מזומנים נטו  

שימשו  ש
לפעילות  

 השקעה

(7886, )   (41)  (38 )  

בגין הסכמי חכירה,    תשלומיםמ   ובעיקר   נובע  הגידול
קבוע    שימשוממזומנים   רכוש    בחברות לרכישת 

מקדמות    הקבוצה   המפעל   להקמת ומתשלום 
   בתאילנד

מזומנים נטו  
שנבעו מפעילות  

 מימון 
23,108 31,03  11,75  

  הון   גיוס   בגין   תקבולים מ   בעיקרו   נובע   הגידול
 הנפקה  ת כתוצאה מההנפקה לציבור, נטו מהוצאו

 

   הון חוזר .6

  אלפי   7,911- סך של כהרכוש השוטף נטו )בניכוי התחייבויות שוטפות( של החברה עמד על    ,2021בדצמבר    31ליום  
חייבים( בניכוי התחייבויות שוטפות )הכוללות  ו ש"ח הכולל את סך הנכסים השוטפים )הכוללים בעיקר מזומנים  

, עובדים והטבות לעובדים וחלויות שוטפות בגין הסכם  בעיקר ספקים ונותני שירותים, זכאים ויתרות זכות אחרות
אלפי ש"ח    601-נטו( בסך של כ  ן חוזר שליליהו )עודף התחייבויות שוטפות על נכסים שוטפים  ל, בהשוואה  (חכירה

 .  2021בנכסים השוטפים נובעת מגידול במזומנים במסגרת גיוס הון במהלך מרס  ה. העליי2020לדצמבר   31ליום 

 
 2021בדצמבר  31ליום  הסכום שנכלל בדוחות הכספיים

 ש"ח  אלפי

 11,013 רכוש שוטף 
 3,102 התחייבויות שוטפות 

 7,911 התחייבויות השוטפות על   שוטף רכוש עודף 

 

  מימון מקורות .7

   - בתקופת הדוח, החברה מימנה את עיקר פעילותה בעיקר באמצעות

אלפי    24,001-סך כולל כ, ב2021אשר הושלמה במהלך חודש מרס  (  IPOההנפקה הראשונה לציבור )   תמורת .7.1
 .ש"ח

גוייסו .7.2 אשר  ה  השקעות  להסכמי  בהתאם  המירות  השקעות  ובאמצעות  ההשקעות  סבבי    SAFE-במסגרת 
, ואשר הומרו למניות החברה מיד בסמוך לפני מועד  2020לפרק א' לדוח התקופתי לשנת    3.3כמפורט בסעיף  

 ;  2021רישום ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה במהלך חודש מרס 

של האיחוד האירופאי. לפירוט    2020מענקים שהתקבלו במהלך השנים מרשות החדשנות ומתוכנית הורייזון   .7.3
ומענק הורייזון   ,  זה  לפרק א' לדוח תקופתי  15ראה סעיף    –  2020נוסף בקשר עם תמלוגי רשות החדשנות 

 ; 2021בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  8וביאור 

  (, IPOבסמוך לפני ההנפקה הראשונה לציבור )   ברה עם חברת טאי יוניוןהתקשרה החהסכם השקעה פרטית בו   .7.4
ניירות  אלפי דולר ארה"ב( כנגד הקצאה של    400-כאלפי ש"ח )  1,280-לפיו השקיעה טאי יוניון בחברה סך של כ

 ;מניות ואופציות( של החברהערך )

אלפי ש"ח. במהלך תקופת    9,993-של כ  , עומדת על סך2021  דצמברב  31יתרת המזומנים של החברה ליום   .7.5
  ,)תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ופעילות השקעה( אלפי ש"ח  13,379-כ  הדוח, עשתה החברה שימוש בסך של

 לעיל.   5לרבות מתוך כספי תמורת ההנפקה, אשר הוקצו בעיקר לטובת השימושים המפורטים בסעיף 
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החברה   .7.6 הדוח,  חוץ  נטלה    לא למועד  ו/או  בנקאיים  תאגידים  עם  הלוואה  בהסכמי  התקשרה  ו/או  אשראי 

נוסף   לפירוט  עלראה תמצית    –בנקאיים.  ליום    הדוחות    31תזרימי המזומנים במסגרת הדוחות הכספיים 
 .  2021בדצמבר 

הדוח, .7.7 תקופת  כהבת  ה  חבר בהחברה  השקיעה    במהלך  של  סך  הון(  העמדת  של  באט    30,000-)בדרך  אלפי 
  פעילותה  מימון כחלק מ  .)סולו(  לדוחות הכספיים   3לפרטים נוספים, ראה ביאור   אלפי ש"ח(.   3,127)המהווים 

  לאחר .  תאילנדי  באט  אלפי  50,000- כ  של  בסךהלוואה בין חברתית,    , העמידה החברהבתאילנד  הבת  החברה  של
תאילנדי במסגרת    באט  אלפי  30,000-כ  ה הלוואה בין חברתית נוספת, בסך שלחברה תאריך המאזן, העבירה  

אלפי ש"ח(.    7,850-סך של כמתן ההלוואה  , המהווים נכון למועד  באט  אלפי   80,000-כ)בסה"כ    אותו ההסכם 
 הכספיים.    לדוחות)ד( 16ראה ביאור  ,נוספיםלפרטים  

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד  –' בחלק 

 מהותיים בפעילות החברה שאירעו לאחר תאריך הדיווח  אירועים .8

 : התקשרות החברה עם גרגואר לבס .8.1

בהסכם שיתוף פעולה    Head100-את התקשרותה עם גרגואר לבס ו  החברה  השלימה  ,2022  בינואר  16ביום  
 . לפיתוח קו מוצרי קוסמטיקה חדש אשר יבוסס על מוצר השמן של החברה

 השלמת ההקמה והמעבר למטה המו"פ הגלובלי החדש של החברה  .8.2

מ"ר( בפארק הורביץ ברחובות אשר    650-חדש )כהמתחם  השלימה החברה את המעבר ל  2022בינואר    25ביום  
החברה  ישמש של  הגלובלי  המו"פ  ומטה  הראשיים  לאנטומולוגיה    כמשרדיה  מעבדות  היתר,  בין  )וכולל, 
 12והדרוש על מנת להמשיך ולפתח את יכולות המחקר והפיתוח שלה.  11, ומזון(

   13פרסמה החברה מצגת משקיעים עדכנית.   2022בינואר  20ביום  .8.3

 ( סחירים)לא  אופציה כתבי הקצאת .8.4

כתבי אופציה    478,534, בקשר עם הקצאתן של  2021לאישור האורגנים המוסמכים מחודש דצמבר    בהמשך
עובדים, יועצים וכן עובדים ויועצים  לא סחירים )במצטבר( ליו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, נושאי משרה,  

את   14, אישרה האסיפה הכללית של החברה 2022בינואר    25ביום  לשעבר )כמפורט בדוח ההצעה הפרטית(,  
  -  15ההחלטות המפורטות להלן 

ידי יו"ר הדירקטוריון, מר גילי כהן, להיקף השווה  - הגדלת היקף שירותי הניהול המוענקים לחברה על .8.4.1
ובהתאם לעדכן את    15%של  )חלף שיעור    30%להיקף משרה של     אשר  החודשיים  הניהול  דמיכיום(, 

ינואר    מושולי כהן החל מחודש  של  2023למר  וכן הקצאה  סחירות  71,299,    ים לפרט  . אופציות שאינן 
 לחלק ד' לדוח זה.  8ראה סעיף   –נוספים 

לטובת מר ערן גרוניך, מנכ"ל החברה ודירקטור )ובעל מניות    סחירות  שאינן  אופציות  110,676  של   הקצאה .8.4.2
 לחלק ד' לדוח זה כאמור.   8ראה כמפורט בסעיף   -. לפרטים נוספים  עיקרי(

 . 2021 בדצמבר  31הכספיים ליום  לדוחות 20 ביאור אהר - נוסף לפירוט

 לצורך פעילות הגידול  הקמת חברת בת נוספת בתאילנד   .8.5

אשר אין בה פעילות    במדינת תאילנד  של חברת בת נוספת  את הקמתההדוח, השלימה החברה  מועד  לאחר  
וזאת, בין  את פעילות הגידול  צפויה החברה לרכז תחת החברה האמורה    נכון למועד פרסום הדוח. היתר,  , 

ראה כמפורט בסעיף    -לפרטים נוספים אודות ייעוד החברה האמורה    .בהתאם לדרישות רגולטוריות בתאילנד
  לחלק א' לדוח תקופתי זה. 32

 
 (.  148458-01-2022)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  22לפרטים נוספים ראה כמפורט בדיווח המיידי של החברה מיום   11
 . (011029-01-2022)מס' אסמכתא: 2022בינואר  25ראה דיווח מיום  –לדוח המיידי בדבר שינוי פרטי התאגיד     12
 . 009045-01-2022מס' אסמכתא:   13
 . 2021, בישיבות שהתקיימו במהלך חודש דצמבר והמלצתם של דירקטוריון החברה וועדת התגמוללאחר קבלת אישורם   14
 (. 010644-01-2022)מס' אסמכתא: 2022בינואר  25לפרטים נוספים אודות תוצאות האסיפה כאמור, ראה דוח מיידי של החברה מיום   15
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 ואומדניםהערכות שווי  .9

 . 2021בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  2באשר לאומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ראה ביאור 

ב  הקצאה , וזאת בקשר עם  'שווי 'מהותית  הערכתקיימת    .וצעו הערכות שווי מהותיות מאודבתקופת הדוח לא 
אופציות של  מהותית(  )שאינה  לשעבר,   פרטית  יועצים  ו/או  עובדים  וכן,  עובדים/יועצים  משרה,  וכן,    16לנושאי 

 ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל החברה;הקצאה פרטית )מהותית(  

 : האמורות  ב)ט( לתקנות הדוחות ביחס להערכות השווי8להלן פרטים לפי תקנה 

 : שווי הוגן - אופציות הענקת .9.1

 ;2022ינואר  -  עיתוי ההערכה .א

 ;ש"חאלפי  4,621 - שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכת השווי   .ב

(  2009ייעוץ והשקעות )  מנכ"ל חברת הייעוץ "אי.אפ.אסמר שגיא בן שלוש,    –  ואפיוניו  המעריך  זיהוי  .ג
בן  סיונו המקצועי של מר  יהשכלתו ונ   חברה,שנים. למיטב ידיעת ה   20-מעל לניסיון של  בעל    ;"בע"מ
במנהל עסקים עם    MBAבחשבונאות וכלכלה, תואר שני    BAבעל תואר ראשון  :  כדלקמן  הינו  שלוש

ותואר   מידע  ומערכות  בנקאות  במימון,  רי  MAהתמחות  בעל  משפט.  חשבון  בלימודי  ראיית  שיון 
 בישראל וחבר בלשכת רואי החשבון בישראל; 

 ;B&Sמודל    - מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו .ד

  למודל  בהתאם,  וקביעת השווי ההוגן  ההערכה  את   השווי  מעריך  ביצע  שלפיהן  והפרמטרים  ההנחות .ה
תנודתיות צפויה )ממוצע משוקלל של    ;מחיר המימוש  ;מחיר המניה )במועד ההענקה(  -   הינם  ההערכה 

על פני התקופה הצפויה של האופציות ושל חברות הבנצ'מרק  התנודתיות ההיסטורית במניות החברה  
)ממוצע משוקלל;  (הנבחרות היתר,חושבאשר  ,  משך החיים הצפוי של כתב אופציה  בין  על בסיס    , 

  שיעור ריבית חסרת סיכון ;  (פציותבהתאם לתנאים החוזיים של האו   , וכןSimplified method  שיטת
   (.)על בסיס אגרות חוב ממשלתיות

 לדוחותיה הכספיים של החברה.  ב  11ראה גם ביאור - לפרטים נוספים

   וןמצבת התחייבויות לפי מועדי פירע .10

  לתשלום תמלוגים   לזמן ארוך  בעיקרה התחייבותכוללת  ,  2021בדצמבר    31מצבת ההתחייבות של החברה נכון ליום  
התחייבויות בגין חכירה   אלפי ש"ח, וכן  3,273-כ  של   מים כולליםבסכוהחדשנות  מרשות    שהתקבלו  בגין מענקים
 דצמברב 31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום   19לפירוט נוסף, ראה כמפורט בביאור  .ש"ח 5,000-בסכום של כ 

1202 . 

 

 ממשל תאגידי היבטי –' גחלק 

 

  :תרומות .11
 . תרומות כספיות הענקת לחברה אין מדיניות בדבר ,  הדוחלמועד  

  :דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .12

כי המספר המזערי הנדרש בדירקטוריון החברה של דירקטורים בעלי מומחיות    קבעו  האורגנים המוסמכים בחברה
סעיף   להוראות  בהתאם  ופיננסית,  החברות12)א()92חשבונאית  לחוק  הינו  "(מומחיות )"  (  )לרבות  2)  שניים,   )

ותה.  דירקטורים חיצוניים(, וזאת בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעיל

 
  19קצאה הפרטית ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל כפי שפורסם ביום  כמפורט בדוח ההצעה, וכן בדוח זימון האסיפה הכללית בדבר הה  16

 (. 2021-01-111427: אסמכתא)מס'  2021בדצמבר 
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 17)דח"צית(  טל מיש   ' , גבמר אמיר זיידמן,  מר גילי כהן  -  ה"ה  זה, דירקטוריון החברה קבע כי דוח    פרסום  למועד 

   בעלי מומחיות כאמור. דירקטורים הינם 18)דח"צית(  רחל הירש ב'וג

 דירקטורים בלתי תלויים  .13

החברה להוראות התוספת   העדכני  תקנון  תלויים בהתאם  הדירקטורים הבלתי  שיעור  בדבר  הוראות  כולל  אינו 
 הראשונה לחוק החברות.  

 פטור מצירוף דוח וחוות דעת רואה חשבון מבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית  .14

להוראות   )תיקון(,    תחילה הבהתאם  ומיידיים(  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  בתקנות  , 2009- התש"עשנקבעו 
החברה תהא פטורה מצירוף דוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח  

תקנות ( )"1970-ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל38-ב ו 9הכספי ועל הגילוי )כקבוע בתקנות  
 . וזאת לתקופה כמוגדר בהוראות כאמור "(הדוחות

פיה יש  -ב)ג( לתקנות הדוחות )על9( לתקנות הדוחות, הוראותיה של תקנה  1ב)ג9כן, בהתאם להוראות תקנה  -וכמ

הבקרה  בדבר אפקטיביות  המבקר שלה  רואה החשבון  של  דעתו  חוות  של חברה את  השנתיים  לדוחותיה  לצרף 
ו על חברה שטרם חלפו חמש  הפנימית על הדיווח הכספי ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה בבקרה זו( לא יחול 

 . ( שנים מעת שנעשתה תאגיד מדווח )למעט בקרות מקרים מסוימים שנקבעו באותה תקנה(5)

  ם יפנה תמבקר .15
כ 2021במאי    31ביום   דירקטוריון החברה את מינויה של גב' טלי ירון דלח  הראשונה של   םהפני  תמבקר, אישר 

 2021.19  ביוני 1החברה החל מיום 

 ם פניה  תמבקרפרטי 

 ; דלויט, ישראל( רו"ח  )ממשרד דלח ירון   טלירו"ח בחברה:  םפניה תמבקרשם 

   ;2021 יוניב 1 תאריך תחילת כהונה:

- )א( לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 3בתנאים הקבועים בסעיף    תעומד  םפניה  תמבקרלמיטב ידיעת החברה,  
 "(;חוק הביקורת הפנימית)"  1992

הפני מבקר  החברה,  ידיעת  סעיף    תעומד  םלמיטב  סעיף  146בהוראות  בהוראות  וכן  החברות,  לחוק  לחוק    8ב 
 הביקורת הפנימית;

אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או    םפניה  תמבקרלמיטב ידיעת החברה,  ל
בניירות    המחזיק  האינ  אי, וכי הםפני  תמבקרכ  העם גוף קשור אליה אשר יש בהם ליצור ניגוד עניינים עם תפקיד

( לתוספת הרביעית  5) 1כהגדרת מונח זה בסעיף    –"  גוף קשורערך של החברה או של גוף קשור אליה. בסעיף זה, "
   לתקנות הדוחות;

   נוספים. חיצוניים להן שירותים הקמעני ההחברה או של גוף קשור לה, ואינשל   תעובד  האינ םפניה תמבקר

 ם פניה ת מבקרדרך מינוי 

החל מיום    ,)לאחר המלצת ועדת הביקורת(  2021  מאיב  31אושר בישיבת הדירקטוריון מיום    פניםה   תמבקרמינוי  
וזאת לאור השכלת2021  יוניב  1 וכן בהתחשב בסוג הלןת כמפורט לפנימיהרב בביקורת    הוניסיונ  ה, כישוריה,   ,

 החברה, גודלה והיקף ומורכבות פעילותה. 

  ה הינ   םפניהת  מבקרלביצוע התפקיד הינם:    מבקרת הפניםלדעת דירקטוריון החברה, הכישורים המכשירים את  
מנהלת כ  נתמכה  םפניהת  מבקר  מהמכללה למנהל.  ושני במשפטים )משולב עם מנהל עסקים(תואר ראשון    תבעל

 
  :)מס' אסמכתא  2021במאי    25לפרטים נוספים אודות מינוי דירקטורית חיצונית בחברה, גב' טל מיש, ראה דיווח מיידי של החברה מיום    17

2021-01-090117 .) 
א   18 נוספים  מיום  לפרטים  החברה  של  מיידי  דיווח  ראה  הירש,  רחל  גב'  בחברה,  חיצונית  דירקטורית  מינוי  )מס'    2021במאי    25ודות 

 (. 2021-01-090120 :אסמכתא 
 . (034540-01-2021)מס' אסמכתא:  2021ביוני  2של החברה מיום  לפרטים נוספים ראה דוח מיידי    19
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  מבקרת הפנים פעלת , הבמסגרת פעילות ט ישראל.ידלו משרד רואי חשבון ב( RA) בכירה בקבוצת ניהול הסיכונים

   .בחברה תפנימיפי הוראות הדין לקיום ביקורת  -על

 פנימי ה מבקרזהות הממונה הארגוני על ה 

 החברה.  יו"ר דירקטוריוןהפנים הינו  מבקרהממונה הארגוני על 

 כנית עבודה ות

הביקורת   לשנת    תמבקר   שלהביקורת    נושאי את  אישרה  ועדת  בישיב2021הפנים  ועדת    ה.  החליטה  האמורה 
,  רחובותמעבר משרדי החברה ומעבדות המו"פ לבסוגיות    התמקדות  לטובתשעות    60-של כ   מסגרתהביקורת לאשר  

. 2022במהלך שנת  מו ושליחלק הושלמו במהלך תקופת הביקורת וחלק אשר  רכש  נהליגיבוש והמשרדים  השכרת 
ידי  -כפי שהוגשו על  בחינה מעמיקה של הנושאים  תוך שנעשתהידי ועדת הביקורת  -על  לעיל אושרו  נושאי הביקורת

המלצת הנהלת החברה, וכן    , םפניה תמבקרביאה בחשבון, בין היתר, את המלצות  ה  וועדה, תוך שהםפניה  תמבקר
 . את חשיבות ודחיפות הטיפול בנושאים המוצעים

-2022של החברה לשנים    םפניה  תמבקר  של  שנתית  רב  עבודה  תכניתלאשר  ו  צפויה לדוןהביקורת של החברה    ועדת
3022  . 

  היקף העסקה

  

 2021ת בחברה בשנת פנימיביקורת ל  שנקבעושעות 

60 

 

  כפי  הביקורת   נושאי  של  ביקורתעבור    שעות  60- הינו כ  הל והצוות הכפוף    2021בשנת    ם פניה  ת מבקרהיקף העסקת  
העסקת    20. לעיל  שהוצגו ת  פניםה  תמבקרהיקף  של  פונקציה  הביקורת  והינו  תאושרכנית  ועדת  -על   אשר  ידי 

ועדת הביקורת.  והביקורת, כאשר לכל דוח )לרבות, סקר הסיכונים( מוקצית כמות שעות אשר אף היא מאושרת ב
 אופן התגמול והיקפו נגזר משעות הביקורת. 

   תגמול

לה  ,  םפניה   תמבקר של    השכר ישולם  על   שירותיםהבגין  אשר  בשנת  -שניתנו  בגין    2021ידה  וכן  לעיל,  כמפורט 

   .)לא כולל מע"מ( ש"ח  230של  שעתי יחושב לפי תעריף 2022שנת החל מ שיינתנו השירותים

תגמול   הדירקטוריון,  בהפעלת    םפניה  תמבקרלדעת  לפגוע  או  להשפיע  כדי  בו  ואין  סביר  דעתהינו    השיקול 
 בעריכת הביקורת.  םפני ה ת מבקרהמקצועית של 

   עריכת הביקורת והתקנים המקצועיים

ה הביקורת  עריכת  לחברה,  שנמסר  למידע  עלפנימיבהתאם  המפורסמים  לתקנים  בהתאם  נעשית  לשכת  - ת  ידי 
לסעיף   ובהתאם  בישראל  הפנימיים  כפי  4המבקרים  ותדריכים  מקצועיות  הנחיות  הפנימית,  הביקורת  חוק  )ב( 

 ידי לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. -שאושרו ופורסמו על 

אישור   על  הסתמך  הפנים  הדירקטוריון  עמידת מבקרת  המ  הבדבר  התקנים  המקובלים  בדרישות  קצועיים 

ועדת הביקורת בכתב, נידונים בישיבת ועדת הביקורת, כשבמסגרת  והאמורים. בנוסף, דוחות הביקורת המוגשים ל
וממצאים שעלו. דעת דירקטוריון החברה נחה כי    מה , הנהלים שיישהעל דרך פעולת  מבקרת הפנים  תהדיון מדווח 

 בכל הדרישות שנקבעו בתקנים כאמור.  תשל החברה עומד מבקרת הפנים

 

 

 
  1  ביום(  2021  מרס   בחודש(  IPO)  לציבור   לראשונה  הונפקו   שלה  הערך  שניירות )לאחר    בחברה   לראשונה   ה תמונ  םפניה  תמבקר כי    יובהר   20

  מלאה.  קלנדריתכן, חישוב השעות אינו מתייחס לשנה -ועל, 2021 יוניב
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 גישה למידע 

ביצוע תפקיד  גישה למידע כאמור בסעיף    ה ולעובדי  מבקרת הפנים,  הלצורך  ה  9נתונה  ת,  פנימילחוק הביקורת 
 .הובכלל זה גישה למערכות המידע של החברה והחברות המוחזקות שלה, לרבות נתונים כספיים, בהתאם לדרישת

 מבקרת הפניםדין וחשבון 

וחשבון   ל  םפניה  תמבקרדין  בכתב  לעת   ןעדכת   םפניה  תמבקרועדת הביקורת.  ו מוגש  ועדת הביקורת מעת  את 
 בהתאם לתוכנית הביקורת השנתית ובהתאם לממצאי הביקורת.   הובמידת הצורך, בהתקדמות עבודת

נכון למועד פרסום  עדת הביקורת  וול   ם פניה   ת מבקרלהלן פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי  
  , והמועדים בהם התקיים דיון בממצאים האמורים:הדוח

 נושא הדוח 
עדת  ווהמועד בו הוגש הדוח ל

 ביקורת ה
 עדת הביקורת ומועד הדיון בו 

 2022במרס  3 2022חודש פברואר  דוח ביקורת רכש 

   םהפני  תמבקרהערכת הדירקטוריון את פעילות 

ויש   הכנית עבודתוות   םפניה   תמבקרלהערכת דירקטוריון החברה, היקף פעילות   הינם סבירים בנסיבות העניין 

חברה ה  עבורת בחברה, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים  פנימיבהם כדי להגשים את מטרות הביקורת ה 
  רק  (IPOוזאת בהתחשב, בין היתר, בתחום פעילותה, בכך שניירות הערך של החברה הונפקו לראשונה לציבור ) 

הפעילות  2021  מרס  חודש   במהלך בהיקף  החברה    ובצמיחתה,  האחרונהשל  השנה  כי    .במהלך  השלמת  יובהר 
   .2022של שנת   שני החציון ה תושלם במהלך  במהלך תקופת הדוח נושאי הביקורת שנבחרוחלק מבחינתם של 

  מבקרגילוי בדבר שכר רואה החשבון  .16

 ן.י קייסומך ח KPMGמשרד רואי חשבון של החברה הינו  מבקרהחשבון ה רואה .16.1

, בהתאם להיקף העבודה, לאופי  מבקרהטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון ה  שכר .16.2
 .סיון העבר ותנאי השוק. הגורם המאשר את השכר הינו דירקטוריון החברהיהעבודה, נ

 מורשי חתימה עצמאיים  .17

 . לא קיימים בחברה מורשי חתימה עצמאיים נכון למועד הדוח
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 סומך חייקין 
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000   684   03 
 

KPMG    ארגון הגלובלי של  ב   פירמה חברה ישראל ו רשומה ב חייקין, שותפות  סומךKPMG  ת המורכב מ ו י עצמא ת  רמו ת המ  פי פו נ    סו

KPM  - ל  G In te rn a t io na l  L im i te d ת ו רי באח גבלת  מו ת  רטי פ ת  י ל ג אנ רה   , חב

 של  המניות לבעלי המבקרים החשבון  רואי דוח
 בע"מ ספארק פליינג

 
 –בע"מ )להלן    ספארק  פליינגהמאוחדים על המצב הכספי המצורפים של    הדוחות  את  ביקרנו

הכולל, המאוחדים    הדוחותואת    2020  -ו  2021בדצמבר    31  מיםלי"החברה"(   ההפסד  על 
והדוחותהדוחות   בהון(  )גרעון  בהון  השינויים  משלוש   על  אחת  לכל  המזומנים  תזרימי  על 

ביום   שהסתיימה  בתקופה  באחריות  2021בדצמבר    31השנים  הינם  אלה  כספיים  דוחות   .
לחוות   היא  אחריותנו  החברה.  של  וההנהלה  דוחות  דעההדירקטוריון  אלה   על  כספיים 

 בהתבסס על ביקורתנו. 
 

  בתקנות   שנקבעו  תקנים  לרבות,  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו
 מאיתנו  נדרש  אלה   תקנים  פי  על.  1973- "גהתשל(,  חשבון  רואה  של  פעולתו)דרך    חשבון  רואי

 הכספיים  בדוחות  שאין  ביטחון  של  סבירה  מידה  להשיג   במטרה  ולבצעה  הביקורת  את  לתכנן
 ובמידע   בסכומים  התומכות  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת.  מהותית  מוטעית  הצגה

 האומדנים  ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת .  הכספיים  שבדוחות
 ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות
 

, מכל הבחינות המהותיות, "ל משקפים באופן נאותהנ  המאוחדים, הדוחות הכספיים  לדעתנו
החברה   של  הכספי  המצב  פעולותיה,   2020  -ו  2021בדצמבר    31  לימיםאת  תוצאות  ואת 
ו  בהון(  )גרעון  בהון  בתקופה  השינויים  השנים  משלוש  אחת  לכל  שלה  המזומנים  תזרימי 

והוראות   (IFRS)בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים    2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום  
 .  2010 –"ע התשתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 

 
בביאור   לאמור  הלב  אנו מפנים את תשומת  הנ"ל,  דעתנו  חוות  לסייג את  בדוחז1מבלי  ות ' 

בדצמבר   31. נכון ליום  החברה  של  פעילותה  להמשך  מימון  במקורות  הצורך  בדברהכספיים,  
בדצמבר   31שהסתיימה ביום    בשנהש"ח.    אלפי  15,579צברה החברה הפסדים בסך של    2021
מפעילות שוטפת    שלילי  מזומניםאלפי ש"ח ותזרים    8,303של    בסךרשמה החברה הפסד    2021

, יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור הנ"ל, מעוררים  אלום  מי"ח. גורש  אלפי  6,591של  
ת חי.  כעסק  החברה  של  קיומה  המשך  בדבר  משמעותיים  בקשר וספקות  ההנהלה  כניות 

בביאור   מפורטות  אלה  ערכי ז1לעניינים  לגבי  התאמות  כל  נכללו  לא  הכספיים  בדוחות   .'
ייבויות וסיווגם שיתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול הנכסים וההתח

 כעסק חי.
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2022 רץבמ 10
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 בדצמבר   31דוחות על המצב הכספי מאוחדים ליום 

 
   2021  2020  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  ביאור  
 

     נכסים שוטפים 
 193  9,993  4  מזומנים ושווי מזומנים

 34  34    פקדונות מוגבלים לשימוש 
 323   986 5  חייבים ויתרות חובה

     
 550   11,013   נכסים שוטפים סה"כ 

     
     נכסים שאינם שוטפים 

 -  1,848  6  מקדמות בגין רכישת רכוש קבוע
 -  56    הוצאות מראש לזמן ארוך 

 -  82    פיקדון לזמן ארוך
 309  5,823  6  רכוש קבוע, נטו

 178  5,676  19  נכס זכות שימוש, נטו  
     

 487  13,485    שאינם שוטפים סה"כ נכסים  
     

 1,037  24,498    סה"כ נכסים 
     

     שוטפות התחייבויות
 251   300   ספקים

 205  554  א9  עובדים והטבות לעובדים 
 528  1,811  7  זכאים אחרים ויתרות זכות 

 141  420  19  חלויות שוטפות של התחייבות בגין חכירה 
 26  17  8  חלויות שוטפות בגין מענקים ממשלתיים

     
 1,151  3,102    סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     התחייבויות לא שוטפות

 1,841  2,186  8  התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 40  4,635  19  התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה

 -  19  ב9  לזמן ארוךעובדים והטבות לעובדים 
     

 1,881  6,840    סה"כ התחייבויות לא שוטפות
     

     הון )גרעון בהון(
 23  36  א 10  הון מניות

 1,121  28,606    פרמיה
 4,137  -  ג SAFE  10קרן הון בגין מכשיר 

 -  ( 279)   קרן הפרשי תרגום 
 -  1,772  11  מבוסס מניות קרן הון תשלום 

 ( 7,276) ( 15,579)   יתרת גרעון
     

 ( 1,995) 14,556    סה"כ הון )גרעון בהון( 
     

 1,037  24,498    סה"כ התחייבויות והון )גרעון בהון( 
 

     

     
 מיכאל גטה  ערן גרוניך   גילי כהן  

 סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון
 

 2022 במרץ 10אישור הדוחות הכספיים:  תאריך
 
 

 .מהם   נפרד  בלתי  חלק   מהווים   מאוחדיםהמצורפים לדוחות הכספיים    הביאורים 
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 בדצמבר  31דוחות על ההפסד הכולל מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
  2021  2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח ביאור  

 
 -  7  12    הכנסות

     
 1,274  1,625  3,835  13 , נטוהוצאות מחקר ופיתוח

     
 217  205  494  14 הוצאות מכירה ושיווק

     
 154  399  3,172  15 הוצאות הנהלה וכלליות 

     
 ( 220) ( 18) ( 76) 8 בניכוי מענקים מרשות החדשנות

     
 1,425  2,204  7,413   הפסד תפעולי

     
 138  181  890   הוצאות מימון, נטו

     

 1,563  2,385  8,303   הפסד לשנה 

     
הוכרו  לאחר שכולל אחר ש הפסדפריטי 

     הכולל יועברו לרווח והפסד  בהפסדלראשונה 
בגין  בגין הפרשי תרגום מטבע חוץ  הפסד

 -  -  279   פעילויות חוץ 

 1,563  2,385  8,582   שנה סה"כ הפסד כולל ל

 0.67 1.02 2.43 17 הפסד בסיסי ומדולל למניה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 מאוחדים על השינויים בהון )גרעון בהון( דוחות 

 
 
 

 פרמיה   הון מניות  

 
קרן הון  

מכשיר  בגין 
SAFE 

קרן הפרשי  
 תרגום 

קרן הון  
תשלום  

 סך הכל יתרת גרעון  מבוסס מניות 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 ( 441) ( 3,328) -  -  1,743 1,121  23  2019בינואר  1יתרה ליום 

        
 SAFE  -  -  1,595  -  -  -  1,595הנפקת מכשיר 

 ( 1,563) ( 1,563) -  -  -  -  -  הפסד לשנה 
  

 
     

 ( 409) ( 4,891) -  -  3,338 1,121   23  2020בינואר  1יתרה ליום 
        

 SAFE  -  -  799  -  -  -  799הנפקת מכשיר 
 ( 2,385) ( 2,385) -  -  -  -  -  הפסד לשנה 

        
 ( 1,995) ( 7,276) -  -  4,137  1,121  23  2020בדצמבר    31יתרה ליום  

        
 ( 8,303) ( 8,303) -  -  -  -  -  הפסד לשנה 

 ( 279) -  -  ( 279) -  -  -  קרן הון הפרשי תרגום 
 ( 8,582) ( 8,303) - ( 279) -  -  -  סה"כ הפסד כולל לתקופה 

        
תקבולים בגין הנפקת מניות 

 וכתבי אופציה, נטו
 10  23,351  -  -  -  -  23,361 

 -  -  -  -  SAFE  3  4,134 (4,137 )המרת מכשיר 
הוצאות בגין תשלום מבוסס 

 1,772  -  1,772  -  -  -  -  מניות
        

 14,556  ( 15,579) 1,772  ( 279) -  28,606  36  2021בדצמבר    31יתרה ליום  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ם. הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מה 
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 בדצמבר  31דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים לשנה שהסתיימה ביום 

 
 
  2021  2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 ( 1,563) ( 2,385) (8,303)  הפסד השנה

     
     התאמות:

 114  257  255   והפחתות  פחת
 ( 101)  153  ( 113)  )הכנסות( מימון הוצאות

 -  SAFE   -  94הוצאות ייעוץ שמומנו באמצעות הנפקת מכשיר 
 ( 8) ( 285) ( 768)  ויתרות חובה שינוי בחייבים 

 -  -  ( 56)  ארוך לזמן מראש בהוצאות שינוי
 63  88   22  שינוי בספקים

 56  80  350   שינוי בעובדים והטבות לעובדים
 (79) 403  154   שינוי בזכאים אחרים

 220  18   76  שינוי במענקים ממשלתיים
 -  -  20   שינוי בהטבות לעובדים לזמן ארוך

 -  -   1,772  מניותהוצאות בגין תשלום מבוסס 
     

 ( 1,298) ( 1,577) ( 6,591)  שוטפתמזומנים נטו ששימשו לפעילות  
     

     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 -  20  -   קיטון בפיקדון משועבד

 ( 34) -  ( 86)  גידול בפיקדונות 
 ( 4) ( 61) ( 4,036)  רכישת רכוש קבוע 

 -  -  ( 1,848)  מקדמות לרכישת רכוש קבוע
 -  -  ( 818)  תשלומים בגין הסכמי חכירהמקדמות על 

     
 ( 38) ( 41) ( 6,788)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 SAFE   -  705  1,595תקבולים בגין הנפקת מכשיר 
 - -  23,361  תקבולים בגין הנפקת מניות

 202  520   117  קבלת מענק ממשלתי 
 ( 41) ( 178) (358)  פירעון קרן התחייבויות בגין חכירה

 ( 5) ( 14) (12)  ריבית בגין עסקת חכירה  תשלומי
     

 1,751  1,033   23,108  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 
     

 ( 11) ( 11)  71  השפעת הפרשי תרגום במזומנים ושווי מזומנים 
     

 404  ( 596)  9,800  גידול/קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים 
 385  789   193  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה

     
 789  193   9,993  מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 בלתי נפרד מהם.הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים מאוחדים מהווים חלק 
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 כללי - 1ביאור 
 
וכתובתה הרשמית היא   "החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל  -פליינג ספארק בע"מ )להלן   .א

 וסקת במו"פע . החברה2015. החברה התאגדה כחברה פרטית והחלה בפעילות ביוני  רחובות,  2  יצחק מודעירחוב  
)וטק(  -)פוד החלבון  תחליפי  בתחום  מחרקיםAlternative Proteinפועלת  ממרץ  .  (  של    2021החל  הערך  ניירות 

 החברה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. 
 

החברה השלימה את הליך הקמת חברת הבת המאוגדת בתאילנד )להלן: "חברת   2021לשנת  במהלך הרבעון השני  . ב
, כוללים את אלה של החברה ושל החברה  2021  דצמברב  31הבת"(. הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  

 . "הקבוצה"( –הבת שלה )להלן יחד 
 

, נכון למועד פרסום דוח זה, בתאילנד  נוספת  בת  תחבר  החברה  הקימה,  2022  מרץ  בחודש,  דיווחתאריך ה  לאחר
 . אין בחברה פעילות

 
 

 Simple Agreement  נחתמו הסכמי השקעה עם מספר משקיעים קיימים וחדשים בדרך של   2018-2020במהלך השנים   .ג 
for Future Equity   " :להלן(SAFE )"   ה   מכשירי ג'(.  10ש"ח )ראה ביאור  אלפי    4,137לל של  בסכום כוSAFE    הומרו

 . ' ד 1, ראה ביאור  2021במלואם למניות במהלך שנת  
 

ורישום ני"ע שלה למסחר בבורסה לניירות ערך     השלימה החברה את תהליך ההנפקה  2021  מרץ  ילת חודש בתח  .ד
מיליון ש"ח נטו בניכוי עלויות הנפקה המסתכמות   22- גייסה החברה כ  ההנפקהבמסגרת    (. IPOבתל אביב בע"מ )

שקל ערך נקוב ואופציה   0.01חבילות המורכבות ממניה רגילה אחת בת     982,043  -מיליון ש"ח, בתמורה ל  2-לכ
  יהיה ניתן למימוש למניה    1שקל ערך נקוב בכל חבילה. כל כתב אופציה סדרה    0.01אחת לרכישת מניה אחת בת   

, כנגד תשלום במזומן בעת המימוש בסך של  2024  במרץ  4שקל ערך נקוב של החברה עד ליום    0.01רגילה אחת בת   
 ש"ח, ואינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.  37.59

מניות רגילות של   274,008  -של החברה ל  SAFE  -בנוסף, עם השלמת ההנפקה החברה המירה את כל מכשירי ה
 החברה. 

 
 המחקר אישרה הרשות לחדשנות את השתתפות החברה בתוכנית חברות מתחילות. הוצאות  2019בחודש פברואר   .ה

  50%אלפי ש"ח, כאשר גובה המענק הינו    2,384עד   של בסכום יהיו המאושרת כניתוהת לביצוע ושרושא והפיתוח
כניות מאושרות של ו ת  במסגרתידי החברה  בלמועד הדוח, סך המענקים במצטבר שהתקבלו    נכון(.  8)ראה ביאור  

  סכומי   שילמה  טרם  החברה,  הדוח  למועד  נכוןכולל ריבית(.    לאש"ח )  אלפי  3,273-הרשות החדשנות, עומד על כ
 . החברה להכנסות בהתאם וזאת החדשנות לרשות מהותיים תמלוגים

 
, חתמה החברה על הסכם מחקר משותף עם תאגיד יפני ציבורי )להלן: "התאגיד"( לצורך ייצור  2020במאי    7בתאריך   .ו 

כבים שונים של החלבון התחליפי, השפעות  המשותף נבחנים הר   הפרויקט אלטרנטיבות ותחליפים למזון דגים. במסגרת  
על קצב הגדילה, בריאותם של הדגים והיבטים נוספים. בהתאם להסכם, התאגיד השתתף בעלויות הפרויקט בסכום של  

מעבר לעלויות המוזכרות לעיל, בנוסף קיימים מנגנוני שיתוף    הפרויקט דולר. שני הצדדים נושאים בעלויות בגין    50,000
פעולה במסגרתם מתקיימות החלטות משותפות. בנוסף, נחתמה תוספת להסכם לפיה התאגיד יעביר לחברה סכום נוסף  

 . התקבלו הסכומים במלואם   2020  שנת   במהלך דולר.    50,000של   
 

ש"ח. נכון למועד הדוח, מצויה החברה    אלפי  15,579הפסדים בסך של    הקבוצה, צברה  2021  בדצמבר  31כון ליום נ .ז
בשלבי מעבר מחברה העוסקת בעיקר במו"פ לשלב המסחרי.  במסגרת זו פועלת החברה, בין היתר, להקים את  
מפעל הייצור וקו הייצור בתאילנד ולקבל אישורים רגולטוריים למוצריה שבפיתוח, באופן אשר עשוי לאפשר לה  

, וכן לשלב את מוצר  וליצור מערך התקשרויות והסכמי הפצה עם יצרני מזון בינלאומיים בהיקפים מסחריים  לייצר  
, בין היתר, בהשלמת כלל הפעולות והתהליכים תזרים מזומנים חיובי בחברה מותנההשמן במוצרי קוסמטיקה.  

פעילות החברה הבת מגיוסי ההון שבוצעו.  המפורטים לעיל. כמו כן, למועד הדוח, החברה מממנת את פעילותה ואת  
אשר ידרשו להמשך   להערכת החברה, עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי לחברה קיים צורך במקורות מימון נוספים 

פעילותה, ואשר החברה עשויה לפעול לגיוסם לרבות, בדרך של גיוס הון ו/או השקעות נוספות מהציבור ו/או גורמים  
נכון למועד הדוח, אין בידיעת החברה מועד השלמתם של  השקעות מצד גורמים פרטיים.    מוסדיים ו/או בדרך של

כאמור( הגיוס  שיושלם  )וככל  בכלל  אם  כאמור,  ספקות    .הגיוסים  מעוררים  לעיל,  המפורטים  הגורמים  כלל 
ערכי  לגבי  התאמות  כל  נכללו  לא  הכספיים  בדוחות  חי".  כ"עסק  החברה  של  קיומה  המשך  בדבר   משמעותיים 

 הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". 
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 כללי )המשך(  - 1ביאור 
 
, אישר דירקטוריון החברה הסכם השקעה פרטית אשר במסגרתה הקצתה החברה לאחד  2021בפברואר    24ביום   . ט

בתמורה    שקל ערך נקוב כל אחת   0.01בנות  מניות רגילות    52,373הנוכחיים )להלן: "המשקיע"(    SAFE-ממחזיקי ה
אלפי ש"ח. הקצאת המניות התבצעה בד בבד עם השלמת ההנפקה בבורסה בתל אביב )ראה ביאור   1,280- לסך של כ

מניות    52,373  –כתבי אופציה לרכישת מניות של החברה הניתנים למימוש ל    52,373המשקיע    קיבל(. בנוסף,  'ד1
 .  שקל ערך נקוב כל אחת 0.01בנות רגילות 

 
)להלן: "נגיף הקורונה"( תחילה בסין, ובהמשך ברחבי העולם.     COVID-19התפרץ נגיף    2019חודש דצמבר    במהלך . י

ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים, האטה  -התפרצות נגיף הקורונה גרמה לאי
בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים ארצית והבינלאומית. כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, מדינות  

מטילות מגבלות שונות על האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך צמצום היציאה    רבות בעולם
למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה וכו'. למגבלות אלה השפעה ישירה על כלכלת המדינות 

פשטות מגפת הקורונה, בעולם  , להתלפיכך הללו, לרבות על  ענפים שונים, אשר פעילותם אף נעצרה באופן מוחלט.
, שכן הקמת  בכלל ובתאילנד בפרט, עלולות להיות השפעות שליליות מהותיות על התפתחות פעילותה של החברה

והגישה האווירית של הנהלת החברה מישראל לתאילנד לעתים  וציוד  המפעל בתאילנד תלויה בהעברת מכונות 
 . מוגבלת
בתאילנד, למיטב ידיעת החברה ונכון למועד הדוח, למשבר הקורונה ישנה לפעילותה של החברה המוחזקת    בהקשר

השפעה שלילית מתמשכת על כלכלת המדינה תוך שהממשלה מטילה סגרים מעת לעת באזורים מרכזיים במדינה 
החברה  להערכת  זאת,  לאור  העבודה.  במקומות  והפועלים  העובדים  נוכחות  על  היתר,  בין  משפיע,  אשר  באופן 

וקו הייצור, לרבות  באופן אשר    בתאילנדמפעל  ה  הקמתהשפעה על מועד השלמת  ורונה עשויה להיות  למשבר הק
 .והמיכון הציוד אספקת במועדיעשוי ליצור עיכובים 

הקורונה   משבר  של  להמשכו   החברה  הערכת, ועל בסיס המידע הקיים בפניה במועד זה, להדוח , נכון למועד  לפיכך
 . ועסקיה החברהפעילותה של  התפתחותעל  השפעה שלילית להיות עשויהת תאילנד, ועוצמתו, בעיקר במדינ

 
 

 הגדרות  . אי
 

  –בדוחות כספיים אלה 

 
(1 ) " )להלן:  בינלאומיים  כספי  דיווח  חשבונאות   -  "(IFRSתקני  לתקני  הועדה  ידי  על  שאומצו  ופרשנויות  תקנים 

( לרבות  IAS( ותקני חשבונאות בינלאומיים )IFRS( והם כוללים תקני דיווח כספי בינלאומיים )IASBבינלאומיים )

( או פרשנויות שנקבעו IFRICפרשנויות לתקנים אלה שנקבעו על ידי הועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי )

 (, בהתאמה. SICל ידי הועדה המתמדת לפרשנויות )ע

 
 פליינג ספארק בע"מ.  - החברה ( 2)
 
 ( חברה בערבון מוגבל. פליינג ספארק )תאילנד - חברת הבת ( 3)
 
 החברה וחברת הבת. – הקבוצה ( 4)
 
 בדבר צדדים קשורים. 24(  2009כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי ) - צד קשור ( 5)
 
 . 1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) – בעלי עניין ( 6)
 
 . דה קיטשן האב שותפות מוגבלת - החממה הטכנולוגית או החממה ( 7)
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 עריכת הדוחות הכספייםבסיס  - 2ביאור 
 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים  א. 
 

 "(. IFRSידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "-המאוחדים הוכנו על  הכספיים הדוחות
 . 2010 -דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 . 2022 במרץ 10הדוחות הכספיים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
 

   מטבע פעילות ומטבע הצגה ב. 
 

ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין אחרת. השקל הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח שהינו מטבע הפעילות של החברה, 
 הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה.

 
 בסיס המדידה ג.  
 

הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט מכשירים פיננסיים, נגזרים ואחרים אשר נמדדים בשווי הוגן דרך 
 רווח והפסד. 

 בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית.   3אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלו ראה ביאור   למידע נוסף בדבר  
 

 תקופת המחזור התפעולי ד. 
 

 חודשים.  12לחברה מחזור תפעולי אשר הינו 
 

 שימוש באומדנים ושיקול דעת ה.

 
ת, אומדנים והנחות  , נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת בהערכוIFRS  -בעריכת הדוחות הכספיים בהתאם ל

אשר משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל 
 עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים המשמשים בהכנת הדוחות הכספיים של הקבוצה, נדרשה הנהלת החברה להניח  
שר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת  הנחות בא

 החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן.  
באומדנים   שינויים  שוטף.  באופן  נסקרים  שבבסיסם  וההנחות  תוקנו  האומדנים  שבה  בתקופה  מוכרים  חשבונאיים 

 האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(  - 2ביאור 
 

 )המשך( שימוש באומדנים ושיקול דעת ה.

 
סיכון ידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר וודאות בקשר לאומדנים, שקיים  מ

משמעותי שתוצאתם תהיה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית הבאה, נכלל 
 בביאורים הבאים:

  
 הפנייה השלכות אפשריות  הנחות עיקריות אומדן

תזרימי  שיעור ההיוון ואומדן
המזומנים העתידיים בנוגע 

 חדשנות הלהתחייבות לרשות 

קביעת הריבית המתאימה  
לשלב בו החברה  נמצאת בעת 

קבלת המענק, לצורך היוון 
התשלומים העתידיים, וכן  
קביעת תזרימי המזומנים  

 העתידיים.  

שינוי בשיעור ההיוון 
ואומדן תזרימי המזומנים  

העתידיים ישפיע על   
הערך הנוכחי של  

 ההתחייבות. 

 8ראה ביאור 

שיעור היוון להתחייבות בגין  
 כירהח

 

החברה מהוונת את תשלומי  
החכירה תוך שימוש בשיעור 

 הריבית התוספתי שלה.
תשלומי החכירה בישראל 

- 4.66% שלהוונו לפי שיעור 
ותשלומי החכירה של   7.08%

חברת הבת בתאילנד הוונו  
 .  6.63%לפי שיעור של 

גידול או קיטון 
בהתחייבות בגין חכירה,  

בנכס זכות שימוש  
ובהוצאות הפחת והוצאות  

 המימון שיוכרו.

 19ראה ביאור 

 קביעת תקופת החכירה

לצורך קביעת תקופת  
החכירה, הקבוצה לוקחת 

התקופה שבה בחשבון את 
החכירה אינה ניתנת לביטול,  

לרבות אופציות הארכה 
שוודאי באופן סביר שימומשו  
ו/או אופציות לביטול שוודאי  

 באופן סביר שלא ימומשו.
 

גידול או קיטון במדידה  
לראשונה של נכס זכות 
שימוש והתחייבות בגין  

חכירה ובהוצאות הפחת  
והמימון בתקופות  

 עוקבות.

 19ראה ביאור 

 ופיתוח מחקר וצאותה

החברה נדרשת להפעיל שיקול  
דעת בקשר להתקיימות  

התנאים להכרה הוצאות 
הפיתוח שלה כנכס בלתי  
מוחשי או שיש להמשיך 

ולזקוף אותן לרווח והפסד. 
עלויות המתהוות בגין מחקר 

ניתנות להיוון כנכס בלתי 
מוחשי כאשר מתקיימים  

 38-התנאים הנדרשים ב
IAS   פיתוח . הוצאות בגין

אשר אינן עומדות בתנאים  
הנדרשים מוכרות כהוצאה 

 בעת התהוותן.

 

  במדידה קיטון או גידול
  הבלתי הנכס של לראשונה

ובהוצאות  מוחשי
ההפחתה בתקופות 

 עוקבות.

 13 ביאור ראה
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך(  - 2ביאור 
 

 )המשך( שימוש באומדנים ושיקול דעת ה.

 
 

 קביעת שווי הוגן
 

נוסף   והתחייבויות מסוימים. מידע  נכסים  של  ההוגן  השווי  לקבוע את  נדרשת הקבוצה  דוחות הכספיים,  הכנת  לצורך 
 בדבר הסדרי תשלומים מבוססי מניות.  11בביאור אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל 

 
מדידות שווי הוגן  בנתונים נצפים מהשוק ככל שניתן.  בקביעת השווי ההוגן של נכס או התחייבות, משתמשת הקבוצה

 מחולקות לשלוש רמות במידרג השווי ההוגן בהתבסס על הנתונים ששימשו בהערכה, כדלקמן: 
 
 : מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל לנכסים או התחייבויות זהים. 1רמה  •
 לעיל.  1ם כלולים ברמה : נתונים נצפים מהשוק, במישרין או בעקיפין, שאינ2רמה  •
 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. 3רמה  •
 
 

 באומדנים  שינוי
 

תזרים המזומנים העתידי בנוגע להתחייבות לרשות   , בחנה הקבוצה את2021בדצמבר    31במהלך השנה שהסתיימה ביום  
לעומת התחזית המקורית לפיה הכנסות ממכירות היו צפויות   2022הקבוצה צופה הכנסות ממכירות החל משנת  חדשנות.  ה

. כתוצאה משינוי אומדן תחזית תזרים המזומנים העתידי, החברה הכירה בקיטון בהתחייבות לרשות  2021להתחיל בשנת  
 מרשות החדשנות.ש"ח כנגד הכנסות ממענקים  אלפי 41 -לחדשנות בסכום של כ

 
 

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 
כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות  

 הקבוצה.  
 

 מזומנים ושווי מזומנים  א. 
 

ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים   מזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי
חודשים, ברמת נזילות גבוהה   3השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד  

 אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי.  
 

 טבע חוץ עסקאות במ ב. 

 
נכסים   העסקאות.  לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי  של החברה  הפעילות  למטבע  חוץ מתורגמות  עסקאות במטבע 
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף לאותו 

ין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, כשהיא יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שב
מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמת לפי שער החליפין  

 לסוף השנה.  
פי שער  נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות ל 

פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי עלות היסטורית,   החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן.  
מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה. הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל  

 ברווח והפסד. 
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 המדיניות החשבונאית )המשך( עיקרי  - 3ביאור 
 

 חברה בת ועסקאות שבוטלו במאוחד .א
 

הכספיים  בדוחות  נכללים  הבת  החברה  של  הכספיים  הדוחות  החברה.  ידי  על  הנשלטת  ישות  היא  בת  חברה 
 המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה.  

אות בין חברתיות, בוטלו במסגרת הכנת  יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסק
 הדוחות הכספיים המאוחדים.  

 
 
 חוץ פעילות .ב

 
ההכנסות   הדיווח.  למועד  שבתוקף  החליפין  שערי  לפי  לש"ח  תורגמו  חוץ,  פעילויות  של  וההתחייבויות  הנכסים 

. הפרשי השער בגין התרגום מוכרים ברווח הממוצעוההוצאות של פעילויות החוץ, תורגמו לש"ח לפי שער החליפין  
 שי תרגום"(. ות חוץ )להלן: "קרן הפרלכולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעי 

 
 

 רכוש קבוע  ג. 
 

 הכרה ומדידה
 פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.  

עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין  
הדרושים לכך שהו ולמצב  ופינוי להבאת הנכס למיקום  פירוק  עלויות  לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, אומדן  יוכל  א 

  הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט )כאשר קיימת מחויבות לפירוק ופינוי או שיקום האתר(, עלויות אשראי שהוונו 
 וכן הפחתות נכס זכות שימוש שהוונו. 

 
בדי של  עלויות  )לרבות  משמעותיים  קבוע  רכוש  לחלקי  הם  כאשר  שונה,  חיים  אורך  יש  משמעותיות(  תקופתיות  קות 

 מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש הקבוע.
הזמן,  מחלוף  הנובעים  שינויים  למעט  ממוקמים,  הם  בו  האתר  ושיקום  פריטים  ופינוי  לפירוק  במחויבות  שינויים 

כום שמנוכה מעלות הנכס לא יעלה על ערכו בספרים. מתווספים או מנוכים מעלות הנכס בתקופה בה הם מתרחשים. הס
 .היתרה, אם קיימת, מוכרת מיידית בדוח רווח והפסד

רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו 
 והפסד. בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח 

 
 פחת

 
פחת הוא העלות של הנכס,  -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע   או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר שלו.
 למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 
 הישר על פני אומדן אורך החיים השימושיים של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע.  -הפחת נזקף לרווח והפסד לפי שיטת הקו

 
 שימושיים לתקופה השוטפת הינו כדלקמן:האומדן אורך החיים 

     %  
 33 מחשבים וציוד נלווה   
 15 ציוד מעבדה                 
 7 ריהוט וציוד                 

                     10             שיפורים במושכר   
 
 

 נבחנים מחדש במועד תקופת הדיווח. האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים וערך השייר 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 
 

 הכנסות והוצאות מימון ד.  
 

קצר   לזמן  השקעות  של  ההוגן  בשווי  שינויים  שהושקעו,  סכומים  בגין  ריבית  הכנסות  כוללות  מימון  ורווחים הכנסות 
 מהפרשי שער. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית.  

הוצאות מימון כוללות עמלות בנקים, ריביות והפרשי שער. תשלומי ריבית מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות 
 מימון. 

 רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.
 

 למניה  הפסד ה.
 

ידי חלוקת    הבסיסי למניה מחושב על  הפסדבסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות שלה. ה  הפסדהחברה מציגה נתוני  
ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של המניות הרגילות שהיו מחזור במשך השנה,  

 לאחר התאמה בגין מניות באוצר.

המדולל למניה נקבע על ידי התאמת ההפסד, המיוחס לבעלי המניות של החברה והתאמת הממוצע המשוקלל של   הפסדה
תאמה בגין מניות באוצר, ובגין ההשפעות של כל המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות,  המניות שבמחזור, לאחר ה

 כתבי אופציה למניות וכתבי אופציה למניות שהוענקו לעובדים.
 
 מחקר ופיתוח ו.
 

לרווח  יציאות הקשורות בפעילות מחקר ופיתוח המבוצעות במטרה לרכוש ידע והבנה מדעיים או טכניים חדשים, נזקפות  
 והפסד עם התהוותן. 

 תהליכים מוצרים או של משמעותי לשיפור או חדשים תהליכים או מוצרים לייצור בתכנית קשורות פיתוח פעילויות
עלויות ניתן ורק אם מוחשי בלתי כנכס מוכרות פיתוח פעילויות  בגין קיימים.  באופן אם:   עלויות את מהימן למדוד 
 כוונה ולחברה מהמוצר עתידית הטבה כלכלית ומסחרית; צפויה טכנית מבחינה ישימים התהליך או הפיתוח; המוצר

 בגין מוחשי בלתי  כנכס שהוכרו למכרו. העלויות או ולהשתמש בנכס הפיתוח את להשלים מנת על מספיקים ומקורות
 הנכס  להכנת ישירות לייחסן שניתן תקורה  הוצאות ,ישיר עבודה שכר  ,החומרים עלות את  כוללות הפיתוח פעילויות
. בתקופות התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות פיתוח פעילויות בגין אחרות אשראי שהוונו. עלויות ועלויות המיועד לשימושו

 עוקבות, עלויות פיתוח שהוונו נמדדות לפי עלות בניכוי הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו.
בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. עלויות פיתוח שהוכרו בעבר   הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות

 כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר.  
 

, החברה אינה עומדת בתנאי היוון העלויות לעיל, ועל כן מלוא הוצאות הפיתוח נזקפו לרווח 2020- ו 2021בדצמבר  31 מיםלינכון 
 והפסד. 

 
 פיננסיים מכשירים  ז. 
 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)
 

 הכרה ומדידה לראשונה בנכסים פיננסים 
 

יתר הנכסים הפיננסים מוכרים  היווצרותם.  ומכשירי חוב שהונפקו במועד  הקבוצה מכירה לראשונה בלקוחות 
 לראשונה במועד בו החברה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. 

 
ראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה שניתן לייחס במישרין לרכישה או להנפקה  נכסים פיננסיים נמדדים ל

הנכס הפיננסי. לקוח שאינו כולל רכיב מימון משמעותי נמדד לראשונה לפי מחיר העסקה שלו. חייבים שמקורם של  
 בנכסי חוזה, נמדדים לראשונה לפי ערכם בספרים של נכסי החוזה במועד שינוי הסיווג מנכס חוזה לחייבים. 

 
 גריעת נכסים פיננסים 

 
לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או כאשר נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות  

כל הסיכונים  בה  בעסקה  הפיננסי  הנובעים מהנכס  הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים  הקבוצה מעבירה את 
 וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי הועברו באופן מהותי. 

הקבוצה  הפיננסי,  הנכס  על  מהבעלות  הנובעים  וההטבות  הסיכונים  כל  מהותי  באופן  נותרו  הקבוצה  בידי  אם 
  ממשיכה להכיר בנכס הפיננסי. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 
 

 מכשירים פיננסיים )המשך(  ז. 
 

 )המשך( נכסים פיננסיים שאינם נגזרים (1)
 

 מדידה עוקבת ורווחים והפסדים 
 

נכסים אלו נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסדים 
מירידת ערך. הכנסות ריבית, רווחים או הפסדים מהפרשי שער וירידת ערך מוכרים ברווח והפסד. רווח או הפסד  

 ווח והפסד.כלשהו הנובע מגריעה, מוכר אף הוא בר
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים  ( 2)
 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: משיכות יתר מבנקים, ספקים וזכאים אחרים.

 
 הכרה ומדידה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות

( העסקה  קשירת  במועד  לראשונה  מוכרות  פיננסיות  הקבוצה  trade dateהתחייבויות  בו  לתנאים (  לצד  הופכת 
 החוזיים של המכשיר. 

 
 מדידה עוקבת של התחייבויות פיננסיות

ההכרה  לאחר  לייחוס.  הניתנות  העסקה  עלויות  כל  בניכוי  הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  פיננסיות  התחייבויות 
 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
 תחייבויות פיננסיות גריעת ה

 התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר המחויבות החוזית פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
 

 קיזוז
מיידי  אם קיימת באופן הכספי המצב על  בדוח בנטו מוצגים והסכומים  מקוזזים פיננסית  והתחייבות פיננסי נכס

(currentlyזכות ) וההתחייבות  הנכס כוונה לסלק את  וכן  שהוכרו  הסכומים את לקזז  לאכיפה  ניתנת משפטית 

 .זמנית-בו  ההתחייבות את ולסלק הנכס את לממש או נטו  בסיס על
 

 הון מניות ( 3)
כהפחתה   מוצגות  רגילות  מניות  להנפקת  ישירות  המתייחסות  תוספתיות  עלויות  כהון.  מסווגות  רגילות  מניות 

 מההון. 
 

 פיננסיים ירידת ערך של נכסים שאינם  ח. 
 

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של החברה, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים  
 על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן הסכום בר ההשבה של הנכס.

 
מזומנים עולה על הסכום בר ההשבה.    הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של הנכס או של יחידה מניבת

יחידה מניבת מזומנים היא קבוצת הנכסים הקטנה ביותר המניבה תזרימי מזומנים, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם 
 בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות, כהפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח והפסד. 

 
לשווי הוגן, בניכוי עלויות מכירה. בקביעת שווי השימוש, מהוונת    הסכום בר ההשבה של נכס הינו הגבוה מבין שווי שימוש

החברה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לערכם הנוכחי לפי שיעור היוון לפני מסים, המשקף את הערכות השוק  
 לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס.

 
קודמות נבדקים בכל מועד דיווח לקיום סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או לא  הפסדים מירידת ערך שנזקפו בתקופות  

קיימים עוד. הפסד מירידת ערך מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה  
ו הפחתות, שהיה  שהערך בספרים של הנכס, אחרי ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת א

 נקבע אלמלא הוכר הפסד מירידת ערך.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 
 

 מענקי ממשלה ט. 
 

(, forgivable loansמענקים מהרשות לחדשנות בגין פרויקטים של מחקר ופיתוח מטופלים כהלוואות הניתנות למחילה )
שהתקבלו מוכרים כהתחייבות לפי שוויה ההוגן ביום קבלת המענקים, אלא . מענקי הרשות לחדשנות IAS 20 -בהתאם ל

אם כן באותו יום וודאי באופן סביר כי הסכום שהתקבל לא יוחזר. סכום ההתחייבות נבחן מחדש בכל תקופה, והשינויים 
לדוח נזקפים  קיימים,  של המענק, אם  בריבית המקורית  של תזרימי המזומנים המהוונים  הנוכחי  והפסד.   בערך  רווח 

 ההפרש בין התמורה לשווי ההוגן במועד קבלת המענק מוכר כהקטנת הוצאות.
 

 הפרשות י. 
 

נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, הניתנת  הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות 
סילוק המחויבות. ההפרשות נקבעות על וכאשר צפוי כי יידרש תזרים שלילי של הטבות כלכליות ל לאמידה באופן מהימן,

ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים בשיעור ריבית לפני מס, המשקף את הערכות השוק השוטפות לערך הזמן של הכסף 
וללא שקלול סיכון האשראי של החברה. הערך בספרים של ההפרשה מותאם בכל  ואת הסיכונים הספציפיים להתחייבות

 ת חלוף הזמן. סכום התיאום מוכר כהוצאות מימון.תקופה על מנת לשקף א
( שהשיפוי יתקבל אם הקבוצה תסלק את Virtually Certainהקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה )

 המחויבות. הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה. 
 
 

 תביעות משפטיות
לקבוצ בגין תביעות מוכרת כאשר  משתמעת כתוצאה מאירוע  הפרשה  או מחויבות  בהווה  מחויבות משפטית  ה קיימת 

( כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות  more likely than notשהתרחש בעבר, יותר סביר מאשר לא )
 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי. 

 
 הטבות לעובדים  יא.  

 
 הטבות עובד לזמן קצר  ( 1)

 
הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות  

 כהוצאה עם מתן השירותים. 
 

השירות   שניתן  בעת  נזקפת  וההוצאה  מהוון,  לא  בסיס  על  נמדדות  קצר  לזמן  לעובדים  הטבות  בגין  מחויבויות 
 בעת ההיעדרות בפועל.  –רות )כמו חופשת לידה( המתייחס או במקרה של היעדרויות שאינן נצב

 
הפרשה בגין הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים, מוכרת בסכום הצפוי 
להיות משולם, כאשר לחברה יש מחויבות נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות  

 יתן לאמוד באופן מהימן את המחויבות.שניתן על ידי העובד בעבר ונ
סיווג הטבות לעובדים כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך מתבצע בהתאם למועד בו ההתחייבות 

 (. Due to be settledעומדת לתשלום )
 

 הטבות לאחר סיום העסקה  ( 2)
 

סיום   לאחר  תכנית הטבה  הינה  להטבה מוגדרת  להפקדה מוגדרתכנית  חישוב   .תהעסקה שאינה תכנית   לצורך 
המחויבות לעובדים לאחר סיום העסקה, הקבוצה העריכה את גיל הפרישה הצפוי ומשך תקופת ההעסקת העובדים 

הפרישה.   עד  לבצע  בחברת הבת  כל חברה  על  על חברת הבת בתאילנד,  הרגולטוריות החלות  לדרישות  בהתאם 
פיטורין עבור העובדים, הנגזרת מגילם    לפיצויי  הצפוי של עובדיה ולבצע חישוב הפרשההערכה עבור גיל הפרישה  

ומהוותק שלהם כעובדי חברת הבת. בהתאם לחוק העבודה בתאילנד, העובדים יכולים במידה והם מעוניינים בכך, 
 . 60לקבל את פיצויי הפיטורין שלהם החל מגיל  
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 משך( עיקרי המדיניות החשבונאית )ה - 3ביאור 
 
 

 חכירות יב. 
 

 קביעה אם הסדר מכיל חכירה
ההסדר   האם  בחינה  תוך  חכירה, מכיל  או  חכירה מהווה ההסדר אם קובעת  הקבוצה בחכירה, ההתקשרות מועדב

 את הזכות ההסדר מעביר האם ההערכה לתשלום. בעת בתמורה זמן לתקופת  מזוהה בנכס בשימוש  לשלוט זכות מעביר
 הזכויות הבאות:  שתי  את לה יש החכירה תקופת לאורך האם מעריכה מזוהה, הקבוצהלשלוט בשימוש בנכס 

 המזוהה;   בנכס משימוש הכלכליות  ההטבות כל את למעשה הזכות להשיג  .א

 המזוהה.   בנכס השימוש את לכוון הזכות .ב
 

העתידיים )תשלומים אלו בעת ההכרה לראשונה הקבוצה מכירה בהתחייבות בסכום הערך הנוכחי של תשלומי החכירה  
אינם כוללים תשלומי חכירה משתנים מסוימים(, ובמקביל מכירה הקבוצה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין 

 חכירה, מותאם בגין תשלומי חכירה ששולמו מראש או שנצברו, ובתוספת עלויות ישירות שהתהוו בחכירה
 

 הקבוצה בחרה לטפל בכל רכיבי החכירה בנפרד מרכיבים שאינם חכירה. עבור חוזים המהווים חכירה או הכוללים חכירה,  
 

לאחר   מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה לא ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החוכר.
ים של ההכרה לראשונה, מטופל הנכס בהתאם למודל העלות, ומופחת לאורך תקופת החכירה או אורך חייו השימושי

 הנכס כמוקדם ביניהם. 
הקבוצה בחרה ליישם את ההקלה הפרקטית לפיה חכירות לטווח קצר של עד שנה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל  
ערך נמוך מטופלות באופן בו דמי החכירה נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה, ללא הכרה  

 על המצב הכספי. בנכס ו/או התחייבות בדוח 
 

 תקופת החכירה
תקופת החכירה נקבעת כתקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, יחד עם תקופות המכוסות על ידי אופציה להאריך או 

 לבטל את החכירה אם ודאי באופן סביר שהחוכר יממש או לא יממש את האופציה, בהתאמה.
 

 הפחתת נכס זכות שימוש 
החכירה, נכס זכות שימוש נמדד בשיטת העלות, בניכוי פחת שנצבר ובניכוי הפסדים מירידות ערך לאחר מועד תחילת  

ישר על פני אורך החיים  -שנצברו ומתואם בגין מדידות מחדש של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת מחושב על בסיס קו
 השימושיים או תקופת החכירה החוזית, כמוקדם מבניהם כדלקמן:

 
 שנים  2  אלמעבדות בישר •
 שנים  6  מפעל בתאילנד  •
 שנים  10    מבנה •
 שנים  3               רכבים • 

 
 עסקאות תשלום מבוסס מניות יג. 

 
על פני  לגידול בהון,    השווי ההוגן במועד ההענקה של מענקי תשלום מבוסס מניות לעובדים נזקף כהוצאת שכר במקביל

מענקי תשלום מבוסס מניות, המותנים   למענקים. הסכום שנזקף כהוצאה בגיןהתקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית  
בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות או תנאי ביצוע שאינם תנאי שוק, מותאם על מנת לשקף את מספר המענקים אשר  

ינם תנאי  צפויים להבשיל. עבור מענקי תשלום מבוסס מניות המותנים בתנאים שאינם תנאי הבשלה או בתנאי הבשלה שה
הקבוצה מביאה בחשבון תנאים אלו באמידת השווי ההוגן של המכשירים ההוניים המוענקים,  ,  קביצוע המהווים תנאי שו

 .ולכן הקבוצה מכירה בהוצאה בגין מענקים אלו ללא קשר להתקיימותם של תנאים אלה
 
לקות במזומן, נזקף כהוצאה, כנגד גידול שווי ההוגן של הסכום המגיע לעובדים בגין זכויות לעליית ערך מניות, המסוה

 ום. מקביל בהתחייבות, על פני התקופה בה מושגת זכאות בלתי מותנית לתשל
זקף כהוצאת שכר  נההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח, עד מועד הסילוק. כל שינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  

  .ברווח והפסד
 

זכויות למכשיריה ההוניים, מטפלת הקבוצה בהענקה כעסקת תשלום ת הבת  חברלעובדי    החברהבעסקאות בהן מעניקה  
 .  מבוסס מניות המסולקת במכשירים הוניים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 
 
 

 הכנסות והוצאות מימון יד. 
 

רווחים והפסדים מהפרשי שער בגין נכסים והתחייבויות פיננסיים,  .  הוצאות מימון כוללות שינויים בגין ערך הזמן בגין הפרשות 
מדווחים בנטו כהכנסות מימון או הוצאות מימון. בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו 

תזרי במסגרת  מוצגים  ששולמו  ודיבידנדים  ששולמו  ריביות  השקעה.  מפעילות  מזומנים  תזרימי  במסגרת  מי  מוצגים 
 מזומנים מפעילות מימון.  

 
 

 
 תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו טז. 

 
 השפעות צפויות   תחילה והוראות מעבר דרישות הפרסום  תקן/פרשנות/תיקון 

  - , רכוש קבוע  IAS 16- תיקון ל 
עלויות שניתן לייחס במישרין  

 . לרכוש קבוע 
 
 

התיקון ביטל את הדרישה לפיה  
לייחס   בחישוב  שניתן  עלויות 

קבוע, יש לנכות   במישרין לרכוש 
פעולות   מעלויות בדיקת תקינות 

נטו   התמורה  את  הנכס 
כלשהם   ממכירת  פריטים 

)כגון  בתהליך  דוגמיות   שיוצרו 
הציוד(.  בדיקת  בעת   שיוצרו 

תוכר   זו  תמורה  זאת,  במקום 
והפסד בהתאם לתקנים   ברווח 

הפריטים   הרלוונטיים  ועלות 
 IAS 2 שנמכרו תימדד בהתאם 

 לדרישות המדידה של מלאי. 

 

לתוקף   ייכנס  התיקון 
בתקופות דיווח המתחילות  

או    2022בינואר    1ביום  
אפשרות   עם  לאחריו 

 ליישום מוקדם. 

למפרע,   ייושם  התיקון 
מספרי   תיקון  לרבות 
השוואה,  אך רק עבור פרטי  
הובאו   אשר  קבוע  רכוש 
הדרושים   ולמצב  למיקום 

שיו  באופן  לכך  לפעול  כלו 
לאחר   ההנהלה  שהתכוונה 
המוקדמת   הדיווח  תקופת 
במועד   המוצגת  ביותר 

 יישום התיקון לראשונה.  

של   המצטברת  ההשפעה 
יתרת   את  תתאים  התיקון 
של   העודפים  של  הפתיחה 
המוקדמת   הדיווח  תקופת 

 ביותר המוצגת. 

 דוגמה: 
בוחנת את   הקבוצה 
השלכות התיקון על  
הכספיים   הדוחות 

כו  ליישום  ללא  ונה 
 מוקדם. 

 
  31ליום    נכון 

,  2021בדצמבר  
כי  החברה מעריכה  
לתקן לא תהיה  

השפעה מהותית על  
 .  יתרת רכוש הקבוע 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(  - 3ביאור 
 

 )המשך( תקנים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות שטרם אומצו  טז. 

 
 השפעות צפויות   תחילה והוראות מעבר הפרסום דרישות  תקן/פרשנות/תיקון 

מכשירים   IFRS 9-תיקון ל
 פיננסיים 

הקלות  כוללים  התיקונים 
הטיפול  לגבי  פרקטיות 
תנאי   בשינויי  החשבונאי 
מרפורמת  הנובעים  חוזים 

העוגן   אשר )ריביות  רפורמה 
של  לביטולם  להביא  עתידה 

ה כמו  ריבית   -שיעורי 
LIBOR   וה- EURIBOR  

  :לרבות

מסוימים - תנאים  שינויי  בעת 
של  מהרפורמה  הנובעים 
או   פיננסיים  נכסים 

ישות   התחייבויות פיננסיות, 
הריבית   את  תעדכן 
המכשיר  של  האפקטיבית 
הפיננסי במקום להכיר ברווח  

  ד.או בהפס

שינויי תנאי חכירה מסוימים  -
יטופלו  מהרפורמה  הנובעים 
התלויים  חכירה  דמי  כעדכון 

 במדד או בשער 

מסוימים - תנאים  שינויי 
הפריט   או  המגדר  במכשיר 
מהרפורמה  הנובעים  המגודר 

ל יביאו  יישום לא  הפסקת 
 .חשבונאות גידור

התיקונים מיושמים באופן  
כלל  רטרוספקטיבי. 
מיושמים  התיקונים 
למפרע על ידי תיקון יתרת 
של   ההון  של  הפתיחה 
השנתית   הדיווח  תקופת 
וללא   התיקון  אומץ  בה 
מספרי   של  מחדש  הצגה 
השוואה. הצגה מחדש של 
מותרת  השוואה  מספרי 
ללא  אפשרי  הדבר  אם 

ב"חוכמה  שימוש  
 ."בדיעבד

לקבוצה 
התחייבויות 

פיננסיות בסך  
אלפי ש"ח  2,203

הצמודות לריבית 
יישום   הליבור.

התיקון משפיע על  
הטיפול החשבונאי 
בשינויי תנאים של 

מכשירים פיננסיים 
אלו הנובעים  

מרפורמת ריביות  
העוגן , על ידי 
עדכון הריבית 

 .האפקטיבית

 
 

 יםמזומנים ושווי מזומנ - 4ביאור 
 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021  2020  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 
 33  5,990    מזומנים במטבע מקומי

 160  4,003    מזומנים במטבע חוץ

     
    9,993  193 
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 חייבים ויתרות חובה - 5ביאור 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021  2020  

 ש"חאלפי  אלפי ש"ח    

 
 6   108   מראש הוצאות
 27  856   מוסדות 

 275  -   ('ד1)ראה ביאור   הוצאות הנפקה מראש
 15   22   חייבים אחרים 

     
   986 323 

 
 

 נטו , קבוע רכוש - 6 ביאור
 
 

 מחשבים
 ציוד

 מעבדה
ריהוט  

 מפעל ייצור וציוד
שיפורים  

 "כסה במושכר
 "חש  אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 
       עלות
 544  -  -  -  535  9  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

 5,611  1,729  3,595  183  70  34  תוספות
       

 6,155  1,729  3,595  183  605  43   2021בדצמבר  31ליום  יתרה
       

       פחת
 235  -  -  -  226  9  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
 97  -  -  6  87  4  לשנה  פחת

       
 332  -  -  6  313  13   2021בדצמבר  31ליום  יתרה

       
 309  -  -  -  309  -    2020בדצמבר  31בספרים נטו ליום  ערך

       
 5,823  1,729  3,595  177  292  30    2021בדצמבר  31בספרים נטו ליום  ערך

 
 
 סה"כ ציוד מעבדה מחשבים  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     עלות

 505  496  9   2019בדצמבר  31יתרה ליום 
 39  39  -   תוספות

     
 544  535  9    2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     
     פחת

 157  148  9   2019בדצמבר  31יתרה ליום  
 78  78  -   פחת לשנה 

     
 235  226  9    2020בדצמבר  31יתרה ליום 

     
 348  348  -     2019בדצמבר  31ערך בספרים נטו ליום 

     
 309  309  -     2020בדצמבר  31ערך בספרים נטו ליום 
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 קבוע, נטו )המשך(רכוש  - 6ביאור 
 

 רכישת רכוש קבוע באשראי
 

למועד הדיווח, שולמו אלפי ש"ח.    1,474רכשה הקבוצה רכוש קבוע באשראי בסך   2021בדצמבר    31במהלך השנה שהסתיימה ביום 
הקבוצה שילמה במזומן על כל הרכוש הקבוע   2020. במהלך שנת  2021אלפי ש"ח מתוך עלויות הרכישה באשראי לשנת    1,459- כ 

 אלפי ש"ח.  22רכשה הקבוצה רכוש קבוע באשראי בסך    2019בדצמבר    31שרכשה ובמהלך השנה שהסתיימה ביום  

 
 מקדמות בגין רכישת רכוש קבוע

 
אלפי ש"ח שנועדו בעיקרן לרכישת מכונות   1,848שילמה הקבוצה מקדמות בסך    2021בדצמבר    31השנה שהסתיימה ביום    במהלך

 וציוד לשימוש המפעל בתאילנד.
 
 

 זכאים ויתרות זכות - 7ביאור 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31  

  2021  2020  

 
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
 16  -   ב'(16)ראה ביאור התחייבויות לבעלי עניין 

 492   1,769  הוצאות לשלם 
 20   42  כרטיסי אשראי לפירעון

    
   1,811  528 

 
 

 התחייבות בגין מענקים ממשלתיים   - 8ביאור 
 

מהתקציב המאושר   85%(. במסגרת תכנית זו,  8.3החברה פעלה במסגרת תכנית החממות )הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה מספר  
על ידי החממה הטכנולוגית. בתמורה להשתתפות של  רשות החדשנות, החברה מחויבת לשלם   15%- מומן ע"י רשות החדשנות ו

פותחו. התחייבות זו צמודה לדולר עד למועד פירעון של מלוא סכום ממכירות של המוצרים ש   3%  -   3.5%תמלוגים בשיעור של  
  .המענקים, בתוספת ריבית שנתית בשיעור ריבית הליבור

 אלפי ש"ח.   1,700אישרה רשות החדשנות מענק בסך  2015במהלך שנת 
 מרשות החדשנות. אלפי ש"ח נוספים  500נכנסה החברה לשנה ג' של תכנית החממות במסגרתה קיבלה  2018במהלך שנת  

אלפי ש"ח    2,384נכנסה החברה לתוכנית חברות מתחילות של רשות החדשנות, כאשר גובה התקציב שאושר הינו    2019בשנת  
 מסך התקציב. 50%והמענק יהיה בגובה 

 אלפי ש"ח.  3,273-הינם כ 2021בדצמבר  31סך המענקים שהתקבלו מרשות החדשנות עד ליום 
 

החליטה החברה כי פעילות הייצור העתידי של החברה, ככל שתיכנס לשלב המסחרי )בכפוף להשלמת ההנפקה(   2020במהלך שנת  
, ועדכנה אותה בדבר כוונתה 2020תתקיים בעיקרה מחוץ לישראל. בשל האמור, פנתה החברה לרשות החדשנות במהלך שנת  

רשות החדשנות הוסבר לחברה, כי לצורך החישוב של להוציא את עיקר הייצור העתידי מישראל לתאילנד. בהתאם לשיחות עם  
שיעור התמלוגים שיהיה על החברה לשלם, שיעורי הייצור של החברה ייבחנו על פני תקופה של מספר שנים )להבדיל מנקודת זמן 

 מסוימת(. 
, 50% -יעור של כ במידה ואחוז הייצור שיתרחש מחוץ לישראל יהיה נמוך מש -הבחינה האמורה נעשית בהתאם לנוסחה קבועה 

; במידה ושיעור הייצור שיתרחש מסך המענקים שהתקבלו  120%, גובה התמלוגים שיוחזר לרשות החדשנות יהיה  10%אך מעל  
; וככל 150%גובה התמלוגים שיוחזר לרשות החדשנות יהיה של     90%  -אך נמוך מ    50%  -מחוץ מישראל יהיה גבוה משיעור  
לי הייצור שיתרחש מחוץ  גבוה משיעור של  ששיעור  יהיה  יהיה  90%  -שראל  מסך המענקים   300%, שיעור התמלוגים שיוחזר 

 שהתקבלו. 
נכון למועד הדיווח הקבוצה צופה שעיקר פעילות הייצור תבוצע מחוץ לישראל. עם זאת, להערכת הקבוצה, במהלך השנים צפויה  

. אי 90%  -אחוז הייצור מחוץ לישראל לא יהיה גבוה מ    גם להתקיים פעילות ייצור בישראל. להערכת הקבוצה לאורך מספר שנים
 הקבוצה הניחה   2020לכך, לצרכי חישוב התחייבות הקבוצה לרשות החדשנות בדוחות הכספיים, החל משנת 
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 )המשך(התחייבות בגין מענקים ממשלתיים  - 8ביאור 
 

 4.5%  -4%שהתקבלו, וזאת על ידי תשלום תמלוגים בשיעור  מגובה המענקים    150%שגובה התמלוגים שיוחזרו יהיו בשיעור של  
 ממכירות של המוצרים שפותחו. החברה תמשיך לבדוק את הנחותיה כאמור לאורך תקופת תשלום התמלוגים. 

 
, הקבוצה צופה כי תחזיר את מלוא המענקים שקיבלה מרשות החדשנות ועל כן יצרה התחייבות בגין 2021בדצמבר  31נכון ליום 

אלפי ש"ח    1,867  -ש"ח ואלפי    2,203הינה    2020  -ו  2021בדצמבר    31  ליוםההתחייבות    יתרתים אלה בדוחותיה הכספיים.  מענק
כהקטנה של אלפי ש"ח    76סכום של  הכירה הקבוצה בדוח על ההפסד הכולל    2021במהלך שנת    (.'ב18בהתאמה )ראה גם ביאור  

 אלפי ש"ח נרשמו כהוצאות מימון.   294- הוצאות המו"פ במסגרת ההפסד התפעולי ו
 

 אלפי ש"ח.  119ברה מענק נוסף מרשות החדשנות בסך  , קיבלה הח2022במרץ  3ביום לאחר תאריך הדיווח, 

 
 

 עובדים והטבות לעובדים - 9ביאור 
 

 קצר זמן והטבות לעובדים  עובדים .א
 

 הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה והטבות לזמן קצר.
לחוק    14בנוגע להטבות לאחר סיום העסקה, בחברה קיימות תוכניות הפקדה מוגדרת בגין עובדיה אשר חל לגביהם סעיף  

וח והפקדות , לפיו החברה מבצעת הפקדות שוטפות עם קרן הפנסיה ו/או עם חברת הביט1963  – פיצויי פיטורין, התשכ"ג  
אלה פוטרות אותה מכל חובה נוספת לעובדים הנ"ל שעבורם מתבצעות ההפקדות. פיקדונות אלה מטופלים כתשלומי הפקדה  

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 69-אלפי ש"ח ו  145הופקדו בהתאם לתכנית ההטבה   2020- ו 2021מוגדרים. במהלך 
 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31  

  2021  2020  

 
  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח

 
 49  117   חו"ז עובדים 

 110  189   הפרשות לחופשה ולהבראה

 -  100   הפרשה לבונוס 

 46  148   מוסדות בגין עובדים

    

   554  205 

 
 

 ארוך  מן ז לעובדים והטבות  עובדים .ב
 

הקבוצה   הכירה  כך  ובשל  מוגדרת  הפקדה  תוכניות  קיימות  לא  הבת  פיטורין  בחברת  פיצויי  בגין  ארוך  לזמן  בהתחייבות 
בהתאם לוותק העובד בחברה ולגיל הפרישה, בהתאם לדרישות הרגולטוריות בתאילנד. על כל חברה לבצע הערכה עבור גיל  

פיטורין עבור העובדים, הנגזרת מגילם ומהוותק שלהם כעובדי    לפיצויי  הפרישה הצפוי של עובדיה ולבצע חישוב הפרשה
. בהתאם לחוק העבודה בתאילנד, העובדים יכולים במידה והם מעוניינים בכך, לקבל את פיצויי הפיטורין שלהם  חברת הבת
 . 60החל מגיל  

ובהתאם לחוק הגנת העובד בתאילנד, יש להכיר בהתחייבות בגין פיצויי פיטורין בגין עובדים    60גיל הפרישה במדינה הינו  
 . 40שגילם עולה על 
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 הון - 10ביאור 

 
 הרכב  א. 
 

 2020בדצמבר  31ליום   2021בדצמבר  31ליום  
 מונפק ונפרע רשום  מונפק ונפרע רשום 
 מספר מניות  

 
 מספר מניות 

 
 * 2,616,904 2,754,700  3,641,995 30,000,000  ש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות 

 
 ד'.10ביאור מניות רדומות, ראה  283,333*  הסכום כולל  

 
 

 בעלי המניות:להלן תיאור זכויות 
 

  ( להשתתף3וכן ),  החברה  בישיבות  קול אחד למניה  להצביע(  2),  לעת  כפי שהצהירו,  לקבל דיבידנדים(  1)  זכאיםבעלי מניות רגילות  
 של החברה.  הנכסים בחלוקת

 
 גיוסי הון  ב. 
 

 ש"ח ע.נ.  0.01מניות רגילות, בנות   1,416,666אשר הונפקו להם  2015החברה הוקמה על ידי מייסדיה בשנת  .1

  826,391ש"ח בתמורה להנפקת    300,000בהתאם להסכם עם החממה הטכנולוגית, התחייבה החממה להעביר סכום של   .2
 . 2017 - 2016ש"ח ע.נ. הסכום הועבר במלואו במהלך השנים  0.01מניות  בנות 

מניות החברה נסחרות בבורסה בתל    2021במרץ    9והחל מיום  השלימה החברה את תהליך ההנפקה,    2021במרץ    4ביום   .3
זה   תהליך  במסגרת  כאביב.  החברה  לכ  22-גייסה  המסתכמות  הנפקה  עלויות  בניכוי  נטו  ש"ח  ש"ח,   2-מיליון   מיליון 

שקל ערך נקוב ואופציה אחת לרכישת מניה אחת בת     0.01חבילות המורכבות ממניה רגילה אחת בת     982,043  -בתמורה ל
  שקל ערך נקוב בכל חבילה. 0.01

, אישר דירקטוריון החברה הסכם השקעה פרטית אשר במסגרתה הקצתה החברה לאחד ממחזיקי 2021בפברואר    24ביום   .4
אלפי    1,280-שקל ערך נקוב כל אחת בתמורה לסך של כ   0.01מניות רגילות בנות    52,373)להלן: "המשקיע"(    SAFE-ה

ש"ח. הקצאת המניות התבצעה בד בבד עם השלמת ההנפקה בבורסה בתל אביב. בנוסף, בכפוף להשלמת ההנפקה, יקבל 
שקל ערך   0.01מניות רגילות בנות    52,373  -לכתבי אופציה לרכישת מניות של החברה הניתנים למימוש    52,373המשקיע  

 נקוב כל אחת.  
 
 SAFEקרן הון בגין מכשיר  ג. 
 

 -במסגרתם גייסה החברה כ,  SAFE  (Simple Agreement for Future Equity)נחתמו מספר הסכמי    2018במהלך שנת  
מת ההסכם, יקבלו המשקיעים ש"ח. לפי תנאי ההסכם במידה ויהיה גיוס תוך שלושה חודשים ממועד חתי   1,742,798

, אם הגיוס יתבצע בין שלושה לששה חודשים ההנחה תעמוד על שיעור  15%  -הנחה שתתקבל במועד ההמרה בשיעור של כ
, או המרה לפי שווי חברה 25%  -, ובמידה והגיוס יהיה לאחר ששה חודשים, אחוז ההנחה יהיה בשיעור של כ20%  -של כ

 .מקסימלי של כעשרה מיליון דולר
ש"ח. לפי תנאי ההסכם    1,595,090  -נחתמו מספר הסכמי הלוואה נוספים, במסגרתם גייסה החברה כ  2019במהלך שנת  

, או המרה לפי שווי  25% -במועד הסיבוב הבא של החברה יקבלו המשקיעים הנחה שתתקבל במועד ההמרה בשיעור של כ
)מועד סיום ההסכם(,   2021ביוני    30ע גיוס הון עד ליום חברה מקסימלי של כעשרה מיליון דולר. במידה והחברה לא תבצ

יומר הסכום למניות לפי מחיר קבוע למניה. מכיוון שלחברה ישנה שליטה על כל האירועים בהם יומר הסכום להון, למעט 
ע המרה במועד סיום ההסכם אשר בו יומר הסכום למספר קבוע של מניות במחיר ידוע, סיווגה החברה את הסכום שהושק

 במסגרת הסכם להון החברה. 
אלפי דולר יועברו לחברה בדרך   100, סכום של  2019שנחתם עם אחד המשקיעים במהלך    SAFEבנוסף, בהתאם להסכם  

, צרכה החברה שירותים  2020של מתן שירותים עתידיים על ידי המשקיע ולא במזומן. במהלך הרבעון הרביעי של שנת  
ה  93,878בסך    השירותים  מתוך  את  ש"ח  לצרוך  ניתן  להסכם  בהתאם  בהון.  נרשם  זה  סכום  האמור  בשל  אמורים, 

 , שירותים שיצרכו לאחר מועד זה יתבצעו במסגרת הסכם נפרד.2020בדצמבר  31השירותים עד ליום 
 . 2020אלפי ש"ח, הסכום התקבל במלואו במהלך מאי  705נוסף על סך  SAFEנחתם הסכם  2020במאי 

 מניות רגילות של החברה.  274,008- של החברה ל SAFE -השלמת ההנפקה החברה המירה את כל מכשירי ה עם
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 הון )המשך(  - 10ביאור 
 
 החזר מניות על ידי שותף מייסד ד. 
 

המייסדים   אחד  של  היפרדות  להסכם  במרץ  בהתאם  שנחתם  המייסד"(  "השותף  המייסד   2018)להלן:  השותף  החזיר 
מניות, המהוות מחצית מהמניות שהיו ברשותו, ללא תמורה ואת המחצית השנייה החזיר לבעל המניות    283,333לחברה  

 המייסד הנוסף, וזאת בהתאם להבנות המייסדים מיום הקמת החברה. 
 (, בוטלו המניות הרדומות.IPOור ), טרם ההנפקה הראשונה לציב2021במהלך שנת 

 

 הסדרי תשלומים מבוססי מניות - 11ביאור 
 

תנאי מענקי התשלומים מבוססי המניות הינם כמפורט להלן; כל כתבי האופציה והזכויות לעליית ערך המניה שהוענקו אינם 
 מניות:סחירים, כתבי האופציה מסולקים בדרך של מסירה פיזית של 

 
 משך החיים    מספר   
 החוזיים של   כתבי האופציות    מועד הענקה/ עובדים  
 

 האופציות  תנאי ההבשלה  למניות  תנאי המכשיר  זכאים 

1 

הענקת כתבי אופציה 
  לעובדיםלמניות 
  41ביום וליועץ 

   2021בדצמבר 

כל כתב אופציה ניתן 
 0.01למימוש למניה בת  

ש"ח ערך נקוב, לפי מחיר 
-ב בבורסה   מניה ממוצע  

 21.3) ימים אחרונים    30
 לפני מועד ההענקהש"ח(  

182,622 

  – שנות עבודה  ארבע 
¼ מהחבילה הבשלה  

לאחר שנה, ¾  
מהחבילה הבשלה  

מנות    12- רבעונית ב 
 שוות 

 שנים  7

2 

אופציה הענקת כתבי 
עובדים  ל למניות

לשעבר ולדירקטור 
  14לשעבר ביום 

 2021בדצמבר 
 

כל כתב אופציה ניתן 
 0.01למימוש למניה בת  

 ש"ח ערך נקוב, לפי מחיר 
- ב  בבורסה   מניה ממוצע 

 21.3) ימים האחרונים    30
   ש"ח( 

 חודשים  13 הבשלה מלאה  22,244

3 

הענקת כתבי אופציה 
 למניות ליועץ, עובד

לשעבר   יועץלשעבר ו
 2021בדצמבר  14ביום 

כל כתב אופציה ניתן 
 0.01למימוש למניה בת  

 ש"ח ערך נקוב, לפי מחיר 
   המוסכם מול הניצע 

 ש"ח   1.96

 חודשים  13 הבשלה מלאה  91,693

 
  סך כתבי האופציה

 למניות 
 296,559   

 
 מספר כתבי אופציה והממוצע המשוקלל של מחיר המימוש עבור כתבי אופציה למניות   א. 
 

ממוצע    
משוקלל של  

מחיר 
 המימוש 

מספר כתבי  
 האופציה

 
 - - 2021 בינואר 1יתרה ליום  
 296,559 15.32 הוענקו במשך השנה)*(  

 296,559 15.32 )**( 2021 בדצמבר 31יתרה ליום  

 
 

  
 113,937 5.73 2021  בדצמבר   31למימוש ליום  ניתנות   

 
 . 20אודות כתבי אופציה שהוענקו למנכ"ל וליו"ר הדירקטוריון לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  למידע )*( 
 מחיר המימוש והממוצע המשוקלל של משך החיים החוזי של כתבי האופציה במחזור:  )**(
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 )המשך(  מבוססי מניותהסדרי תשלומים  - 11ביאור 
 

 בדצמבר 31ליום   

 
 

2021 

 
   ח ש" 21.3 עד"ח ש  1.96 מחיר המימוש  

 שנים  4.7 וצע משוקלל של משך החיים החוזי ממ 
 
 

 פרטים בדבר מדידת השווי ההוגן של תוכניות תשלומים מבוססי מניות ב. 
 

השווי ההוגן של כתבי אופציה לעובדים ושל זכויות לעליית ערך מניות נמדד באמצעות מודל בלק ושולס. הנחות המודל  
אורך החיים הצפוי של המכשירים  , כוללות את מחיר המניה למועד המדידה, מחיר המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה

ירות ותנאי ביצוע שאינם תנאי שוק אינם נלקחים בחשבון בעת  תנאי ש.  )דיבידנדים צפויים ושיעור ריבית חסרת סיכון
 קביעת השווי ההוגן. 

 
 תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים  (1)

להלן הפרמטרים ששימשו למדידת השווי ההוגן במועד ההענקה של תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות  
 : של החברה  הונייםה הבמכשירי

 
  

 

עובדים 
  ויועצים

עובדים 
 לשעבר  

עובדים 
  לשעבר

 ויועצים
  

 
2021 2021 2021 

 
 3.8 18.1 8.4 השווי ההוגן במועד ההענקה בש"ח  

    
 

    הפרמטרים שהובאו בחישוב השווי ההוגן:  

 20.10 20.10 20.10 "ח בש  מחיר המניה )במועד ההענקה(  

 21.3 1.96 21.3 מחיר המימוש בש"ח 
 

 51.10% 51.10% 51.60% ( 1תנודתיות צפויה )ממוצע משוקלל( )

 1.1 1.1 4.5 ( 2משך החיים הצפוי של כתב אופציה )ממוצע משוקלל( )  

 0.03 0.03 0.5 (3שיעור ריבית חסרת סיכון ) 

 
 

 פרטים בדבר מדידת השווי ההוגן של תוכניות תשלומים מבוססי מניות )המשך( .ג
 

מצאות בשלבי נהההשוואה  חברות ושל  הממוצע המשוקלל של התנודתיות ההיסטורית במניות החברהעל בסיס  (1)
 .על פני התקופה הצפויה של האופציות,  החברה תהתפתחות שונים אך פועלות בתחום בו פועל

בה השתמש מעריך השווי. השאר בהתאם לתנאים    Simplified method-שיטתעל בסיס עובדים ויועצים חושבו  (2)
 החוזיים של האופציות. 

 .על בסיס אגרות חוב ממשלתיות (3)
 

 הוצאות שכר בגין הסדרי תשלומים מבוססי מניות ופרטים נוספים   .ד
 

לשנה שהסתיימה    
 בדצמבר 31ביום 

  2021 
 אלפי ש"ח  

 
 25 החברה הוצאות שכר בגין תשלומים מבוססי מניות המסולקים במכשיריה ההוניים של  
במכשיריה ההוניים בגין תשלומים מבוססי מניות ליועצים ולעובדים לשעבר המסולקים הוצאות  

 1,747 החברה של 

 1,772 סך ההוצאות שנזקפו בגין תשלומים מבוססי מניות  
 
 

 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין.  16באשר לכתבי אופציה שהוענקו לצדדים קשורים, ראה גם ביאור 
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 מסים על הכנסה - 12ביאור 
 

 הרלוונטיים  המס שיעורי .א
 

 . 23%הינו   2019-2021שיעור המס הרלוונטי לחברה בישראל בשנים 
 . 20%הינו  2021שיעור המס הרלוונטי לחברת הבת בתאילנד בשנת 

 
, קיבלה החברה את אישור המועצה לקידום השקעות בתאילנד לקבלת הקלות והטבות,  2021באוגוסט   27ביום

שנים ופטור מניכוי מס במקור על חלוקת דיבידנד שתבצע החברה  5הכולל בין היתר פטור ממס על הכנסה למשך 
 הבת.

 
 שומות מס  ב. 
 

 כולל.  2016לסופיות עד לשנת המס לחברה שומות מס שנחשבות 
 
 להעברה הפסדים ג. 

 
כ וכ  4.1  - לחברה הפסד שוטף מעסק לצרכי מס בסך של  , 2020  -ו  2021ש"ח לשנים    נימיליו  2.3  -מיליוני ש"ח 

, 2020 -ו 2021ש"ח לשנים  מיליוני 0.5 -מיליוני ש"ח וכ 0.9 -בהתאמה, בגינם לא יצרה נכס מס נדחה בסכום של כ
 בהתאמה.

  31וליום    2021בדצמבר    31מיליוני ש"ח ליום    4.9  -מיליוני ש"ח וכ  9  -כמו כן לחברה הפסד מועבר מעסק בסך של כ
  31מיליוני ש"ח ליום    1.1  -מיליוני ש"ח וכ  2.1  -, בהתאמה, בגינו לא יצרה נכס מס נדחה בסך של כ2020בדצמבר  
 ה. , בהתאמ2020בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר 

  
נכס מס נדחה לא הוכר בגין פריט    לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס. 

 זה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הנראה לעין הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבת המס. 
 

 עודפות   מקדמות בגין הוצאות ד. 
 

 "ח. ש אלפי 6 -כ של בסך עודפות הוצאות בגין מקדמות החברה שילמה 2021 שנת במהלך           
 

 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו - 13ביאור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2021  2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 -  -  1,587   מבוסס מניות  תשלום

 633  937  1,319   משכורות והוצאות נלוות
 55  44  49   הוצאות רכב

 133  72  188   הוצאות  אחזקת משרדים 
 93  23   13  הוצאות נסיעה לחו"ל 

 62  68   54  ציוד וחומרי מעבדה
 114  257  236   פחת והפחתות 

 40  -   96  הוצאות בגין פטנטים 
 147  567  237   מעבדה וקבלני משנה בדיקות

 7  16   56  שונות
 ( 10) ( 359) -   '( ובניכוי השתתפות בהוצאות מחקר ופיתוח  )ראה 

     

  3,835   1,625 1,274  
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 הוצאות מכירה ושיווק  - 14ביאור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2021  2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 -  -   4  תשלום מבוסס מניות 

 108  133  216   משכורות והוצאות נלוות
 -  29  254   שירותים מקצועיים 

 26  16  -   הוצאות רכב
 58  18   3  הוצאות נסיעות לחו"ל 

 17  3   2  ציבור -הוצאות יחסי
 8  6   15  שונות

     
  494   205  217 

 
 
 

 הנהלה וכלליותהוצאות  - 15ביאור 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   

  2021 2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 -  -   181  תשלום מבוסס מניות 

 36  44   1,402  משכורות והוצאות נלוות 
 92  324  1,392   מקצועיים  שירותים

 -  -   19  פחת
 26  31  178   משרדיות ושונות

     
  3,172   399  154 

 

 

 ענין ובעלי קשורים צדדים - 16 ביאור
 

הקשורים   כמנכ"ל הצדדים  המכהן  החברה  ממייסדי  אחד  הבת,  חברת  שלה,  האם  וחברת  החממה  הינם:  לחברה 
הטכנולוגיה ושני נושאי משרה נוספים אשר כיהנו בתפקידם  וכדירקטור, ארבעה דירקטורים, בעל עניין אחד, סמנכ"לית  

 . 2021במהלך שנת 
 

 עסקאות עם צדדים קשורים .א
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 -  )18(  )16(   השתתפות בהוצאות פיקוח טכנולוגי 

 78  48  98   ותחזוקה  השכרה
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 )המשך(  ענין ובעלי קשורים צדדים - 16 ביאור
 
 (דירקטורים לרבותעניין ) ובעלי ניהוליים מפתח לאנשי והטבות תגמול .ב

 
 :דירקטורים( כוללותבחברה )לרבות  המועסקים עניין ובעלי ניהוליים מפתח אנשי בגין והטבות תגמול

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021 2020 2019 
 ש"ח מס' אנשים  אלפי ש"ח מס' אנשים  "חש אלפי אנשים ' מס  

 
 663 2 699 3 1,658 4  משכורות והוצאות נלוות
 -  -  -  -  8 1  תשלום מבוסס מניות)*( 

 -  -  -  -  215 4  שכר דירקטורים 
        

  9 1,881 3 699 2 663 
 

 . 20וליו"ר הדירקטוריון לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  למידע אודות כתבי אופציה שהוענקו למנכ"ל )*( 
 

 יתרות שוטפות עם צדדים קשורים  .ג
 

 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021  2020  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 
     נכסים

 11  21    חייבים ויתרות חובה
     

     התחייבויות
 195  18    ספקים 

 112  223    עובדים והטבות לעובדים 
 16  172    זכאים אחרים ויתרות זכות  

     
    413  323 

 
 הלוואה לחברת הבת  .ד

  
חתמה חברת האם על הסכם הלוואה עם חברת הבת. לפי הסכם ההלוואה, תעמיד לרשות חברת   2021באוגוסט    31יום  ב

, העבירה חברת 2021בדצמבר    31שנים ללא ריבית. נכון ליום    7מיליון באט תאילנדי לתקופה של    100הבת סכום של עד  
, העבירה חברת 2022בינואר   21אחר תאריך המאזן, ביום  אלפי ש"ח(. ל  4,985מיליון באט תאילנדי )  50האם לחברת הבת  

 .  אלפי ש"ח( במסגרת אותו ההסכם 2,865מיליון באט תאילנדי ) 30האם 
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 הפסד למניה   - 17ביאור 
 

 הפסד בסיסי ומדולל למניה
 

ביום   שהסתיימו  לשנים  למניה  והמדוללים  הבסיסיים  ההפסדים  על    2019- ו   2020, 2021בדצמבר    31חישוב  התבסס 
ההפסדים המיוחסים לבעלי המניות הרגילים של החברה בתקופה המחולקת במספר ממוצע משוקלל של מניות מחושב 

 באופן הבא:
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020 2019 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 1,563  2,385  8,303  הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות 

 
 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות:

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
  2021  2020 2019 
 כמות מניות  כמות מניות  כמות מניות   

 
 2,333,571 2,333,571 2,333,571 בינואר    1יתרת מניות ליום 

    
 -  - 1,086,171 הנפקת מניות*

    
 2,333,571 2,333,571 3,419,742 בדצמבר  31ממוצע משוקלל בסיסי ומדולל של המניות ליום 

    
 0.67 1.02 2.43 הפסד בסיסי ומדולל למניה )בש"ח( 

 
 הינו מספר משוקלל מספר המניות  *

 
 מניות של ההשפעהבחישוב הממוצע המשוקלל של המניות  ההובא לא המדווחות בשנים למניה  המדולל ההפסד בחישוב

 .מדללת אנטי הינה, מלא דילול של בהנחה, שהשפעתן מאחר מאופציות הנובעות
 
 

 
 פיננסיים מכשירים - 18 ביאור

 
 גורמי סיכון פיננסיים  א. 

 
מדד   סיכון  חוץ,  מטבע  )סיכון  שוק  סיכוני  בעיקרם  אשר  שונים,  פיננסיים  לסיכונים  אותה  חושפת  הקבוצה  פעילויות 

 המחירים לצרכן, סיכון ריבית וסיכון מחיר( וסיכון נזילות. 
 

כסים  על מנת לנהל סיכוני שוק בקשר עם השקעות עתידיות של הקבוצה בנכסים פיננסיים, הקבוצה מפזרת את יתרות הנ 
ויתרות   במט"ח  הנקובות  יתרות  בין  קצר(  לזמן  והשקעות  מזומנים  שווה  )מזומנים,  הקבוצה  של  הנזילים  הפיננסיים 

 שקליות לא צמודות. להערכת הקבוצה, אין מקום לשימוש במכשירים פיננסיים נגזרים להגנה מפני סיכוני שוק.
 

 סיכון מטבע חוץ
 

זרים בבנק,   וזכאים שונים בחו"ל במטבעות לקבוצה חשבונות במטבעות  עובדים  הוצאות מראש, התחייבות לספקים, 
באט, אירו ודולר, התחייבות בגין הסכמי חכירה בתאילנד הצמודה למטבע באט תאילנדי וכן התחייבות לרשות לחדשנות 

 מטבע הפעילות של החברה. לפיכך, לחברה חשיפה למטבעות אלה, שאינם אשר צמודה לדולר ולריבית הליבור. 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 18 ביאור
 

 )המשך(  גורמי סיכון פיננסיים א. 
 

   החשיפה לסיכון מטבע חוץ
 

 חשיפת החברה לסיכון מטבע חוץ, המבוסס על ערכים נקובים, הינה כדלקמן: 
 

 
צמוד דולר 

 ארה"ב 
צמוד באט 

 צמוד ליש"ט תאילנדי

   ללא הצמדה
ו/או פריט  

 סה"כ לא כספי 
 אלפי ש"ח "חש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
      נכסים שוטפים 

 9,993  5,990  -  3,962  41  מזומנים ושווי מזומנים
 986  755  -  231  -  חייבים ויתרות חובה

 10,979   6,745 -   4,193  41 סה"כ נכסים שוטפים 
      

      שוטפים נכסים בלתי 
 פקדון לזמן ארוך

 -  76  -  6 
  
 82 

 82  6  -  76  -  שוטפים בלתי סה"כ נכסים 
      

 11,061  6,751  -  4,269  41  סה"כ נכסים 
      

      התחייבויות שוטפות
  2,665 931  11  1,710  13  ספקים, עובדים וזכאים ויתרות זכות 

      התחייבויות לא שוטפות
 5,055  2,864  -  2,191  -  התחייבות בגין הסכמי חכירה

 19  19  -  -  -  עובדים והטבות עובדים לזמן ארוך
  2,203 -  -  -   2,203 התחייבות בגין מענקים מרשות החדשנות

 9,942  3,814  11  3,901  2,216  סה"כ התחייבויות
      

 1,119 2,937  ( 11) 368  ( 2,175) חשיפה, נטו סה"כ 
 

 
 2020בדצמבר  31ליום   
 סה"כ ללא הצמדה צמוד דולר ארה"ב   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
     נכסים שוטפים 

 193  33  160   מזומנים ושווי מזומנים
 193  33  160   סה"כ נכסים שוטפים 

     
     התחייבויות שוטפות

 984  957  27   ספקים, עובדים וזכאים ויתרות זכות 
     התחייבויות לא שוטפות

 1,867  -  1,867   התחייבות בגין מענקים מרשות החדשנות
 2,851  957  1,894   סה"כ התחייבויות

     
 ( 2,658) ( 924) ( 1,734)  סה"כ חשיפה, נטו 
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  - 18ביאור 
 

 גורמי סיכון פיננסיים )המשך(  א. 
 

  נזילות סיכון
 

 הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים החוזיים. 
 

 2021 בדצמבר 31 ליום
  שנים  5-מ משנתיים  עד  משנה  ערך  
 "כסה שנים 10 עד שנים  5עד  שנתיים  שנה עד בספרים 
 "חש אלפי 

 
 2,665  -  -  -  2,665  2,665  זכות  ויתרות וזכאים עובדים, ספקים
  19 19  -  -  -   19 ארוך לזמן עובדים והטבות עובדים

 6,029  2,127  2,684  661  557   5,055 חכירה הסכמי בגין התחייבות
  מרשות מענקים בגין התחייבויות

 4,253  -  4,107  126  20   2,203 החדשנות 
       
  9,942  3,242  787  6,791  2,146  12,966 
 

 2020בדצמבר  31ליום 
  משנתיים  משנה עד   ערך  
 סה"כ שנים  6עד  שנתיים  עד שנה בספרים 
 אלפי ש"ח 

 
 984  -  -  984  984  ספקים, עובדים וזכאים ויתרות זכות 

 193  3  40  150  181  התחייבות בגין הסכמי חכירה
התחייבויות בגין מענקים מרשות  

 4,733  4,517  185  31  1,867  החדשנות 
      
  3,032  1,165  225  4,520  5,910 

 
 מועד פירעון התחייבות בגין הלוואות מרשות החדשנות מבוסס על אומדן הנהלה. 

 
 
 סיווג מכשירים פיננסיים לפי מדרג שווי הוגן ב. 

 
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים, חייבים ויתרות חובה, ספקים, זכאים ויתרות זכות תואמת או  

 קרובה לשווי הוגן שלה. 
 

המכשירים הפיננסיים המוצגים במאזן לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפיינים דומים, למדרג שווי הוגן  
 תונים ששימש לקביעת השווי ההוגן: כדלהלן הנקבע בהתאם למקור הנ

 
 מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.  : 1רמה 
 אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  : 2רמה 
ת הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקו : 3רמה 

 לצפייה(. 
 

 .3 כרמה  המסווגת ההוגן לשווין בהתאם מופיעות חדשנותה מרשות מענקים בגין ההתחייבויות
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 18ביאור 
 

פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס למכשירים 
 בהיררכיית השווי ההוגן:  3ברמה 

  2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 1,200  1,867   בינואר 1יתרת פתיחה ליום 

 -הוצאות )הכנסות( שהוכרו ברווח והפסד וטרם שולמו  סך
 8 אוריב ראה

 
 253  147 

 520  83   חדשים   מענקים בגין בהתחייבות גידול
    

 1,867  2,203   בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 .  3נתונים בדבר מדידות שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ברמה  ג. 

 
 חדשנות ה התחייבות בגין מענקי רשות 

 יחסי הגומלין בין הנתונים המשמעותיים שאינם  הנתונים המשמעותיים  טכניקות הערכה  
 ניתנים לצפייה ומדידת השווי ההוגן שאינם ניתנים לצפייה לקביעת השווי ההוגן  

 
השווי ההוגן נמדד באמצעות צפי 

פירעון ההתחייבות ושיעור  
 הריבית להיוון. 

ככל ששיעור ההיוון יהיה גבוה יותר, ההתחייבות בגין  21%-19.3%שיעור היוון  
והוצאות מחקר  המענק יירשם בסכום נמוך יותר, 
 ופיתוח יוקטנו בסכום גבוה יותר.

 
 

 חכירות  - 19ביאור 
 

   חכירות בהן החברה היא החוכרת
 

ים מבנבמסגרת הסכמי החכירה, החברה חוכרת  .  , חכירותIFRS 16החברה יישמה את תקן    2019בינואר    1החל מיום  
 רכב.וכלי 

 
 מהותיים  חכירה הסכמי לגבי מידע .א
 

, החברה התקשרה בהסכם לחכירת שטחי משרד ומעבדה לתקופה  2019בדצמבר    31השנה שהסתיימה ביום    במהלך
ידה. התקופה החוזית של הסכם החכירה הנ"ל    2של   על  שנרכש  ציוד מעבדה  שנים, אשר בהן מפעילה החברה 

רת מבנה משרדים חלופי  , החברה התקשרה בהסכם לחכי2021. במהלך דצמבר  2021בספטמבר    14מסתיימת ביום  
 יכולה   ההתקשרות   ממועד  החל  .2032  בינואר  1  ביום  מסתיימת "ל  הנ  החכירה  הסכם  של  החוזית  התקופהברחובות.  

זכות   בנכס  ושיפוצים  שינויים  לבצע  החברה בנכס  הכירה  המועד  באותו  ומשכך  לנכס  התאמות  בביצוע  והחלה 
ש"ח  אלפי    818שילמה החברה מקדמה בסך של    2021שנת  ל  הרבעון הרביעי  במהלך.  שימוש והתחייבות בגין חכירה

החלה את   החברה  .חודשי שכירות, אשר נכללה בעת חישוב נכס זכות השימוש במועד היווצרותו   19.5המהווים  
 והחלה בהפחתתו החל מאותו מועד. 2022 במהלך חודש ינוארהשימוש במבנה ברחובות 

 
במהלך השנה התקשרה הקבוצה בהסכם לחכירת מפעל בתאילנד. משך התקופה החוזית של הסכם החכירה הנ"ל  

. בהתאם להסכם החכירה, שילמה הקבוצה 2027במאי    1שנים נוספות ומסתיימת ביום    3-שנים וכן אופציה ל  3היא  
 דון. קיאלפי ש"ח כפ 75-למשכיר סכום של כ

 
שנים.    3, החברה התקשרה בהסכם לחכירת רכב לתקופה של  2020בדצמבר    31במהלך השנה שהסתיימה ביום  

, החברה 2021. במהלך חודש אוגוסט  2023בינואר    29התקופה החוזית של הסכם החכירה הנ"ל מסתיימת ביום  
זיות של שני הסכמי החכירה  שנים. התקופות החו  3התקשרה בהסכם לחכירת שני כלי רכב נוספים לתקופה של  

. בהתאם להסכמי החכירה, שילמה החברה לחברת 2024באוגוסט    29  -ו  2024באוגוסט    25הנ"ל מסיימות בימים  
 קדון.יאלפי ש"ח כפ 6-הליסינג בסך של כ

 
 בגין חכירת  2021בדצמבר    31יתרת נכס זכות השימוש וההתחייבות בגין חכירה שהוכרו בדוח על המצב הכספי ליום  

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 5,055-אלפי ש"ח ו   5,676המבנים וכלי הרכב הינן 
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 חכירות )המשך( - 19ביאור 
 

 שימוש  זכות נכסי       ב. 
 

 הרכב
 

 2021בדצמבר  31  
 סה"כ רכבים   מבנים  
 ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
 

 178  75  103   בינואר  1יתרה ליום 
 5,926  191  5,735   זכות שימושתוספת השנה לנכסי 

 ( 428)  ( 58)    (370)   (1) פחת בגין נכסי זכות שימוש
     

 5,676  208  5,468   בדצמבר  31יתרה ליום 
 

הקבוצה   אלפי ש"ח בגין נכסי זכות שימוש של המבנים,  370של    הפחתהמתוך הוצאות  ,  2021במהלך שנת   (1)
שהתהוו בגין   שימוש  זכות  נכס  של  פחתההאלפי ש"ח בגין הוצאות    267לעלות הרכוש הקבוע סכום של  היוונה  

 .בתאילנד הייצור מפעל
 

 2020בדצמבר  31  
 סה"כ רכב  מבנה   
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 249  -  249   בינואר  1יתרה ליום 

 108  108  -   תוספת השנה לנכסי זכות שימוש
 ( 179) ( 33) ( 146)  פחת בגין נכסי זכות שימוש

     
 178  75  103   בדצמבר  31יתרה ליום 

 
 

 בגין חכירה התחייבותג. 
 

 ניתוח מועדי פירעון של התחייבויות בגין חכירה של החברה 
 

 2020בדצמבר  31 2021 בדצמבר 31  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 141   420  שנה  עד
 40   4,635  שנים לעשר  שנה בין
 181   5,055  הכל סך

 
 

 מידע נוסף בגין חכירות ד. 
 

  סכומים שהוכרו ברווח והפסד
 

 לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה   

 
בדצמבר  31ביום  

2021  
בדצמבר  31ביום 
2020  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 14  146   הוצאות ריבית בגין התחייבות חכירה

 29  79   המתייחסות לחכירות לטווח קצרהוצאות 
 179  159   הוצאות פחת בגין נכס זכות שימוש

    
 222  384   סך הכל
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 חכירות )המשך( - 19ביאור 
 

 )המשך(  מידע נוסף בגין חכירותד. 
 
 

 אופציות לסיום או להארכה של חכירה 
 

חוכרת קיימת לקבוצה אופציה להארכת החכירה לתקופה של    שהקבוצה  המפעל  בגין מבנה המשרד והמעבדה החדש ובגין
 שנים בהתאמה, אשר נלקחה בחשבון בחישוב ההתחייבות. 3- שנים ו 5
 
 חכירות לטווח זמן קצר   (א)

 
יב בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, החברה מטפלת בחכירות לטווח קצר כהוצאות על בסיס קו ישר  3כאמור בביאור  
 חכירה, חלף הכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות חכירה בגינן. חכירות אלו כוללות מבנה וכלי רכב אחד. על פני תקופת ה

 
 סכומים שהוכרו בדוח על תזרימי מזומנים  (ב)

 לשנה שהסתיימה  לשנה שהסתיימה   
 בדצמבר 31ביום  בדצמבר 31ביום   
  2021 2020 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

 
 222  1,187   ששולם עבור חכירותסך תזרים המזומנים 

 
 
 

 הדיווח  תקופת לאחר מהותיים אירועים - 20 ביאור
 

כתבי אופציה ליו"ר דירקטוריון החברה, מר גילי כהן,    71,299הכללית הענקה של    אישרה האסיפה  2022בינואר    25ביום  
ש"ח כל אחד. כמו כן, אישרה האסיפה הכללית   21.3בתוספת מימוש של    1:1הניתנים להמרה למניות רגילות ביחס של  

ו התאריך אישרה האסיפה  . באות30%- ל  15%-הגדלת היקף שירותי הניהול המוענקים לחברה על ידי יו"ר הדירקטוריון, מ
בתוספת מימוש   1:1כתבי אופציה למנכ"ל החברה, הניתנים להמרה למניות רגילות ביחס של    110,676הכללית הענקה של  

 ש"ח כל אחד.  21.3של 
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 פליינג ספארק בע"מ
 

 מידע כספי נפרד 
 2021בדצמבר  31ליום 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 פליינג ספארק בע"מ
 

   2021בדצמבר  31ליום  מידע כספי נפרד
 
 

 תוכן העניינים 
 
 

 עמוד 
 

 2 על מידע כספי נפרד רואי החשבון המבקריםמיוחד של דוח 
 

 3 נתונים על המצב הכספי 
 

 4 ההפסד הכולל נתונים על 
 

 5  נתונים על תזרימי המזומנים
 

 6 מידע נוסף למידע הכספי הנפרד
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 חייקין   סומך
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר  17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
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 בעלי המניות של פליינג ספארק

 
 

 א.נ.,
 

ג' 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  החשבון המבקרים    רואימיוחד של    דוחהנדון:   
 1970 -לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

                          
                              

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  9הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  המידעביקרנו את 
 2021בדצמבר    31"החברה"( לימים    -"מ )להלן בע  ספארק  פליינגשל    1970  -ל  "התשומיידיים(,   

 המידע.  2021בדצמבר    31הסתיימה ביום    ןלכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהו  2020  -ו
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה   והינ  הנפרד  הכספי

 יקורתנו.הכספי הנפרד בהתבסס על ב המידעעל 
 

נדרש  אלה  תקנים  פי  על  בישראל.  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו 
ביטחון שאין   של  להשיג מידה סבירה  ולבצעה במטרה  הביקורת  את  לתכנן    במידע מאיתנו 

הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  
וב של  הכלולי  פרטיםבסכומים  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הנפרד.  הכספי  במידע   הכלליםם 
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על   החשבונאיים

.  הנפרד  הכספי  המידע  שלידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה  
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
ל  המידעלדעתנו,   ג' 9תקנה    הוראות הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם 

 . 1970 – ללתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש" 
 

 הצורך   בדבר '  ד1מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור  
ליום  החברה  של  פעילותה  להמשך  מימון  במקורות נכון  החברה   2021בדצמבר    31.  צברה 

רשמה החברה    2021בדצמבר    31שהסתיימה ביום   בשנהש"ח.   אלפי  15,579הפסדים בסך של  
"ח.  ש אלפי    6,047מפעילות שוטפת של    שלילי  מזומניםאלפי ש"ח ותזרים    8,303של    בסךהפסד  

עוררים ספקות משמעותיים  , יחד עם גורמים נוספים המפורטים בביאור הנ"ל, מאלום  מיגור
כניות ההנהלה בקשר לעניינים אלה מפורטות ובדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי. ת

לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות    במידע הכספי הנפרד'.  ד1בביאור  
 וסיווגם שיתכן שתהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כעסק חי. 

 
                          

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2022 במרץ 10
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 פליינג ספארק בע"מ
 

 בדצמבר   31ליום   נתונים על המצב הכספי
 2021  2020  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   שוטפים   נכסים
 193  6,932 מזומנים ושווי מזומנים

 34  34 פקדונות מוגבלים לשימוש 
 323  901 חייבים ויתרות חובה

   
 550  7,867 סה"כ נכסים שוטפים 

   
   נכסים שאינם שוטפים 

 -  4,676 לחברה מוחזקת  הלוואה

 -  6 פיקדון לזמן ארוך
 -  56 ארוך  לזמן מראש הוצאות

 309  2,228 רכוש קבוע, נטו
 178  3,647 זכות שימוש, נטו נכס 

 -  2,207 בחברה מוחזקת ההשקע

   
 487  12,820 סה"כ נכסים שאינם שוטפים 

   
 1,037  20,687 סה"כ נכסים 

   
   התחייבויות שוטפות

 251  287 ספקים
 205  485 עובדים והטבות לעובדים 

 528  291 זכאים אחרים ויתרות זכות 
 141  101 שוטפות של התחייבות בגין חכירה חלויות 

 26  17 חלויות שוטפות בגין מענקים ממשלתיים

   
 1,151  1,181 סה"כ התחייבויות שוטפות

   
   התחייבויות לא שוטפות

 1,841  2,186 התחייבות בגין מענקים ממשלתיים
 40  2,764 התחייבות לזמן ארוך בגין חכירה

   
 1,881  4,950 התחייבויות לא שוטפותסה"כ 

   
   הון )גרעון בהון(

 23  36 הון מניות
 1,121  28,606 פרמיה

 SAFE -  4,137קרן הון בגין מכשיר 
 -  ( 279) הון הפרשי תרגום ן קר

 -  1,772 קרן הון תשלום מבוסס מניות 
 ( 7,276) ( 15,579) יתרת גרעון

   
 ( 1,995) 14,556 סה"כ הון )גרעון בהון( 

   
 1,037  20,687 סה"כ התחייבויות והון )גרעון בהון( 

 

     

     
 מיכאל גטה  ערן גרוניך   גילי כהן  

 כספיםסמנכ"ל   מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון
 2022 במרץ 10אישור הדוחות הכספיים:  תאריך

 .ממנוחלק בלתי נפרד  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה
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 פליינג ספארק בע"מ
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  ההפסד הכוללנתונים על 

 
 

 2021  2020 2019 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 -  7  12 הכנסות

    
 1,274  1,625  3,835 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו

    
 217  205  215 הוצאות מכירה ושיווק

    
 154  399  2,909 הוצאות הנהלה וכלליות 

    
 ( 220) ( 18) ( 76)  בניכוי מענקים מרשות החדשנות

    
 1,425 2,204 6,871 הפסד תפעולי

    
 -  -  638 הפסד מחברה מוחזקת 

    
 138  181  794 הוצאות מימון

    
 1,563 2,385 8,303 הפסד לשנה 

    
    לראשונה   שהוכרו   שלאחר   אחר   כולל   הפסד   פריטי 

    והפסד   לרווח   יועברו   הכולל בהפסד   
 -  -  279  חוץ   פעילויות   בגין   חוץ   מטבע   תרגום   פרשי פסד בגין ה ה 
    

 1,563 2,385 8,582 לשנה  כוללהפסד  כ"סה
    

 0.67 1.02 2.43 בסיסי ומדולל למניה  הפסד
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 פליינג ספארק בע"מ
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום נתונים על תזרימי המזומנים  

 
 
  2021  2020 2019 

 חש"אלפי  ש"חאלפי  ש"חאלפי   

 
 ( 1,563) ( 2,385) ( 8,303)  הפסד השנה

     
     התאמות:

 114  257  255  והפחתות  פחת
 ( 101)  153  101  מימון)הכנסות( הוצאות 

 -  SAFE  -  94הוצאות ייעוץ שמומנו באמצעות הנפקת מכשיר 
 -  -  638  הפסד מחברות מוחזקות 

 220 18  76  לרשות החדשנותשיערוך התחייבות 
 -  -  1,767  הוצאות בגין אופציות 
 ( 8) ( 285) ( 577)  שינוי בחייבים אחרים 

 -  -  ( 56)  ארוך לזמן מראש בהוצאות שינוי
 63  88  8  שינוי בספקים

 56  80  279  שינוי בעובדים והטבות לעובדים
 (79) 403  ( 235)  שינוי בזכאים אחרים

     
 ( 1,298) ( 1,577) ( 6,047)  שוטפתמזומנים נטו ששימשו לפעילות  

     
     תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 

 -  -  ( 4,985)  ה מוחזקתלחבר הלוואה מתן
 -  -  ( 3,127)  בחברה מוחזקת השקעה

 ( 34) -  ( 6)  גידול בפקדון לזמן ארוך
 -  -  ( 818)  תשלומים בגין הסכמי חכירהמקדמות על 

 ( 4) ( 61) ( 1,986)  קבוע  רכוש רכישת
 -  20  -  קיטון בפיקדון משועבד

     
 ( 38) ( 41) ( 10,922)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה 

     
     תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 -  -  23,361  תקבולים בגין הנפקת מניות, נטו

 202  520  117  קבלת מענק ממשלתי 
 ( 41) ( 178) (129)  קרן התחייבויות בגין חכירהפירעון 

 ( 5) ( 14) (45)  ריבית בגין עסקת חכירה תשלומי 
 SAFE  -  705  1,595תקבולים בגין הנפקת מכשיר 

     
 1,751  1,033  23,304  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון 

     
 ( 11) ( 11) 404  השפעת הפרשי תרגום במזומנים ושווי מזומנים 

     
 404  ( 596) 6,739  גידול/קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים 

 385  789  193  מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה

     
 789  193  6,932  מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה 
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 כללי - 1באור 
 
ליום  להל . א הקבוצה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מתוך  כספיים  נתונים  "דוחות   -)להלן    2021  בדצמבר  31ן 

)להלן   עצמה  לחברה  המיוחסים  התקופתיים,  הדוחות  במסגרת  המפורסמים  נפרד"  - מאוחדים"(,  כספי    "(, מידע 
"התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים   -)להלן    ג'9מוצגים בהתאם להוראות תקנה  ה

 של התאגיד. "( בעניין מידע כספי נפרד "התוספת העשירית - )להלן  1970-ומיידיים( התש"ל 
 

 יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.
 
 -זה  כספי נפרד מידעב
 פליינג ספארק בע"מ.  - החברה (1)
חברה מאוחדת שהשקעת החברה בה כלולה במישרין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי   -  מוחזקת  החבר (2)

 המאזני.
 

ורישום ני"ע שלה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל   השלימה החברה את תהליך ההנפקה  2021  במרץ  בתחילת חודש . ב
מיליון ש"ח נטו בניכוי עלויות הנפקה המסתכמות    22-גייסה החברה כ  ההנפקה,. במסגרת תהליך  (IPOאביב בע"מ )

ואופציה  שקל ערך נקוב   0.01  בת  אחתרגילה  חבילות המורכבות ממניה אחת    982,043  -מיליון ש"ח, בתמורה ל  2-לכ
יהיה ניתן למימוש למניה     1בכל חבילה. כל כתב אופציה סדרה  שקל ערך נקוב    0.01  בתאחת לרכישת מניה אחת  

ש"ח, ואינן צמודות  37.59מימוש בסך של בעת הכנגד תשלום במזומן  ,2024 במרץ 4רגילה אחת של החברה עד ליום 
 לבסיס הצמדה כלשהו. 

השלמת ההבנוסף,   העם  כל מכשירי  ל  SAFE  -נפקה החברה המירה את  של    274,008  -של החברה  רגילות  מניות 
 . החברה

 
, אישר דירקטוריון החברה הסכם השקעה פרטית אשר במסגרתה הקצתה החברה לאחד  2021בפברואר    24ביום   . ג

- מורה לסך של כבת  שקל ערך נקוב כל אחת 0.01בנות   מניות רגילות  52,373)להלן: "המשקיע"(    SAFE-ממחזיקי ה
השלמת ההנפקה,    עם  . אלפי ש"ח. הקצאת המניות התבצעה בד בבד עם השלמת ההנפקה בבורסה בתל אביב  1,280
  0.01בנות    מניות רגילות  52,373  –כתבי אופציה לרכישת מניות של החברה הניתנים למימוש ל    52,373המשקיע  קיבל  

 .  שקל ערך נקוב כל אחת
 

החברה    מצויהש"ח. נכון למועד הדוח,    אלפי  15,579, צברה החברה הפסדים בסך של  2021  בדצמבר  31נכון ליום   . ד
מפעל   את   להקים, בין היתר,  החברה  במסגרת זו פועלת  ."פ לשלב המסחריבמו  בעיקר העוסקת   מחברהמעבר    בשלבי

עו  וקו הייצור בתאילנדהייצור   לייצר    לאפשרשוי  לקבל אישורים רגולטוריים למוצריה שבפיתוח, באופן אשר  לה 
, וכן לשלב את מוצר השמן  מערך התקשרויות והסכמי הפצה עם יצרני מזון בינלאומיים  וליצורבהיקפים מסחריים  
 המפורטים  והתהליכים  הפעולותכלל    בהשלמתבין היתר,    , מזומנים חיובי בחברה מותנה  תזריםבמוצרי קוסמטיקה.  

כן, למועד הדוח, החברה מממנת את פעילותה ואת פעילות החברה המוחזקת מגיוסי ההון שבוצעו. להערכת   כמו.  לעיל
,  פעילותה  להמשך  ידרשו  אשר  לחברה קיים צורך במקורות מימון נוספים  החברה, עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי

או גורמים מוסדיים  /ו  מהציבור  נוספות  השקעותאו  /ו  הון  גיוסשל    בדרך ,  לרבותעשויה לפעול לגיוסם    החברהואשר  
השלמתם של הגיוסים    מועדנכון למועד הדוח, אין בידיעת החברה  .  פרטיים  גורמים  מצד  השקעותו/או בדרך של  

, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר  המפורטים לעילגורמים  כלל ה  .כאמור, אם בכלל )וככל שיושלם הגיוס כאמור(
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות  .  כ"עסק חי"המשך קיומה של החברה  

 ". וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי
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 כללי )המשך(  – 1באור 
 

המשך ברחבי העולם. )להלן: "נגיף הקורונה"( תחילה בסין, וב   COVID-19התפרץ נגיף  ,2019במהלך חודש דצמבר   .ה
הנהתפרצות   לאי  קורונהגיף  האטה -גרמה  רבים,  עסקים  השבתת  בעקבות  כלכלי  ולנזק  העולמית  בכלכלה  ודאות 

בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים ארצית והבינלאומית. כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, מדינות  
בעולם   וב  מטילותרבות  האוכלוסייה,  על  שונות  היציאה  מגבלות  צמצום  תוך  והתקהלות,  תנועה  מגבלות  זה  כלל 

למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה וכו'. למגבלות אלה השפעה ישירה על כלכלת המדינות  
הקורונה, בעולם   נגיף, להתפשטות  לפיכךאף נעצרה באופן מוחלט.    םפעילות  אשרהללו, לרבות על  ענפים שונים,  

ובתאילנ פעילותה של החברהבכלל  על התפתחות  להיות השפעות שליליות מהותיות  עלולות  , שכן הקמת ד בפרט, 
הא והגישה  וציוד  מכונות  בהעברת  תלויה  בתאילנד  לעתים ו המפעל  לתאילנד  מישראל  החברה  הנהלת  של  וירית 

 . מוגבלת
לפעילותה של החברה המוחזקת בתאילנד, למיטב ידיעת החברה ונכון למועד הדוח, למשבר הקורונה ישנה   בהקשר

השפעה שלילית מתמשכת על כלכלת המדינה תוך שהממשלה מטילה סגרים מעת לעת באזורים מרכזיים במדינה 
זאת, להערכת החברה למשבר   באופן אשר משפיע, בין היתר, על נוכחות העובדים והפועלים במקומות העבודה. לאור

וקו הייצור, לרבות  באופן אשר עשוי   בתאילנדמפעל  ה  הקמתהקורונה עשויה להיות קיימת השפעה על מועד השלמת  
 . והמיכון הציוד אספקת במועדיליצור עיכובים 

קורונה  ה  משבר  של  להמשכו  החברה  הערכת, ועל בסיס המידע הקיים בפניה במועד זה, להדוח, נכון למועד  לפיכך
 . ועסקיה החברהפעילותה של  התפתחותעל  השפעה שלילית להיות עשויהועוצמתו, בעיקר במדינת תאילנד, 

 
 

 מידע הכספי הנפרד בעיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה  – 2באור 
 

א'   בסעיפים  המפורט  נפרד    החברה  של  החשבונאית  המדיניותלהלן,    וג'  ב'למעט  כספי   המדיניות  הינהזה,  במידע 
 .השנתיים הכספיים בדוחות שיושמה החשבונאית

 
 חוץ פעילות .א

תוצאות לש"ח לפי שער החליפין שבתוקף למועד הדיווח.    הפעילות חוץ, תורגמ  ההשקעה בחברה מוחזקת שהינה
. הפרשי השער בגין התרגום מוכרים  הממוצע לתקופהלש"ח לפי שער החליפין    והחוץ תורגמ  ילויותיה של פעילותפע

 ברווח כולל אחר ומוצגים בהון בקרן תרגום של פעילויות חוץ )להלן: "קרן הפרשי תרגום"(. 
 
 הצגת הנתונים הכספיים  .ב

 
 תונים על המצב הכספי נ (1)

לחברה  בדוחות המאוחדים המיוחסים  הכלולים  וההתחייבויות  הנכסים  כוללים מידע בדבר סכומי  נתונים אלו 
, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים (למעט בגין חברות מוחזקות)עצמה  

י החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי  הללו, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעל
 .סך ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות

 
 נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר  (2)

נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין רווח או הפסד, 
וך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו כן הנתונים , ת(למעט בגין חברות מוחזקות)המיוחסים לחברה עצמה  

כוללים מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך ההכנסות  
 .בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות

 
 נתונים על תזרימי המזומנים  (3)

פירוט של סכומ י תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  נתונים אלו כוללים 
פירוט   תוך  מימון  ופעילות  השקעה  פעילות  שוטפת,  מפעילות  תזרים  לפי  בפילוח  מוחזקות(,  חברות  בגין  )למעט 

ת  מרכיביהם. תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקו
 .מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה
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 )המשך( במידע הכספי הנפרדעיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה  – 2באור 
 

 עסקאות בין החברה לחברה המוחזקת .ג

 
 הצגה   (1)

הדוחות יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת 
יתרות דומות מול   ין חברות מוחזקות, יחד עםמהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגהמאוחדים, הוצגו בנפרד 

 . צדדים שלישיים 
 מדידה (2)

בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני  עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו
המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים  "( IFRS)"  דיווח כספי בינלאומיים

 . שלישיים
 

 אירועים משמעותיים נוספים בתקופת הדוח – 3באור 
 

החברה השני  הרבעון  בתאילנד  הבת  חברת  הקמת  הליך  את  השלימה  במהלך  זה:   המאוגדת  נפרד  כספי  )במידע 
המוחזקת"( במסגרתה"החברה  של    ,  סכום  החברה  תאילנדי    30העבירה  באט  ש"ח(    3,127)מיליון  לחברה אלפי 

 השקעה. המהווים המוחזקת, 
 

 

 
 המוחזקת  חברהקשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם ה – 4 באור

 
חתמה חברת האם על הסכם הלוואה עם החברה המוחזקת. לפי הסכם ההלוואה, החברה   2021באוגוסט    31ביום  

 31. נכון ליום  שנים ללא ריבית  7מיליון באט תאילנדי לתקופה של    100תעמיד לרשות החברה המוחזקת סכום של עד  
. לאחר תאריך אלפי ש"ח(  4,985  -)כ  זקתמליון באט תאילנדי לחברה המוח  50, העבירה חברת האם  2021בדצמבר  

ביום   תאילנדי    30העבירה חברת האם    2022בינואר    21המאזן,  במסגרת אותו  אלפי ש"ח(    2,865  -)כמיליון באט 
 ההסכם. 

 
 

 
 מזומנים ושווי מזומנים - 5ביאור 

 
 בדצמבר  31 בדצמבר  31   
   2021  2020  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 
 33  5,990   מזומנים בש"ח
 160 42   מזומנים בדולר

 -  900   בבאט תאילנדימזומנים 

     
   6,932  193 
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 מכשירים פיננסיים - 6 ביאור
 

 חכירה בגין  התחייבויות .א
 

   2021 
 ערך נוכחי   דמי    
 של דמי   חכירה     
 חכירה  מרכיב מינימאליים     
 מינימאליים  ריביתה עתידיים    
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 
 101 (7) 108    פחות משנה  
 1,025 (344) 1,369    משנה עד חמש שנים  
 1,739 (216) 1,955    יותר מחמש שנים 
     3,432 (567) 2,865 

 
   2020 
 ערך נוכחי   דמי     
 של דמי   חכירה      
 חכירה  מרכיב מינימאליים      
 מינימאליים  ריביתה עתידיים     
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח     

 
 141 (8) 149  פחות משנה  
 40 (2) 42  שנים  משנה עד חמש  
   191 (10) 181 
 

 ספקים וזכאים אחרים  .ב
 
   

 2021בדצמבר  31ליום    
  צמוד או נקוב  צמוד    
  במטבעות  לדולר או  ש"ח   

 סך הכל אחרים  נקוב בדולר לא צמוד   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 287 118 13 156  ספקים 
 291 - - 291  זכאים אחרים 

   447 13 118 578 
 
 

   

 2020בדצמבר  31ליום    
  צמוד    
  לדולר או  ש"ח   
 הכלסך  נקוב בדולר לא צמוד   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 
 251 19 232  ספקים 
 733 9 724  זכאים אחרים 
   956 28 984 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 6ביאור 
 

  נזילות סיכון  .ג
 

 החוזיים. הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים 
 

 2021 בדצמבר 31 ליום
 

  שנים  5-מ משנתיים עד עד  משנה  ערך  
 "כסה שנים 10 עד שנים  5 שנתיים  שנה עד בספרים 
 אלפי ש"ח 

 
 וזכאים עובדים, ספקים
 - 1,063 1,063 זכות  ויתרות

 - 
- 1,063 

 הסכמי בגין התחייבות
 624 108 2,865 חכירה

745 
1,955 3,432 

  מענקים בגין התחייבויות
 4,253 - 4,107 126 20 2,203 החדשנות מרשות

       
 6,131 1,191 750 4,852 1,955 8,748 

 
 2020בדצמבר  31ליום 

 
  משנתיים  משנה עד   ערך  
 סה"כ שנים  6עד  שנתיים  עד שנה בספרים 
 אלפי ש"ח 

 
ספקים, עובדים וזכאים 

 984  -  -  984  984  ויתרות זכות 
התחייבות בגין הסכמי 

 193  3  40  150  181  חכירה
התחייבויות בגין מענקים  

 4,733  4,517  185  31  1,867  מרשות החדשנות
      
  3,032  1,165  225  4,520  5,910 

 
 
 



 - 1  ד -

 

 בע"מ פליינג ספארק

Flying Spark Ltd. 

 פרטים נוספים על התאגיד   –חלק ד'            

 
 בע"מ  פליינג ספארק             :שם החברה

 515259307           : מס' חברה ברשם

 רחובות , 2יצחק מודעי               :כתובת

 6339556-08               :טלפון

   -             :הפקסימילי

 hello@theflyingspark.com            : דואר אלקטרוני

 .comflyingsparkwww.          : כתובת אתר אינטרנט

 "(מועד הדוח)" 1202בדצמבר  31       :הדוח על המצב הכספיתאריך 

 לכך( )או מועד הסמוך 2202 מרסב 10          : הדוחפרסום מועד 

 1202בדצמבר  31עד  1202בינואר  1            :תקופת הדוח
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 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון - ד 9תקנה  .1

 . 2021לשנת ראה דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון המדווח בד בבד עם הדוח התקופתי של החברה 

  תמצית דו"חות רווח והפסד -' א10תקנה  .2

חודשים    שישהלתקופה של   סעיף 
ביום     יוני ב  30שהסתיימה 

2021 

של   שישה לתקופה 
שהסתיימה   חודשים

 2021בדצמבר  31ביום 

של     שנה לתקופה 
ביום    31שהסתיימה 

 2021בדצמבר 

 12 6 6 הכנסות

 0 0 0 עלות ההכנסות 

 12 6 6 רווח גולמי 

 ( 3,835) ( 2,757) ( 1,077) הוצאות מחקר ופיתוח

 ( 494) ( 426) (68) הוצאות מכירה ושיווק

 ( 3,172) ( 1,643) ( 1,529) הוצאות הנהלה וכלליות 

מהרשות   מענקים  בניכוי 
 לחדשנות 

400 (324 ) 76 

 ( 7,413) ( 5,144) ( 2,269) הפסד מפעולות רגילות 

 ( 890) ( 626) ( 264) , נטו  מימון הוצאות

 ( 8,303) ( 5,770) ( 2,533) הפסד כולל

 

 שפורסם לאחרונה לפני תאריך הדו"ח  שימוש בתמורת ניירות ערך שהוצעו בתשקיף  -' ג10תקנה  .3

)להשלמה( ההנפקה  פי תשקיף- בדרך של הנפקה לציבור עלגיוס הון  הליך  , השלימה החברה  2021  מרסב  9ביום  
 ( "(. תמורת ההנפקה המיידית, ברוטו,  התשקיף)"   2021בפברואר    28כפי שפורסם ביום    (IPOהראשונה לציבור 

 אלפי ש"ח.  24,001- הסתכמה בכ

 . (IPO)  רהראשונה לציבו תשקיף ההנפקהל 5בפרק שפורטו ההנפקה בהתאם ליעדים בייעוד תמורת   לא חל שינוי

   רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות של החברה לתאריך הדוח על המצב הכספי -  11תקנה  .4

 Flying Spark (Thailand)תאילנדבהשלימה החברה את הקמתה של חברת בת המאוגדת  ,  במהלך תקופת הדוח

Company Limited  "(חברת הבת)"    לפירוט אודות  אלפי באט.    30,000של  והשקיעה בה )בדרך של העמדת הון( סך

' לדוח בלחלק    7.7ראה סעיף    -  חברתית  בין  הלוואה  העמדת  של  בדרך  בתאילנד  הבת  החברה  של  פעילותה  מימון

למועד הדוח, מחזיקה  לדוחותיה הכספיים של החברה המצורפים לחלק ג' לדוח זה.    )ד(16זה, וכן כמפורט בביאור  

לאחר תקופת הדוח,    1. המצויות בהונה המונפק והנפרע של החברה הבת  (99.99%)  המניות  2,999,997-החברה ב 

 2. למועד פרסום הדוחהשלימה החברה הקמה של חברה נוספת בתאילנד אשר טרם החלה בה פעילות 

 שינויים בהשקעות בחברת בת של החברה   -  21תקנה  .5

 .  תבהמהותי בהשקעות החברה בחברה  לא חל שינוי 2021במהלך שנת  

רווחים והפסדים של חברות בת וחברות כלולות מהותיות של החברה והכנסות החברה מהן בשנת    -  13תקנה   .6

 )באלפי ש"ח(   1202

המצורפים בחלק    2021בדצמבר    31של החברה ליום    סולו  לדוחות הכספיים  הפסדודוח רווח  לפרטים נוספים ראה  
 .תקופתי זה לדוח ג'

 
במניה אחת  יחזיקו  )וכן עובד נוסף(, כל אחד בנפרד,    כהן  גילי ומר    גרוניך  ערן מר  נדרש כי  לאור דרישות רגולטוריות של הדין התאילנדי,    1

הבת,  1) החברה  של  האמורות  למניות  הצמודות  הזכויות  הבת.  החברה  של  באסיפות    הומחו(  ההצבעה  זכויות  לרבות  החברה,  לטובת 
 הכלליות, זכות לקבלת דיבידנדים וכיוצ"ב. 

לדוחותיה הכספיים    )ב(1  יאורלב  וכן,  לחלק א' לדוח תקופתי זה  32ראה סעיף    -  ייעוד החברה הבת החדשה בתאילנדנוספים אודות    לפרטים  2
 .2021בדצמבר  31רה ליום בשל הח



 - 3  ד -

 רשימת הלוואות   -  14קנה ת .7

אודות     הון   הזרמתו   חברתית  בין   הלוואה  העמדת   של   בדרך  בתאילנד  הבת  החברה  של  פעילותה  מימוןלפירוט 

לדוחותיה הכספיים של החברה המצורפים    )ד(  16' לדוח זה, וכן כמפורט בביאור  בלחלק    7.7ראה סעיף    –  מהחברה

 לחלק ג' לדוח זה. 

 מסחר בבורסה  -  20תקנה 

ערך בתל אביב בע"מ  פירוט    להלן  .7.1 לניירות  נרשמו למסחר בבורסה  ניירות הערך שהנפיקה החברה אשר  בדבר 

 הדוח: פרסום ועד למועד    2021"( בשנת הבורסה)"

 ניירות הערך שנרשמה למסחרכמות  ניירות הערך שהונפקו  הרישום למסחר מועד 

 3,641,995 מניות רגילות  2021במרס  9 1.1

 982,043 (1כתבי אופציה )סדרה  2021במרס  9 1.2

 52,373 3כתבי אופציה )לא רשומים(  2021במרס  9 1.3

 478,534 4)לא רשומים( אופציה כתבי  2022 במרס 6

בניירות הערך של החברה החל ממועד רישומה של החברה למסחר ועד למועד הדוח, לא חלו   .7.2   הפסקות מסחר 

 .)למעט הפסקות מסחר קצובות(

 : 1202תשלומים לנושאי משרה בכירה ובעלי עניין בשנת  -  21תקנה  .8

  לכל,  2021בדצמבר    31, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים ליום  2021פרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת    להלן  .8.1

 עם  בקשר  להם  שניתנו,  בחברה  הבכירה  המשרה  נושאי  מבין  ביותר  הגבוהים  התגמולים  בעלימחמשת    אחד

   :הבשליטת בחברה או בחברה כהונתם

 
( הוקצו לטובת טאי יוניון, בעלת עניין בחברה, בהתאם להסכם השקעה פרטית אשר בו התקשרו  Warrantsכתבי האופציה שאינם רשומים למסחר )  3

 לחלק א' לדוח תקופתי זה. 3.2, כמפורט בסעיף 2021במהלך חודש פברואר טאי יוניון והחברה 
יועצים ועובדים/יועצים לשעבר. לפרטים  כתבי האופציה האמורים הוקצו לטובת מנכ"ל החברה, יו"ר הדירקטוריון, נושאי משרה, וכן לעובדים/  4

"(. דוח ההקצאה הפרטית( )"2021-01-180186)מס' אסמכתא:    2021  בדצמבר  15ראה דוח הקצאה פרטית מהותית ושאינה מהותית מיום    –נוספים  

  

   תגמולים אחרים )*(תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים 

 סה"כ 
 תפקיד  שם)**(

היקף  
 משרה 

)%( 

שיעור  
החזקה  

בהון  
התאגיד  

)%( 
 

 מענק  שכר  

תשלום  
מבוסס  

 )***(מניות
 

דמי  
 ניהול 

דמי  
 עמלה  ייעוץ 

א
ח
 ר 

דמי   ריבית 
 שכירות 

א
ח
 ר  

 חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה 

יו"ר דירקטוריון   גילי כהן
 פעיל

)נכון   15%
 למועד
  פרסום

 – הדוח 
30%) 

0.26% 
 
 
 

- 24 ___ 58 - - - - - - 82 

מנכ"ל  ערן גרוניך
 1,001  - -  - - - - 193 808 31.12% 100% ודירקטור 

סמנכ"לית   גלית לוין 
 489 - - - - - - - 8 17 464 - 100% טכנולוגיות 

מיכאל גטה  
***(*)   

 125 - - - - - - - 125 - - - 100% סמנכ"ל כספים 

נאווה  
  אייזנברג

****(* ) 

- 10% - - - - - 27 - - - - - 27 

 גמול דירקטורים 

גמול  
  דירקטורים

****(** ) 

 132 - - - _ - - - - - 132 - -    דירקטורים

. סכומי התגמולים מוצגים  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  21כהגדרתם בתקנה    – "תשלום מבוסס מניות"  -"שכר", "תגמול" ו )*( 
   האמורה.במונחי עלות לחברה. לא קיימים תגמולים נוספים על התגמולים המפורטים בטבלה למי מהמפורטים בה ביחס לתקופה 

 זה להלן. לחלק 8.2לפרטים אודות עיקר תנאי העסקתם של נושאי המשרה האמורים ראה בסעיף  )**( 
ר  ני האמותשלום מבוסס מניות מתייחס לשווי ההוגן של ההענקה לפי החלק היחסי של התקופה שחלפה עד מיום ההענקה ועד למועד פרסום הדוח. התגמול ההו )***( 

וח ההקצאה הפרטית )כהגדרתו לעיל( ובדוח זימון האסיפה הכללית בדבר ההקצאה הפרטית המהותית ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל,  כמפורט בדהינו  – ותנאיו 
 . "(דוח זימון האסיפה)" (2021-01-111427 )מס' אסמכתא: 2021 בדצמבר 19כפי שפורסם ביום 

)מס' אסמכתא:   2021 לנובמבר  2. לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של החברה מיום 2022בינואר  3 החל מיום כסמנכ"ל הכספים של החברה מכהן מר מיכאל גטה  ( *)***
בדצמבר    15של החברה כפי שפורסם בדוח מיידי מיום    לדוח ההקצאה הפרטית  2.4ראה סעיף    –לפרטים אודות הקצאת האופציות למר גטה    (.2021-01-093598

 טרם מינויו העניק מר גטה לחברה יעוץ חיצוני בתחום הכספים.  .(2021-01-18018)אסמכתא מספר:  2021
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 פרטי ההתקשרויות עם נושאי משרה בכירה ובעלי עניין בחברה עיקרי  .8.2

  5החברהמנכ"ל   - ערן גרוניךמר  .8.2.1

העסקתו  -על .א הסכם  )  בגין פי  מלאה  במשרה  כמנכ"ל  זה    ( 100%תפקידו  הסכם  "  –)בסעיף 

לתנאים    , וכןש"ח  אלפי  50מר גרוניך לשכר חודשי בסך של  זכאי    , נכון למועד הדוח,"(ההעסקה

ימים במצטבר(,   42-ימים בכל שנה הניתנים לצבירה עד ל  21חופשה שנתית )עד  ובכלל זה  נלווים,  

פי דין, טלפון נייד, רכב בהתאם למדיניות החברה או הוצאות נסיעה  -הבראה על   ימי מחלה ודמי 

הפרשות פנסיוניות  ו  קרן השתלמותהחזר הוצאות במסגרת התפקיד כמקובל בחברה,    6, חלף רכב

למעט   העסקה,  סיום  של  מקרה  בכל  ישוחררו  אשר  פיטורים  פיצויי  לרכיב  הפרשות  )לרבות 

וככל   פיטורים עלבנסיבות חמורות,  פיצויי  זכאי לתשלום  יהא  דין, כספי  - שמנכ"ל החברה  פי 

   פי דין(.- הפיצויים אשר ייצברו לזכותו בהסדר הפנסיוני יבואו על חשבון פיצויי הפיטורים על

הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים להסכם רשאי להודיע לצד השני    ההעסקההסכם  

( "התקופה( חודשים )"4קדמת בכתב ומראש בת ארבעה )על סיום ההתקשרות בכפוף להודעה מו

זאת,  ם  ע)למעט בנסיבות חמורות(. במהלך תקופה זו תמשיך החברה להעסיק את המנכ"ל. יחד  

החברה היא    -  רשאית  עוד  כל  המנכ"ל,  של  העבודה  ושעות  המשרה  היקף  את  להקטין  ]א[ 

ס שנתי(; ]ב[ סיום מיידי של  ממשיכה לשלם לו את משכורתו ואת התנאים הנלווים )למעט בונו

והתנאים   למשכורת  השווה  במזומן  תשלום  בעבור  החברה,  תחפוץ  אשר  עת  בכל  ההעסקה 

הנלווים להם זכאי המנכ"ל במהלך התקופה לרבות תשלום השווה לסכום אותו הייתה אמורה  

פנסיה אך למעט תשלומי בונוס שנתיים. כמו כן, זכאי המנכ"ל למענק    להפריש בגין תשלומי 

( משכורות )לרבות התנאים הנלווים להם זכאי  2הסתגלות ו/או מענק פרישה בגובה של שתי )

 המנכ"ל במהלך תקופת עבודתו, למעט לבונוס השנתי(.  

( משכורות חודשיות  3כן, עשוי מנכ"ל החברה להיות זכאי למענק שנתי בגובה של עד שלוש )-כמו

מול והדירקטוריון מדי כל שנה מראש, ובכפוף  ידי ועדת התג-בכפוף לעמידה ביעדים שייקבעו על

לתנאי מדיניות התגמול של החברה כפי שתהא מעת לעת. כמו כן, בהתאם לתנאי העסקתו, עשוי  

הוני לתגמול  גם  בנוסף  זכאי  להיות  דעת,  המנכ"ל  בשיקול  ל  ולמענק  ולבכפוף  תקרות  תנאים 

  הקבועות במדיניות התגמול; 

התחייבויות של המנכ"ל כלפי החברה לרבות בדבר סודיות,  הסכם ההעסקה כולל מספר  בנוסף,  

  של   תקופהאיסור שידול, הגנה על קניין רוחני וכן התחייבות להימנע מתחרות בחברה למשך  

מנכ"ל החברה במסגרת    נכללמעביד. כמו כן,  -חודשים לאחר סיום יחסי עובד(  12עשר )-שנים

מקובל  בנוסח ההתחייבות לפטור ושיפוי  ביטוח אחריות נושאי המשרה של החברה והוענקה לו  

 כפי שיהא מעת לעת. ובחברה, 

ההנפקה  אורל )  השלמת  לציבור  מרס    (IPOהראשונה  חודש  המיוחד  2021במהלך  המאמץ   ,

ש"ח )בסעיף  אלפי    100במזומן בסך של  בונוס    2021ך, שולם למנכ"ל במהלך שנת  ותרומתו לתהלי
אושר למנכ"ל כמענק חד פעמי ולא בא בחשבון בחישוב  אשר    "(בונוס ההנפקה למנכ"ל"  –זה  

התגמול מדיניות  שלנוסף    סכום  וכן,  תקרות  ש"ח    93  בסך  עלאלפי  לו  האורגנים  - אושר  ידי 

 
יל הינם בתוקף החל מחודש מרס  מר גרוניך הינו בעל מניות מהותי בחברה, המכהן במקביל כדירקטור. יובהר כי תנאי העסקתו המפורטים לע   5

( לציבור( וזאת בגין כהונתו כמנכ"ל בלבד והוא אינו זכאי  IPO)בסמוך לאחר השלמת ההנפקה הראשונה של ניירות הערך של החברה )  2021
ראה    –  וטרם ההנפקה הראשונה לציבור   2021לתגמול כלשהו בגין תפקידו כדירקטור. לפירוט אודות תנאי העסקתו כמנכ"ל במהלך שנת  

 .2020בדצמבר   31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום  15כמפורט בביאור 
אלפי ש"ח אשר אינו מהווה    3.5נכון למועד הדוח ופרסומו, החברה לא מעמידה רכב למנכ"ל, על כן יהא זכאי לתשלום חודשי נוסף בסך של    6

 חלק מהשכר הקובע לצורך הפרשות.

)היקף השירותים    בחברה   זמנית   , כיהנה הגב' אייזנברג כמנהלת כספים 2021( החודשים הראשונים של שנת  6של כשישה )  תקופה במהלך תקופת הדוח ולמשך   ( *)****
כמו כן,    להלן.  8.2.4. נכון למועד זה, מעניקה הגב' אייזנברג שירותי חשבות חיצוניים לחברה כמפורט בסעיף  (10%הינו שווה להיקף משרה חלקית של    העניקה ש

אשר עלות    אחר  כמפורט לעיל, כיהן בחברה סמנכ"ל כספים  כסמנכ"ל הכספים  , טרם מינויו של מר גטה 2021חודשים במהלך שנת    כשלושה של    במהלך תקופה 
 . "ח ש לפיא 150-כ עמדה על סך שלבתקופה האמורה  לחברה  העסקתו

מר ערן גרוניך, המועסק במקביל כמנכ"ל החברה  ו , הפעיל דירקטוריון"ר יו, כהן גילי מר, למעטבחברה הסכום האמור הינו ביחס לתגמול הדיקטורים המכהנים  (  *)*****
 . להלן( 8.3.2משרה( אשר אינם זכאים לגמול דירקטורים לאור תפקידם בחברה כאמור )כמפורט בסעיף  100%)
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כאמור(   הראשונה  ההנפקה  השלמת  )טרם  בחברה  חלק  המוסמכים  על  עבר  וויתור  בגין 
 7. ממשכורתו

הדוח,  ,  בנוסף .ב פרסום  מועד  פרטית  לאחר  הצעה  על במסגרת  אושרה  האורגנים  -אשר  ידי 

כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש    110,676  למר גרוניךהקצתה החברה    ,ההמוסמכים ב

 8ש"ח.  0.01מניות רגילות של החברה בנות   110,676-ל

 לעיל.  8.1ראה כמפורט בטבלה בסעיף  - 2021שנת  ל תגמולי המנכ"ל לפירוט נוסף אודות 

 טכנולוגיות  הסמנכ"לית  - גלית לוין  ד"ר של הכהונת תנאי   עיקרי .8.2.2

פברואר  ד"ר   .א מחודש  החל  בחברה  הטכנולוגיות  סמנכ"לית  לתפקיד  מונתה  בגין    .2021לוין 

)עבדותה בחברה     נכון למועד הדוח   לוין   ד"ר זכאית    נכון למועד הדוח,  (, 100%במשרה מלאה 

ימים    21חופשה שנתית )עד  ,  ובכלל זה,  םתנאים נלווי, וכן לאלפי ש"ח  33לשכר חודשי בסך של  

פי דין, טלפון  -ימים במצטבר(, ימי מחלה ודמי הבראה על   42-בכל שנה הניתנים לצבירה עד ל

רכב  במסגרת    9נייד,  הוצאות  החזר  רכב,  חלף  נסיעה  הוצאות  או  החברה  למדיניות  בהתאם 

פיצויי   לרכיב  הפרשות  )לרבות  פנסיוניות  הפרשות  השתלמות,  קרן  בחברה,  כמקובל  התפקיד 

פיטורים אשר ישוחררו בכל מקרה של סיום העסקה, למעט בנסיבות חמורות, וככל שסמנכ"לית  

פיצ לתשלום  זכאית  תהא  עלהטכנולוגיות  פיטורים  ייצברו  - ויי  אשר  הפיצויים  כספי  דין,  פי 

 פי דין(.-בהסדר הפנסיוני יבואו על חשבון פיצויי הפיטורים על הלזכות

של   .ב העסקתה  רשאי    ד"ר הסכם  להסכם  מהצדדים  אחד  וכל  קצובה  בלתי  לתקופה  הינו  לוין 

(  60שים )להודיע לצד השני על סיום ההתקשרות בכפוף להודעה מוקדמת בכתב ומראש בת שי

ימים )למעט בנסיבות חמורות(, אשר במהלכם רשאית החברה לבחור האם להמשיך ולהעסיקה  

בפועל בחברה למשך חלק או כל תקופת ההודעה המוקדמת, או לשלם לה בעבור תקופת ההודעה  

 המוקדמת )חלף המשך העסקתה כאמור(. 

)  ד"ר .ג שתי  עד  של  בגובה  שנתי  למענק  זכאית  להיות  עשויה  לעמידה  (  2לוין  בכפוף  משכורות 

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מדי כל שנה מראש, וכפוף לתנאי מדיניות  - ביעדים שייקבעו על

לוין    ד"רהתגמול של החברה כפי שתהא מעת לעת. כמו כן, בהתאם לתנאי העסקתה, עשויה  

הוני   לתגמול  גם  בנוסף  זכאית  ולתנאים  ו להיות  לתקרות  ובהתאם  בכפוף  מיוחד  למענק 

 המפורטים במדיניות התגמול. 

לוין כלפי החברה לרבות בדבר סודיות,    ד"רהסכם ההעסקה כולל מספר התחייבויות מצידה של  

של    תקופה איסור שידולה, הגנה על קניין רוחני וכן התחייבות להימנע מתחרות בחברה למשך  

עובד  12 יחסי  כן,  -חודשים לאחר סיום  ביטוח אחריות  במסגרת  לוין  ד"ר  נכללת  מעביד. כמו 

וכפי  מקובל בחברה,  בנוסח ה התחייבות לפטור ושיפוי    הנושאי המשרה של החברה והוענקה ל 

 שיהא מעת לעת.  

ב   בנוסף, בהתאם לאישורם של .ד לאחר מועד פרסום  , הקצתה החברה  ההאורגנים המוסמכים 

מניות רגילות של   46,134- כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש ל 46,134לוין  לד"ר  הדוח,  

 
, וזאת במטרה לסייע בהפחתת הוצאותיה של החברה במהלך  שקדמו להנפקה הראשונה לציבורחודשים במהלך    מספרבמהלך תקופה של כ  7

 תקופת המו"פ ולהקל על תזרים המזומנים השוטף שלה. 
מון  הפרטית, דוח זי   ההקצאה ראה דוח    –אודות הענקת האופציות במסגרת ההקצאה הפרטית, לרבות תנאיהן העיקריים    נוספיםלפרטים           8

  , וכן כמפורט"(האסיפהתוצאות    דוח( )" 111427-01-2021  : אסמכתא'  מס,  בדצמבר  19)כפי שפורסם ביום    האסיפה דוח תוצאות    וכןהאסיפה  
לדוחותיה הכספיים של   11. כמו כן, ראה לעניין זה גם ביאור  )כהגדרתה להלן(  העניין   ובעלי   המשרה  נושאי  של  עדכנית   באחזקות מצבת  

לחלק ב' לדוח תקופתי    9.1ראה כמפורט בסעיף    – לפירוט אודות הערכת השווי בקשר עם הענקת האופציות    .2021בדצמבר    31החברה ליום  
 זה.

עת לעת  ב מהרכ, כאשר החברה רשאית לשנות את סוג וגודל  2מסוג   החברה מעמידה לטובת סמנכ"לית הטכנולוגיות רכב  למועד הדוח  נכון  9
בהתאם לשיקול דעתה. בהתאם למדיניות הרכב של החברה. הקבוצה תישא בהוצאות הכרוכות בשימוש ברכב ובהחזקתו, למעט תשלום 

לתשלום חודשי נוסף    תהא זכאיככל שהחברה לא תעמיד לרשותה רכב, ת  .הטכנולוגיה  יתגילום המס בגין העמדת הרכב יחול על סמנכ"ל
 אינו מהווה חלק מהשכר הקובע לצורך הפרשות.ש"ח אשר   אלפי  3.5בסך של 
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, אישרו האורגנים המוסמכים בחברה מענק שנתי )בשיקול דעת(  2021כמו כן, בגין שנת    .החברה

 . של סמנכ"לית הטכנולוגיותחודשית ה  המשכורתמ( 50%) מחציתהשווה ל

   סמנכ"ל הכספים -  מיכאל גטהמר עיקר תנאי כהונתו של  .8.2.3

  ו בחברה בגין עבודת.  2022  ינואר  מחודשחברה החל  של ה   כספיםהסמנכ"ל  לתפקיד    ונהמ  גטהמר   .א

,  םתנאים נלווי, וכן לש"חאלפי    32לשכר חודשי בסך של    מר גטה(, זכאי  100%במשרה מלאה )

ימים במצטבר(, ימי    42-ימים בכל שנה הניתנים לצבירה עד ל   21, חופשה שנתית )עד  ובכלל זה

למדיניות החברה או הוצאות נסיעה  פי דין, טלפון נייד, רכב בהתאם  - מחלה ודמי הבראה על

רכב,  הפרשות    10חלף  השתלמות,  קרן  בחברה,  כמקובל  התפקיד  במסגרת  הוצאות  החזר 

פנסיוניות )לרבות הפרשות לרכיב פיצויי פיטורים אשר ישוחררו בכל מקרה של סיום העסקה,  

פי דין,  -להא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים עי   כספיםה  למעט בנסיבות חמורות, וככל שסמנכ"ל

פי  -כספי הפיצויים אשר ייצברו לזכותו בהסדר הפנסיוני יבואו על חשבון פיצויי הפיטורים על

 דין(. 

הינו לתקופה בלתי קצובה וכל אחד מהצדדים להסכם רשאי להודיע    מר גטה של    ו הסכם העסקת .ב

ימים    (60)  שישים בת  לצד השני על סיום ההתקשרות בכפוף להודעה מוקדמת בכתב ומראש  

בפועל    ולמעט בנסיבות חמורות(, אשר במהלכם רשאית החברה לבחור האם להמשיך ולהעסיק)

ל  לשלם  או  המוקדמת,  ההודעה  תקופת  כל  או  חלק  למשך  ההודעה    ובחברה  תקופת  בעבור 

 כאמור(.  והמוקדמת )חלף המשך העסקת

ה ביעדים  בכפוף לעמיד  ( משכורות 2שתי )עשוי להיות זכאי למענק שנתי בגובה של עד    מר גטה .ג

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מדי כל שנה מראש, וכפוף לתנאי מדיניות התגמול  -שייקבעו על

להיות זכאי    מר גטה , עשוי  ושל החברה כפי שתהא מעת לעת. כמו כן, בהתאם לתנאי העסקת 

במדיניות    ותלמענק מיוחד בכפוף ובהתאם לתקרות ולתנאים המפורטובנוסף גם לתגמול הוני  

 ל.  התגמו

כלפי החברה לרבות בדבר סודיות,    מר גטהשל    ומצידהסכם ההעסקה כולל מספר התחייבויות  

  של   תקופהאיסור שידול, הגנה על קניין רוחני וכן התחייבות להימנע מתחרות בחברה למשך  

במסגרת ביטוח    מר גטהנכללת  מעביד. כמו כן,  -חודשים לאחר סיום יחסי עובד  (12)   עשר-שנים

מקובל בחברה,  בנוסח ההתחייבות לפטור ושיפוי    ואחריות נושאי המשרה של החברה והוענקה ל

 וכפי שיהא מעת לעת.  

למר  בהתאם לאישורם של האורגנים המוסמכים בה, הקצתה החברה, לאחר מועד פרסום הדוח,   .ד

מניות רגילות של החברה.    44,736-כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש ל  44,736  גטה

יעוץ  6,875בנוסף אושר למר גטה סך של   חיצוני    כתבי אופציה בהבשלה מלאה עבור שירותי 

 בעבר.  שהעניק לחברה

ראה כמפורט      –  2021תגמולי סמנכ"לית הטכנולוגיות וסמנכ"ל הכספים לשנת  לפירוט נוסף אודות  

. לפירוט אודות הוצאות הנהלה וכלליות, ראה דו"ח רווח והפסד בדוחותיה  לעיל  8.1בלה בסעיף  בט

 הכספיים של החברה. 

 שירותי חשבות   .8.2.4

)"בע  כספים  ניהול  שירותי   גופיננס  חברת )באמצעות  ננסי גופי"מ    מספקת (  איזנברג  נאווה'  הגב"( 

,  2021  שנת  במהלך.  החברה  לצרכי  ובהתאם  לעת  מעת  ,כספים  וניהול  חשבות  ייעוץ  שירותי  לחברה

כ  כאמור  השירותים  בגין  לרבות  לגופיננס  הוצאות  החברה  רשמה של  מצטבר  ש"ח   148-סך    אלפי 

 
ש"ח אשר    אלפי  3.5הא זכאי לתשלום חודשי נוסף בסך של  נכון למועד הדוח ופרסומו, החברה לא מעמידה רכב לסמנכ"ל הכספים, על כן י  10

 אינו מהווה חלק מהשכר הקובע לצורך הפרשות. 
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  הכספים   מנהלתכ  אייזנברג '  הגבכיהנה    םבמהלכ   אשר  , 2021יוני  -ינואר  ים חודשה  בגין זה    ובכלל)

האמורים עם    בתנאי ההתקשרות   מהותי   לא חל שינוינכון למועד פרסום הדוח,    .(החברה  של   זמנית

 . 2021ביחס לשנת  גופייננס

תגמולים ששילמה ו/או התחייבה החברה לשלם לבעלי עניין בחברה אשר אינם כלולים בטבלאות דלעיל,  .8.3

טתה, בקשר עם  ידי תאגיד בשלי-ידי החברה או על-למעט חברה בת של החברה, שהתגמולים שניתנו לו על

 :שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או בתאגיד בשליטתה

   פעיל  יו"ר הדירקטוריון - גילי כהן מר  .8.3.1

החל מחודש מרס   .מונה מר כהן כיו"ר הדירקטוריון של החברה,  2021פברואר  מהלך חודש  ב

עם    ו החברה ומר כהן התקשר,  לציבור  (IPO)   הראשונה   ההנפקה לאחר השלמת    , בסמוך 2021

  בהיקף   , אשר לפיו יעניק מר כהן לחברה שירותי יו"ר דירקטוריון פעילבהסכם שירותי ניהול

להיקף חלקי    השווה  זה    15%של  בשיעור  משרה  הניהול"  –)בסעיף  שירותי  "(שירותי  בגין   .

כל  אלפי ש"ח.    6בסך של    חודשייםלדמי ניהול    במהלך תקופת הדוח  זכאי מר כהן היה  הניהול,  

ם להסכם רשאי להודיע לצד השני על סיום ההתקשרות בכפוף להודעה מוקדמת  אחד מהצדדי

( )למעט בנסיבות חמורות(, אשר במהלכם רשאית החברה  60בכתב ומראש בת שישים  ( ימים 

לבחור האם לחייב את מר כהן להמשיך ולהעניק שירותי יו"ר בפועל למשך חלק או כל תקופת  

קופת ההודעה המוקדמת )חלף המשך הענקת שירותי  ההודעה המוקדמת או, לשלם לו בעבור ת

היו"ר כאמור(. כמו כן, זכאי מר כהן למענק הסתגלות ו/או מענק פרישה בגובה של משכורת  

חודשית אחת )לרבות התנאים הנלווים להם זכאי מר כהן במהלך תקופת עבודתו, למעט לבונוס  

 השנתי(.  

עשוי מר כהן להיות זכאי למענק שנתי בגובה של עד ארבע  במסגרת תנאי התקשרותו כאמור,   .א

ידי ועדת התגמול והדירקטוריון מדי  -בכפוף לעמידה ביעדים שייקבעו על,  ( משכורות חודשיות4)

בכפוף לתקרות    –)א( תגמול הוני  -עשוי מר כהן להיות זכאי בנוסף גם ל,  כמו כןכל שנה מראש.  

על  הקבועות הונית  תגמול  תכנית  לאימוץ  ובכפוף  התגמול,  ולקבלת  -במדיניות  החברה  ידי 

)ב( למענק מיוחד בכפוף ובהתאם לתקרות ולתנאים    -פי כל דין; וכן  - האישורים הנדרשים על

 המפורטים במדיניות התגמול.

ההנפקה  אורל .ב )   השלמת  לציבור  מרס  IPOהראשונה  חודש  במהלך  המיוחד  2021(  המאמץ   ,

אלפי    24במזומן בסך של  בונוס    2021שנת    ליו"ר הדירקטוריון במהלך  שולם,  ךו לתהליותרומת 

  11"(.ליו"ר הדירקטוריון בונוס ההנפקה)"ש"ח 

כהונתו    ולאחר שהתקבלו אישורי האורגנים המוסמכים בחברה, עודכנו תנאילאחר מועד הדוח,   .ג
הניהול   שירותי  שהיקף  כך  החברה,  דירקטוריון  כיו"ר  כהן  מר  על  של  השווה  עומדים  היקף 

לסך של  יגדלו בהתאם )באופן יחסי לשיעור המשרה(    , כאשר דמי הניהול 30%להיקף משרה של  
12  " זה:  )בסעיף  ש"ח  המעודכןאלפי  השירותים  המעודכנים"  -ו  "היקף  הניהול  לפי  דמי   ,"

מנת להקל על תזרים המזומנים של החברה, הודיע מר כהן לחברה כי הוא  -הר כי על. יוב העניין(
אלפי ש"ח מדי חודש(,   6)קרי, סך של  כאמור  דמי הניהול  התוספת למוותר באופן חד צדדי על  

"(, כך שהחברה תחל לשלם לו  הודעת הוויתור של היו"רחודשים )"  12וזאת למשך תקופה של  

כן, ויתר מר כהן באופן חד צדדי  -כמו.  2023רק החל מחודש ינואר    את דמי הניהול המעודכנים
 12. 2021על האפשרות לקבלת מענק שנתי בגין שנת 

 
יובהר, כי מדובר במענק חד פעמי בגין ההנפקה אשר איננו מהווה חלק מתגמולו של יו"ר הדירקטוריון לצורך התקרות הקבועות מדיניות    11

 התגמול.  
, לרבות בהתחשב בעדכון תנאי הסכם שירותי הניהול והענקת התגמול ההוני במהלך  2021לפרטים אודות תנאי תגמולו הצפוי במהלך שנת    12

 16לדוח זימון האסיפה הכללית. כמו כן, ראה לעניין זה גם ביאור    1.2ראה כמפורט בסעיף    –, וכן ביחס לתנאי ההענקה כאמור2022שנת  
 9.1ראה כמפורט בסעיף   –. לפירוט אודות הערכת השווי בקשר עם הענקת האופציות 2021בדצמבר  31לדוחותיה הכספיים של החברה ליום 

 לחלק ב' לדוח תקופתי זה. 
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בנוסף, בהתאם לאישורם של האורגנים המוסמכים בה, הקצתה החברה, לאחר מועד פרסום   .ד

ת של  מניות רגילו  71,299-כתבי אופציה של החברה הניתנים למימוש ל  71,299  הדוח, למר כהן

 החברה.  

  82-, היה זכאי מר כהן לתגמול כולל בסך של כ2021בגין שירותי יו"ר הדירקטוריון במהלך שנת  

 לעיל.   8.1ראה כמפורט בטבלה בסעיף    – 2021לפרטים נוספים אודות תגמולו בשנת   אלפי ש"ח.

לאור היותו  למדיניות התגמול של החברה,    6למען הסר ספק, יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף  

יו"ר דירקטוריון פעיל, לא יהא זכאי מר כהן לתגמול לפי תקנות החברות )כללים בדבר גמול  

 "(.תקנות הגמול)"  2000-והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

 תגמול לדירקטורים  .8.3.2

הגמול לו יהיו זכאים כלל חברי הדירקטוריון    ,פי דין-כל עוד לא יוחלט אחרת באופן הנדרש על  .א

ידי החברה )בין כעובדים  -המכהנים בדירקטוריון ואשר יכהנו בו בעתיד, אשר אינם מועסקים על

וגמול ההשתתפות   השנתי  הגמול  יהיה  לעת,  שיהיו מעת  כפי  עצמאים(,  שירותים  כנותני  ובין 

תקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת  בהתאם לסכום המירבי בתוספת השנייה ובתוספת השלישית ל

כאמור.   לתקנות  בהתאם  מומחה  שאינו  לבין  מומחה  שהינו  דירקטור  בין  הפרדה  תוך  לעת 

אחרים,   לגורמים  כהונתם  בגין  זכאים  הם  לו  הגמול  את  להמחות  רשאים  יהיו  הדירקטורים 

 לרבות בעלי שליטה ו/או בעלי עניין, בהתאם לשיקול דעתם.

המשרה האחרים בחברה, לרבות דירקטורים שהינם בעלי השליטה    כלל הדירקטורים ונושאי .ב

לנושא   התגמול  בהענקת  אישי  עניין  בעלי  שהינם  או  מטעמם  מי  ו/או  קרוביהם  ו/או  בחברה 

 .המשרה, כפי שיהיו מעת לעת, זכאים לביטוח אחריות נושאי משרה, בתנאים אחידים

 שליטה  - א'21תקנה  .9

 . בחברה לא קיים בעל שליטהמועד פרסומו, ול  דוחלמועד הלמיטב ידיעת החברה, 

  או שלבעל שליטה עניין אישי בהן 13עסקאות עם בעל שליטה  -  22תקנה  .10

הלן פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש עניין אישי באישורן, ל
, או במועד מוקדם יותר ושהן עדיין בתוקף פרסומובסמוך למועד    בתקופת הדוח ועדאשר החברה התקשרה בהן  

 פרסום הדוח: במועד 

אשר הוקצו לו במסגרת ההקצאה  האופציות לל זה  , ובכתנאי העסקתו של מר גרוניך בחברהלפרטים אודות   .10.1

   ;לעיל 8.2.1בסעיף   כמפורטראה  –הפרטית )אשר הושלמה לאחר מועד הדוח( 

 סיום השכרת משרדי החברה מקבוצת שטראוס  .10.2

מקבוצת    Kitchen Hubהחברה את משרדיה )ואת המעבדות( בעיר אשדוד משותפות  , שכרה  2021במהלך שנת  

לדמי שכירות בסך של   לאחר מועד פרסום  אלפי ש"ח.    5שטראוס, בעלת מניות עיקרית בחברה, בתמורה 

הסכם    לכך   ובהתאם  , השלימה החברה את המעבר למרכז המו"פ החדש בפארק הורביץ ברחובות  14הדוח, 

   15השכרת המשרדים כאמור הגיע לסיומו. 

 כתבי פטור, שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה   .10.3

חברה במהלך חודש  האורגנים המוסמכים בהענקת כתבי הפטור והשיפוי כפי שאושרו על ידי    לפרטים אודות

מי מטעמם ו/או    ו , לרבות לטובת נושאי משרה שהינם בעל שליטה בחברה ו/או קרוביהם ו/א2021פברואר  

 
 .1999-לחוק החברות התשנ"ט  268שליטה כהגדרתו בסעיף  בעל    13
 . (011029-01-2022)מס' אסמכתא:  2022בינואר  25ראה כמפורט בדיווח המיידי מיום   –החברה בדבר שינוי כתובת משרדיה  להודעת  14
הנדרשות    ההתאמה  עבודות,  זה  ובכלל,  ברחובות'  הורביץ   בפארק  והמעבדות  החברה  משרדי  השכרת  הסכם  תנאי  אודות  נוספים  לפרטים  15

 . (2021-01-148458)מס' אסמכתא:  2021בספטמבר  22 ראה דיווח החברה מיום –בקשר עם כך 



 - 9  ד -

ו  -י עניין אישי בהענקתם  /בעלהינו/ם  שליטה,    י/שלבעל   לתשקיף.   8ג' המצורפים לפרק  -ראה נספחים ב' 

לחלק    23ראה כמפורט בסעיף    -הנוכחית    הדירקטורים ונושאי המשרה  לפירוט אודות תנאי פוליסת ביטוח 

 זה להלן. 

   ידמניות וניירות ערך על ידי בעלי עניין בתאג -  24תקנה  .11

בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות וניירות ערך של החברה, לפי   חזקותהמצבת עדכנית של  אודות  לפירוט  

 :אסמכתאמס'  )  2022  מרסב  6מיום    החברה  מיידי של  יווחראה ד   ,מיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום הדוח

 . "(ובעלי הענייןמצבת אחזקות עדכנית של נושאי המשרה )"  (0266695-01-2022

   הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים - א24תקנה  .12

בדצמבר  31חות הכספיים ליום לדו  10ביאור ראה  – למועד הדוח  לפרטים אודות ההון הרשום והמונפק של החברה 
דיווח החברה בדבר מצבת ניירות ב ראה כמפורט    – ; לפרטים אודות ההון הרשום והמונפק לאחר מועד הדוח  2021

הדוח קיימים בהונה של פרסום  למועד  . ( 2022-01-026689 )מס' אסמכתא:  2022  מרסב  6הערך העדכנית שלה מיום  
)סדרה   אופציה  כתבי  למסחר   ( 1החברה  אופציה רשומים  כתבי   ,  (Warrants )    למסחר רשומים  כתבי וכן  שאינם 

  . לדוח זה לעיל(   7.1  למסחר, ההמירים למניות רגילות של החברה )כמפורט בסעיף   ים רשומם  אופציות שאינ 

ליו"ר הדירקטוריון,    אופציות   תה פיה, החברה הקצ- אשר על  תכנית אופציות   אימצה  2021בדצמבר    15יום  בבנוסף,  
. לפרטים נוספים אודות לשעבר  יועצים/, ולפי העניין לעובדים/יועצים  לעובדים  למנכ"ל החברה , לנושאי משרה, וכן

האמורות   וההקצאות  האופציות  תכנית  האסיפה    –עיקרי  זימון  ודוח  הפרטית  ההקצאה  בדוח  כמפורט  ראה 
 .הכללית 

 מרשם בעלי המניות  -  ב24תקנה  .13

-2022 מס' אסמכתא:)  2022  מרסב  6וח מיידי של החברה מיום  יו למרשם בעלי המניות העדכני של החברה ראה ד
   המובא בדוח זה על דרך ההפניה. ( 026689-10

  ההחברדירקטוריון  -  26תקנה  .14

 הדוח: להלן פירוט אודות חברי הדירקטוריון המכהנים בחברה נכון למועד פרסום 

 אמיר זיידמן  גילי כהן  רחל הירש כדורי  טל מיש  ערן גרוניך  שם 

 024248031 022648786 032157521 023622442  025510876 מספר זיהוי 

 02.03.1969 25.8.1966 06.02.1975  31.01.1968 28.10.1973 תאריך לידה 

מען להמצאת  
 דין - כתבי בי 

ראשון  ,  59עולי הגרדום   , רחובות 2יצחק מודעי  
 לציון 

 , רחובות 2יצחק מודעי   , רחובות 2יצחק מודעי   , הוד השרון 6קיבוץ דליה  

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות 

 דירקטור  יו"ר דירקטוריון )פעיל(  דירקטורית חיצונית  דירקטורית חיצונית  מנכ"ל ודירקטור  תפקיד בחברה 

חברות בוועדות  
 דירקטוריון 

וועדת הביקורת, הוועדה   לא 
לבחינת הדוחות הכספיים  

 וועדת התגמול 

וועדות הביקורת, הוועדה  
לבחינת הדוחות הכספיים  

 וועדת התגמול 

וועדת הביקורת, הוועדה   לא 
לבחינת הדוחות הכספיים  

 וועדת התגמול 

בעל מומחיות  
חשבונאית  

ופיננסית או  
כשירות  

מקצועית או  
 דח"צ מומחה 

 כן  כן  כן  כן  לא 

עובד של החברה,  
חברה בת, חברה  

קשורה או של  
  – בעל עניין  

והתפקיד  
 שממלא 

מנכ"ל החברה ומכהן  
כדירקטור ומנכ"ל זמני  

 בחברה הבת  

יו"ר דירקטוריון פעיל   לא  לא 
בחברה, וכן דירקטור  

 בחברה הבת 

סמנכ"ל פיתוח עסקי חממת  
דה קיטשן מקבוצת  

 שטראוס 

תאריך תחילת  
כהונה כדירקטור  

 בחברה 

 2016ביוני    9 2020בנובמבר    12 2021  למאי   12 2021  למאי   12 2015ביוני    3
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 אמיר זיידמן  גילי כהן  רחל הירש כדורי  טל מיש  ערן גרוניך  שם 

 השכלה 
 
 
 

מנהל   ראשון  תואר  )א( 
התמחות   עסקים, 

הקריה    -בשיווק  
 האקדמית אונו; 

במנהל   שני  תואר  )ב( 
התמחות  עסקים,  

ההון   ושוק  - במימון 
 הקריה האקדמית אונו; 

ראשון   תואר  )א( 
וכלכלה     –בחשבונאות 
 אוניברסיטת תל אביב; 

בפילוסופיה    שני )ב( תואר  
)בהצטיינות(   המדע    – של 

 אוניברסיטת תל אביב. 
 חשבון.  רואת

 . מקרקעין   שמאית

במנהל   ראשון  תואר  )א( 
  – חשבונאות  ועסקים  

האקדמי   המסלול 
 המכללה למנהל;  

 

בכלכלה   ראשון  תואר  )א( 
  האוניברסיטה   -  וגיאוגרפיה 

 העברית בירושלים;
)ב( תואר שני במנהל עסקים  

העברית   האוניברסיטה   -
 בירושלים;

 

)א( תואר ראשון במשפטים  
 אוניברסיטת תל אביב.  -

ראשון   תואר  )ב( 
אוניברסיטת    - בחשבונאות  

 אביב. תל 
)ג( תואר שני במנהל עסקים  

העברית   - האוניברסיטה 
 בירושלים. 

עיסוק בחמש  
השנים  

 האחרונות 

מנכ"ל ודירקטור בחברה  
החברה    –  מהקמת  החל 
 ( ועד היום; 2015) 

דירקטורית  כ   כיהנה 
בחברות   חיצונית 

להלן     - המפורטות 
  2018איי.די.או גרופ בע"מ ) 

 Roots(;  2020עד  
sustainable agricultural 

technologies    2017)משנת  
שנת   אופל  2018עד   ;)

בע"מ   השקעות  באלאנס 
(;  2021עד    2012)משנת  

תעשיות   ראדא 
בע"מ   אלקטרוניות 

)משנת   עד    2018)דואלית( 
2021 .) 

בנדל״ן    מנחה    סמינר 
ראשון   תואר  לתלמידי 

 . למינהל בכלכלה במכללה  

בחברות   ( א )  דירקטורית 
להלן  פרש    -   המפורטות 

)משנת   בע"מ    2019מרקט 
ועד היום(; הקרן למיזמים  
)חל"צ(   בע"מ  לאומיים 

ינואר    2018)משנת   עד 
2021  .) 

כספים  ( ב )    סמנכ"לית 
בקבוצת קווליטסט   ותפעול 
 (; 2019עד שנת    2018)משנת  

ועסקי   ( ג )  פיננסי  ייעוץ 
והייטק   הזנק  לחברות 

ועד    2019)עצמאית( )משנת  
 היום(; 

ממייסדי חברת דייטס   ( ד ) 
וסמנכ"לית  אנרג'  בע"מ  י 

  2019הכספים שלה )משנת  
 ועד היום(; 

המחלקה   ( ה )  מנהלת 
הסיכונים   וניהול  הכלכלית 

תפקידי  מגוון  ניהול    )וכן 
בחברת    כספים  נוספים( 

שטראוס גרופ בע"מ )משנת  
 (. 2018עד אוקטובר    2006

  מדיטקס חברת   מבעלי  ( ו ) 
  URIELבע"מ    גרופ 

  COO  - ו   CFOבתפקיד  
 2022החל מתחילת  

   
 

בחברות   דירקטור 
 - המפורטות להלן  

הישוב    - הכשרת  חברת 
 2012בישראל בע"מ )משנת  

 (; 2021עד שנת 
ופיתוח    - בניה  דמרי  י.ח. 

 עד היום(;  2019בע"מ )שנת 
בע"מ   - נדל"ן  קפיטל  סלע 
 עד היום(; 2020)
בע"מ  - ונצ'רס  טכנופלס 
 ;עד היום( 2017)
 
 

 The  - סמנכ"ל פיתוח עסקי  
Kitchen Hub Limited 

Partnership    עד    2014)שנת
 היום(; 

בחברות   דירקטוריון  חבר 
 הבאות:

בע"מ   מתכת  תעשיות  ברנד 
שנת    2011)שנת   (;  2019עד 

עד    2017אלף פארמס בע"מ ) 
בע"מ  2020שנת   אג  זירו   ;)

(; אמאי חלבונים  2018-2020) 
 (. 2021עד    2016בע"מ )שנת  

תאגידים נוספים  
בהם מכהן  
 כדירקטור 

דירקטורית חיצונית   החברה הבת 
- בחברות הציבוריות להלן  

מרדכי אביב תעשיות בניה  
( בע"מ; טלסיס  1973) 

בע"מ; מדיפאואר  
)אוברסיס( פאבליק קו.  

  דירקטורית ; לימיטד  
חיצונית בחברה  

ממשלתית: חברה לניהול  
קרן ההשתלמות לעובדי  

 המדינה בע"מ  

בחברת   ( א )  דירקטורית 
 פרש מרקט בע"מ;  

ועסקי   ( ב )  פיננסי  ייעוץ 
והייטק   הזנק  לחברות 

 )עצמאית(; 
ממייסדי חברת דייטס   ( ג ) 

וסמנכ"לית   בע"מ  אנרג'י 
 הכספים שלה; 

 

 החברה הבת;  ( א)
הישוב    (ב) הכשרת  חברת 

 בישראל בע"מ;
ופיתוח   בניה  דמרי  י.ח.  )ג( 

 בע"מ;
 )ג( סלע קפיטל נדל"ן בע"מ; 

 ;)ד( טכנופלס ונצ'רס בע"מ

Nutrition Growth 
Solution (ASX: NGS) 

 ; יופיקס פרוביוטיקה בע"מ
   ;דיפ לרנינג רובוטיקס

 ; בקטוסנס בע"מ
 ; מייפבוראיט

 ; בטר ג'ויס בע"מ
 ; ביו פנס בע"מ

 ; אינספקטו בע"מ
 ;רילבייט בע"מ

 ;ונילה וידה בע"מ
קולינרית   אומנות  אנינה 

 ;בע"מ
 ;תור בר בע"מ
 ;פריברה בע"מ

 ;ייפ בע"מ
 ;מאולק בע"מ

 

בן משפחה של  
בעל עניין אחר  

 בחברה 

 לא  לא  לא  לא  לא 

דירקטור  
שהחברה רואה  

אותו כבעל  
מומחיות  

חשבונאית  
ופיננסית לצורך  
עמידה במספר  
המזערי שקבע  

הדירקטוריון לפי  
(  12)א() 92סעיף  

 לחוק החברות 

 כן  לא 
 

 כן  כן  כן 
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  (דירקטוריםנושאי משרה בכירה נוספים )שאינם  .15

שם נושא  
המשרה  
 הבכירה 

התפקיד שממלא  
בחברה, בחברה  
בת של החברה,  
בחברה קשורה  
או בבעל ענין  

 בחברה 

האם בן   כהונה תאריך תחילת   תאריך לידה  מספר תעודת זהות 
משפחה  
של נושא  
משרה  
בכירה  
אחר או  
של בעל  

ענין  
 בחברה 

נוסף  ניסיון עסקי   השכלה 
בחמש השנים  

 האחרונות 

סמנכ"לית   גלית לוין ד"ר  
 טכנולוגיות 

 a) B.S.C – Food לא  14.2.2021 20.10.1961 057348815
engineering & 

Biotechnology – 
Technion. 

b) M.S.C– Food 
engineering & 

Biotechnology – 
Technion. 

c) P,H,D – Food 
engineering & 

Biotechnology – 
Technion 

טבע  - דירקטורית ב 
  תעשיות 

;  פרמצבטיות בע"מ 
דירקטורית בכירה  

סימפליויה  - ב 
 הלת'קייר בע"מ 

תואר    בוגר  ( א )  לא  3.1.2022 27.9.1986 309177236 כספים "ל  סמנכ  גטה   מיכאל 
ראשון בכלכלה וניהול  

בן    מאוניברסיטת 
  מוסמך )ב(  גוריון;  
  במנהל   שני   תואר 

  חשבונאות   עסקים 
  מאוניברסיטת   מימון 

 אביב   תל 

Business Finance 
Director     בחברת

טכנולוגיות    קוגנייט 
ישראל בע"מ; מנהל  

כלכלה, בקרה  
וסיכונים בחברת  

 בע"מ   גרופ שטראוס  

בוגרת תואר ראשון   לא  1.6.2021 24.11.1977 034322487 פנימית   מבקרת  דלח   ירון   טלי 
במשפטים ותואר שני  
במשפטים )משולב עם  

מנהל עסקים(  
 מהמכללה למנהל.  

מנהלת בכירה  
בקבוצת ניהול  

  ( RAהסיכונים ) 
דירקטורית  ו 

בקבוצת ניהול  
  ( RAהסיכונים ) 

בחברת דלויט  
 ישראל 

 

   מורשי חתימה עצמאית -ב  26תקנה  .16

 לחלק ב' לדוח תקופתי זה.   17ראה סעיף 

 רואי החשבון של החברה  -  27תקנה  .17

KPMG תל אביב17, מרחוב הארבעה  סומך חייקין , . 

 שינוי בתזכיר ו/או בתקנון בשנת הדיווח  -  28תקנה  .18

הוחלט על   תשקיף ההנפקה הראשונה, בסמוך למועד פרסום    , 2021בחודש פברואר    באסיפה הכללית שהתקיימה

 ניירות הערך שלה רשומים למסחר בבורסה. אשר  לחברה ציבורית    של החברה  הפיכתה  לאור  תקנון החברה  החלפת

החברה מיום  הלדוח    צורף   העדכני  תקנון  החברה  של  מספר    2021  מרסב  4מיידי  (,  2021-01-027063)אסמכתא 

 המובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

 הדוח )או לאחריה(  המלצות והחלטות הדירקטורים והחלטות האסיפה הכללית במהלך שנת - )א( 29תקנה  .19

 תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, בדרך אחרת, או חלוקת מניות הטבה  .19.1

 . אין

   בהון המונפק והרשום של החברה יםישינו  .19.2

ביצוען הושלם רגע לפני רישומם  והפעולות אשר אושרו בהונה המונפק והנפרע של החברה  לפירוט אודות   .א

בסעיף    פורטראה כמ  –לציבור    (IPO) במסגרת ההנפקה הראשונה    החברה למסחרשל ניירות הערך של  
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  10בביאור  וכן    16, "(2020הדוח התקופתי לשנת  )"  2020לשנת    תקופתי של החברהד' לדוח הלחלק    19.2

   .המצורפים לחלק ג' של דוח תקופתי זה 2021לדוחותיה הכספיים של החברה לשנת  

עובדים   .ב לנושאי משרה,  וכן  החברה,  ולמנכ"ל  ליו"ר הדירקטוריון  האופציות  הקצאת  אודות  לפרטים 

לשעבר עובדים/יועצים  וכן  הדוח  ויועצים,  פרסום  מועד  לאחר  הושלמה  ההקצאה    –  אשר  דוח  ראה 

יווחי החברה בדבר מצבת האחזקות וניירות  וכן ד  )כהגדרתם לעיל(  הפרטית, דוח זימון האסיפה הכללית 

 . הערת העדכניים

 שינוי תזכיר או תקנון של התאגיד  .19.3

 לעיל. לחלק זה  18ראה פרטים בסעיף  

 לחוק החברות  312פדיון ניירות ערך בני פדיון, כמשמעותם בסעיף  .19.4

 . אין

האסיפה  - )ב(    29תקנה   .19.5 בעני  החלטות  הדירקטורים  להמלצות  בהתאם  שלא  שנתקבלו  נים  יהכללית 

 לחלק זה לדוח  16בסעיף המפורטים 

 . אין

   החלטות אסיפה כללית מיוחדת -)ג(    29תקנה  .19.6

ה הכללית  האסיפה  החלטות  אודות  וה לפירוט  חודש  שנתית  במהלך  התקיימה  אשר  החברה  של  מיוחדת 

   . 2020לשנת    התקופתילחלק ד' לדוח    19.6כמפורט בסעיף    ראה  -  תשקיףה, בסמוך למועד פרסום  2021פברואר  

למועד    , ועד2021במהלך שנת  ידי האסיפה הכללית של החברה  -להלן יפורטו החלטות נוספות שהתקבלו על

   – ם דוח תקופתי זהפרסו

-   רחל הירשו  טל מישין של ה"ה  יאישרה האסיפה הכללית של החברה את מינו   2021במאי,    25ביום   .א

 17רקטוריות חיצוניות בחברה.דיכ

דצמבר   .ב מחודש  המוסמכים  האורגנים  לאישור  של  2021בהמשך  הקצאתן  עם  בקשר  כתבי    478,534, 

אופציה לא סחירים )במצטבר( ליו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה, נושאי משרה, עובדים, יועצים וכן  

, אישרה האסיפה הכללית  2022ואר  בינ   25עובדים ויועצים לשעבר )כמפורט בדוח ההצעה הפרטית(, ביום  

   :של החברה את ההחלטות המפורטות להלן

ידי יו"ר הדירקטוריון, מר גילי כהן, להיקף השווה  - הגדלת היקף שירותי הניהול המוענקים לחברה על

ובהתאם לעדכן את דמי הניהול החודשיים אשר    15%)חלף שיעור של    30%להיקף משרה של   כיום(, 

ינואר  ישולמו למר כהן הח של  2023ל מחודש  וכן הקצאה  לפרטים    71,299,  אופציות שאינן סחירות. 

 לחלק ד' זה.  8.3.1ראה סעיף   –נוספים 

של   )ובעל    110,676הקצאה  ודירקטור  מנכ"ל החברה  גרוניך,  ערן  מר  לטובת  אופציות שאינן סחירות 

 . כאמורלחלק ד' זה  8.2.1ראה כמפורט בסעיף   –מניות עיקרי( . לפרטים נוספים 

 לחוק החברות 255אישור פעולות לפי סעיף   -( 1א)29תקנה  .20

 אין 

  

 
 . ( 047262-01-2021)מס' אסמכתא:  2021במרס  25כפי שפורסם ביום   16
 (. 090114-01-2021)אסמכתא מספר:  2021במאי  25של החברה ביום  כאמור, ראה דיווח מיידי  החיצוניות  לפרטים אודות הדירקטוריות   17
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  255אם הובאה לאישור לפי סעיף    בין  רה)א( לחוק החברות אשר לא אוש254פעולה לפי סעיף    -(  2א)29תקנה   .21

 לחוק החברות ובין אם לאו

 אין 

 החברות( לחוק 1)270עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  -( 3א)29תקנה  .22

התקשרויות למתן   (2) שתילמען הזהירות,  בין היתר, ,אישרו האורגנים המוסמכים בחברה, הדוחבמהלך תקופת 

 סכומים שאינם מהותיים לחברה.  תמורה לשירותים חד פעמיים לקבוצת שטראוס, ב

 פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות -( 4א)29תקנה  .23

  10.3ראה כמפורט בסעיף    –שהעניקה החברה לדירקטורים ולנושאי המשרה  לפרטים אודות כתבי הפטור והשיפוי  
    לחלק זה לעיל.

אוגוסט   חודש  אחריות  2021במהלך  ביטוח  פוליסת  תוקף  הארכת  בחברה  המוסמכים  האורגנים  אישרו   ,
של   לתקופה  משרה  ונושאי  סיומה  12דירקטורים  ממועד  נוספים  ה  חודשים  הפוליסה  )של  ליום  קודמת    31עד 

למקרה   מיליון דולר ארה"ב  5גבולות אחריות של עד    -קרי    ,קודמת( ובתנאים דומים לפוליסה ה2022באוגוסט  
אלפי דולר ארה"ב   25אלפי דולר ארה"ב לתביעות ני"ע,    50גובה ההשתתפות העצמית עומדת על סך של   ,ולתקופה

למעט הפרמיה השנתית אשר עומדת על סך  לר ארה"ב לכל שאר התביעות,  אלפי דו  5-לתביעות בארה"ב וקנדה ו
   .פי הפוליסה הקודמת(-אלפי דולר ארה"ב על  8)חלף  אלפי דולר ארה"ב 9-של כ
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 גילי כהן  
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 הצהרת מנהלים

 בחברה הצהרת מנהל כללי 

 

 , מצהיר כי:ערן גרוניךאני, 

 "(.הדוחות )" 2021"( לשנת  החברהבע"מ )" פליינג ספארקבחנתי את הדוח התקופתי של  .1

לפי ידעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה   .2

יהיו   לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית 

 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

חות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי ידעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדו .3

של   המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  לתאריכים    החברההמהותיות, 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

של    והדוחות הכספיים  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .4

ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  התאגיד, כל תרמית, בין מהותית  

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה  

 . עליהם

 פי כל דין. - אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
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 הצהרת מנהלים

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 מצהיר כי:  ,מיכאל גטהאני, 

"(  החברהבע"מ )"  פליינג ספארקהדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  בחנתי את   .1

 "(.הדוחות )" 2021לשנת 

אינם כוללים כל מצג לא נכון של    הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות  לפי ידעתי, הדוחות .2

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור  

 הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. 

חר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  לפי ידעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי א  .3

לתאריכים   התאגיד  של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות, 

 ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

של    והדוחות הכספיים  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת  .4

, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו  התאגיד, כל תרמית

במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה  

 . עליהם

 פי כל דין. - אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על
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 מיכאל גטה 

 סמנכ"ל הכספים
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