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 אימפקס אי או בע"מ

"(החברה)"  
 

 2021דוח תקופתי לשנת 
 

 החברהתיאור עסקי  -פרק א' 

 החברהדוח הדירקטוריון על מצב ענייני  -פרק ב' 

 2021בדצמבר  31דוחות כספיים ליום  -פרק ג' 

 החברהפרטים נוספים על  -פרק ד' 

 הצהרות הנהלה בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית -פרק ה'

 

ג לתקנות 5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כמשמעות מונח זה בתקנה 
תקנות"(, ודירקטוריון החברה החליט לאמץ ה)" 1970 -התש"לניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( 

תקנות, ככל שהן )או שתהיינה( רלבנטיות לחברה, באת כל ההקלות שאושרו לתאגידים קטנים כמפורט 
 ובכלל זה: 

  ;ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית 
  לעניין המבחן המאזני והתוצאתי ו 20% -שווי להעלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות- 

 לעניין מבחן ההון העצמי המינימלי;  10%
 40%-העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל ; 
 )דיווח על בסיס מתכונת דיווח של תאגיד קטן פטור )מתכונת דיווח חצי שנתית. 
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 פרק א' 
 תיאור עסקי החברה

 

פרק זה כולל או עשוי לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות תחזיות, הערכות, אומדנים, ציפיות או מידע אחר, 

בלבד, או בכלל.  החברההמתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת 

מידע צופה פני עתיד הוא מידע בלתי וודאי לגבי העתיד, המבוסס על מידע הקיים בקבוצה בתאריך הדוח, וכולל 

נכון למועד הדוח. התוצאות בפועל עלולות להיות שונות באופן מהותי מן  החברההערכות, אומדנים או כוונות של 

-משתמעות ממידע זה, והתממשותן מושפעת, בין היתר, מאי או החברההתוצאות המוערכות או צפויות על ידי 

. במקרים מסוימים, ניתן לזהות קטעים המכילים מידע צופה החברהודאויות וגורמים אחרים שאינם בשליטת 

צופה"  החברהסבורה", " החברה", "החברה", "בכוונת החברהפני עתיד על ידי הופעת מילים, כגון: "להערכת 

 מידע זה יופיע גם בניסוחים אחרים. וכד', אך יתכן כי 

( והתפתחות עסקיה כפי שחלו "החברהבע"מ )להלן: " אימפקס אי אובפרק זה מובא להלן תיאור עסקי 

מבנה וצורה(,  -בהתאם לתוספת הראשונה בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  2021בשנת 

 .1969-תשכ"ט

בדצמבר  31אם נאמר במפורשות אחרת, הנתונים הכספיים המופיעים בדוח תקופתי זה נכונים ליום  למעט

 (."מועד הדוח") 2021

. 1971-א' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל8הדוח נערך בהתאם להוראת תקנה 

מקרים מסוימים בדוח מובאים נתונים המופיעים בדוח הינם נכונים למועד הדוח התקופתי. עם זאת, ב

ידי -פרטים הסוקרים אירועים בחיי התאגיד אשר התרחשו לאחר מועד הדוח וסמוך למועד אישורו על

(. במקרים שכאלו יצוין הדבר במפורש באמירה, כי אלו נמסרים "מועד פרסום הדוח"דירקטוריון החברה )

 נכון למועד פרסום הדוח.

 מונחים .1

 :הבאים המשמעות המופיעה לצדםתהיה למונחים בפרק זה 

 .הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ  -" הבורסה"

 .בע"מ אימפקס אי או  -" החברה"

 באוגוסט 30של החברה אשר פורסם ביום  תשקיף להשלמה –" התשקיף" " התשקיף"

וההודעה המשלימה שפורסמה ( 2021-01-073894)מס' אסמכתא:  2021

אשר מכוחו נרשמו מניותיה של החברה  2021 בספטמבר 2מכוחו ביום 

 .לראשונה למסחר בישראל

 .דולר ארה"ב -" דולר"

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט -" חוק החברות"

, 1984-חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד  -" חוק המו"פ"

 כפי שיהיה בתוקף מעת לעת.
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 .1968-ניירות ערך, התשכ"חחוק   -" חוק ניירות ערך"

 .הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגיה )בשמה הקודם: המדען הראשי(  -" רשות החדשנות"

“Big Data” – מצטבר במאגרי השל מידע  מאסיביותיהול של כמויות טכנולוגיות נ

סיון למצוא בו דפוסים ותבניות שיכולות לסייע ינתונים ענקיים, תוך נ

 .בהפקת תועלת

מוצרי צריכה "

 -" ארוזים
Consumer Packaged Goods - CPG –  הארוזים תעשיית מוצרי הצריכה

המאופיינת בפריטים שגרתיים המשמשים צרכנים על בסיס יומיומי, 

שמצריכים חידוש או החלפה באופן תדיר, כגון, מזון, משקאות, בגדים, 

 ומוצרי בית.  קוסמטיקהטבק, 

"B2B "-   מודלBusiness to Business –  מכירה על ידי חברה עסקית לחברה עסקית

 אחרת. 

"B2C "-   מודלBusiness to Consumer –  .מכירה על ידי חברה עסקית לצרכן 

“D2C”  -   מודלDirect to Customer – מכירה ישירה ללקוח ללא ערוצי הפצה.  

"SaaS "-  
 שרתי על ממוקמת התוכנה .שירות בתור למשתמש המסופקת תוכנה

 .הענן
 

“Reorder” 
הזמנה חוזרת של מוצר שנרכש, יכולה להתבצע באופן אוטומטי או ע"י 

 .לאחר אישור הלקוח

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה –א'  חלק

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

 כללי .2.1

ווטר  תחת השם 2015 ביוני 14 ביוםבמניות  מוגבלתפרטית  כחברההתאגדה ונרשמה בישראל  החברה .2.1.1

  .הנוכחי שםל שמה את החברה שינתה 2021 במרץ  1ביום. אי או בע"מ

פרסמה החברה תשקיף על פיו נמכרו והונפקו לציבור מניות רגילות של החברה,  2021 אוגוסטבחודש  .2.1.2

אשר נרשמו למסחר בבורסה והחברה הפכה להיות חברה ציבורית כמשמעותה מונח ללא ערך נקוב 

 זה בחוק החברות. 

 תחום הפעילות .2.2
החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת פלטפורמה טכנולוגית שמטרתה איסוף מידע  הדוחנכון למועד  .2.2.1

 CPG/ FMCG – consumer) אמיתי על שימוש של לקוחות קצה בעיקר במוצרי צריכה ארוזים

packaged goods or fast moving consumer goods).  הפלטפורמה הטכנולוגית כוללת אריזות

 Internet of –)האינטרנט של האריזות  oPI-חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת תחום ה
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Packaging)1 מותג ) יצרני מוצרי הצריכהמותגי ו. הפלטפורמה גם מאפשרת קשר בלתי אמצעי בין"

 ממותגלבין לקוחות הקצה שלו, בין אם המוצר נרכש ישירות   (ו "מותג מוצרי צריכה"א המוצרים"

, ובחלק מקטגוריות מוצרי הצריכה, הפלטפורמה אף מאפשרת ובין אם בערוצים אחרים המוצרים

על כך שהמוצר עומד להסתיים, ומאפשר הזמנה  המוצרים למותגזיהוי ומתן התראה למשתמש ו

  .או אריזת מילוי שלו מוצר חדשהפלטפורמה ישירות מן 

 ייחודית, שכוללת:שהינה למיטב ידיעתה, פלטפורמה פיתחה  החברה

 מערכות חישה המותקנות על מוצר הצריכה אשר מנטרות באופן שוטף את השימוש שנעשה במוצר .א

 . מאוחסן הוא בהם התנאים את או

, הקולט את הנתונים שנאספים )אפליקציה( הקצה המיועד לטלפון החכם של צרכן ,יישומון ייעודי .ב

 ב"ענן". , ומשדר אותם לשרתי החברה WIFIת החישה באמצעות בלוטות' או ועל ידי מערכ

 :SaaSבמודל  שירותי תוכנה .ג

a. באמצעות שנאספו במערכת החישה ושודרו לשרתי החברה  נתוניםהניתוח ללהצגה ו

 כןו , המבוססים על המידע שנאגר בשרתי החברהBig Dataטכנולוגיית 

b.   כגון: תזכורות לנטילת  ,הקצה בהתאם לצרכיהם צרכניליצירת תקשורת ישירה עם

הצעה מותאמת אישית (, Reorderתוסף המזון, הזמנה אוטומטית של מוצר שנגמר )

  .בשל מוצרים משלימים וכיו" הקצה לרכישה לצרכני

 מותגשל ההזמנות התחברות למערכת כגון , ספקי מוצרי הצריכהשירותי קישוריות למערכות של  .ד

, התאמת תוכן אישית ואף מתן תמיכה (Reorder)לצורך הזמנה חוזרת של המוצר המוצרים 

  .הקצה לצרכן

 . שלהם לצרכני הקצה הןו ,המוצרים מותגיללקוחות החברה, הן מסייעת  הפלטפורמה של החברה

, שלא היה זמין למיטב ידיעת החברה ,מידע ייחודיהמוצרים למותג הפלטפורמה של החברה מעניקה 

עד כה לחברות מוצרי הצריכה בעולם, קטנות וגדולות כאחד, אודות אופן השימוש של צרכני הקצה 

אשר  המוצריםמותג המידע שנאסף הינו בעל חשיבות מסחרית רבה עבור להערכת החברה, במוצר. 

ם חדשים, וכפועל יוצא להגדיל יאפשר לו להתאים את מוצריו להעדפות צרכני הקצה, לפתח מוצרי

את המכירות ואת היתרון התחרותי שלו בשוק. הפלטפורמה של החברה אוספת נתונים בדבר הרגלי 

השימוש במוצרים על ידי צרכני הקצה "בזמן אמת", באופן המאפשר לחברה לעבד ולנתח את 

שמירה על הפרטיות , והכל בהתאם לכללי ההמוצריםמותגי הנתונים, ולשתף במידע את לקוחותיה, 

 המחייבים. 

מוצרי הצריכה ללמוד מותג לראשונה יכול למיטב ידיעת החברה, באמצעות פלטפורמת החברה, 

האישיים, כיצד הוא נוהג להשתמש במוצר הצריכה, תדירות  ולהכיר מיהו הצרכן הסופי, מהם מאפיניו

 השימוש והמועד שהמוצר עתיד להסתיים, כדי שניתן יהיה להציע לו מוצר חדש. 

במסגרת הסכמי שירות המניבים לחברה הכנסה  SaaSשירותים אלו ניתנים על ידי החברה במודל של 

 שוטפת מעבר להכנסה ממכירת המוצרים.

 :החברה מושתת עלהמודל העסקי של  .2.2.2

                                                      
 
כי התחום העיקרי בו עוסקת  התחייבה בתשקףהחברה החברה קיבלה את אישור הרשות לחדשנות ונרשמה על פי חלופת מו"פ.  1

או ייצור  , כמפורט בתשקיף החברה,החברה ומתכוונת להמשיך ולעסוק בו, בתקופה שלאחר הרישום למסחר, הינו מחקר ופיתוח
  .ידה-ושיווק של פירות המחקר והפיתוח שבוצע על
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 תשלום חד פעמי מלקוחות החברה עבור רכישת האריזה החכמה ולאחר מכן  .2.2.2.1

( המנתחים את המידע הנאסף SaaSקבלת הכנסות חוזרות עבור שירותי התוכנה )  .2.2.2.2

 באמצעות מוצרי החברה. 

משירותי פיתוח והתאמת מוצר וכן שירותי ייעוץ, בעוד עיקר הכנסות החברה הינן הדוח נכון למועד 

החברה מיחידה של אריזות חכמות )פקק חכם או בקבוק חכם(, שירותי יישומון ושירותי  הכנסות

להגדיל את החלק הנובע . האסטרטגיה של החברה הינה עדיין נמוכותהינן ( Saasנלווים )תכנה 

אסטרטגיה זו תתממש, ככל שמכירות מוצרי בתמהיל ההכנסות.  ללקוחותיהכנה ומשירותי הת

החברה יגדלו ויגדל גם השימוש בהם, כך שהמידע שיאסף באמצעותם יהיה בעל ערך רב יותר לחברה 

 . וללקוחותיה

מוצרי הצריכה לתקשר עם צרכן הקצה ישירות לטלפון החכם  מותגכמו כן, הפלטפורמה מאפשרת ל .2.2.3

שמותקן אצלו, בין אם צרכן הקצה  המוצרים מותגשל  שלו, באופן בלתי אמצעי, באמצעות היישומון

מוצרי הצריכה ובין אם ממקור אחר. כך למשל, הפלטפורמה מאפשרת ממותג רכש את המוצר ישירות 

מוצרי הצריכה לתזכר את צרכן הקצה ליטול את המוצר, להזמין את המוצר אוטומטית מחדש למותג 

 לימים מותאמים אישית וכיו"ב.  כשהוא מסתיים, להתאים לצרכן הקצה מוצרים מש

 חוויההיא שימוש במוצר בצרכן הקצה  שחוויתכך  ,הצריכה מוצראריזת  את מוצרי החברה משפרים .2.2.4

פיתחה החברה בקבוק מים אישי  ,כך למשל; ולהעדפותיו לצרכיו המותאמת, ואינטראקטיבית אישית

,  (Water.ioת מיתוג )תחהמורכב ממערכות אלקטרוניות ומערכות חישה בפקק הבקבוק  חכם

לבנות פרופיל אישי יומי, לבחון את כמות המים ששתתה, נותן לה התראה הקצה המאפשר לצרכנית 

ה מספיק, והכל בהתאם תיישומון בטלפון החכם( אם לא שתהובאמצעות ,בתאורה רטט )בצליל, 

 למאפיינים הספציפיים שהוגדרו על ידי המשתמשת מראש ביישומון.  

קיימא. בהתאם למגמות בני נדבך נוסף המהווה חלק חשוב באסטרטגיה של החברה זה פיתוח מוצרים  .2.2.5

קיימא. מכיוון שמדובר בני השוק ודרישות צרכני הקצה, החברה מתכננת את מוצריה כך שיהיו 

, וכך במארז המאפשר שימוש רב פעמי, נטעןבמוצרי אלקטרוניקה, השאיפה היא שהמוצרים יהיו 

לדוגמא, בקבוק המים החכם הוא בקבוק רב  תן להמשיך ולהשתמש במוצרים לאורך זמן. יהיה ני

ואף  פעמי נטען כך שניתן להשתמש בו לאורך זמן ועל ידי כך לצמצם שימוש בבקבוקי מים חד פעמיים

 . להפסיקו לחלוטין

 : מוצרי אריזות חכמות נוספיםחברה פיתחה ה (Water.ioלבקבוק מים רב פעמי )בנוסף  .2.2.6

 ,המורכב ממערכות אלקטרוניות ומערכות חישה בפקק הבקבוק , רב פעמי, מחובר ונטעןחכם בקבוק 

לבנות פרופיל לצרכני הקצה  רהמאפש, (Vitamins.ioתחת מיתוג ) ויטמיניםותוספי תזונה ל המיועד

תיד אף עבו, לקבל תזכורות אישיות, םהנצרך על יד תוסף התזונהויטמין ו/או לאישי בהתאם ל

וכן לקבל אספקה מחודשת , ון בן משפחה או מטפלגכ התראה לאדם שלישי שקיבל אישור לכךלתת

שלה, האוטומטיות מוצר זה אף חובר על ידי חברת אמזון לפלטפורמת ההזמנות  (.Reorderשל המוצר )

אפשר לצרכן הקצה להזמין את המוצר הבא באופן אוטומטי מחשבון ת Vitamins.ioפלטפורמתכך ש

 .2הקצה באמזוןצרכן 

                                                      
 
שהינו ספק בינלאומי של מוצרי צריכה ארוזים. לקוח זה של החברה התקשר עם חברת אמזון  B2Bהחברה התקשרה עם לקוח   2

אותו ייצרה החברה עבור הלקוח. נכון למועד הדוח, לחברה אין הסכם  Vitamins.io-בהסכם שיתוף פעולה טכנולוגי בנוגע למוצר ה
 שיתוף פעולה עם אמזון. 
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 גם לתעשיית התרופות.  אריזות חכמות יח מוצרותשיתופי פעולה לפיכמו כן, החברה בוחנת 

, Bayer,  פפסיקו לרבות: ,בתחומי פעילותה שונים בינלאומיים תאגידים עם התקשרויות לחברה .2.2.7

Danone ,Reckitt Benckiser ,Cannabotech ,Font Vella, ושרותי הנתונים  של מוצריה למכירה ,ועוד

 שפיתחה הטכנולוגיה על המבוססיםוחדשניים  ייחודיים מוצרים בפיתוח פעולה לשיתוף וכן, שלה

  .החברה

לפרק א' לדוח זה(, בכוונת החברה לפעול לשיווק  29בהתאם לאסטרטגיה של החברה )כמפורט בסעיף  .2.2.8

לפרק א' לדוח זה( באופן עצמאי ישירות ללקוחות  8.1)לפרטים ר' סעיף  Water.ioולמכירת המוצר 

תחילה בישראל ובהמשך תבחן הרחבה של פעילות זו גם למדינות נוספות.  B2Cבמתווה של  הקצה

 2022בישראל צפויה להתחיל במהלך שנת  השקה מסחרית

סטודיו  FuseProjectלצורך הרחבת סל מוצרי החברה בתחום המשקאות, החברה התקשרה עם   .2.2.9

 מוצרעיצוב ומיתוג מהמובילים בעולם בתחום מוצרי צריכה. ההסכם הוא לעיצוב ומיתוג של 

Water.io לפרק א' לדוח זה(.  18.6לתחום המשקאות )לפרטים אודות מחקר ופיתוח ר' סעיף  חדשני

 . 2023להערכת החברה, תהליך הפיתוח של המוצר צפוי להסתיים בשנת 

 קבוצההשל תרשים אחזקות  .2.3

 .אחר תאגידב מחזיקה אינה החברה, הדוח למועד

  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

, בוצעו מספר סבבים של השקעות בהון החברה, על 2020 נובמברממועד הקמת החברה ועד לחודש 

, בסך כולל פרסום הדוחידי משקיעים שונים, לרבות משקיעים שהנם בעלי עניין בחברה נכון למועד 

 ולמעט הנפקת מניות החברה לציבור על פי התשקיף כמפורט להלן., דולר אלפי 6,600 -כשל 

כמו כן ערב ש"ח, מליון  20.5מניות רגילות, בתמורה לסך של  החברה, הנפיקה 2021בחודש ספטמבר 

 ש"ח.מיליון  14פרסום התשקיף הושקע סך נוסף של 

אשר  .לתשקיף 3.2.1ר' סעיף  הדוחועד למועד פרסום  1.4.2017להשקעות שבוצעו בהון החברה מיום 

 האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה.

 חלוקת דיבידנדים .4

 , החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה.הדוחועד סמוך למועד פרסום  1.1.2020החל מיום  .4.1

  .בעודפים גירעון לחברה, 2021, בדצמבר 31 ליום נכון .4.2

  .הדין מכוחלמעט ידי החברה,  על קיימת כל מגבלה על חלוקת דיבידנדיםלא  הדוח למועד .4.3

 . דיבידנדיםמדיניות חלוקת , לא אימץ דירקטוריון החברה הדוחנכון למועד  .4.4
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 מידע אחר – שני חלק

 מידע כספי לגבי תחום פעילות החברה .5

כאמור לעיל, תחום פעילות החברה הינו פיתוח, ייצור ושיווק אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים 

 ארוזים צריכה למוצרי(, בעיקר Internet of Packaging-)אינטרנט של אריזות  IoP -במסגרת תחום ה

(CPG). 

  של החברה: (דולר)באלפי  בדבר הכנסות ותוצאות פעילותה להלן נתונים כספיים

לשנה שהסתיימה ביום  
31.12.2021 

 )באלפי דולר(

לשנה שהסתיימה ביום 
31.12.2020 

 )באלפי דולר(

 493 1,887 הכנסות 

 100% 100% שיעור הכנסות תחום הפעילות

 עלות ההכנסות
1,311 364 

 גולמירווח 
576 129 

 993 1,692 הוצאות מחקר ופיתוח 

 909 978 הוצאות שיווק ומכירה

 233 915 הנהלה וכלליותהוצאות 

מפעולות רגילות המיוחס  הפסד
 לזכויות שאינן מקנות שליטה 

3,009 2,006 

סך הנכסים המיוחסים לתחום 
 הפעילות

9,646 1,358 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 הפעילות

904 1,337 

 זה.  לדוחהסברי הדירקטוריון בדוח הדירקטוריון המצורף  ׳להסברים בדבר התפתחויות שחלו בנתונים הכספיים שלעיל, ר

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6

כלכלית -בסביבה העסקיתמושפע מהתפתחויות ושינויים  Internet of Packaging (IoP) -תחום ה

בתחום מוצרי הצריכה הארוזים. תעשיית מוצרי הצריכה הארוזים הינה ומתמורות שחלות ולשינויים 

אחת מהתעשיות הבוגרות והגדולות בעולם. זוהי אחת התעשיות התחרותיות ביותר, בשל ריוויון 

היא כוללת קטגוריות בהחלפת מוצרי צריכה ארוזים על ידי הצרכנים. חסמים נמוכים השוק ולנוכח 

 יקוי לבית, מוצרי טיפוח ובריאות וכן מוצרי פארמה.כגון מזון, משקאות, חומרי נ

טריליון דולר וההערכה היא כי עד לשנת  1.9-מוערכת בכ תעשיית מוצרי הצריכה הארוזים הגלובלית

 מוצרים שנה בכל מוכרת הארוזים הצריכה מוצרי. תעשיית 3טריליון דולר 2.1-תעשיה זו תגדל לכ 2026

 6-זה, ההערכה היא כי תעשיית האריזות החכמות מהווה כ מתוךטריליון דולר.  5-10 של בסך

                                                      
 

3 https://www.marketwatch.com/press-release/global-consumer-packaged-goods-cpg-market-size-share-value-

and-competitive-landscape-2024-2021-03-18 
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 Compound) 6%-של כ השנים הקרובות הינו בחמש הצפוי השנתי הצמיחה קצב עםמיליארד דולר, 

Annual Growth Rate).4  

 4%של שנתי צפוי דולר, עם קצב צמיחה  מיליארד 64-תעשיית בקבוקי המים הרב פעמיים מוערכת בכ

דולר, עם  מיליארד 170-. תעשיית תוספי התזונה והוויטמינים מוערכת בכ20285-ל 2021בין השנים 

 . %8.36של  2027שנתי צפוי עד לשנת קצב צמיחה 

תעשיית מוצרי הצריכה הארוזים הינה דינאמית ועונה על צרכים, דרישות ומגוון טעמים משתנים של 

קהל הצרכנים בעולם. הסביבה העסקית מושפעת משינויים טכנולוגיים, סוציו אקונומיים 

ורגולטוריים, המשפיעים, בין היתר, על כלל השחקנים בתעשיית מוצרי הצריכה הבסיסיים, לרבות 

 יצרנים, קמעונאים ושחקנים פוטנציאליים חדשים.  צרכנים,

במסגרת המגמות והשינויים כאמור, ניתן למנות את המגמות, האירועים וההתפתחויות העיקריות 

להלן, אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על 

 התוצאות העסקיות של החברה:

  7מגמות צרכניותשינויים ו .6.1

  שינויים בהעדפות צרכנים .6.1.1

עלייה האחרונות ניתן לזהות מגמות צרכניות של צריכת מוצרים בריאים וטבעיים יותר ו בשנים

תעשיית מוצרי הבריאות הוערכה  2017כך, בשנת  .במודעות הציבורית לשמירה על אורח חיים בריא

( CAGRהצמיחה השנתי הממוצע )בשיעור חל גידול מתמיד  2017עד  2015טריליון דולר. בשנים  4.2-ב

מיליארד דולר מתוך הסך  702הסגמנטים של התזונה, תוספי המזון והדיאטה היוו  .6.4%-של כ

מיליארד דולר, כאשר ההערכה  39.3-ב 2019כאמור. תעשיית תוספי התזונה בארה"ב הוערכה בשנת 

 מיליארד דולר.  56.7-הצפי הוא שהיקפה יגיע לכ 2024היא שתהיה צמיחה מתמדת בתעשייה זו ובשנת 

, בעלי איכות (Personalization) ביקוש למוצרים מותאמים אישית ללקוחב העליית קיימלצד זאת, 

 גבוהה וערך מוסף לצרכן וכן לשקיפות ושיתוף מידע, לרבות באשר לתהליכי ייצור ובטיחות המוצר. 

  (sustainability) הקיימות השפעת שיקולי התחזקות .6.1.2

וים לתעשיית מוצרי הצריכה הארוזים )כגון, ניכרת עליה במודעות הצרכנים לנזקים הסביבתיים הנלו

חומרי הגלם של האריזות וקצב התפרקותם, פליטת גזי חממה בכמות גדולה והזיהום בתהליכי 

רב ( וישנה עליה בביקוש למוצרים בעלי אריזות sustainabilityהייצור(. מתחזקת חשיבות הקיימות )

 ידידותיות יותר לסביבה. פעמיות ו

                                                      
 

4 Capturing Brand Value from the Smart Packaging Revolution, by Mike Armstrong, Francesco Fazio, Daniel 

Herrmann and Carli Hetland. 
5 https://www.globenewswire.com/news-release/2021/03/11/2191271/0/en/Reusable-Water-Bottle-Market-Size-

Share-Trends-Analysis-Report-By-Material-Type-By-Distribution-Channel-By-Region-And-Segment-Forecasts-

2021-2028.html 
6https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/29/2069678/0/en/Global-Dietary-Supplements-

Industry.html 
  .Global Food & Beverages Digital Transformation Benefit Report 2019 כל הנתונים בסעיף זה לקוחים מתוך: 7
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צמצום השימוש בפלסטיק למוצרי צריכה, לשנה התפתחות של מגמות רגולטוריות כמו כן, בעולם י

 .8גיבוש אמנה של האו"ם למניעת זיהום פלסטיקביניהם 

מיליארד דולר )וזאת בהשוואה  427.7-ל 2027הקיימא הגלובלי צפוי לגדול עד שנת בנות שוק האריזות 

נושא הפך לבעל חשיבות רבה במסגרת ה. 9מיליארד דולר( 246.1-שעמד על כ 2018להיקפו בשנת 

מהצרכנים מוכנים לשלם יותר  %74-שיקולי צרכנים לרכישת מוצרי צריכה. כך למשל, נמצא כי כ

 .10עבור מוצר עם אריזה בת קיימא

לנוכח זאת, היצרנים נדרשים לאסוף כמות גדולה מאוד של מידע ולבצע התאמות בפעילותם, הן בסל 

 ור, המכירה, השירות והשיח עם הצרכן. המוצרים והן בתהליכי הייצ

תעשיית  D2Cבמודל של צמיחה של ערוצי מכירה ושיווק מקוונים שינויים בשרשרת הערך ו .6.1.3

 –הקמעונאות בארץ ובעולם עוברת שינויים המשפיעים גם הם על תעשיית מוצרי הצריכה הארוזים 

הישירים/דיגיטליים והמסחר המקוון, והשיווק ובפרט הצמיחה המואצת של ערוצי המכירה 

 המעניקים חווית קניה מהירה ונוחה. 

. 11לרכוש ישירות מהיצרן )על פני רכישה מקמעונאים(צרכנים מעדיפים מה %55מחקרים הראו כי 

קמעונאים מקוונים שמציעים מודל צריכה מיידי של "לחץ ואסוף", שבו כמו כן, צרכנים מעדיפים 

 וך לאחר הרכישה, למקום ובמועד שנוח לצרכן. משלוח המוצר מתבצע בסמ

-, כ2020בשנת מיליארד אנשים רכשו מוצרים או שירותים ברשת.  1.92 2019הערכה הינה כי בשנת 

צפויות מכירות המסחר האלקטרוני  2021בשנת מאוכלוסיית העולם ביצעה רכישות אונליין.  22%

טריליון  2.3-שעמדו על כ 2017ים מהמכירות בשנת טריליון דולר, כמעט פי שני 4.5-בעולם לעמוד על כ

להערכת החברה, קמעונאים נוספים יכנסו לערוץ המכירות המקוונות אשר ימשיך בצמיחה .12דולר

 מואצת גם בעתיד. 

מכירה ושיווק ישירות  - D2Cהחלו ליישם אסטרטגיה של  B2Cבהתאם, מותגים רבים שהינם חברות 

לצרכן הקצה באמצעות אתר היצרן )מסחר מקוון(. בכך, מקצרים היצרנים את שרשרת הערך 

סחורות היצרן עברו מהיצרן, לסיטונאי, למפיץ ולקמעונאי לפני שנמכרו לצרכן  המסורתית, שבה

 הקצה. 

ותו ומוצריו, החל לקבל שליטה מלאה יותר על פעילמוצרי הצריכה  מותגלמאפשר  D2Cמודל של 

צרכן שליטה מלאה על חוויית  המוצרים מותגלמאריזתם וכלה בשיווקם. כתוצאה, מודל זה מעניק 

וכן בשל הקשר הישיר שנוצר עם הצרכן, הוא  שלומוניטין ה, על טיפוח ושמירה של וממוצריהקצה 

 2021י בשנת ההערכה היא כבאמת להכיר את הצרכנים שלו והעדפותיהם. המוצרים  למותגמאפשר 

 . 13ספקי מוצרי הצריכהעל ידי  D2C-ביישום מודל ה %19.2-תחול צמיחה של כ

 

                                                      
 

8 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_1466 

9 https://industrywired.com/how-the-cpg-industry-can-achieve-sustainability/ 
10 https://triviumpackaging.com/sustainability/2020BuyingGreenReport.pdf 
11https://www.sana-commerce.com/e-commerce-terms/what-is-d2c-e-

commerce/#:~:text=Direct%2Dto%2Dconsumer%20e%2D,who%20will%20consume%20their%20produce 
12 https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=673&ArticleID=828 
13 https://medium.com/@goodrebels/the-rise-of-direct-to-consumer-7fb82066d40d. 

https://industrywired.com/how-the-cpg-industry-can-achieve-sustainability/
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 IoT (Internet of Things)-התפתחויות בתחום ה .6.2

בהם מוטמעים חיישנים, תוכנה ורכיבי  מוצריםה"אינטרנט של הדברים" מאפשר ל – IoT -ה

או מערכות לתקשר ולהעביר מידע בינם לבין עצמם ו/או בינם לבין אנשים טכנולוגיה נוספים 

 באמצעות רשת האינטרנט.   

חיישנים התפתח מאד בשנים האחרונות כתוצאה משילוב בין מספר טכנולוגיות ביניהן  IoT-תחום ה

ב של הגדלת אמינות וקיבולת של רשתות תקשורת, יכולת קליטה, עיבוד וניתוח של מספר רחדישים, 

משמעותית בעלות ייצור רכיבים אלקטרונים, ( להפקת מידע בעל ערך, הוזלה Big Dataנתונים )

התפתחויות בתחום החומרה והמחשוב והתפתחות טכנולוגיית ענן. כיום נראה כי מגמות אלו 

( ופיתוחים G5IoT -NB M &-4G CAT) 5 -ו 4 ממשיכות להתפתח עם המעבר לרשתות תקשורת דור

בתחומים המפורטים לעיל. אחד האתגרים המשמעותיים בתחום זה הינו אבטחת המידע נוספים 

    הנדרשת על מנת להגן על המידע ועל שימוש לרעה ברשת.  

  שינויים בחסמי כניסה לתעשיית מוצרי הצריכה הארוזים .6.3

  כניסת מתחרים חדשים .6.3.1

בקטגוריות תוספי המזון בחלק מהקטגוריות בתעשיית מוצרי הצריכה הארוזים )למשל, 

, לרבות והוויטמינים(, ישנה ירידה של חסמי כניסה שהקשו בעבר על שחקנים חדשים להיכנס לשוק

עולה עקב ריבוי  כתוצאה מכך, התחרותיות בתחום. התפתחות הסחר המקוון, וירידה בעלויות הייצור

לבין מוצרי החברות המותגים בכל מוצר והיצרנים מחפשים דרכים חדשות לבדל בין מוצריהם 

 .המתחרות

לשחקנים קטנים  יםהפלטפורמה של אמזון מאפשרבראשם והרבים הסחר המקוון אתרי בנוסף, 

שמותאמים לקהל יעד מסוים, להתחרות ויחודיים ספציפיים בנישות ומוצרים להתמקד חדשים 

 ביצרנים הגדולים של מוצרי הצריכה הארוזים. 

הקצה, לצרכני קוון ויכולות שיווק ומכירה מקוונת ישירות כמו כן, הודות להתחזקות הסחר המ

מוצרי הצריכה הארוזים הקטנים את כל שרשרת הערך המסורתית ובכך מתחרים ספקי עוקפים 

 הגדולים של מוצרי הצריכה הארוזים.  בספקי מוצרי הצריכה בצורה יעילה יותר 

בהשקעה נמוכה לעומת העבר עבור המוכרים, מאפשרות פלטפורמות אלה הקמה של חנות וירטואלית 

מותגים בכל גודל ובכל חנות פיזית. עבור ולנהל נדרשות על מנת לפתוח ההעלויות  ובוודאי לעומת

ם ערוץ הפצה אפקטיבי ורחב נוסף. המוכרי ות האונליין לסחר מקווןפלטפורמ ת היוםמהוו טריטוריה 

נמוכות הישיר לצרכן העלויות השיווק מ ,יכולים להנות מהטראפיק האדיר שיש בפלטפורמות אלה

לעלויות בעולם הפיזי, ומכלים רבים המאפשרים רכישת לקוחות חדשים, מדידת אפקטיביות  יחסית

  Back office-המוכרים משירותים שונים המסופקים ע"י הכך, נהנים . ועוד הםהפרסום והשיווק אלי

 הללו. הפלטפורמה של חלק מן חברות 

וקים המקוונים ובמקביל, מספקות פלטפורמות אלה גם יתרונות ניכרים עבור הצרכנים: מכיוון שהש

, בדרך כלל המבחר רחב יותר מוצרי הצריכה כוללים מוצרים או שירותים ממגוון רחב של ספקי

ספק בודד. הצרכנים יכולים להשוות והזמינות גבוהה יותר מאשר בחנויות קמעונאיות מקוונות של 



 12 
 

 

 

בקלות מחירים בין מוכרים שונים, לבצע עסקאות בטוחות, וליהנות משקיפות בנוגע למוצרים ובנוגע 

 .14למדיניות האתר

  וקמעונאים מקוונים אחריםאמזון  .6.3.2

לאמזון יש מבחר גדול, ביותר בארה"ב של מוצרי צריכה.  ותהגדול המשווקות אחתכיום אמזון הינה 

יעיל ומהיר. עם התחזקות הסחר המקוון, קמעונאים מקוונים, כמו ומשלוח  מחירים אטרקטיביים

משתמשים במידע שהם אוספים מהצרכנים שרכשו עושים ניטור מידע רחב באתר שלהם ואמזון, 

דומים ואף זהים, במחירים נמוכים יותר  פרטיים מתחרים יםאצלם מותגים אחרים, כדי לייצר מותג

אמזון אינה משתפת את המידע שנאסף על ידה עם בעלי המותגים . רי הצריכה הממותגיםמאשר מוצ

 שמפרסמים אצלה את מוצריהם.

מעניקה יתרון הגישה למידע בנוגע להרגלי הרכישה, תדירות הגלישה והרכישה והעדפותיהם, הניטור ו

לסגמנטים חדשים קבל החלטה מושכלת יותר בנוגע לכניסה לקמעונאים המקוונים לעצום שמאפשר 

, בנוגע לתמחור המוצרים מותגים פרטיים מתחרים המתמקדים בפלחי שוק רווחיים יותר ופיתוח

ואילו תכונות נדרשות למותג הפרטי כדי לתת מענה לפער הקיים בשוק בין המותג המתחרה לבין 

מזון לייצר כאשר עולה בניטור מוצר רווחי במיוחד, מתחילה אכך למשל, . המותג אותו היא מייצרת

מוצרים דומים בעצמה, נותנת למוצרים מטעמה עדיפות ומשתלטת למעשה על נתח הרווחים של 

מהמקרים  75%-מצא שב ופבליקהפר המוצר הקודם בחנות המקוונת של אמזון. תחקיר של ארגון

אמזון ממקמת בראש רשימת תוצאות החיפוש שלה מוצרים שלה עצמה, או מוצרים של חברות 

שמשלמות לה עבור השירותים הלוגיסטיים שלה, כמו אחסון ומשלוח, וזאת גם כאשר ישנן אפשרויות 

תופעה זו תורמת להגברת . וגם מעניקה להם סמליל "הבחירה של אמזון" זולות שמדורגות גבוה יותר

  15.גם מול המוצרים מתוצרת אמזון עצמה התחרות בקרב חברות מוצרי הצריכה הארוזים

ניתוח של הרגלי החיפוש של צרכנים ולאתר ניטור ו, קמעונאים מקוונים יכולים לבצע בדומה לאמזון

מותגים פרטיים ים יכולים לפתח נשיש להם דרישה. כך, קמעונאים מקוובשוק מוצרים חסרים 

להערכת החברה, מוצרי החברה  שנותנים מענה למוצרים שחסרים בשוק ושיש להם דרישה רבה.

מנגישים עבור לקחותיה מידע משלים וקריטי, שאינו קיים כיום בעולם מוצרי הצריכה, ואשר אינו 

 השימוש על דיייחו מידעזה, החברה כורה  בכללנגיש כיום, אפילו לקמעונאים מקוונים, כגון אמזון. 

כך למשל, . ועד לנקודה שבה המוצר עומד להתסיים בו השימוש והחל הלקוח לבית שהגיעמרגע  מוצרב

 נשארוש ויטמיניםהכדורי  מספר לגביכיום "עיוורים"  היצרניםקמעונאים מקוונים אחרים  ו, אמזון

את ללקוחותיה  שהמנגיבאריזה ומתי הזמן הנכון להציע ללקוח לרכוש מוצר נוסף. החברה כאמור 

  . "אמת זמן"ב זהה מידעה

  ברגולציה החמרה .6.3.3

בעת האחרונה ניכרת מגמה של  .החברה פועלת בכפוף לדיני המדינות בהן היא משווקת את מוצריה

ההגנה על הפרטיות ועל המידע של לקוחות, דוגמת רגולציית ההגנה על תחום בהרגולציה  החמרת

 במדינת קליפורניה בארה"ב 2020בינואר  שנכנסה לתוקף והרגולציה (GDPRהפרטיות האירופאית )

California Consumer Privacy Act  (CCPA) והאמריקאית לבטיחות במזון . הסוכנות האירופאית

                                                      
 

14 https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=673&ArticleID=828. 
15https://www.khou.com/article/money/business/amazon-makes-non-prime-customers-work-harder-to-find-the-

lowest-price/322206194. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%94
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מוצרי מזון ומשקאות או  כוללים רכיבים אלקטרוניים שנמצאים בקרבת, מאחר והם ובתרופות

 תוספי המזון. 

רגולטוריות עתידיות, ייתכן וישפיעו  טורית בארץ ובעולם, לרבות הוספת דרישותשינוי בסביבה הרגול

 תוצאותיה העסקיות. על אפיון השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה ועל

 תנודות בשערי מטבע  .6.3.4

הכנסות החברה ממוצריה וחלק מהוצאותיה באזורי הפעילות השונים או מול קבלני משנה שונים, 

צמודות למטבעות שונים, בעיקר דולר, אירו וכד' בהתאם למדינות השונות בהן היא פועלת. שינויים 

בשערי המטבעות השונים מול דולר, עלולים להשפיע על הכנסות החברה כפי שמשתקפות בדוחותיה 

  .לדוחות הכספיים 15ביאור ספיים. לפרטים בדבר הכנסותיה של החברה בתחום פעילות זה ראה הכ

  התפרצות נגיף הקורונה .6.3.5

, אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות קורונהתפרץ בעולם נגיף הה 2020 שנתשל  הראשון הרבעון במהלך

במדינת  תקדים סריח צעדיםנקיטת ל בעולם הביאה הנגיף התפשטותהעולמי כמגיפה עולמית. 

בלימת  ם, לרבות המדינות בהן פועלת החברה, שמטרתבעולםרבות נוספות  מדינותבישראל, כמו גם 

משמעותי של  םוצמצמספר החולים. הצעדים השונים כוללים, בין היתר, הקטנת התפשטות הנגיף ו

 סגירה, ציבורית תחבורה צמצוםבנגיף,  בהידבקות חשודים בידוד, הפנאי ותרבות העסקית הפעילות

, חיונינו מוגדר כמקום עבודה שאי מקוםל מלהגיע להימנע הנחיה, החינוך מערכת של /חלקיתכוללת

ביטולי טיסות וסגירת גבולות, איסור התקהלות ומגבלות נוספות. צעדים אלו הביאו להאטה מהותית 

הכלכלית  לרעה על הפעילות וכן השפיעו והעולמי הישראלי המשק של העסקית הפעילות של

  .הגלובלית

משבר הקורונה הביא עמו גידול בצריכה בתוך הבית של מזון ומשקאות והיחלשות הצריכה מחוץ 

 לבית. 

כמו כן, בעקבות מגבלות התנועה שהוטלו אחת ההשלכות העיקריות והדרמטיות של משבר הקורונה 

תנועת המסחר  2020ביוני כך למשל,  .(onlineהינה הגידול המתמיד שחל ברכישת מוצרים מקוונת )

ההערכה היא כי  .מיליארד ביקורים חודשיים 22האלקטרוני הקמעונאי העולמי עמדה על שיא של 

, גידול שהאיץ את מגמת במכירות המקוונות של קמעונאים 40%לנוכח המשבר חל גידול של לפחות 

. ספקי 16וי בעוד שנתייםהתחזקות הרכישות המקוונות, באופן שהנתונים בשנה זו הגיעו לרף שהיה צפ

שנאלצו לסגור את חנויותיהם, פנו באופן בלתי נמנע לשווק את מוצריהם בצורה מקוונת מוצרי צריכה 

בשיעור  50%לאפיק זה. ההערכה היא שבעשור הקרוב יהיה גידול של צרכני הקצה וזאת לנוכח דרישת 

 . 17הרכישות המקוונות

ולהגדיל את מידת להנעים  ,ל מוצרים שמטרתם לייעלבנוסף, הסתמנה מגמה של רכישות מקוונות ש

 .  בביתשהייתו הממושכת הנוחות של הצרכן במהלך 

                                                      
 

16https://www.emarketer.com/content/us-ecommerce-growth-jumps-more-than-30-accelerating-online-shopping-

shift-by-nearly-2-years 
17 "Duo Future of Packaging Report" – dou-uk.co.uk    



 14 
 

 

 

התחזקה המגמה של מודעות הצרכנים לצרכנות בריאה יותר והעדפתם למוצרים "נקיים , אלהלצד 

יותר". במצב שגרה נותנים צרכנים עדיפות ראשונה למוצרים שמשפרים את בריאותם. גישה זו 

גידול בצריכת  מקבלת משנה תוקף ומתחזקת אף יותר בעתות של משבר. במהלך משבר הקורונה חל

תוספי המזון של תוספים שמטרתם חיזוק המערכת החיסונית, סיוע בהירדמות ושינה, שינוי באורך 

ההערכה היא שהגידול ימשיך גם לאחר חלוף המשבר וכי שיעור החיים או אימוץ תזונה טובה יותר. 

 דול היה קטן יותר משמעותית אלמלא משבר הקורונה. הגי

כושר שימור נתקלו בהם במהלך תקופת משבר הקורונה הינה  צריכה אחד האתגרים שספקי מוצרי

מהצרכנים העידו כי הם  39%-מציאות החדשה. בסקר שנערך, למעלה מושרשרת האספקה בהייצור 

לספק את נוצר קושי  המוצרים למותגיה. רכשו בצורה מקוונת מוצרים שהם לא שקלו לרכוש בשגר

מוצריהם לנוכח הדרישה הגוברת. זאת, גם בשים לב לאתגרים שנוספו לנוכח הסגרים באזורים 

מטבע . 18גאוגרפיים שונים שבהם מסופקים מוצריהם, אשר הקשו על הספקת המוצרים באזורים אלה

על החברה, אשר מייצרת את גם וכן בכללותה הדברים, יש לכך השפעה על תעשיית מוצרי הצריכה 

  מוצריה אצל יצרנים בארץ ובעולם.

(, המיועדים לצריכה מחוץ לבית. כמו כן, נצפית impulseמאידך, ניכר קיטון ברכש מוצרי דחף )

 הכלכלי המתפתח במדינות השונות. מודעות הולכת וגוברת למחיר לאור המשבר 

הייתה התייקרות מחירי ההובלה הבינלאומיים, השפעות נוספות שניכרו במהלך תקופת הקורונה 

 בין היתר בשל, התארכות זמני המשלוח והתגברות המגמה של חוסר זמינות חומרי גלם שונים

 טבע משבריו וסין"ב ארה בין הסחר מלחמותוכן  להלן 6.1.1המחסור העולמי בשבבים כמפורט בסעיף 

  .2020 בשנת הארץ כדור את שפקדו

 –חוו מגמות סותרות  ,כתוצאה מהתפתחויות אלו, לקוחות החברה וכן לקוחות פוטנציאליים שלה

מצד אחד הזדמנויות להשקת מוצרים חדשים והגברת עניין במוצרים קיימים המחזקים בריאות, 

מערכת חיסונית ועוד, ובנוסף מתן דגש מצד לקוחות החברה ולקוחות פוטנציאליים שלה על מעבר 

ספקי ; ומצד שני אצל חלק מאותם יותר ויותר למכירה מקוונת על חשבון מכירת מוצרים בחנויות

 צריכה, התכנסות למוצרי הליבה ודחייה של בחינת פרוייקטים חדשים. מוצרי 

החברה צופה שהיא תהיה מושפעת חיובית ממגמות אלה. כך, צרכנים ששוהים בביתם יוכלו ליהנות 

ויתזכר אותם שלהם  הצריכהשינטר את   Vitamin.io-המתוספי תזונה וויטמינים הכוללים את פתרון 

יזמין עבורם חבילות חדשות של המוצר שישלחו לדלת  המוצרם ראת סיולקלקחת אותם במועד, ואף 

ביתם, ללא כל צורך לזכור מתי המוצר מסתיים וללא צורך לנסוע לחנות ולרכוש מוצר חדש. בנוסף 

באמצעות הבקבוק החכם  צרכנים המודעים יותר לבריאות שלהם יוכלו להנות מתזכורות לשתות מים

Water.io.ועוד , 

. לפרטים פפסיקו - מהלך תקופת הקורונה חתמה החברה על הסכם מהותי עם לקוח מהותיכמו כן, ב

 . לדוח 11.5נוספים ר' סעיף 

במספר צעדים כדי להקטין חשיפה לסיכונים שנוצרו עקב משבר הקורונה,  2020החברה נקטה בשנת 

והפחתה רוחבית  זמנית של מצבת העובדיםשל הוצאות הנהלה וכלליות, על ידי הקטנה כגון הקטנה 

                                                      
 
 שם.  18
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, הקפאה של פרוייקטים ופיתוח מוצרים חדשים משך תקופה של חמישה חודשיםל של שכר העובדים

חזרה החברה לפעילות  2020החל מהרבעון האחרון של שנת התרכזות במוצרי הליבה של החברה. כן ו

 מלאה, תוך גיוס חזרה של עובדים והמשך פיתוח של מוצרים חדשים. 

יבירידית" תוך שמירה רציפות עבודתם במהלך תקופת הדוח, עובדי החברה עבדו במתכונת "ה

כגון: שימוש בציוד מעבדה, בדיקות  –במשרדים )'קפסולות'( לעובדים שנחיצותם במשרד חשובה 

 אמינות למוצרים וכד'.

לפרטים  המירה מבעלי המניות הקיימים שלה.השקעה החברה מימנה חלק מפעילותה על ידי גיוס 

 לתשקיף.  3בפרק  3.2.1.4נוספים, ר' סעיף 

בדוח הדירקטוריון וביאור  2לפרטים נוספים בדבר השפעות משבר הקורונה על החברה, ר' גם סעיף 

 בדוחות הכספיים של החברה.  ג'1

  19מחסור עולמי בשבבים .6.3.6

חוו תעשיות רבות ברחבי העולם מחסור בשבבים אשר הוביל לתקלות ייצור  2020משנת  החל

במפעלים, עיכוב באספקת מוצרים ללקוחות ואף לדחיית השקות של מוצרי אלקטרוניקה חדשים, 

 מוגבל להיצע הגורמות הייצור מגבלות. דולרים מילארדיהכנסות של  לאובדןשגרמנו במצטבר 

 בשבבים העולמי למשבר העיקריות הסיבות בין. הסופי לצרכן להתגלגל פוייםצ הגבוהים והביקושים

 מספר על וההסתמכות בשוק הגבוהה הריכוזיות את גם אך, הקורונה משבר  את בראשונה למנות ניתן

 הייצור תהליכי, הנדרשות מאוד הגבות ההשקעות, בביקושים בחריפה התנודתיות, יצרנים של מועט

 .2020 בשנת הארץ כדור את שפקדו טבע ומשברי וסין"ב ארה בין הסחר מלחמות, הארוכים

החברה  .תחליפיים רכיבים של ומציאה, משניים בשווקים רכיבים להשיג רבים מאמצים עושה החברה

   הסכמי מסגרת רב שנתיים עם ספקים.ב להתקשרות במקביל פועלת

  20עיכובים באספקות בשל העומס בנמלים

כאשר  המדינות המערביות כשער הכניסה לסחורות וחומרי גלם .עבור מרבית מהווים שער  היםנמלי 

מהסחר הבינלאומי )במונחי משקל( מתבסס  80% -רבות מן הסחורות מיובאות אך ורק דרך הים. כ

על תובלה ימית, ובישראל, בהיעדר תובלה יבשתית משמעותית בינה לבין שכנותיה, הנפח היחסי של 

 על פי הערכת חברת נמלי ישראל. היקף 99%-תנועת הסחורות דרך הים גדול אף יותר ומגיע לכ

הפעילות בנמלים הולך וגדל עם העלייה בהיקפי הסחר והצמיחה בפעילות הכלכלית. מאז חודש מרץ 

. לעומס השלכות כלכליות משקיות ברחבי העולם , נרשמים עומסים כבדים בכניסה לנמלי הים2021

משמעותיות. היצוא והיבוא נפגעים, התעשיות התלויות בתשומות מיובאות סובלות מעיכובים, 

ת המחירים. להערכת גורמים בענף, כל יום עיכוב ורמולעות עלולות להגיע גם לצריכה הפרטית, וההשפ

דולר, כאשר חלק מעלות זו מגולגל ליבואנים וליצואנים, ומשם  20,000-עולה למפעילי האנייה כ

                                                      
 
19 invest.co.il/?CategoryID=673&ArticleID=859-https://www.yl 
 

 -, אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר 2021 ספטמבר, במשק הכלכלית הפעילות על ישראל בנמלי הגודש השפעות אומדן 20
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612430.pdf 

 

https://www.yl-invest.co.il/?CategoryID=673&ArticleID=859
https://fs.knesset.gov.il/24/Committees/24_cs_bg_612430.pdf
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אלפי מכולות ריקות ממתינות להעמסה בנמלים ויוצרות מחסור משמעותי שמייקר גם הוא  .לצרכנים

 .עלויות ההובלה, ואיחורים בהגעה של חומרי גלם מעכבים את שרשרת הייצור ופוגעים ביצוא את

 לעיל בדבר הגורמים המשפיעים על הסביבה הכללית בה 6בסעיף כל ההנחות והנתונים המפורטים 

פועלת החברה הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, כהגדרתם בחוק ניירות ערך, 

המבוססים על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירועים קיימים ועתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, 

במצב שינויים  בשל היתר בין וזאת, או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברהכולן או חלקן, 

 . פעילותה מיבתחו הכלכלי בישראל ובמדינות נוספות בהן החברה פועלת

 רלוונטיים לפעילות החברה.  בנוגע לגורמי הסיכון 30גם סעיף לפרטים נוספים ר' 
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 תיאור עסקי החברה –חלק שלישי 

  מידע כללי על תחום הפעילות .7

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .7.1

החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת  הדוחלמועד נכון  .7.1.1

  .(CPGצריכה ארוזים ) למוצרי(, בעיקר Internet of Packaging-)אינטרנט של אריזות IoP -תחום ה

, בעיקר תאגידים B2Cהינן חברות  החברה לקוחות מרביתקרי,  –B2B2Cהחברה פועלת במתווה של  .7.1.2

תוספי המזון, אשר  ובתחוםהויטמינים המשקאות  ( בתחומי המזוןbrandsמותגים ) רב לאומיים בעלי

( Onlineבאופן מקוון )בשילוב עם מוצרי החברה, ם הם ושירותיהמוצרי משווקים לצרכן הסופי את

 וכן בחנויות פיזיות.

, המגובה מסוגוייחודי שהינו למיטב ידיעת החברה, פתרון טכנולוגי מקיף  יההחברה מספקת ללקוחות .7.1.3

)בקבוק( המורכב ממערכת אלקטרונית ומערכות  חכמה בפטנטים בבעלות החברה, הכולל מוצר אריזה

אלקטרוניים המנטרים את השימוש  תקשורת רכיביהמשולבים בו חיישנים ו, חישה בפקק האריזה

ומשדרים את הנתונים הנאספים ליישומון ייעודי שפותח על ידי  במוצר בהתאם לדרישות הצרכן

וניתוח  , הצגהשירות עיבודכן גישה למערכת תוכנה באמצעות ענן שבה מקבלים הלקוחות ו ;החברה

, אפשרויות לתקשורת ישירה עם הצרכנים, תמיכה של הצרכניםוהשימוש מידע בדבר הרגלי הצריכה ה

 . , ועוד(Reorder) בהזמנת המוצר הבא באופן מקוון

 אמריקה במדינות מתרכז זה פעילות בתחום החברה של הפעילות עיקר, הדוחה פרסום למועד נכון .7.1.4

 אירופה.  מערבו הצפונית

אמריקה המרכזית  בנוסף, בוחנת החברה באופן שוטף גם הזדמנויות עסקיות בשווקים נוספים, כגון

 המזרח התיכון והמזרח הרחוק.  והדרומית,

  בתחום האריזות והאריזות החכמות ישנן חמש רמות של מוצרים: .7.1.5

 

שלא משולבים : הרמה הנמוכה ביותר היא של אריזות רגילות, ללא "חכמה" 0רמה  .7.1.5.1

 בה שום טכנולוגיות. 
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אריזות הכוללות קוד אחיד אשר נדרש סורק מיוחד כדי לקרוא אותו, כגון  :1רמה  .7.1.5.2

. נעשה בו שימוש בעיקר במחסנים, ולצורך ספירות מלאי RFIDסורק ברקודים או 

 ואישור מיקומים במחסן.

 

: אריזות פסיביות שעושות שימוש בחומרים או כימיה כדי לשפר את 3-ו 2רמות  .7.1.5.3

הפונקציונליות של האריזה, כגון מדבקות שמנטרות לחות, חמצן או טמפרטורה, 

 NFCאו קוד  QRומסמנות כאשר יש חריגה במדדים. כמו כן, אריזות הכוללות קוד 

סות ברמה הזו. אחיד אשר יודע להיקרא ע"י טלפונים חכמים של צרכנים נכנ

 המשתמש מעורב בכך שהוא צריך לסרוק את הקוד עם הטלפון החכם שלו.

 

, כוללות את היכולת לאסוף ולייצר מידע, לעבד 5-ו 4הרמות הגבוהות ביותר, רמות  .7.1.5.4

ולנתח אותו, ולשדר אותו לבני אדם או מכונות במטרה להוסיף ערך לצרכן ולמותג, 

, ואף להתריע/לתזכר על גבי האריזה או הפקק מבלי לדרוש מן הצרכן שינוי התנהגות

עצמו באמצעות אורות או צלילים אירועים כגון "זמן לקחת את הויטמין שלך" או 

 "זמן לשתות".

מתחבר . המוצר בלוטות'באמצעות רשת אלחוטית/ מוצרים המחוברים - 4רמה  .א

דה על ידי הצרכן. במוצרים אלה סריקה או הקל תטלפון חכם, אך לא נדרשל

הנתונים והמידע ושידורו לענן מתבצע על ידי הרכיב החכם באריזה, יסוף א

בפעם  יישומוןמבלי שהצרכן נדרש לבצע פעולה אקטיבית מעבר להורדת 

 השימוש במוצר. הראשונה של 

המוצר מתחבר  אוטונומי שאינו מצריך שימוש בטלפון חכם.מוצר  - 5רמה  .ב

וחיישני איסוף הנתונים  ( או רשת סלולרית WiFi)לדוגמא דרך לאינטרנט 

מעורבות או פעולה אקטיבית על מעבירים את המידע על שימוש במוצר ללא כל 

 לצורך איסוף המידע.  , או נוכחות של טלפון חכם,ידי הצרכן

ומתכננת להתרחב בעתיד  4שנכללות תחת רמות  מחוברות החברה מייצרת מוצרי אריזות חכמות

 . 5גם לרמה 

  6, בנוסף למגמות המפורטות בסעיף מגמות בשוק מוצרי הצריכה הארוזיםהחברה זיהתה מספר  .7.1.6

  :לעיל

תעשיית מוצרי הצריכה הארוזים הינה אחת התעשיות הגדולות והתחרותיות ביותר כיום.  .א

נים האחרונות מתאפיינות בהמשך התחרות בענף, בין היתר, לנוכח השינויים שחלו בחסמי הש

הכניסה, כניסת שחקנים חדשים לתחום, התחזקותה של אמזון וכיו"ב )לפרטים נוספים ר' סעיף 

לעיל(, אשר לוחצים על מותגי מוצרי הצריכה הארוזים המסורתיים, ושוחקים את שולי  6.3.2

 הרווחיות שלהם. 

מרגע רכישת  הםשלוהשימוש הרגלי הצריכה על הצרכנים וקיים מחסור משמעותי במידע  .ב

. פער מידע זה פוגע ביכולתם להתאים את המוצר טוב יותר והגעתו לידיהם המוצר על ידם

, כדי ולפתח ולהציע מוצרים משלימים או חדשים לצרכניםאישית לצרכן ולהרגלי הצריכה שלו 
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בנוסף, פער זה מונע מיצרנים להבין מי . להעשיר את חוויית המשתמש שלהם ממוצרי הספק

ומתי המוצר שבשימוש עומד  מש בו, כיצד הוא משתבאיזה מוצר הוא משתמש הוא הצרכן,

 .בעיתוי המתאים במקומו חדשלהסתיים להציע מוצר 

קמעונאים מקוונים, כגון אמזון, מנטרים הרגלי רכישה של צרכנים תוך מעקב אחר סל  .ג

שירות אוטומטי ומציעים המוצרים הנרכשים ותדירות הרכישות של צרכניהם לאורך זמן 

ואין בידיהם מידע בנוגע לשימוש . אולם, מאחר הקצה להזמנת מוצרים ולחידוש מלאי צרכן

האמיתי במוצר על ידי הצרכן ובזמן אמת, השירות הזה מעריך מתי הזמן הנכון לשלוח את 

. כתוצאה מכך צרכנים מתלוננים כי בפועל שירות אך לא מבוסס על מידע מדויקהמוצר הבא, 

המוצר ומצד שני לעתים הצרכן, של בביתו מלאי עודף של מוצרים לעתים אוטומטי כזה מייצר 

 תשפוגע. שיטת "מינוי" כזו על מוצרים ידוע לכן עד שיגיע המוצר החדש חסרהקיים מסתיים ו

לבטל את השירות ואף לנטוש את לצרכן  מתגוראף , ופעמים רבות הצרכן לש בחווית השימוש

 השימוש במוצר ולעבור למוצר מתחרה.

לנטוש את מש במוצר הצריכה מספר בודד של פעמים וישנם צרכנים רבים אשר נוטים להשת .ד

או בשל העלויות הנמוכות הכרוכות בהחלפת סוג המותג על ידי השימוש בו בשל אי התמדה 

  הצרכן.

מוצרי הצריכה מותג הוראות המומלצות על ידי על ההקפדה של הצרכן מטבע הדברים, אי 

. במצב זה, הצרכן יוצא נפסד שכן מהמוצר הצרכןלאכזבה של וחוסר התמדה בשימוש, מובילים 

יוצא נפסד כתוצאה  המוצרים ומותג המוצר אינו מספק את התכלית שלשמה הוא נרכש

על ידי המוצר או המותג נטישת עשויה להיגרם כתוצאה מכך, . מהמוצרצרכן הקצה מאכזבת 

מספקי מוצרי  עמונאודות אופן השימוש במוצר על ידי הצרכן בזמן אמת מידע מחסור ב. הצרכן

לשפר את התאמת המוצרים לטעם הצרכנים, להגביר את הנאמנות למוצר הצריכה הארוזים 

 ולמכירות חוזרות. לקוחות ולמותג ולסייע בשימור 

מחפשים אחר מוצרים מותאמים אישית המספקים רבים כיום, ובתחומים רבים, צרכנים  .ה

. במקרים רבים, צרכנים וצרכיהםאישית )פרסונאלית( שתפורה למידותיהם חוויית משתמש 

מוכנים לוותר במידה מסוימת על פרטיותם, כדי לקבל חוויית משתמש מספקת, מלאה היום 

הם  – כיוםצורכים  שצרכניםכך הדבר ברוב השירותים הדיגיטליים ומותאמת יותר לצרכיהם. 

כדי לקבל שירות טוב יותר, אישי, ובזמן אמת. כך  שלהםעל חלק מן הפרטיות  מוכנים לוותר

או היצרן עם הצרכן. זו הסיבה גם לכך  יםמוצרה מותגמצפים היום הצרכנים לתקשורת של 

, להנחות בנוגע לאופן פרסונליזציהשצרכנים היום מחפשים ומעדיפים תכונות במוצר שמטרתן 

מעודדים יצירת קשר עמוק יותר מידע; גם מהצד השני יצרנים ומותגים  להםהשימוש ולספק 

  בין הצרכן לבין המוצר והמותג. 

)מיעוט רכיבים  "תוויות נקיותו"של צריכת מוצרים בריאים  בשוק היא צמיחה מגמה נוספת .ו

כך למשל, הסיבה העיקרית שצרכנים נוטלים תוספי מזון הינה נקיטה  .וחומרים משמרים(

 . לדוח 6.1ספים ר' סעיף לפרטים נובאמצעי מניעה ושמירה על הבריאות. 

ישנה עליה בחשיבות מוצרים ידידותיים לסביבה ומקום בו קיימת לצרכן אפשרות לבחור בין  .ז

לפרטים  .יהיו שיקולים סביבתייםשני מוצרים, סביר שאחד השיקולים המשמעותיים בבחירתו 

 . לדוח 6.1נוספים ר' סעיף 

במישור של  –ונותנים מענה מלא בשני מישורים  קשיים לעיללמוצרי החברה מספקים מענה  .ח

 . מוצרי הצריכה הארוזיםמותג הצרכן הסופי ובמישור 
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 (בקבוק) מארז הינו  Vitamins.io למשלכמוצרים קטלוגיים, מוצרי החברה מעוצבים ומיוצרים  .7.1.7

 ממערכת המורכב ואישי נטעןלמילוי מחדש,  הניתן, רב פעמי, חכםותוספי מזון,  לויטמינים

 החברה. ואשר מחובר ליישומון ייעודי שפיתחה החברה  )בפקק הבקבוק( חישה ומערכות אלקטרונית

 ספקיאו של  המותגשיראה כמו יישומון של  כךלקוחות החברה,  לבקשת, יישומוןל תאמותה מבצעת

)ספק   החברה ללוגו בנוסף; וכן לבקבוק על ידי הוספת לוגו של לקוח החברה הארוזים הצריכה מוצרי

 מוכריםשמצדם כוללים  ,ללקוחותיה מסופקיםו. מוצרי החברה נמכרים (המזון תוספי או הויטמינים

. הקצה שנמכר לצרכן: מוצר תוספי תזונה( לדוגמא)הצריכה  מוצראותם, או מספקים אותם ביחד עם 

באופן שוטף את השימוש מנטרים  Water.ioו   Vitamins.ioהחברה  ה העיקריים שלמוצריכאמור, 

שפיתחה החברה ללקוחותיה,  ייעודי יישומוןאת המידע באמצעות ומתקשרות שנעשה במוצר 

 . , לסמארטפון של הצרכן וכן לשרתי החברה ב"ענן"WIFI-בבלוטות' או ב

מוצרי הצריכה הקצה של של צרכני והשימוש מוצרי החברה אוספים מידע בנוגע להרגלי הצריכה  .7.1.8

להסכים לתנאי  לטלפון הנייד החכם שלו הייעודי יישומוןלהוריד את המתבקש הארוזים. הצרכן 

הראשון במוצר הצריכה ולהזין מספר פרטים אישיים, שיאפשרו במקביל לשימוש ובכל עת  השימוש,

להתאים את המוצר לחוויית המשתמש האישית שלהם. ליקוט המידע על ידי מוצר החברה החל 

  .הצרכן וללא צורך בפעולות נוספות מעבר לכך מצד ללא מעורבות נוספת של הצרכןמאותו מועד נעשה 

התראות ותזכורות  ונותנים לומוצרי החברה מנטרים את השימוש שעושה הצרכן במוצר הצריכה  .7.1.9

והמועדים הייעודי(, והכל בהתאם למאפיינים  יישומוןלהשתמש במוצר )בצליל, באור ובאמצעות ה

התזכורות וההתראות המותאמות אישית . יישומוןהספציפיים שהוגדרו על ידי הצרכן מראש ב

ילות את היקף השימוש במוצר ומסייעות לו למצות את פוטנציאל השימוש מגדהקצה תנות לצרכן שני

 במוצר אותו רכש. 

 פקקדגם מוקדם יותר של בקבוקי מים עם מתחום  פיילוט שערכה החברה יחד עם אחד מלקוחותיהב .7.1.10

או להגברת הביכי תזכורות  ,נמצא ובו השתתפו מאה אנשים,לבקבוקי מים  של החברה המתחבר חכם

כי הצרכנים הגיבו בצורה חיובית עוד נמצא, בארבעה מתוך חמישה מקרים. שתיית מים מהבקבוק 

ם לאורך היום. כתוצאה, המי , והרבו לבדוק את כמות צריכתווהאינטראקציה עמ יישומון הייעודיל

 יותר מהכמות אותה הם צרכו קודם לשימוש בבקבוק החכם.  20%-כשתו הצרכנים בממוצע 

אשר כלל   Vitamins.ioלדגם מוקדם יותר של מוצר פיילוט נוסף עם לקוח אחר שלה החברה ערכה  .7.1.11

כי בשל התזכורות  , היישומון ושירות הענן. הפיילוט הוכיחוויטמינים תוספי המזוןבקבוק חכם ל פקק

את ניטר החכם הפקק  .תוסף המזוןצריכת בחל גידול  יישומון הייעודיוההתראות מהמוצר ומה

הודעת באמצעות אותו שלא נטלו את לצרכני קצה התראות וסיפק בזמן אמת בתוסף המזון שימוש ה

. מהפיילוט צרכני הקצהאצל בתוסף המזון עידוד אישית. כך, סייע המוצר להטמיע הרגלים של שימוש 

שלא נטלו את תוסף המזון במשך שלושה ימים, כלומר  מהצרכניםשליש ככי התזכורות גרמו ל ,עלה

בתוסף המזון שיעור השימוש  , לחזור ולהשתמש בו שימוש יומיומי. כמו כן,הראו סימני נטישה

ככל . החכםהפקק ללא לעומת שימוש במוצר  70%-60%-בכעלה חכם של החברה בפקק המצויד 

החכם בפקק הרי שהשימוש  ,ר את מצבושמדובר במוצר שהשימוש בו לאורך זמן נדרש לצרכן ומשפ

לפוטנציאל רכישות נוספות על ידי הצרכן של תוסף המזון הבא וזה שאחריו וכו' מוקדם של החברה 

יותר בשל עליית השימוש כתוצאה מן התזכורות. תוצאה נוספת הייתה ביסוס נאמנותו ואהבתו של 

המוצר לצרכן. שתי המגמות שנבחנו  עקב ההתמדה בשימוש ועליית ערךמוצרי הצריכה  מותגלהצרכן 
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עשויות לגרום לגידול במכירות של תוסף המזון או הוויטמין, עליית הנאמנות למותג, והזדמנויות 

 .  הקצה לצרכן המוצרים מותגישירה בין לתקשורת 

ניתן לסייע לצרכן לחדש בנוסף, מאחר ומוצרי החברה מנטרים את השימוש של הצרכן בזמן אמת,  .7.1.12

 .צריכתוהמוצר בסמוך למועד  ה נוספת שלהזמנבמועד המתאים באמצעות תזכורת למלאי את ה

עבור הלקוח יוצרת מסד נתונים , החברה ענןס על המידע שנאסף באמצעות טכנולוגיית בהתבס .7.1.13

מידע מרמת הכולל, בין היתר,  ,ניתוח ועיבוד מידעהצגה, שירותי על בסיסו מספקת והרלוונטי 

מוצרי  מותגהמשתמש הבודד עד לניתוחים ופילוחים מבוססי מיקום או מאפיינים אחרים לפי דרישת 

והאופן שבו מוצג המידע Dashboard -להלן תמונה של ה .יעודי Dashboardבאמצעות , הצריכה

  ללקוחות החברה:

 

מאוכסן, מנוהל ומגובה הצרכנים המשתמשים הנתונים אודות מאפייני השימוש במוצר על ידי מסד 

חדירות סייבר למערכת מקצה  למניעת כולל מערכות הגנהענן בטכנולוגיה מתקדמת, וכן הבשרת 

שמותאם לפרוטוקולים שמירת הפרטיות  (בענןהמאוכסן ועד למידע  במוצר החברהמהחיישן )לקצה 

 . GDPRהמחמירים כגון 

  ת או שינויים במאפייני לקוחותיוהתפתחויות בשווקים של תחום הפעילו .7.2

  . לדוח 7.1.7 -ו 6 סעיפיםלפרטים בנוגע להתפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, ר׳ 

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות .7.3

  :הינם להערכת החברה, גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הפעילות

ויכולת זיהוי  ייחודיים אשר עונים על צורך שקיים בשוק ללא מענה מספקמוצרים לפתח  יכולת .א

 . רכים בשווקים בהם פועלים לקוחות החברהמגמות וצ



 22 
 

 

 

פיתוח מוצר שלא יעמיס עלויות גבוהות על לקוחות החברה כדי לא לייקר את מוצר הצריכה  .ב

 . כאחדהקצה החברה ולצרכן  הנמכר על ידם, אשר יוכל גם לייצר ערך מוסף משמעותי ללקוח

וכן רישום פטנטים ורישום סימני  הגנה על קניין רוחני באמצעות הסכמי סודיות ואי תחרות .ג

 .מסחר

שליטה  .בכל הטריטוריות שבהן פועלת החברהעמידה בתקני איכות, רגולציה ובטיחות  .ד

 מקצועית עמוקה במוצר ובתעשייה של מוצרי הצריכה. 

   .מובילי שוק עולמייםעם ויחסים ארוכי טווח יצירת שותפויות עסקיות  .ה

 ומכירות של מוצרי החברה באזורים גיאוגרפיים שונים. שיווק, הפצה אפיקיבנייה וטיפוח של  .ו

 .ללקוחות החברהברמה גבוהה מערך תמיכה, שירות ותחזוקה המספק מענה  .ז

 ואספקה לוגיסטית מהירה, תוך שמירה על איכויות מוצר גבוהות.יכולות ייצור  .ח

 יציאההכניסה והמי וחסמ .7.4

    כניסההמי וחסמ

פיתוח מוצרים דומים למוצרי החברה מצריך ידע ומומחיות  –( know howוידע ) רוחני קנייןב זכויות .7.4.1

  מקצועית ושימוש בכלים וטכנולוגיה מתקדמת. 

פעילות החברה דורשת צוות מקצועי עם הבנה וניסיון נרחבים בתחומים – וידע מצטבר כוח אדם מיומן .7.4.2

האריזות חדשנות לעולם הניהול והפיתוח העסקי של ובתחומי כתיבת אלגוריתמים , טכנולוגיים

  .החכמות

שהינן מסוג הלקוחות של  התקשרויות עם חברות גלובליות –ארוכי טווח עם חברות גלובליות  חוזים .7.4.3

מחייבים מערך קשרים רלוונטי הן בארץ והן בעולם עם מובילי דעה בתחום מוצרי הצריכה  החברה,

לרוב מורכבים הינם גדולות עם חברות גלובליות בחוזים ארוכי טווח התקשרות תהליכי הארוזים. 

 . , ודורשים ידע ומומחיות מקצועית בתחוםכולים להתמשך זמן רבומסובכים, והם י

התקשרויות עם ספקי חומרי גלם, יצרנים ולוגיסטיקה המאפשרים  –ביסוס שרשרת אספקה יציבה  .7.4.4

ת מערך ייצור ולוגיסטיקה את ייצור ואספקת המוצרים באופן רציף ובאיכות הנדרשת, או הקמ

 עצמאיים. 

מוצרי החברה כפופים לסטנדרטים  – וכן מגבלות רגולטוריות עמידה בתקני איכות ורגולציה .7.4.5

, אשר מחמירים של איכות ורגולציה, ולפיכך נדרשים היצרנים לעמוד באותם סטנדרטים מחמירים

 .לעיתים דורשים השקות הוניות לא מבוטלות

 – מי יציאהוחסמ

להערכת החברה, למעט הסכמי שירותים שלעיתים נערכים לתקופות ארוכות משנה ועשויים לכלול 

  התחייבויות לרכישות בכמות מינימלית, אין מחסומי יציאה משמעותיים מתחום הפעילות.

  תחליפים למוצרי תחום הפעילות .7.5

שמספקת  יםמוצראין תחליפים להדוח החברה מעריכה בהתבסס על מידע פומבי, כי נכון למועד 

, איסוף המידעהשירות של חווית המשתמש של הצרכן לבין העצמת בין המאפשרים לשלב החברה, 

ועיבודו יצירת מסד נתונים בנוגע להרגלי הצריכה של הצרכנים החל ממועד הרכישה של מוצר הספק, 

 . םמוצריה מותגעבור 
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לפרטים בדבר מתחרים שלהם מוצרים שמספקים פתרונות שנותנים מענה חלקי לדרישות השוק, ר' 

 . לדוח 14סעיף 

 מוצרים ושירותים .8
בתחום המזון והמשקאות ובתחום תוספי  B2C, חברות , החברה מספקת ללקוחותיההדוחנכון למועד 

 שני מוצרים עיקריים ( וכן בחנויות פיזיות,Online) באתרים מקווניםם ההמזון, אשר מוכרות מוצרי

, ליצור צרכניהן, שמטרתם לאסוף מידע בנוגע להרגלי צריכה של ושירותי תכנה נלווים, כמפורט להלן

 .ת שיעור המכירות של מוצרי המותג שלהםקישור בלתי אמצעי חיובי עם הצרכנים ולהגדיל א

, שהינו השוק הכי גדול כיום בכלכלה מוצרי הצריכה הבסיסייםעולם מחברים את מוצרי החברה עיקר 

 בכך,. במחיר שווה לכל נפשעל ידי ציודם בטכנולוגיה מתקדמת,  ,לעולם הטכנולוגיה העולמית,

 ללקוחות החברה.  המוצרים של החברה יוצרים ערך מוסף רב למשתמשים וכן

8.1. io.Water   

המורכב ממערכת אלקטרונית ומערכות ואישי נטען  , רב פעמי,חכםפלטפורמהלבקבוק פיתחה החברה 

 אחר (או נוזל שתיה) מיםהצריכה היומית של כמות את  ותומודד ותאשר מנטר, בפקק הבקבוק חישה

שייך מוצר זה  .הבקבוק החכםשבתוך הנוזל באמצעות מדידת נפח  , וזאתששותה הצרכן מהבקבוק

  .(בדוח 7.1.5של מוצרי האריזה )לפרטים ר' סעיף  4לרמה 

ואשר לעתים  תחה החברהיפ ואות יישומון ייעודי להורידמתבקש לפני השימוש הראשון, הצרכן 

)כגון חברת משקאות, חברת בקבוקים או חברה של  מוצרי הצריכה מותגשל  מותאם בעיצובו למותג

פרטים אישיים, כגון: גיל, ליצור פרופיל משתמש על ידי מילוי ו, מתקני שתייה ביתיים או משרדיים(

נפח מנטרים ומודדים את  החכם פקקחיישנים המותקנים בהגובה וכיו"ב.  משקל, עיסוק בספורט,

לצריכת . בהתבסס על המידע בנוגע יישומוןונים לבתוך בקבוק השתייה ומשדרים את הנתשהנוזל 

 יישומון, היישומוןב המתקבל מהחיישנים ובהתבסס על המידע האישי המוזן על ידי הלקוח המים

בנוגע לצריכת למשתמש המלצות על ידי התאמת  ואישית יוצר עבור המשתמש חוויה אינטראקטיבית

ששתה במהלך היום ומידת עמידתו  הנוזל/םכמות המי נתונים אודות , הצגתהמים המומלצת עבורו

כמו כן, הוסיפה החברה אפשרות . שנותרה בבקבוק וכיו"ב /הנוזל, כמות המיםביעדים המומלצים

פעילות ו ביישומון להתאים את צריכת המים הממולצת עבור כל משתמש בהתבסס על מזג האוויר

ספורט הנרשמת בשעוני ספורט חכמים )נכון למועד הדוח באמצעות שעוני גרמין( וביישומון ספורט 

  (.Strava)נכון למועד הדוח באמצעות אפליקצית 

ומתזכרות אותו  יישומוןוכן מה החכם פקקוקול( מה רטטובהמשך גם ב, הצרכן מקבל התראות )באור

 . יישומוןמראש ב הצרכןם הספציפיים שהוגדרו על ידי והכל בהתאם למאפייניללגום מהבקבוק, 

המידע מייצר ערך מוסף למשתמשים בכך שהוא מסייע להם ומעודד אותם להגדיל את צריכת המים 

שלהם וכתוצאה מכך, לשפר את אורך חייהם ובריאותם )לפרטים בנוגע לפיילוט שעשתה החברה עם 

 (. בדוח 7.1.10על ידי המשתמשים, ר' סעיף  הנוזל/אחד מלקוחותיה ותוצאותיו בנוגע לצריכת המים

מסחרי עם פפסיקו לאספקה של מאות אלפי הסכם  ר') Water.io-אספקת מוצר ה םהסכ םלחברה קיי

פפסיקו כמתואר  של יחידות אלקטרוניות עבור בקבוקי משקאות חכמים אשר ישווקו על ידי יחידות

  .בסכומים לא מהותייםנוספים  עם מספר לקוחות , בנוסף לחברה הסכמי אספקהלהלן( 11.5בסעיף 

8.2. Vitamins.io  

המורכב ממערכת אלקטרונית ומערכות  בקבוק חכם, נטען, אישי, רב פעמי ומחובר,החברה פיתחה 

המגיע במספר גדלים וצבעים אפשריים. , ותוספי תזונה ויטמיניםללמוצרי  חישה בפקק הבקבוק
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לוגו שלהם  למיתוג הבקבוק עם נמכר לחברות מותגי הויטמינים ותוספי התזונה עם אופציההבקבוק 

של  4שייך לרמה ישה. מוצר זה מערכת אלקטרונית ומערכות חמשולבת פקק בנוסף ללוגו החברה. 

החכם מנטרים ומודדים  פקקהחיישנים המותקנים ב(. בדוח 7.1.5מוצרי האריזה )לפרטים ר' סעיף 

ים את הנתונים ליישומון ייעודי, את מספר הפעמים שהמשתמש פתח את קופסת תוסף המזון ומשדר

תסומן החכם בקבוק התוסף המזון. פתיחת מותג  הויטמינים אומותג אותו פיתחה החברה עבור 

 פקק. המידע בנוגע למספר הגלולות שניטלו נאסף ומועבר מהצרכן הקצהכנטילת הגלולה על ידי 

ככל שהבקבוק נפתח מספר ליישומון. הפקק החכם מזהה גם מקרים של צריכת יתר של הגלולות. 

מצפצף ומתריע למשתמש על צריכת יתר  פקקפעמים העולה על המספר שהוגדר על ידי המשתמש, ה

 הבקבוק החכם מיועד להמשיך לעבוד במשך מספר שנים.  של המוצר.

אינו משווק היום שכלל פקק חכם בעל חיי מדף כבר )דור א'(, אשר  Vitamins.ioלחברה דגם קודם של  

חודשים. מרגע פתיחתם, המכסים החכמים יכולים לעבוד שישה חודשים ללא  24-ים עד לשמגיע

 הפסקה ולאחר מכן, הם מסיימים את חייהם. 

תומך במעבר לקוחות החברה למודלים החדשניים ביותר של קיימות   Vitamins.ioהבקבוק החכם של

פני הצרכן על כך ביע ההולכים ומשתרשים בשוק. כשהבקבוק החכם מזהה שהגיע המועד להתר

, והצרכן מאשר את ההזמנה )ראה פירוט בהמשך להסתייםשתוספי המזון או הויטמינים עומדים 

עומדת האפשרות לשלוח לצרכן, במקום את בקבוק הפלסטיק הנפוץ בשוק, שקית  לספקהסעיף(, 

נים. שקיות הקפסולות או כדורי הויטמי /)לעתים אף שעשוייה מחומר מתכלה( ובה הגלולות 21מילוי

אלו פעמים רבות אינן מכילות פלסטיק כלל ומקיימות את מטרת הקיימות שמשמעותית הן לצרכנים 

יק חדש ללקוח בכל הזמנה ט. באופן כזה, נמנע הצורך ממשלוח של בקבוק פלס/ ספקיםוהן למותגים

 לוח.מחדש של המוצר, כך שאריזות המילוי זולות יותר, מזהמות פחות, וחסכוניות יותר במש

וליצור פרופיל  ייעודיהיישומון את הנדרש להוריד הצרכן , לפני השימוש הראשון, Water.io-לבדומה 

את  הוא גם מתבקש למלאמשתמש על ידי מילוי פרטים אישיים, כגון: גיל, משקל, גובה וכיו"ב. 

 השעות ומספר הפעמים שבהם הוא נדרש ליטול את תוסף המזון. 

מקבל התראות הצרכן תוסף המזון, הויטמין/המשתמש כי עליו ליטול את במועד שבו נקבע על ידי 

 מהבקבוק. את תוסף המזוןליטול מתזכרות אותו אשר  יישומוןוכן מה החכם מהבקבוק( באור, וקול)

להזמין באופן אוטומטי מוצר חדש עבור המשתמש. ההזמנה  להציע לצרכןיוכל ן יצרן תוסף המזו

, או לחילופין משירותי סחר מוצרי הצריכהמותג הסחר האלקטרוני של הנוספת יכולה להתבצע מאתר 

-eהחברה פיתחה את האינטגרציה לכמה ממערכות ה. המוצרים מותגאלקטרוני אחרים לפי בחירת 

commerce   לדוג' הנפוצות בשוק( מערכותShopify   וReCharge) .חברת אמזון כמו כן,  אצל לקוחותיה

 ולמיטבלמערכת ההזמנות שלה,   Vitamins.ioכי היא חיברה את מערכתבאתר האינטרנט שלה חשפה 

כגון ויטמינים שנכון  צריכה למוצרי חכמות לאריזותהמערכת היחידה מסוג זה  זוהיידיעת החברה 

 . 22אמזון של ההזמנות למערכת מחוברת הדוחלמועד 

 

                                                      
 
יש לציין כי החברה אינה מספקת את שקיות המילוי המתכלות אלא רק את הבקבוק החכם ושירותי התוכנה והאפליקציה  21

 יצרני אריזות המתמחים באספקת אותן שקיות ללקוחות החברה.הנילווים. ישנם 
 . Vitamins.io-למען הסר ספק יובהר, לחברה אין התקשרות עם חברת אמזון בקשר עם מוצר ה 22



 25 
 

 

 

 ' )לפרטים נוספיםב דור Vitamins.ioלמוצר ה  פיילוטיםהזמנות לביצוע  קיבלההחברה  2021 בשנת

הפועלות בארה"ב, אוסטרליה, מקסיקו  ויטמינים חברות 10-כ עםלהלן(  18.6ר' סעיף  המוצר דור ב'

 3 -ולהימשך כ 2022תחיל במהלך הרבעונים השני והשלישי לשנת . הפיילוטים צפויים להוהודו

 להלן. 18לפרטים אודות מחקר ופיתוח בקשר למוצר דור ב' ר' סעיף חודשים. 

Vitamins.io  'הינו גרסה מעודכנת של פלטפורמת האריזות החכמות לשוק הויטמינים ותוספי דור ב

המזון. המוצר הינו מארז שלם, חכם, ונטען, לתוספי תזונה וויטמינים, לשימוש רב פעמי, אשר משולב 

יאפשר לחברות ויטמינים גישה למידע ייחודי דור ב'  Vitamins.io. באפליקציה ייעודית ושירות ענן

הקצה אשר, למיטב ידיעת החברה, לא היה זמין עד כה, לרבות, זהותו, אופן ותדירות  אודות לקוח

הצריכה של הויטמין, והמועד האופטימלי למשלוח אריזת מילוי חדשה ללקוח. מידע זה הינו בעל 

 .חשיבות מסחרית רבה עבור חברות הויטמינים

 Vitamins.io  'מא, תוך מתן יכולת למותגי הויטמינים מטמיע את חזון החברה לפתרונות בני קיידור ב

להפסקה מוחלטת של השימוש באריזות פלסטיק חד פעמיות הקיימות בשוק והחלפתן בבקבוק חכם 

 רב פעמי ואריזות מילוי חודשיות מתכלות

 שהינו ספק בינלאומי של מוצרי צריכה B2B, לקוח Reckitt התקשרה החברה עם 2021בשנת  בנוסף,

 Reckitt. למיטב ידיעת החברה, דור א' Vitamins.ioלמוצר  Saas ישירותח ולפיתו בקשר, ארוזים

, מוצריהאוטומטית של  הזמנהטכנולוגי בנוגע ל פעולה שיתוף בהסכםאמזון  חברתעם  התקשרה

 לא בכמותאותו ייצרה החברה עבור הלקוח וסיפקה לו,  Vitamins.io-ה באמצעות שתתאפשר

, נכון למועד הדוח אין לחברה החברה ידיעת למיטב. 202023 ספטמבר, במהלך חודש מהותית

  .רהמוצ את ישיקוReckitt אינדיקציה לכך ש

האמור לעיל בדבר ביצוע פיילוטים עם לקוחות, מועדם ומשך הזמן שהם אורכים הינו מידע צופה 

ולאפשרות של  פני עתיד, המבוסס על הערכות החברה. אין וודאות באשר לתוצאות הפיילוטים

 דור ב' ללקוחות.  Vitamins.ioמכירות מסחריות של 

 

8.3. SaaS 

 ,שירותי תוכנהגם מספקת להם  מוצרי הצריכה, החברה למותגיבנוסף למכירת מוצרי החברה 

ספקי מוצרי של הצרכנים במוצרי בפועל בשרתי החברה אודות השימוש המבוססים על המידע שנאגר 

במסגרת  SaaS (Software as a Service)על ידי החברה במודל של . שירותים אלו ניתנים הצריכה

שירותי התכנה הסכמי שירות המניבים לחברה הכנסה שוטפת מעבר להכנסה ממכירת המוצרים. 

 :כוללים

עיבוד הצגה, גישה למערכת אשר מותקנת בשרתי ענן. במסגרת מערכת זו מספקת החברה שירותי  .א

וניתוח הנתונים שנאספו על ידי מוצרי החברה בזמן אמת. המערכת אוגרת מידע היסטורי ברמת 

משתמשים במוצר הצריכה, באיזו שצרכנים אלו המי המוצר והמשתמש הבודד, במטרה לזהות 

                                                      
 
  לעיל. 21ר' ה"ש  23
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להשתמש בו זמנית ולאחר מכן הפסיקו לצרוך את המוצר תדירות, ואף את הצרכנים שהתחילו 

מוצרי החברה אף יודעים לתת הצעה בזמן אמת למשתמש לרכוש את המוצר . כליל או נטשו אותו

מידע להערכת החברה, החדש בסמוך למועד בו עומד להסתיים המוצר הקיים שהוא משתמש בו. 

זה הוא יקר ערך ללקוחות החברה ומייצר להן אפילו הזדמנויות להצעות ערך נוספות של מוצרים 

שירותי התכנה והמידע המנותח וכן הם יכולים לתמוך ולעבד ם. משלימים עבור הצרכנים שלה

  אלפי נתונים ביחידת זמן של שניה אחת. 

 ( Dashboard) הלקוח של העבודה מסך .ב

 יכול לעקוב אחר סטטוס תוצרי המידע שנאסף מוצרי הצריכה מותגזה, שירות באמצעות 

 מוצרי הצריכה, לקוח החברה, מותג. במסך העבודה של במוצרים שלומהצרכנים המשתמשים 

מוצגים אירועים בזמן אמת, כמו גם ניתוחים ונתונים היסטוריים של צרכנים ושימושים במוצריו. 

 ,צרכנים לתקשר ישירות עם פלח מסוים של ,למשל, לספקמאפשר כמו כן, מסך העבודה 

 ובכך, עודיהיי היישומוןדרך נשלח  אשרבאמצעות התראות, קופונים או מידע אחר רלוונטי 

  .ואת המכירות למותג הצרכןלהגדיל את נאמנות 

 יתרונם של מוצרי החברה ללקוחות החברה

   :מוצרי החברה כוללים מגוון יתרונות כמפורט להלן

בפני לקוחות החברה  יםהחברה פותח ימוצר - המוצרים מותגלבין  צרכן הקצהיצירת חיבור בין  .א

על צרכן הקצה שלהם עם ( engagement) אפשרויות רבות ומגוונות, לרבות אפשרות ליצור חיבור 

לדפוסי הצריכה והשימוש ידי קידום מכירות והצעת מוצרים נלווים או חדשים והמלצות בהתאם 

מוצרי  מותגמ, וללא תלות במקום שבו נרכש המוצר )בין אם ישירות הצרכן, בכל זמן נתוןשל 

 . הצריכה ובין אם מצד שלישי(

ניטור ואיסוף  –המוצר וסיוע בשיווקו שיפור נתוני שימוש במוצרים המאפשרים ח ותניאיסוף ו .ב

לו לשפר  יסייעו בזמן באמת מוצרי הצריכה מותגבמוצרי והשימוש  להרגלי הצריכההמידע בנוגע 

 . ערוצי השיווק וההפצהואת של צרכנים את התאמת המוצרים לטעמים ולהעדפות 

לאתר בזמן אמת משתמשים שנוטשים את  םמוצריה למותגיהמידע יאפשר  - שימור לקוחות .ג

מוצרי החברה להפוך את  מוצר החברה מאפשר למותגהשימוש במוצר ולנסות לשמר אותם. 

 חווית צרכן הקצה שלו לחוויה אינטרקטיבית המותאמת לצרכיו.

מוצר החברה שולח  –המוצרים  מותגמוניטין  וחיזוק צרי הספקנאמנות של הצרכן כלפי מו ביסוס .ד

הגברת השימוש . צרכן הקצהעל ידי  מעודדות להשתמש במוצר כשהשימוש בו פוחת הודעות

 םאת נאמנות תיצור הגדלה בצריכת המוצר, וכתוצאה מכך, תבססצרכן הקצה במוצר על ידי 

  .םהמוניטין של הספק בקרב ותחזק את מוצרי הצריכה מותגכלפי מוצרי 

ערך רב לקוחות  יםמייצר מוצרי החברה – יתרון אל מול מתחרים שאינם בעלי גישה למידע .ה

של לקוחות מעמדם התחרותי  יבססו אתהחברה כתוצאה מהמידע האישי והקולקטיבי שייאסף, 

 . ויתנו להם יתרון משמעותי לעומת ספקים אחרים באותו תחוםהחברה 

צריכה הינם מוצרים שרגישים למחירים ויש בהם תחרותיות גדולה. הפיתרון מוצרי  - מחיר .ו

שלהערכת החברה הינו הטכנולוגי שפיתחה החברה מאפשר להפוך את האריזות לאריזות חכמות 

  במחיר ההולם את מחירי השוק של מוצרים דומים אחרים שאינם בעלי אריזה חכמה.
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  מוצרים ושירותיםקבוצת פילוח הכנסות  .9

 %1024 המוצרים והשירותים בתחום הפעילות, ששיעור ההכנסות מהם היהקבוצות להלן יובא פירוט 

  :2020-2021בשנים  מסך הכנסות החברה או יותר

 קבוצת המוצרים 

2021 2020 

)אלפי  הכנסות
)אלפי  הכנסות מהכנסות  שיעור (דולר

 מהכנסות  שיעור "ב(ארה דולר

Water.io 1,828 97% 98 20% 

Vitamins.io 56 3% 23 5% 

 75% *372 0% 3 אחרים

 100% 493 100% 1,887 "כסה

 להלן.  11.6עמו בוטל, כמפורט בסעיף  ההסכםאשר  מלקוח* הכנסות 

ידי לקוחות החברה בגין  עלהמשולמת  מהתמורה תוהחברה נובע הכנסות עיקר, הדוחנכון למועד 

יחידה של אריזה חכמה , בעוד ההכנסה של החברה מוהתאמת מוצר וכן שירותי ייעוץ פיתוח שירותי

 המודל .עדיין נמוכותהינן ( Saasתכנה נלווים )שירותי היישומון ושירותי )פקק חכם או בקבוק חכם(, 

 הכנסה מכן ולאחר החכמה האריזההעסקי של החברה מושתת על תשלום חד פעמי עבור מוצר 

האסטרטגיה של הנלווים שהחברה מספקת.  Big Data-ימוש בשירותי התכנה וההשעבור  מתחדשת

 באופןהחברה ההכנסות תמהיל , ישתנה והחדרת מוצריה לשוק החברה הינה כי עם הרחבת פעילותה

   ויהווה את עיקר הכנסות החברה.יגדל  Big Data-ששיעור הכנסות החברה משירותי התכנה וה

  חדשים ושירותים מוצרים .10

 . לדוח 18.6לפרטים בדבר מוצרים ושירותים חדשים, ר' סעיף 

 לקוחות .11

צריכה  מוצריקצה, בתחום  לצרכני, המשווקות מוצרים B2Cהינן חברות  החברה לקוחות מרבית .11.1

 החברה לקוחות מרבית. המזון תוספיו הוויטמינים מוצריהמשקאות והמזון ומתחום  מתחום ,ארוזים

 . אירופהמערב  ממדינותו אמריקה מצפון הינם

התקשרות החברה עם לקוחותיה מתבצעת באמצעות הסכם, אשר מסדיר, בין היתר, את כמות  .11.2

של הלקוח בנוגע המוצרים הנרכשים, אפיונם של המוצרים ודרישות צורניות, טכניות ואחרות 

למוצרים, והשירותים שיינתנו על ידי החברה ללקוח. מרבית ההסכמים הם לתקופה קצובה בזמן, 

ימים, בהתקיים  30-90הכוללים גם אפשרות לסיום בהודעה )של אחד הצדדים( מראש, שנעה לרוב בין 

 נסיבות מסוימות. 

 :הכוללההתקשרות עם הלקוחות מבוססת על מודל תמחורי 

  ;בקבוק חכם או כגון פקק חכם - שלום לפי יחידה של אריזה חכמהת( 1)

  ;, יישומון וכו'Dashboardתשלום חודשי עבור השימוש בפלטפורמה ובכלל זה בנתונים, ( 2)

                                                      
 
 מסך הכנסות החברה. %10 -להשלמת התמונה מפורט גם שיעור הכנסות מתחת ל 24
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נדרשות באריזה התאמות או  תשלום חד פעמי בגין הוצאות פרוייקטבמקרים מסויימים גם  (3)

  .(NRE)החכמה או בתוכנה 

קניין הרוחני השימוש בים, תביעות וטענות הנובעות מדוחות לנזקים, הפסקאחראית כלפי הלהחברה 

של החברה או קשורות אליו או ממתן השירותים ללקוח, כאשר האחריות מוגבלת בסכום כנגזרת 

מהתמורה ששולמה לחברה במסגרת ההתקשרות במהלך חודשים אחרונים, כקבוע בהסכם. האחריות 

 חלה גם על הפרת חובת סודיות וכן על מקרים של מעשה מכוון, או רשלנות רבתי מצד החברה. 

 השרות עימההתק אובדן, אשר להלן( 11.5פפסיקו )ר' פרטים בסעיף ב, לחברה תלות הדוחלמועד  נכון .11.3

 בשל אובדן לקוח אסטרטגי לחברה.  לרבותישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות. 

בתחום הפעילות ומסך הכנסותיה  מלקוחותיה המהותיים הפירוט אודות הכנסותיה של החברלהלן  .11.4

  בדוחות הכספיים:

 :נכון למועד פרסום הדוח הלקוחות המהותייםלהלן פירוט תנאי ההתקשרות עם 

  – פפסיקו .11.5

הסכם נחתם  פפסיקובין החברה ובין  .25בעולםהשני בגודלו והמשקאות  המזוןיצרן הינה  פפסיקו

 2021באוקטובר  31בתוקף עד שהיה , )על תיקוניו( 2020בנובמבר  5מיום )הסכם פיתוח( שירותים 

אלקטרוניות יחידות  פפסיקול וסיפקה פיתחההחברה  ,הפיתוח. בהתאם להסכם "(הפיתוח הסכם)"

 ,לספורטאיםלקהל הרחב ולבקבוקים רב פעמיים המיועדים שיותאמו נטענים  חכמיםעבור פקקים 

  SDKתוכנהפיתוח וכן ערכת  ,ללקוחותיה פפסיקומוכרת אותם המכילים סוגים שונים של משקאות, 

(Software Development Kit )שיוריד המשתמש לטלפון  פפסיקו של שתהיה חלק אינטגרלי מיישומון

פקקים אותם מנתונים הנאספים גישה ל פפסיקולהנייד החכם או לשעון החכם. כמו כן, החברה תספק 

  . ומנותחים על ידי שירות הענן של החברה חכמים של החברה

 400]מתוכם, סכום של  ון דולרמילי 1.8-לחברה סך כולל של כ פפסיקושילמה בתמורה לשירותיה, 

 , בהתאם לאבני דרך שנקבעונכון למועד החתימה על הדוחות הכספים[ אלפי דולר טרם שולמו

 שלב( 2; )2021 של שנת שהסתיים ברבעון ראשון Digital Hydrationבנושא , שלב ייעוץ( 1: )בהסכם

תכנון ', ב שלב( 3; )2021של שנת הרבעון השני  במהלך ייםסתשה ,יםשל המוצר תכנון קונספטואלי ,'א

 .ופיילוט בדיקות ,שלב ג'( 4) -ו ;2021השלישי של שנת  במהלך הרבעוןשהסתיים  ,יםשל המוצר מפורט

קיבלה החברה הודעה מפפסיקו כי השלימה את בדיקות האיכות המשלימות  2021בדצמבר  10ביום 

 לתשקיף החברה וכן 6.11.4עיף נוספים אודות הסכם הפיתוח ראו ס לפרטים את הסכם הפיתוח.

                                                      
 

25 https://www.foodengineeringmag.com/2020-top-100-food-beverage-companies  

 סוג לקוח
2021 2020 

הכנסות )אלפי 
 דולר(

הכנסות )אלפי  שיעור מהכנסות
 (דולר

 שיעור מהכנסות

 - - 97% 1,821 פפסיקו

 75% 372 - - סיילדאייר
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)מס'  2021בדצמבר  12ומיום  2021בנובמבר  7, 2021באוקטובר  18דיווחים מיידים מהימים 

 בהתאמה(. 2021-01-108319 -ו 2021-01-094723 ,  2021-01-088963אסמכתאות: 

עם  (2023בדצמבר  31)עד ליום  , התקשרה החברה בהסכם מסחרי לשנתיים2022בפברואר  19ביום 

בבעלות מלאה של פפסיקו וכן עבור חברות בנות בקבוצת פפסיקו )יחדיו: , באמצעות חברת בת פפסיקו

, לאספקת מאות אלפי יחידות אלקטרוניות עבור בקבוקי המשקאות החכמים אשר "(קבוצת פפסיקו"

פפסיקו מה(. על פי ההסכם התחייבה ", בהתאההסכם" -" והמוצר)בסעיף זה: " פפסיקוישווקו על ידי 

 2022מיידי מאות אלפי יחידות מוצר, שתסופקנה לה במהלך המחצית השניה של שנת להזמין באופן 

  .בפועל ההזמנה התקבלה טרםנכון למועד פרסום הדוח  .דולר מליון 2.7 -בהיקף כספי כולל של כ

להזמנות של מאות אלפי יחידות  ,2023תחזית, לא מחייבת, לשנת  נתנה פפסיקו ההסכם במסגרת

, אולם אין וודאות כי תחזית זו תתממש, 2022מוצר בהיקף של למעלה מפי שניים מההזמנות לשנת 

בהשקה ובמכירות  פפסיקובגורמים רבים לרבות מידת ההצלחה של  כולה או חלקה, שכן הדבר תלוי

 של המוצר הכוללים את הטכנולוגיה של החברה.  

 במוצר המתחרים מוצרים' ג לצד תמכור לא 2022 יוני חודש עד כי, החברה חייבההת ההסכם במסגרת

 .בלבד"ב בארה, ספורט למשקאותחכמים בקטגוריות בקבוקים  פפסיקול שנמכר

הצדדים לבטל את מ כל אחד בכפוף לזכות 2023בדצמבר  31הינו בתוקף עד ליום  ההסכםכאמור, 

 עילות בהתקייםימים כמו כן, לצדדים אפשרויות ביטול נוספות  90בהודעה מוקדמת של ההסכם 

  .זה מסוג בהתקשרויות מקובלות

לרבות נושאי משרה בה, ) פפסיקו קבוצת את לשפות התחייבה החברהההסכם  במסגרתכמו כן, 

 שיגרמו מכל סוג שהוא, אחריות, תשלומים והוצאות כל טענה, פעולה בגיןעובדיה וגופים קשורים לה( 

לטובין  בקשרבעקבות טענות של הפרת קניין רוחני של צד שלישי על ידי צד שלישי,  פפסיקו לקבוצת

או בשל כל מעשה או מחדל של  ההסכםעל ידי החברה או בשל הפרת ו/או שירותים כלשהם שסופקו 

 עובדי, נושאי המשרה ונציגי החברה. 

ת ראשונה מסוגה בעולם, במסגרתה תאגיד משקאות גלובאלי ידיעת החברה מדובר בהתקשרו למיטב

מתכונן להשיק בקבוק חכם המכיל טכנולוגיה מתקדמת וקישוריות מלאה  פפסיקומשמעותי כמו 

 להעניק היא המטרה. ראשון בשלב יחידות אלפי מאות של בהיקף אותו ולשווק פפסיקולמשתמש ול

 והיקף תדירות על מלאה שליטה לו המאפשרת ייחודית שימוש חוויית החכם בבקבוק למשתמש

מצד שני, מידע בזמן אמת על הרגלי השימוש של  פפסיקול ולתת, אחד מצד, בבקבוק השימוש

או למתחרותיה  פפסיקולקוחותיה בבקבוק ובמשקאות המשווקים על ידה. מידע זה אינו זמין כיום ל

ויקנה לה בכך יתרון תחרותי לשפר את ההתאמה של מוצריה לצרכי הלקוחות  פפסיקויאפשר ל

 משמעותי. 

יחידות אלקטרוניות לפקקים חכמים וכן שירותים נלווים בתמורה  5,000כמו כן, פפסיקו הזמינה 

 אלפי דולר.  172.5לסך של 

וכן התמורה  2023 בשנת נוספות, הזמנות םועדי אספקה בהתאם להסכמהחברה בדבר  הערכת

הינה בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, הצפויה בגין שירותים כאמור, 

 תחזית על, היתר בין, המבוססות, החברה הנהלת של זה למועד נכון עדכניות הערכות המשקף

 או, להתממש שלא ועשויות וודאיות בלתי שהן להסכם הצדדים והערכות בהסכם שנקבעה

 . החברה בשליטת שאינם גורמים בשל היתר בין זאת, חלקן או כולן, מהותית שונה בצורה להתממש
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  – סיילדאייר .11.6

"(, שהינה חברה ציבורית אמריקאית, הלקוחסיילדאייר )בסעיף זה "הסכם עם החברה התקשרה ב

לפיתוח ואספקת מוצרים שכוללים חיישנים ורכיבי תקשורת אלקטרונים שמוטמעים בתוך פאנלים 

בעיקר להובלת תרופות, לשם ניטור תנאים פיזיים וסביבתיים לבידוד תרמי של אריזות המשמשות 

 לצרכי הותאם, אשר ייחודימוצר של האריזה במשך זמן השינוע והאחסון שלהן. מדובר בפיתוח של 

(, כאשר Phase 1, 2, 3מפרט שלושה שלבי פיתוח ), 2018בדצמבר  10שנחתם ביום ההסכם . לקוחה

 הקודם. בהשלמת השלב  כניסה לכל שלב מותנית

( להמשך milestonesפורטו אבני הדרך ) , שבהלהסכם 1נחתמה תוספת מס'  2019בדצמבר,  10ביום 

יחידות מוצר, לעומת  30,000אספקה של ( ולproduction readyלייצור סדרתי ) להכנתופיתוח המוצר 

גלובלית של הוסדרה בתוספת זו הבלעדיות ה ,בין השאר. מוצרים כפי שנקבע בהסכם המקורי 15,000

 113-סך כולל של כ שלב הפיתוח ועבור חלק מהיחידות הלקוח שילם עבור. בהתאם, הלקוח למוצר

, 2020מוצר התעכבה מעבר ליוני, היחידות  30,000אלפי דולר. עקב אילוצי מגיפת הקורונה הספקת 

  .המועד בו הייתה אמורה החברה לספקן על פי התוספת להסכם

. 2025ביוני,  30להסכם, אשר האריכה את תוקפו עד ליום  2תמה תוספת מס' נח 2020ביוני,  3ביום 

התוספת הסדירה מספר נקודות מסחריות ביחס לבעלות בקניין הרוחני ובנתונים שיתקבלו מהשימוש 

בהיקף מצטבר  החברה ידי על מוצרים להספקת מסחרית התקשרותבמוצר, ובעיקר כללה התוספת 

 . מיליון דולר על פני תקופה של חמש שנים 25של 

, החל הלקוח להעלות טענות כנגד החברה בגין אי עמידת המוצרים שסופקו 2021החל מחודש מאי 

הודיע  ,2021באוגוסט  2לאחר חלופה של מספר מכתבים, ביום . במפרטים הטכנים שנקבעו בהסכם

הוא יהיה רשאי לבטל את ההסכם  במפרטים הטכניים צרים הלקוח לחברה כי לאור אי עמידת המו

 החברה ידי על תתוקנה לא במוצר ,לכאורה ,ההתאמות שאיככל  ,המכתבימים ממועד  30החל מתום 

 התראה של תינתןהפרה יסודית  בגיןשבטרם ביטול ההסכם  בהתאם להוראת ההסכם הדורשת זאת)

 (. מראש ימים 30

והדגישה כי שללה את כל טענות הלקוח  במספר מכתבים קודמים בהםלטענות הלקוח החברה הגיבה 

 . המוצרים עומדים בכל המפרטים שנקבעו בהסכם

. החברה שכרה את שירותיו לחברה הודעה על ביטול ההסכםשלח הלקוח  2021ספטמבר, ב 21ביום 

 של עורך דין מקומי לייצג אותה מול הלקוח. 

יובהר, כי המוצר יוצר עבור הלקוח באופן פרטני וייעודי והוא אינו נמנה עם מוצרי הליבה של הפעילות 

כל טענות הלקוח בדבר פגמים טכניים לכאורה במוצרים שסיפקה החברה, העסקית של החברה. 

כדי להעיד על פגם בטכנולוגיה של החברה ובמוצרים האחרים , אין בכך אותם מוצריםל נוגעות

 פותחים ומשווקים על ידה.  המ

אלפי דולר, חלקו עבור עלויות פיתוח  307לקוח לחברה סכום מצטבר של ה םשיל הדוח למועד עד

אשר מתוכן  2020בשנת  ואלפי דולר הוכר 372הכנסות בסכום של  המוצר וחלקו עבור הספקת מוצרים.

והוכרו  2021לשנת  ות הכספייםנכון למועד החתימה על הדוח ,אלפי דולר טרם שולמו 65-סכום של כ 

 . בגינן חובות מסופקים

 



 31 
 

 

 

 

  שיווק והפצה .12

פרסומים מקצועיים. להפצת ווק, כגון שיווק מקוון, תערוכות והחברה משתמשת במגוון ערוצי שי

הפצה באמצעות לפרקים גם בעל הפצה ישירה ובעיקר  תמוצרי החברה, החברה מתבסס

  שותפים/מפיצים מקומיים.

 החברה שיווק על ידי .12.1

, אשר פועלים באמצעות מכירות, לחברה סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי בכיר וכן אשת הדוחלמועד 

באמצעות שלל אמצעים דיגיטליים, לרבות באמצעות  וכן פנייה ישירה ויזומה ללקוחות פוטנציאליים

 רשתות חברתיות ועסקיות. 

אנשי מכירות מקומיים וס נשות וגיהחברה מתכננת להגדיל את מערך השיווק והמכירות באמצעות 

 באזורים בהם פועלת החברה. ואנשי ונשות שיווק 

לקחת חלק בכנסים מרכזיים בתחום מתכננת בנוסף, כחלק מתכניות השיווק של החברה, החברה 

 מוצרי הצריכה. 

של החברה ומנועי חיפוש  האינטרנטכמו כן, החברה מבצעת שיווק דיגיטלי, הן באמצעות אתר 

הפלטפורמה של החברה ועל פרסום תכנים  אודותים והן בדרך של הכללת תוכן איכותי דיגיטלי

 בבלוג של החברה. שיווקיים 

פרצה מגיפת הקורונה ברחבי העולם. בין היתר, חלק מההשלכות  2020במהלך הרבעון הראשון בשנת 

. בהתאם, בוטלו תביטולי טיסות וסגירת גבולות, איסור התקהלות ומגבלות נוספושל המגיפה הייתה 

כנסים מרובי משתתפים וחל צמצום משמעותי של מפגשים פנים מול פנים עם לקוחות. בעקבות זאת 

ובעקבות הסגרים שהוטלו במדינות השונות וסגירת החנויות הפיזיות, מערך השיווק של החברה עבר 

בפגישות וכנסים באופן  שינוי חיובי. פגישות פיזיות וכנסים פיזיים שיצרו יתרון ללוקליזציה, הוחלפו

וירטואלי. במצב החדש שנוצר עקב פרוץ המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות איבד את 

חשיבותו. המציאות החדשה בתעשייה, לפיה מקיימים פגישות וכנסים באופן וירטואלי, אפשרה 

ינוע כח אדם לחברה הממוקמת בישראל, לפנות ליותר מדינות, ולהשתתף ביותר כנסים ללא צורך בש

וללא חשיבות למיקומם. בעקבות כך, תהליך המכירה של מוצרי החברה התקצר והוזל. השינוי כלל 

 והשתתפות בכנסים וירטואליים.  ת משאבים לתחום השיווק הדיגיטלי העבר

 סוכנים ושותפיםשיווק על ידי  .12.2

 IFF ,Nolato ,Visy)כגון,  שותפיםעם סוכנים ו, לחברה מספר התקשרויות עם פרסום הדוחלמועד 

אותם , שהינם גורמים חיצוניים לחברה, איתם מתקשרת החברה לצורך יצירת קשרים על ידי וכיוב'(

 . הקשר באמצעות שותפים פוטנציאליים הינו, לרוב בשלעם לקוחות פוטנציאלייםשותפים  ואסוכנים 

 . לצדדים שלישיים פרויקט/מוצר משותף שישווק על ידי הצדדים

על יצירת הקשר עם הלקוח הפוטנציאלי, אך ההתקשרות  םאחראיהסוכנים והשותפים  יודגש, כי

הסוכנים החוזית מתבצעת באופן ישיר מול החברה שנושאת בסיכונים ובהטבות מההתקשרות. 

 בשמה אל מול הלקוח.  יםמתחייב ואינםהחברה,  יכנציג עצמםלהציג את  םרשאי והשותפים  אינם
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בשיעורים משתנים כפונקציה מההכנסות מהלקוח, כמקובל בשוק  הינה לסוכניםהמשולמת  התמורה

  .הסוכןנוצר על ידי  וובענף אשר הקשר עמ

, ומרביתם מתחדשים שלוש שניםועד  לתקופות קצרות של מספר חודשיםההסכמים בד"כ הינם 

 באופן אוטומטי, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטולם. 

לרוב אינן על בסיס בלעדי הסכמים עם שותפים נן על בסיס בלעדי. אילרוב סוכנים ההתקשרויות עם 

 מגבלות פניה בנוגעלעתים ישנה בלעדיות לטריטוריות מסוימות או למוצרים מסוימים או אך 

 ההסכמים ניתנים לביטול מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה מוקדמת. ללקוחות מסוימים. 

 סודיות מקובלים.  ההתקשרויות כוללות גם התקשרויות בהסכמי

 אסטרטגיה וצפי להתפתחות בשנה הקרובה.  –לדוח  29לפרטים אודות יעדי השיווק וההפצה, ר' סעיף 

  הזמנות צבר .13

ות מחייבות מנסות הצפויות להתקבל מעסקאות בתחום הפעילות )על פי הזכנהני התוו נלהלן יפורט .13.1

סות כנטרם הוכרו כה, הדוחולמועד הסמוך לפרסום  2021-ו 2020בדצמבר לשנים  31נכון לימים ש

  (1) :אלפי דולר(ב) בדוחות הכספיים של החברה

 Water.io(2) Vitamins.io 

 אלפי דולר

 72 1,225 31.12.2020 ליום

 

 
 

 31.12.2021 ליום
 לתאריך סמוך

 הדוח פרסום
 31.12.2021ליום 

סמוך 

לתאריך 

 פרסום הדוח

 - - - - 2022שנת  1רבעון 

 - - 173 173 2022שנת  2רבעון 

 - - - - 2022שנת  3רבעון 

 40 40 - - 2022שנת  4רבעון 

 40 40 173 173 סה"כ 2022שנת 

ציאליות מכוח הסכמים בקשר עם נסות פוטנלקחו בחשבון הכנ ות מחייבות בלבד; לאנות נלקחו בחשבון הזממנזהה( בצבר 1)

ה ללקוח שלא להמשיך ולצרוך שירותים מעבר לתקופה נתונבדרך כלל כוללים זכות האשר ( SaaS)מודל  תוכנהמתן שירותי 

  .IFRS-ה לתקינת בהתאם ההכנסות אתמשקפים  אינםשהוגדרה. הנתונים המפורטים בטבלה לעיל 

מאחר ולמועד פרסום הדוח טרם , 2022מיליון דולר לשנת  2.7על סך של לחברה קיים הסכם מסחרי עם חברה פפסיקו, ( 2)

 לעיל, לא פורטו סכומים אלו בצבר ההזמנות. 11.5סעיף התקבלה מפפסיקו ההזמנה למאות אלפי יחידות מוצר כמפורט בסעיף 

מבוסס על הערכות הבסעיף זה לעיל,  הכלול יובהר, כי המידע בנוגע לצבר ההזמנותלמען הסר ספק, 

החברה בדבר עיתוי ההכרה בהכנסות כמפורט בטבלאות שלעיל, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרת 

שונה מהותית  באופן יתממשו או יתממשו. הערכות אלה יכול שלא ערךמונח זה בחוק ניירות 

הערכת החברה, וזאת כתוצאה מנסיבות שאינן תלויות בחברה בלבד, בשל היות ההערכה מבוססת מ

ו/או בשל התממשות איזה מבין גורמי הסיכון החברה  הדוחמועד ל נכוןעל מידע הקיים בידי החברה 

להלן ונוכח היעדר יכולת החברה לחזות באופן מדויק את עיתוי ההכרה  30המפורטים בסעיף 

 בהכנסות ואת מימוש ההזמנות בפועל על ידי הלקוחות.
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  תחרות .14

  כללי .14.1

החברה מוכרת  -B2B2C (Business to Business to Consumer ) הינוהמודל העסקי של החברה 

אותם  (”bundle“)המציעים אותם למכירה, או מאגדים מוצרי הצריכה  למותגיאת מוצריה 

. (As-isמלא הנמכר לצרכנים , כמוצר Water.io)או במקרה של מוצר  הנמכרים לצרכנים במוצריהם 

והמתחרים במוצרי החברות שמייצרות את המוצרים החלופיים רוב המודל העסקי של בעוד שזאת, 

 2022לשנת  לפרטים אודות יעדים ואסטרטגיית החברה. B2Cת של החברה, מושתת על מכירו

בישראל, תחילה  B2C באופן עצמאי ישירות ללקוחות הקצה במתווה של Water.ioלמכירות מוצר 

 .לעיל 29 -ו 2ר' סעיפים 

מוצר דומה או זהה למוצרי החברה, אשר מספקות  למיטב ידיעת החברה, אין כיום חברות בעלות

 הסופיים חוויית המשתמש של הצרכניםבשיפור , הכולל גם םמוצריה למותגימלא טכנולוגי פתרון 

והנגשתו עיבודו, ניתוחו  איסוף מידע בנוגע להרגלי צריכת המשתמשים החל מרגע רכישת המוצרוגם 

 . Dashboard-ובאמצעות הללקוחות החברה דרך הענן 

עד ל 10 סך של ביןיעמוד על  B2B2Cבמודל  מוצרהמחיר ליחידת נכון למועד הדוח להערכת החברה, 

עבור קצה משתמש המוצרים עבור כל  מותגעבור שירות הענן כחיוב  לשנה דולר 6עד  1-ובין כדולר  44

מבחינת  טיב הטכנולוגיהבהתחרות בתחום פעילותה של החברה מתמקדת (. SaaS)שירותי התוכנה 

 מוצרי הצריכה למותגהפתרון והיקף , עלות המוצר, סוג , משקלפרמטרים כגון יכולת מיזעור, אמינות

 . ולצרכנים

פני עתיד, הינן בגדר מידע צופה , ועבור שירותי התוכנההערכות החברה בדבר מחיר היחידה 

בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן  וכהגדרת

שינויים טכנולוגיים  בשל היתר בין וזאת, מכפי שהעריכה החברהאו חלקן, או להתממש באופן שונה 

, לרבות בתחום הפעילות של החברה ושינויים במגמות השוק בו פועלת החברה והעדפות לקוחותיה

  .לדוח 30התממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 

Water.io 

חכמים,  שתייה חברות המייצרות בקבוקיכחמש  ן, למיטב ידיעת החברה ישנהדוחנכון למועד 

  .בצורה מוגבלת Water.ioמתחרים במוצר החברה ה

מוצרי הצריכה לבחור אחת מבין שלוש חלופות,  למותגהחברה מספקת פיתרון מודולרי המאפשר 

 כדלקמן: 

 הפלטפורמה של החברה(;  לצד( בקבוק חכם )פקק חכם ביחד עם בקבוק רב פעמי 1)

 מוצרי הצריכה;  מותגשל קיים ( פקק חכם המתחבר לבקבוק 2)

 מוצרי הצריכה. מותגלתוך בקבוק של  שמוטמע)"המח"( ( רכיב חכם 3)

החברות האחרות שמייצרות בקבוקי שתייה חכמים מציעות יעת החברה, למיטב ידלעומת זאת, 

( במוכרות רק את הבקבוק החכם וללא אפשרות להציע חלופות; )הן פתרון חלקי בלבד: )א( 

 כוללות יכולות לאיסוף, עיבוד וניתוח המידע בנוגע ןאינמשתמשות אותן חברות  ןהטכנולוגיות שבה
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וזאת לעומת  B2Cהחברות האחרות מספקות מוצר שהוא ; )ג( ניםהצריכה של הצרכהשימוש ולהרגלי 

 החכמים האחריםהתחרות של יצרני הבקבוקים  . לפיכך,B2B2Cהינו  שלהשהמודל העסקי החברה, 

   , אלא מול לקוחות החברה.כאמור B2C, שכן הם מספקים מוצר שהינו אינה מול החברה

זהים לאזורי הפעילות של דומים או החברות פועלות באזורים גיאוגרפיים כל למיטב ידיעת החברה, 

 החברה. 

  .אינו מהותי חלקה בשוק הדוחלהערכת החברה, נכון למועד 

Vitamins.io 

חברות שמספקות פתרונות שונים מספר , למיטב ידיעת החברה, ישנן הדוחכמו כן, נכון למועד 

, מפני שרוב המוצרים החלופיים והמתחרים Vitamins.io-שמהווים תחליף חלקי בלבד למוצר ה

כמו . ללקוחותיה מהפתרון הכולל שמוצע על ידי החברהאו חלק מהרכיבים  ברכיב אחדעושים שימוש 

( שמציינות כי יש בידיהן יכולת טכנולוגית מתאימה, בין היתר, גם jabilכן, יש חברות )כגון, 

, אולם לא ידוע לחברה על מוצר ספציפי הקיים המוצרים מותגלהתממשקות עם מערכת ההזמנות של 

אין חברה שמייצרת פתרון מלא , הדוחנכון למועד גם בתחום זה, למיטב ידיעת החברה, לחברות אלה. 

פועלות רב החברות הללו למיטב ידיעת החברה, תוסף המזון.  ויטמינים אוה ולמותגוכולל לצרכן 

 אזורי הפעילות של החברה. זהים לדומים או באזורים גיאוגרפיים 

 חלקה בשוק אינו מהותי.  הדוחלהערכת החברה, נכון למועד 

 :Vitamins.io-הסוגי פתרונות חלופיים למוצר  מס'ישנם 

אלו  מוצרים מתחריםאת הצרכן ליטול את הגלולה.  יישומון ייעודי שמתזכרחכמים עם בקבוקים  .א

או , אינם מקנים לספק נתונים תוסף המזוןהויטמין/ אינם מאפשרים חיבור בין הצרכן לבין ספק

ובכלל אינם מאפשרים חידוש מלאי אוטומטי, אודות הרגלי הצריכה של הצרכנים במוצר, ומידע 

 החברה.  ימוצר יםכפי שמאפשרזה ישירות ממערכת ההזמנות של אמזון, 

אינו עוקב אחר השימוש במוצרים  יישומוןאשר מתזכר את הצרכן ליטול את הגלולה. ה יישומון .ב

לצריכה מידע בנוגע  מסוגל לאסוף ואינהפיזיים עצמם ולכן אינו מספק מידע על שימוש, והוא 

   הגלולות על ידי הצרכן. בפועל של

  ת תרופותקופסהצרכן נדרש לרכוש  – יישומון( שמחוברים לInternet of Things) IoTמוצרי  .ג

על ידי מתן  פסה מתזכרת את הצרכן ליטול את התרופה. הקויישומוןשמחוברת לייעודית 

והוא אינו בנפרד מתוסף המזון או התרופה התראות )בקול או אור(. מוצר זה נמכר ישירות לצרכן 

 מותגבין  engagement-מאפשר חיבור וגם אינו ואו התרופה מספק מידע לספק תוספי המזון 

 לבין הצרכן. המוצרים 

דיספנסר המתוקן בבית הצרכן המתזכר את הצרכן  –( אוטומטיים Dispensersמוצר דיספנסר ) .ד

 ליטול את הגלולה ומוציא אוטומטית את המינון הנדרש. 

החברה פועלת לביסוס היתרון התחרותי שלה ומעמדה בשוק, בין היתר באמצעות הגנה על היתרונות 

  ( בחברה. how-knowחודי )התחרותיים שלה כאמור, באמצעות רישום פטנטים ושימור ידע יי
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ולמיטב ידיעת החברה, באשר ליתרונות והחסרונות של המוצרים של חברות מתחרות ביחס למוצרי החברה, אשר הדוח להלן טבלה הכוללת פרטים נכון למועד  .14.2

ייניהן ויעילותן להערכתה של החברה, הינן המתחרות העיקריות, ואשר קיים מידע פומבי לגביהן )בין אם הן מצויות בשלבי פיתוח וקיים מידע פומבי ביחס למאפ

 ועל במדינות או בטריטוריות שבהן בכוונת החברה לפעול(: ובין אם הן משווקות בפ

io.Water 

שם ותיאור  שם המתחרה
 המוצר 

יישומון  B2B/B2C אזורי פעילות
 ייעודי

חכם  פקק
 מודולרי

יכולת 
איסוף מידע 
על הרגלי 

צריכת 
הצרכן בזמן 

 אמת 

תזכורות 
והתראות 

לצרכן 
להשתמש 

 במוצר

חיבור בין הצרכן 
לבין הספק 

(Engagement ) 

הצגה, יכולת 
עיבוד וניתוח 

מידע 
באמצעות 
Big Data  

גישה של 
-הלקוח ל

Dashboard 
ולמסד 

 הנתונים 

 המוצר מחיר
לצרכן 
  26הקצה

Water.io   חכם בקבוק
עם יישומון 

שמזכיר 
 לשתות

מערב 
אירופה, 
ארה"ב 

והודו, מרכז 
ודרום 

 אמריקה

B2B2C החברה  יש יש יש יש יש יש יש
מוכרת 

ללקוחות 
 B2Bשהם 
ומוצריה 

הינם חלק 
אינטגרלי 

ממוצר 
הצריכה 

שנמכר לצרכן 
הסופי על ידי 

מוצרי  מותג
הצריכה, 

לקוח 
החברה. לכן, 
ישנה שונות 

במחירי 
המוצרים 

לצרכן הקצה 
בהתאם 

למחירים 
הנקבעים על 
ידי ספקי 

מוצרי 
הצריכה 
 השונים. 

                                                      
 
 המחירים המצוינים הינם למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על מידע פומבי שפורסם על ידי חברות אלה.  26
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שם ותיאור  שם המתחרה
 המוצר 

יישומון  B2B/B2C אזורי פעילות
 ייעודי

חכם  פקק
 מודולרי

יכולת 
איסוף מידע 
על הרגלי 

צריכת 
הצרכן בזמן 

 אמת 

תזכורות 
והתראות 

לצרכן 
להשתמש 

 במוצר

חיבור בין הצרכן 
לבין הספק 

(Engagement ) 

הצגה, יכולת 
עיבוד וניתוח 

מידע 
באמצעות 
Big Data  

גישה של 
-הלקוח ל

Dashboard 
ולמסד 

 הנתונים 

 המוצר מחיר
לצרכן 
  26הקצה

HidrateSpark  בקבוק חכם
 עם יישומון

בעיקר 
 ארה"ב

B2C יש  יש אין מידע אין יש
(HidratesSpark

 הינה הספק( 

 דולר  59.95 אין מידע אין מידע

Equa  בקבוק חכם
עם יישומון 

שמזכיר 
 לשתות

 אירו  74 אין מידע אין מידע אין מידע יש אין מידע אין יש B2C אין מידע
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.ioVitamins 

שם 
 המתחרה

שם ותיאור 
 המוצר 

אזורי 
פעילות 

 עיקריים

B2B/B2C  יישומון
 ייעודי

 פקק
חכם 

 מודולרי

יכולת 
איסוף 
מידע 

על 
הרגלי 
צריכת 
הצרכן 

בזמן 
 אמת 

תזכורות 
והתראות 

לצרכן 
להשתמש 

 במוצר

חיבור בין הצרכן 
לבין הספק 

(Engagement ) 

יכולת 
הצגה, 
עיבוד 

וניתוח 
מידע 

באמצעות 
Big Data  

גישה של 
-הלקוח ל
Dashboard 

ולמסד 
  הנתונים

התממשקות 
עם מערכת 
ההזמנות של 
הספק ויכולת 
חידוש מלאי 

 אוטומטית

 מחיר
 המוצר
לצרכן 
 27הקצה

 Vitamins.io  מערב
אירופה, 
ארה"ב, 

אוסטרליה 
 והודו

B2B2C החברה  יש יש יש יש יש יש יש יש
מוכרת 

ללקוחות 
שהם 
B2B 

ומוצריה 
הינם 
חלק 

אינטגרלי 
ממוצר 

הצריכה 
שנמכר 
לצרכן 

הסופי על 
 מותגידי 

מוצרי 
הצריכה, 

לקוח 
החברה. 

לכן, 
ישנה 

שונות 
במחירי 

המוצרים 
לצרכן 
הקצה 

בהתאם 
למחירים 
הנקבעים 
על ידי 

                                                      
 
 המחירים המצוינים הינם למיטב ידיעת החברה ובהתבסס על מידע פומבי שפורסם על ידי חברות אלה.  27
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שם 
 המתחרה

שם ותיאור 
 המוצר 

אזורי 
פעילות 

 עיקריים

B2B/B2C  יישומון
 ייעודי

 פקק
חכם 

 מודולרי

יכולת 
איסוף 
מידע 

על 
הרגלי 
צריכת 
הצרכן 

בזמן 
 אמת 

תזכורות 
והתראות 

לצרכן 
להשתמש 

 במוצר

חיבור בין הצרכן 
לבין הספק 

(Engagement ) 

יכולת 
הצגה, 
עיבוד 

וניתוח 
מידע 

באמצעות 
Big Data  

גישה של 
-הלקוח ל
Dashboard 

ולמסד 
  הנתונים

התממשקות 
עם מערכת 
ההזמנות של 
הספק ויכולת 
חידוש מלאי 

 אוטומטית

 מחיר
 המוצר
לצרכן 
 27הקצה

ספקי 
מוצרי 

הצריכה 
 השונים.

Pillsy, inc. Pillsy – 

connected 

medication 

platform. 

Smart cap 

with app. 

דולר  40 אין מידע יש אין מידע אין מידע  יש יש יש יש B2B2C ארה"ב
)נכון 

לשנת 
2018) 

evrythng Connected 

Pack 

אין  אין  יש B2B2C אין מידע
 מידע 

 אין מידע אין מידע יש יש יש אין מידע

 בהתחשב באופיו של המידע האמור,, יתרונותיהם וחסרונותיהם. שפורסם בנוגע למאפייני המוצרים המתחרים במוצרי החברההחברה הסתמכה על מידע פומבי 

 המידע. אמיתות או נכונות אין באפשרותה לבחון ו/או לוודא את גם ותו של המידע והחברה לא בחנה ו/או וידאה את נכונ
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 עונתיות .15

 נפרשת ומשקאות תזונה תוספי צריכת .משמעותית תחום הפעילות של החברה אינו מאופיין בעונתיות

  .השנה כלפני  על

 כושר ייצור .16

לפי בכמות הנדרשת בישראל ובסין,  ספקיםבאמצעות במיקור חוץ החברה מייצרת את מוצריה 

לעתים, החברה  .של מוצרים מוגמרים כאמור אינם מחזיקים מלאיםספקיה החברה או  .הזמנה

אחראים להרכבה של המוצר ספקי החברה  רוכשת רכיבים הנדרשים לצורך הייצור אצל הספקים.

ולהספקת המוצר המוגמר לחברה, כאשר חלק מהרכיבים מיוצרים על ידם ישירות וחלקם נרכשים 

  .או מיוצרים על ידי קבלני משנה שלהם

לצורך ייצור מוצריה מאפשר לה גמישות בהגדלת כושר הייצור קים בספהשימוש  החברה מעריכה כי

 של מוצריה בפרקי זמן קצרים יחסית וללא צורך בהשקעה משמעותית. 

 . לדוח 21לפרטים נוספים, ראו סעיף 

  ומקרקעין רכוש קבוע .17

המצויים חניות,  8וכן מ"ר  280 -של ככולל שטח ב הראשייםאת משרדיה שכרה החברה בתקופת הדוח  .17.1

 2022מרץ ; בחודש ₪אלפי  19-כ -, בתמורה לדמי שכירות חודשיים של כבפארק המדע ברחובות

 2022מאי מחודש  כאשר הכניסה למשרדים תהא במהלךחתמה החברה על הסכם שכירות חדש, 

חנויות, המצויים גם כן בפארק  13מ"ר וכן  655 -למשרדים בשטח כולל של כמשרדי החברה הראשיים 

ובתוספת דמי ניהול חודשיים בסך  ₪אלפי  67-המדע ברחובות, בתמורה לדמי שכירות חודשיים של כ

יים למשרדיה הראש. תקופת השכירות עבור עבודות התאמה ₪אלפי  200,000 -וכן כ ₪אלפי  10 -של כ

)עם אפשרות לקיצור החל מתום שלוש שנים כנגד  31.3.2027עד ליום  הינהשל החברה החדשים 

להערכת החברה לא קיים קושי משמעותי במציאת שטח חלופי  .תשלום עבור יתרת עבודות ההתאמה(

ולהערכת החברה עלויות העברת משרדי  ו הארכת החוזה בנכס הקייםהקיים אהמושכר בקרבת 

 .אינן מהותיות והחניותהחברה 

הינה  2021בדצמבר  31 -ו 2020בדצמבר  31 םמייתרת הרכוש הקבוע, נטו לי - מהותי קבוע ורכוש ציוד .17.2

תוכנות , , מחשביםציוד מעבדהוהוא כולל בעיקר  ,בהתאמה, דולראלפי  126 -כו דולראלפי  95-כ

 ׳הרכוש הקבוע של החברה ר של המופחתת העלותנוספים ולפירוט  לפרטים. וריהוט וציוד משרדי

  .לדוחות הכספיים 8ביאור 

 מחקר ופיתוח .18

 רשות באישור ומחזיקה לחדשנות מהרשות מענקים מקבלת אשר ופיתוח מחקר חברת הינה החברה .18.1

 . הבורסה בתקנון הקבועים לכללים בהתאם פ"מו חברת להיותה החדשנות

מוצרי החברה הינם פרי פיתוחים טכנולוגיים של החברה וחלקם מוגנים בפטנטים הרשומים ברחבי  .18.2

העולם. החברה משקיעה רבות בהמשך פיתוח מוצריה, תוך התאמתם לשינויים טכנולוגיים ולצרכי 

 שוק משתנים. 

פיתוח דור חדש של המוצרים ב , מתמקדת עיקר פעילות המחקר והפיתוח של החברההדוחלמועד  .18.3

 פיתוח מוצרים חדשים.בו וטיובםהקיימים של החברה 
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 2020בשנת  להלן( של החברה 18.7כל הוצאות המחקר ופיתוח נטו )בניכוי מענקים כמפורט בסעיף  סך .18.4

לפרטים בדבר היוון אלפי דולר, בהתאמה.  1,692 -כאלפי דולר,  993 -, עמדו על סך של כ2021ובשנת 

בדוחות הכספיים של החברה, אשר האמור בו  א3הוצאות המחקר והפיתוח של החברה, ר' ביאור 

  נכלל להלן על דרך ההפניה. 

בהשקעותיה במחקר ופיתוח, לצורך הרחבת סל  הגידול המשך צפוי הקרובותבשנים להערכת החברה,  .18.5

 המוצרים שלה ושימור יתרונה התחרותי בשוק.
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  לוחות הזמנים שיהיו כרוכים בכך:, וצפי החברה לגבי עלויות הפיתוחהדוח נכון למועד  של מוצרים חדשים פיתוחהמחקר ועיקר פעילות הלהלן פרטים אודות  .18.6

 פיתוח שלב המוצר יעוד המוצר שם
 למועד נכון

 הדוח

 דרך אבני
 12-ב הצפויות

 החודשים
 הקרובים

 להגעה הצפוי והמועד הקרובה הדרך אבן
 אליה

 עלות אומדן
 הפיתוח השלמת

 דולר(אלפי )ב

 החברה הערכת
 תחילת מועד בדבר

 המוצר שיווק

  מערכתשיפור יכולת תמיכה ב
 'א דור Vitamins.io ויטמינים

  מ"מ  45 -מ"מ ו 38גודל 

השתלבות במוצרי ויטמינים 
קיימים של לקוחות החברה, 
חברות שיווק של ויטמינים 

 ותוספי תזונה ברחבי העולם

המוצר סופק למספר  * 318 הסתיים הסתיים הסתיים
 לקוחות.

החברה הפסיקה את 
שיווקו של מוצר זה 
ועברה לשווק את 

 Vitamins.ioמוצר 
 דור ב'

 - 'ויטמינים דור במערכת 
יכולת שיפור דור א' ויצירת 

 עבודה ללא אפליקציה

ויטמינים  בנטילתמערכת תמיכה 
ש, ללא אפליקציה, ומילוי מחד

 ומיכל רב פעמי סוללה נטענת
חוויה משופרת למשתמש  לצורך
 קצה.

 פיתוח פיתוח
 
 

 סיום פיתוח אב טיפוס חומרה
30.04.2022 

 
 סיום פיתוח אפליקציה

30.06.2022 
 

 סיום פיתוח שרת
30.08.2022 

 
 30.11.2022דוגמאות ללקוחות 

 
 30.02.2023ייצור המוני 

 2022 יולי 700
 

 Water.io רב פעמי בקבוק
 'דור א

עבור חברות אשר מוכרות 
בקבוקים רב פעמיים, או ברי מים 

 צריכתאת  מגדיללמיניהם. 
 השתיה של המשתמשים

  סיום פיתוח  פיתוח
 15.12.2021דוגמאות : יצור 

 
 15.04.2022יצור ראשון 

 
 30.05.2022יצור המוני 

 800  

החברה בשלבים 
דיקות אחרונים של ב

איכות, יצור סדרות 
, לקראת ראשונות

השקה מלאה של 
 המוצר.
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 פיתוח שלב המוצר יעוד המוצר שם
 למועד נכון

 הדוח

 דרך אבני
 12-ב הצפויות

 החודשים
 הקרובים

 להגעה הצפוי והמועד הקרובה הדרך אבן
 אליה

 עלות אומדן
 הפיתוח השלמת

 דולר(אלפי )ב

 החברה הערכת
 תחילת מועד בדבר

 המוצר שיווק

 Water.io בקבוק נטען רב
 דור ב' פעמי

חוויה משופרת עבור משתמשי 
הקצה, עם סוללה נטענת, חיבור 

WIFI. 

 31.6.2022סיום תהליך עיצוב ראשוני  תחילת פיתוח  תכנון
 

 31.12.2022סיום תהליך תכנון הנדסי 
 

 2023 -סיום תהליך פיתוח 

750  

החברה בתהליך 
של מוצר הדור  עיצוב 

נכון למועד הדוח, ב'.  
אין לחברה הערכה 
למועד תחילת שיווק 

 המוצר.  

  .2021* העלות בפועל לשנת 

ובשים לב לוותק של מוצרי החברה הקיימים, לשירותים הדוח . נכון למועד לדוח 6למוצרי החברה, ר' סעיף פרטים אודות גודל שוק היעד הפוטנציאלי ל

 למוצריה, מתוך סך שוק היעד הפוטנציאלי.  שיעור נתח השוק הצפויאין ביכולת החברה להעריך את  המוצעים על ידי החברה ולתמהיל שלהם,

 לוחות הזמנים שידרשו עד להשלמת פיתוחים כאמור ,העלויות הכרוכות בכךההערכה לגבי אומדן הערכת החברה ביחס לפיתוחים עתידים של מוצריה, 

על ניסיונה תוצאות המחקר והפיתוח של החברה, המבוסס על ופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, הינו מידע הצ כיו"ב, ולמועד המשוער לשיווקו

בנוגע לפרק הזמן להשלמת הפיתוח או קבלת האישורים הרגולטוריים או פרק הזמן למסחור החברה, לרבות ועל תכנית העבודה השנתית שלה. ההערכות 

בשל קשיים טכנולוגיים שאינם בין היתר, ת שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהמצופה, המוצר ולעלויות הכרוכות בפיתוחו, עלולו

בשליטת החברה אשר יעכבו את הפיתוח בצורה ניכרת או השלמתו, חריגה מלוחות זמנים של המחקר והפיתוח בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, 

ידי  תחו עלו, במדיניות של רגולטורים שונים בעולם בקשר לאישור מוצרים אשר יפת אישורים רגולטוריםפיתוח ולקבלזמינות מקורות הון הדרושים ל

ככל שידרשו, אישור ובקרה של תהליכי יצור וקביעת סטנדרטים שונים לטיב המוצר, להמשך העסקתו של כוח אדם איכותי העוסק במחקר ופיתוח,  ,החברה

  .לדוח 30וכן ככל שיתממש איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  מוצריםלהשלמת פיתוחים שיאפשרו מסחור 

לדוחות הכספיים של החברה. 17באור  ׳לפרטים נוספים אודות הוצאות המחקר והפיתוח של החברה ר
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 תמיכת רשות החדשנות בפעילות המחקר והפיתוח של החברה .18.7

 בתמורה דולר אלפי 684-בכ הסתכמו החדשנות מרשות שהתקבלו המענקים סך, הדוחלמועד  נכון

 המחקרממכירות המוצרים פי  3%למענקים כאמור התחייבה החברה לשלם תמלוגים בשיעור של 

והפיתוח, עד לתקרת המענקים שנתקבלה על ידי החברה, וזאת בתוספת ריבית שנתית בשיעור משתנה 

   .LIBOR -בגובה ריבית ה

-התכניות הקשורות במוצר ה בגיןדולר  אלפי 12-כבסך של  תמלוגים החברה שילמה הדוח למועד

Water.io.  ות הכספיים של החברהלדוח 12לפרטים נוספים ר׳ ביאור.  

, לרבות ביצוע חלק יםבאישור הקבועים התנאים בכל עומדת היא הדוח למועד נכון, החברה להערכת

 לעיל. 26.2לפרטים נוספים ר׳ סעיף  .לישראל מחוץ החברה של הייצורמתהליך 

 תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה .18.8

במסגרת תכנית כסף חכם, החברה זכאית לקבלת סיוע בקשר עם פעילות החברה בארה"ב בשיעור של 

, ₪אלפי  404-של כמההוצאות המוכרות של החברה במסגרת התקציב שאושר לה, קרי סיוע  50%

חודשים  24. התמיכה במסגרת התכנית הינה לתקופה של ₪אלפי  808-מתוך תקציב מאושר של כ

 12( ואשר ניתנת להארכה לתקופה נוספת בת 2020בספטמבר  24שתחילתה מיום קבלת האישור )

, וכן חודשים. תכנית התמיכה כפופה לתנאים שנקבעו בכתבי האישור ובכתבי ההתחייבות של החברה

 47-, קיבלה החברה סך של כהדוחנכון למועד להוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והנהלים הנלווים להן. 

  מתוך המימון שאושר. (ש"חאלפי  150 -)כדולר ארה"ב אלפי 

 מוחשיים לא נכסים .19

לרישום פטנטים חשיבות ראשונה במעלה בקשר עם הגנה קניינית, ביחס לטכנולוגיה אשר בפיתוח 

להלן הפרטים אודות הפטנטים המהותיים הרשומים והבקשות לפטנטים מהותיים בקשר  ה.החבר

 .הדוחעם מוצרי החברה, כפי שהינם בתוקף במועד 

  מסחרוסימני  פטנטים .19.1

ם , אשר להערכתה של החברה הינוסימני מסחר יםבקשות לרישום פטנטפטנטים ולהלן פרטים אודות 

. כל הפטנטים, הבקשות וסימני המסחר המפורטים להלן, הינם הדוחנכון למועד  מהותיים לפעילותה

 : של החברהבבעלותה 

מס' הפטנט/סימן 
 המסחר

שם 
הפטנט/סימן 

 המסחר

מועד 
 קדימות

תיאור  סטטוס
הפטנט/סימן 

 המסחר

מדינות 
בהן 

הבקשה 
 אושרה

מועד פקיעה 
של 

הפטנט/סימן 
המסחר 
 שנרשם

מדינות בהן 
הפטנט ממתין 

לאישור 
(Pending) 

 פטנטים 

 
US 10,232,996 

 
PCT/IL2016/051288 

a device for 
reminding a 
user to drink 
from a 
container 

בדצמבר  2
2015  

נרשם 
 19ביום 
במרץ 
2019 

 
מכשיר 

המתזכר 
משתמש 

לשתות 
 ממיכל.

 בדצמבר 1 ארה"ב
2035 

 

 בדצמבר 2
2015 

 נרשם
 -ה ביום

1 
 לדצמבר

2016 

האיחוד 
 האירופי

בדצמבר  1
2035 

, דרום סין
קוריאה, 
, ברזילמקסיקו, 

,ישראל, סינגפור
אוסטרליה, ניו 

 
בדצמבר  1 אינדונזיה 

2036 
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מס' הפטנט/סימן 
 המסחר

שם 
הפטנט/סימן 

 המסחר

מועד 
 קדימות

תיאור  סטטוס
הפטנט/סימן 

 המסחר

מדינות 
בהן 

הבקשה 
 אושרה

מועד פקיעה 
של 

הפטנט/סימן 
המסחר 
 שנרשם

מדינות בהן 
הפטנט ממתין 

לאישור 
(Pending) 

בדצמבר  1
2016 

נרשם 
 14ביום 
במאי 
2021 

 בדצמבר 1 יפן 
2036 

 דרוםזילנד, 
, אפריקה

, הודו, רוסיה
  קנדה

US 10,315,815 
 

PCT/IL2016/051395 
 
 

ingredient 
supply 
system for 
dispensing 
an ingredient 
into a 
container 

31 
בדצמבר 

2015 

נרשם 
 11ביום 

ביוני 
2019 

מערכת 
אספקת 

מרכיבים 
לחלוקת 

מרכיבים 
 במיכל.

בדצמבר  30 "בארה
2035 

ישראל, יפן, 
דרום קוריאה, 

מקסיקו, ברזיל, 
אוסטרליה, ניו 

זילנד, דרום 
אפריקה, 

רוסיה, הודו, 
קנדה, 

אינדונזיה, 
האיחוד 

 האירופי, 

האיחוד 
 האירופי

בדצמבר  28
2035 

 בדצמבר 28 סין 
2036 

נרשם 
 17ביום 

באוגוסט 
2021  

בדצמבר  28 סינגפור
2036 

US 10,647,484 
 

PCT/IL2016/051322 

device for 
reminding 
and 
measuring 
material 
level inside a 
material 
container 

17 
בדצמבר 

2015 

במאי  12
2020 

מכשיר 
שמתזכר 

להשתמש 
במוצר, וגם 

מודד את 
גובה/רמת 

החומר 
שנמצא בתוך 

 מיכל.
 

 בדצמבר 16 "בארה
2035 

רוסיה, ישראל, 
יפן, דרום 
קוריאה, 

מקסיקו, ברזיל, 
ניו זילנד, הודו, 

אינדוניזיה, 
קנדה, האיחוד 

 דרוםהאירופי, 
, אפריקה

 .רוסיה

האיחוד 
 האירופי

בדצמבר  9
2035 

 
 

 בדצמבר 9 אוסטרליה
2036 

בדצמבר  9 סין
2036 

12 
באוגוסט 

2021 

בדצמבר  9 סינגפור
2036 

US 10,485,734 B2 

 

PCT/IL2017/050114 

apparatus 
and method 
for sending 
reminders to 
a user  

 בינואר 31
2016 

 נרשם
 26ביום 

נובמבר 
2019 

 מכשיר
ושיטה 

לשליחת 
תזכורות 

 למשתמש.

 ארה"ב, 
 

ביולי  30
2038 

 

סין, יפן, דרום 
קוריאה, 

מקסיקו, ברזיל, 
סינגפור,  

ישראל,  קנדה,  
אוסטרליה,  ניו 

זילנד, דרום 
, אפריקה

אינדונזיה, 
האיחוד 

 האירופי, הודו 

28 
 באוגוסט

2018 

בינואר,  31 רוסיה 
2037 

 

PCT/IL2017/050324 

a method 
and a system 
for notifying 
a user about 
an estimated 
time of 
consumption 
of a product 

 מרץ 14
2016 

 נרשם
 בתאריך

30 
 ספטמבר

2018 

שיטה 
ומערכת 

שמודיעה 
למשתמש 

 הזמןאודות 
 המוערך
 לצריכת
 המוצר

במרץ  14 רוסיה
2037 

איחוד אירופי, 
ארה"ב, יפן, 

סין, מקסיקו, 
ברזיל, סינגפור, 

ישראל, 
אוסטרליה, ניו 

זילנד, דרום 
אפריקה, הודו, 

אינדונזיה, 
קנדה, דרום 

 קוריאה.

US 10,874,587 
 

PCT/IL2017/050554 

smart caps 
for 
medication 
containers 

 במאי 17
2017 

נרשם 
בתאריך 

29 
לדצמבר 

2020 

מכסה חכם 
לאחסון 
 תרופות

 במאי 16 ארה"ב
2037 

האיחוד 
האירופי, יפן, 
סין, מקסיקו, 
ברזיל, קנדה, 

סינגפור, 
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מס' הפטנט/סימן 
 המסחר

שם 
הפטנט/סימן 

 המסחר

מועד 
 קדימות

תיאור  סטטוס
הפטנט/סימן 

 המסחר

מדינות 
בהן 

הבקשה 
 אושרה

מועד פקיעה 
של 

הפטנט/סימן 
המסחר 
 שנרשם

מדינות בהן 
הפטנט ממתין 

לאישור 
(Pending) 

ישראל, 
אוסטרליה, ניו 

זילנד, דרום 
, אפריקה

, הודו, רוסיה
 דרוםאינדונזיה, 

 .קוריאה

US D801,172 S 
Design Patent  

 )מדגם(

BOTTLE 
CAP 

 נובמבר 26
2014 

 נרשם
 בתאריך

31 
 אוקטובר

2017 

 אוקטובר 31 ארה"ב לבקבוק פקק
2031 

 

US D782,908 S 
Design Patent  

 )מדגם(

Capsule 
bottle cap 

 דצמבר 18
2014 

 נרשם
 בתאריך

 אפריל 4
2017 

 לבקבוק פקק
 עם מורחב

 קפסולה

  2031 אפריל 4 ארה"ב

 פטנטים לרישום בקשות

PCT/US17/58354 

container 
cap with 
conditional 
indication 
and locking 
mechanism 

25 
 באוקטובר

2017 

 לכלי פקק בהמתנה
, עם אחסון

 אינדיקציה
 מותנית

מנגנון ו
 נעילה.

האיחוד   
האירופי, 

 ניו"ב, ארה
 דרום, זילנד

, אפריקה
, הודו, רוסיה

 דרום, אינדונזיה
, הודו, קוריאה

, קנדה, יפן, סין
,  ברזיל, מקסיקו
, סינגפור
, ישראל

 אוסטרליה

PCT/IB2019/054078 

Dispensing 
monitoring 
system & 
method  

 במאי 16
2018 

 מערכת  בהמתנה
 ושיטה

 על לפיקוח
 חלוקה

, סין"ב, ארה  
, מקסיקו, יפן

, סינגפור, ברזיל
 צפון, ישראל

, קוריאה
 ניו, אוסטרליה

 דרום, זילנד
, אפריקה

, הודו, רוסיה
, אינדונזיה

 האיחוד
 האירופי

 
 
 

 סימני מסחר
IL-287240 Water.IO 16 

באוגוסט 
2016 

   ישראל  מאושר

EU-1345376 Water.IO 15 
ואר רבפב

2017 

האיחוד   מאושר
 האירופי

 בפברואר 15
2027 

 

US-1345376 Water.IO 15 
ואר רבפב

2017 

 בפברואר 15 ארה"ב  מאושר
2027 

 

 בקשות לרישום סימני מסחר
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מס' הפטנט/סימן 
 המסחר

שם 
הפטנט/סימן 

 המסחר

מועד 
 קדימות

תיאור  סטטוס
הפטנט/סימן 

 המסחר

מדינות 
בהן 

הבקשה 
 אושרה

מועד פקיעה 
של 

הפטנט/סימן 
המסחר 
 שנרשם

מדינות בהן 
הפטנט ממתין 

לאישור 
(Pending) 

90280705 impacX 27 
 באוקטובר

2020 

שם החברה  בהמתנה
 )הנוכחי(

   "בארה

 רישיונות .19.2

החברה נוהגת להעניק רישיון שימוש לא בלעדי ללקוחותיה בקניין הרוחני הרלוונטי בו נעשה לרוב, 

 שימוש לצורך המוצר שנמכר ללקוח החברה, אשר פוקע עם פקיעתו של ההסכם בין הצדדים. 

כמו כן, החברה נוהגת להעניק רישיון שימוש לא בלעדי בקניין הרוחני לקבלני המשנה המייצרים 

 וצרים, אשר פוקע עם פקיעת ההסכם בין הצדדים. לחברה את המ
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  הון אנושי .20

  תרשים המבנה הארגוני של החברה: .20.1

 

 :עובדים מצבת .20.2

  הבחבר הועסקו, 2020בדצמבר  31וליום  2021בדצמבר  31ליום , פרסום הדוחלסמוך לפני מועד  נכון

 כמפורט להלן: בהתאמה, , עובדים 24-ו 17, 18

פרסום סמוך למועד  
 31.12.2020 31.12.2021 הדוח

 1 1 1 הנהלה
 2 2 2 מכירות ופיתוח עסקי

 7 8 12 מחקר ופיתוח

 2 2 2 מחלקת הנדסה
 1 0 1 שיווק

 3 4 4 טכנולוגיה ותפעול
 1 1 1 מנהלת אדמיניסטרטיבית 

 - - *1 כספים
 17 18 24 סה"כ

  להערכת החברה, לחברה אין תלות מהותית בעובד מסוים.

  משרה. 60%* 
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 הסכמי עבודה ותגמול עובדים  .20.3

 עבודה הסכמי .20.3.1

ככלל אשר  מועסקים על ידי החברה באמצעות הסכמי עבודה אישיים סטנדרטיים החברהעובדי  כל

, (, לרבות שעות נוספותשכר שעתיו)בין שכר חודשי, שכר גלובלי  כוללים, הוראות לעניין שכר העובד

שעות העבודה, תנאים סוציאליים כגון ביטוח מנהלים ו/או קרן פנסיה, קרן השתלמות, זכאות 

)לחלק מהעובדים(, תקופת הודעה מכשיר טלפון סלולארי , נסיעותלחופשה, דמי הבראה, ימי מחלה, 

והמחאה מלאה לחברה  התחייבות לשמירה על סודיות ואי תחרות ,מוקדמת להתפטרות ולפיטורים

בהקשר זה, ככלל, הסכמי ההעסקה עם העובדים  .ההעסקהשנוצר במסגרת  קניין רוחניעל ויות של זכ

 . 1963 –לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג  14מחילים את ההסדר הקבוע בסעיף 

 והכשרות הדרכות .20.3.2

 הכשרות, בטיחותמידע,  אבטחת, כגון שונים בנושאים לעובדים הדרכות לעת מעתעורכת  החברה

  .נהלים וריענון מקצועיות

 תכנית תגמול לעובדים  .20.3.3

פרק ד' לדוח  ׳רדע אודות תכנית האופציות לעובדים, דירקטורים, נושאי משרה ויועצים בחברה למי

 .זה

ר' דוח מיידי  כתבי אופציות עבור עובדי החברה, 104,000להקצאת  לפרטים אודות מתאר החברה

 אשר האמור בו מובא על דרך ההפנייה. (, 2022-01-018894)מס' אסמכתא:  23.2.2022מיום 

 בכירה משרה ונושאי הנהלה .20.3.4

יואב נמרוד קפלן, סמנכ"ל טכנולוגיות ובנטקובסקי, מנכ"ל החברה,  (יעקבקובי )מייסדי החברה הנם 

 .מכירות ופיתוח עסקיבכיר לחושן, סמנכ"ל 

 נושאי אודות לפרטיםבה. משרה ה נושאידירקטורים ומייסדי החברה הינם גם  הדוחנכון למועד 

 ר׳ פרק ד' לדוח זה., בחברה הבכירה המשרה

פרק ד' לדוח  ׳קטורים ונושאי משרה של החברה, רשיפוי וביטוח דירהתחייבות ל פטור, לפרטים בדבר

 זה.

והענקת כתבי  ולדירקטוריםבכירה לפרטים בנוגע למדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה 

 זה.פרק ד' לדוח , ר' אופציות

פרק  ׳, רהדוחהמכהנים נכון למועד בכירה משרה עיקרי פרטי ההתקשרויות עם נושאי לפרטים אודות 

 ד' לדוח זה.

  ספקיםי גלם וחומר .21

 הינם )לרבות לצרכי מחקר ופיתוח( פעילותהתחום בהם עושה החברה שימוש ב יםהגלם העיקרי יחומר .21.1

בהם עושה  חומרי גלםלרוב, . אלקטרוניםמעגלים פלסטיק וחלקי רכיבים אלקטרוניים, שבבים, 

לפרטים  הינם בעלי זמינות גבוהה בעולם וניתנים לרכישה ממגוון רחב של ספקים. החברה שימוש,

 לעיל. 6.3.6אודות מחסור עולמי בשבבים ר' סעיף 

בשנים האחרונות חווה שוק מוצרי הצריכה עליית מחירים. מרבית הספקים הגדולים העלו מחירים  .21.2

, גובר בשבביםמחסור לאור עליית חומרי הגלם המרכזיים ועלייה בהוצאות נוספות. כך למשל, קיים 
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יחד עם  .הייצור שלהםשהינם מרכיב בסיסי במוצרים אלקטרוניים, וכן קיימת עליה עקבית בעלויות 

זאת, החברה אינה מתבססת על ספק יחיד לעניין זה. כמו כן, עלות רכיב זה הינה זניחה ביחס ליתר 

 רכיבי המוצר )רכיבי התכנה, שירותי התכנה והדאטה(, אשר תופסים נפח גדול יותר ככל שחולף הזמן. 

 .  לדוח זה 16יף לפרטים נוספים ר' סע .םבאמצעות קבלנימוצריה  החברה מייצרת את .21.3

חברות שירותי תשתיות ענן וספקי שירותים שונים, כגון:  יהספקים העיקריים של החברה הינם ספק .21.4

 . ני תבניות וחלקי פלסטיקה, חברות הרכבות אלקטרוניות, יצרני אלקטרוניקה ומכניקה ויצרפיתוח

 work forעם ספקים בשיטת  להתקשרלבזר את התקשרויותיה עם ספקים והיא נוהגת החברה נוהגת  .21.5

hire -  ,באמצעות טופס הזמנה סטנדרטי, בגין פרויקטים נקודתיים לרובהתקשרויות חד פעמיות 

בעת ייצור החלקים השונים במוצרי החברה וככל חלקים שונים מהחומרה במוצר החברה. ל ובנוגע

שחלקים אלו כפופים לחובות עמידה בתקני איכות או ברגולציות שונות, נדרשים גם ספקי החברה 

היא אף לעתים החברה דורשת אישורים מספקיה ו מוצרי החברה. בעת ייצור זהיםלעמוד בתקנים 

טרום ייצור מוצרי החברה אצל הספק, שיוודא  נוהגת לשלוח גוף חיצוני מוכר שישמש בודק בלתי תלוי

דת הספק בדרישות התקינה והאיכות הנדרשות לייצור המוצר. לעתים, ספקי החברה יאת עמ

מתקשרים עם קבלני משנה כדי לייצר חלקים מסוימים מתוך חלק מהמוצר שאותו נדרש ספק החברה 

 לספק לחברה. 

ים שירותי פיתוח בהסכם למתן שירותים, החברה נוהגת להתקשר עם ספקים המעניקכמו כן, 

, הוראות הגנה על הקניין הרוחני, חובת סודיות, במסגרתו מוסדרת תמורת השירותים והיקפם

התחייבות מוגבלת בזמן לאי תחרות וביצוע עבודות או פיתוח מוצרים שעלולים להתחרות במוצרי 

  החברה.

רות עם ספקיה ומאחר והחברה אינה כבולה ולנוכח אופי ההתקשהדוח הערכת החברה, נכון למועד ל .21.6

בלני המשנה בהם עושה קספקים או קיימת לה תלות בלא בהסכמים מחייבים ארוכי טווח עם ספקיה, 

להערכת החברה, קיימים ספקים נוספים בעולם איתם יכולה החברה להתקשר לצורך החברה שימוש. 

זמן רב או תוספת עלות מהותית נוספת אשר העברת הליך הייצור אליהם לא יצריך  ,ייצור מוצריה

  מצד החברה.

 יספקאיזה מאין תלות בהחברה התקשרה עם שני ספקי שירותי ענן. החברה סבורה כי כמו כן, 

להחלפה, בדומה ליתר הספקים עימם עובדת  הם ניתניםלה שירותים, שכן  שנותניםתשתיות הענן 

או כשלים טכניים בשרתים  שירותי ענן ספקלהערכת החברה, שיבושים בפעילות  . אולם,החברה

עלולים להשפיע על יכולת החברה להעביר את המידע ללקוחותיה. החברה צמצמה את חשיפה בהקשר 

בשני אזורים גיאוגרפיים, כדי שהחברה תוכל כאמור ושירותי הענן  יספקשני זה, על ידי עבודה עם 

 יפגע.להמשיך לספק שירותיה ללקוחותיה, ככל שאחד מהאזורים י

  כדלקמן: הינושיעור רכישות החברה מספקיה העיקריים  .21.7

שיעור רכישות החברה מהספקים  המוצרים/השירותים הנרכשים ספקים עיקריים
 העיקריים של החברה

2020 2021 
 9% 0% שירותי פיתוח תוכנה במיקור חוץ ספק א'
 11% 0% שירותי פיתוח תוכנה במיקור חוץ ספק ב'
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שיעור רכישות החברה מהספקים  המוצרים/השירותים הנרכשים ספקים עיקריים
 העיקריים של החברה

2020 2021 
לייצור והרכבה  Full turn keyשירותי  ספק ג'

 אלקטרונית
68% 1% 

אספקת רכיבים אלקטרונים שהחברה  ספק ד'
 רוכשת ומעבירה לקבלני משנה לייצור.

13% 1% 

אספקת רכיבים אלקטרונים שהחברה  ספק ה'
 רוכשת ומעבירה לקבלני משנה לייצור.

0% 20% 

 15% 0% שירותי עיצוב מוצר. ספק ו'

  חוזר הון .22

 ההון החוזרהרכב  .22.1

חיובי  חוזר הוןלחברה  31.12.2021נכון ליום  .החוזר בהון גרעון היה לחברה 31.12.2020ליום  נכון

  ( כדלקמן:דולר)באלפי 

31.12.2020 31.12.2021 

(61) 8,626 

בצד הנכסים, כולל בעיקר את הסעיפים הבאים בדוחות הכספיים:  כפי שמוצג בטבלה שלעיל ההון החוזרתמצית הרכב  )*(

בעיקר מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, נכס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוחות, חייבים ויתרות חובה ומלאי. בצד 

ההתחייבויות, כולל ההון החוזר של החברה הלוואות מתאגידים בנקאיים, חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה, 

  זכות. ספקים ונותני שירותים וזכאים ויתרות 

 28לקוחות אשראי .22.2

 2021בדצמבר  31
 )באלפי דולר(

 2020בדצמבר  31
 )באלפי דולר(

 

 אשראי היקף 65 664

ממוצע ימי  64 71
 אשראי

בהתאם לתנאי ההתקשרות של החברה עם לקוחותיה, גובה החברה את התשלומים המגיעים לה 

  פי תנאי ההתקשרות. ממועד משלוח החשבונית על, בממוצע 60+  שוטף שלבמהלך התקופה 

  4ספקים אשראי .22.3

 2021בדצמבר  31
 )באלפי דולר(

 2020בדצמבר  31
 )באלפי דולר(

 

 אשראי היקף  365 33

ממוצע ימי  80 73
 אשראי

  .+30-90 שוטףכעל  31.12.2020ליום נכון  העומדאשראי שוטף מספקים  לחברה

                                                      
 
 "מ.המע מרכיב נוטרל ספקיםו לקוחות/ימי אשראי היקף חישובב 28
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 השקעות .23

 בחברות מוחזקות, שותפויות ומיזמים., החברה אינה משקיעה הדוחנכון למועד פרסום 

  מימון .24

 להון החברה המיריםזה, נעשה מימון החברה באמצעות הנפקות הון ומכשירים  הדוחלמועד  עד .24.1

 ובאמצעות אשראי בנקאי ,18.8באמצעות תכנית כסף חכם כאמור בסעיף , נפקו לבעלי מניותיהשהו

 . קצר מועד למימון ביניים

, לחברה לא היו הלוואות לזמן ארוך או הלוואות לזמן קצר, אשר אינן 2021בדצמבר  31נכון ליום  .24.2

שהועמדה לחברה בדצמבר  ₪אלפי  700, למעט הלוואה בסך של בסך של מיועדות לשימוש ייחודי

 . 2021ונפרעה בינואר  2020

 פירוט מסגרות האשראי של החברה:  .24.3

אלפי ש"ח נכון  20-וכ 19-, כ63-, מתוכה מנוצל סך של כ₪אלפי  120אשראי בסך של מסגרת  לחברה

 ולתאריך הסמוך לתאריך פרסום הדוח, בהתאמה.  31.12.2021, 31.12.2020ליום 

 נוספים מקורות בגיוס צורך לגבי החברה הערכת .24.4

חדירה לשוק דורש ופיתוח מוצרי החברה, הוצאה לפועל של הסכמים וכן פעולות השיווק , הדוח למועד

אפקטיביות ולצורך מימון הון חוזר. העדר  עסקיות נזילות גבוהה לטווח ארוך לשם הצגת תוצאות

מספקים עד ליצירת תזרים מזומנים חיובי ממכירת מוצריה עלול לגרום לעיכוב ו/או אמצעי מימון 

  אי מימוש תוכניותיה העסקיות ולצורך בגיוס הון נוסף.

 מיסוי .25

  .לדוחות הכספיים של החברה 11ביאור  ׳לפרטים אודות דיני המס החלים על החברה, ר

 מגבלות ופיקוח על תחום הפעילות  .26

 .(לדוח 21 סעיף)ר'  משנה קבלני באמצעות ובסין את מוצריה בישראלומייצרת  מפתחת החברה .26.1

לשיווק המוצרים  ונערכתובאירופה אמריקה בדרום, ארה״בעיקר בב מוצריה את משווקת החברה

 בכל עילותהקוח החלים על פלחקיקה, תקינה ולפי החברה כפופה. לפיכך, עולםנוספות ב במדינות

  .ות השונותמהמדינ אחת

משקאות או תוספי מזון ומאחר ובמוצרי החברה  הינם אריזות חכמות למוצרימאחר ומוצרי החברה 

לים בתחום מותקנים רכיבים אלקטרוניים, כפופה החברה לסטנדרטים ודרישות תקינה מחמירים הח

 מוצרי המזון והמשקאות, בתחום תוספי התזונה ובתחום מוצרי הצריכה האלקטרוניים. 

טכנולוגיית המדידה המשולבת בחלק בנוסף, מאחר שהחברה קיבלה מענק מרשות החדשנות, עבור 

(, פעילותה ביחס למוצר זה כפופה להוראות חוק המו"פ, Water.io) ממוצרי החברה בתחום המשקאות

 ות מכוחו והוראות רשות החדשנות.התקנ

כמו כן, כפופה החברה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה, בשל אישור 

 . לדוח זה 18.8לפרטים נוספים, ר' סעיף שקיבלה במסגרת התוכנית. 
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 Water.ioומאחר שמוצר נחשבים תוסף מזון, ויטמינים שמאחר  – ומשקאות במזון הקשורה התקינה .26.2

תקינה ורגולציה הקשורה באריזות הבאות במגע עם מוצרי להחברה כפופה בא במגע עם משקאות, 

 Commission Regulation-הו FDA-השל  של אגף אריזות וחומריםובדרישות תקינה , לרבות במזון

(EU) המקבילה  באירופה(ה של באירופה-FDA )כפופה לסטנדרטים בהתאם, החברה  .האמריקאי

  ודרישות מחמירות בנוגע לאטימות המוצר ובטיחותו.

מוצרי החברה כוללים רכיבים אלקטרוניים שונים. בהתאם,  – הקשורה במוצרי אלקטרוניקה תקינה .26.3

-וכן לפיקוח של הבמדינות אירופה,  CE -הכפופה החברה לתקינה הקשורה במוצרי אלקטרוניקה 

FCC (Federal Communications Commission) שאמונה על פיקוח בטיחות מוצרים בצפון אמריקה ,

 הכוללים תשדורת רדיו. 

 רגולציות לשמירה על פרטיות הצרכנים  .26.4

"( GDPR-רגולציית ה)"  General Data Protection Regulation)  GDPR  (EU 2016/679)-הרגולציית  .26.4.1

מתמקדת ב"מידע אישי" של יחידים שרגולציה להגנת מידע  ינהההחלה במדינות האיחוד האירופי, 

שכן היא דורשת  הצרכניםיסוף מידע אישי של על אופן אמשפיעה  GDPR-המוגנים על ידה. רגולציית ה

יישומם של מספר תהליכים, מדיניות ואמצעים, כולל אמצעי אבטחה וארגון ואמצעים טכניים, כמו 

גם ציות לכללים נוקשים הנוגעים לאיסוף, עיבוד, שימוש, שימור והעברה של  מידע אישי של יחידים 

סנקציות עשויה לגרור הטלת  GDPR-יית הרגולצהפרה של  .GDPR -החוסים תחת רגולציית ה

מהמחזור השנתי, יוצרת חשיפה להליכים  4%מיליון אירו או  20של עד משמעותיות כספיות 

 וכן עלולה להביא להטלת סנקציות פליליות, בגין אי עמידה בתנאיה. ,משפטיים

לתוקף חוק הפרטיות לצרכנים  נכנס, 2020בינואר  1-ב - חוקי הפרטיות של מדינת קליפורניה .26.4.2

החוק החדש חל גם על ארגונים מחוץ  .California Consumer Privacy Act  (CCPA) - בקליפורניה, ה

  CCPA-ההברית, כולל בישראל. הוא מטיל עליהם חובות מורכבות בתחום הגנת הפרטיות. -לארצות

השלכות טכנולוגיות, משפטיות,  , בעלותGDPR-מאלו של ה דרישות נוספות ושונות על חברותישית 

 אדמיניסטרטיביות ועסקיות.

רשאי להטיל ש ,נתונים בלעדית לתובע הכללי של קליפורניהCCPA -לרוב, אמצעי האכיפה של ה

 CPPA-כמו כן, ה .דולר על כל הפרה, לצד דרישה לתיקון ההפרות 2,000-7,500קנסות בשיעור שנע בין 

רק במקרה של אירועי אבטחת מידע מסוימים הנובעים  מעניק לצרכנים עילת תביעה אזרחית

 מהתרשלות של הארגון ביישום אמצעי אבטחה סבירים להגנה על המידע האישי. 

יובהר כי אמנם הטכנולוגיה המצויה בבסיס מוצרי החברה מזהה באופן אישי את משתמשי הקצה  .26.4.3

מידע והבעלות בגישה העושים שימוש במוצריה תוך איסוף פרטים אישיים אודותיהם, אולם ה

לפיכך, החשיפה מול הרגולטור בהקשר  .לקוחות החברה בלבד ובמאגר המידע האישי שנאסף הינה של

 בדרישותזה, הינה של לקוחות החברה. יחד עם זאת, החברה מחויבת כלפי לקוחותיה לעמידה 

. לפרטים פרטיותהנדרשים בהתאם לרגולציה הרלוונטית, לרבות בנוגע לחוקי ההגנה על אבטחת מידע 

בדבר הצעדים שבהם נוקטת החברה כדי למזער את סיכוני הסייבר אליהם חשופה החברה וכדי לעמוד 

 . לדוח זה 30.2.4בדרישות אבטחת המידע כאמור, ר' סעיף 
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לחברה קיימת זכות מול לקוחותיה לעשות שימוש במידע אגרגטיבי שנצבר מהשימוש במוצריה, ללא  .26.4.4

גישה לפרטים ולמידע האישי של משתמשי הקצה. במידה שהחברה תרצה לעשות שימוש במידע 

וחשופה להטלת סנקציות  לרגולציה הרלוונטית בנושא פרטיות ומאגרי מידע , היא תהיה כפופהכאמור

 .ואמצעי אכיפה על ידי הרגולטור

 המו"פ חוק .26.5

 כפופות ן לחברהבמסגרת שאושרה והתמיכה וכן החדשנות רשות ידי על המאושרות התכניות, ככלל

, לכללים, מכוחו ולתקנות -1984 ד"התשמ בתעשייה טכנולוגית וחדשנות , פיתוחמחקר לעידוד לחוק

, לפיהן ולהנחיות לכלליהן התכניות כפופות, כן כמורשות החדשנות.  ולחוזרי להוראות לנהלים

חוק ו "יחדי כולם) החברה של ההתחייבות ובכתבי רשות החדשנות באישור שנקבעו לתנאיםו

 "(. המו"פ

 ממסחורם הכנסותיה כוחמ תמלוגים החדשנות לרשות לשלם החברה ר, עלכאמו התמיכה קבלת בגין

 שימוש תוך בעתיד שיפותחו מוצרים וכן המאושרת התכנית ביצוע במסגרת שפותחו מוצרים בגין

 התכנית במסגרת שהוענק התמיכה סכום מלוא לתשלום עד וזאת, התכנית עם בקשר שפותח בידע

 .ריבית בתוספת, המאושרת

 הקשור הידע והעברת השימוש לעניין ספציפיות להוראות כפופה החברה פ"המו חוק מכוח, כן כמו

  .שונות דיווח לחובות החברה כפופה , וכןהחדשנות רשות בתמיכת

 הנובע הידע העברת על מגבלות מב' לחוק המו"פ, חלות על החברה15א וסעיף 47בהתאם לסעיף 

 .מוועדת המחקר, ללא אישור מוקדם ל"לחו יצור והעברת, ל"לחו הוצאתו או לאחר והפיתוח מהמחקר

נהלים לגבי מתן הרשאה לשימוש בידע ממומן מחוץ לישראל ובעניין שיעור פרסמה רשות החדשנות 

 "(.הוראות השימוש בידע"כל ההוראות והנהלים הנ"ל יקראו להלן: )התמלוגים וכללים לתשלומם 

ת מימון הוראות השימוש בידע מאפשרות את העברת זכויות הייצור של מוצרים שיפותחו באמצעו

רשות החדשנות אל מחוץ לישראל בתנאים מסוימים,תשלום תמלוגים מוגדלים לרשות החדשנות 

מסכום המענק, בהתאם לגובה האחוזים  300% -ל 120%הנעים בין )בשיעורים הקבועים בהוראות 

בניכוי תמלוגים שכבר שולמו לרשות , של פעילות הייצור אשר עתידה להתבצע מחוץ לישראל

, תהליך הייצור של זה דוחלמועד  נכוןוהגדלת שיעור החזר תשלום התמלוגים באחוז אחד. ( החדשנות

התחייבה כי היקף הייצור המקסימלי של הפלסטיקה  החברה ובסיןמוצרי החברה נעשה בישראל 

 . 69%והאלקטרוניקה שמוטמעות בפקק החכם שייוצרו בסין לא יעלה על 

בידע עלול להוביל לדרישה להחזר מידי של המענקים שקיבלה  אי קיום חוק המו"פ וההוראות לשימוש

וכן עלול  החברה הנתמכת, ובמקרים מסוימים אף עשוי להטיל על החברה לשלם עיצומים כספיים

להוביל להטלת סנקציות פליליות, בין היתר, במקרים של העברה אל מחוץ לישראל של ידע או זכויות 

של רשות החדשנות ללא קבלת אישור מוועדת המחקר של רשות  קניין רוחני שפותחו במימון מענקים

 .החדשנות או בניגוע לתנאי האישור והוראות השימוש בידע

 .לדוח זה 18.7סעיף  ׳לפרטים אודות מענק שקיבלה החברה תחת חוק המו"פ, ר

החברה כפופה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד הכלכלה והתעשייה, בשל אישור שקיבלה  .26.6

 . בדוח זה 18.8במסגרת התכנית. לפרטים ר' סעיף 
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על החברה להיות בעלת אישורים תקינה  התואמים את הדרישות באותם  מוצרי החברהלצורך מכירת  .26.7

לעיתים, , על כן, או עמידה בכללים שקבועים בתקנות הרלבנטיות בכל טריטוריהטריטוריות )מדינות( 

עם  עבודה תוך הרלבנטייםתקינה ו/או עמידה בכללי ה תקן אישורי לקבלת פועלת רההחבהחברה 

 יועצים מקומיים בכל טריטוריה בה היא מעוניינת לשווק את המוצרים.

את כל האישורים המהותיים הנדרשים לצורך  למיטב ידיעת החברה, קבלני המשנה מחזיקים .26.8

המהותיות, תוך קיום החוקים והתקנות , מכל הבחינות םאת מתקניה יםמפעיל והם םפעילות

 .תופועל ןבריאות ואיכות סביבה במדינות בהן ה, הרלוונטיים לייצור מזון, בטיחות בעבודה

 הסכמים מהותיים .27

 . לדוח זה 11, ר' סעיף פפסיקולפרטים בנוגע להסכם מהותי עם 

 משפטיים הליכים .28

בדבר חליפת המכתבים בין החברה לבין  לפרטים, החברה אינה צד להליכים משפטיים. הדוחלמועד 

 . הכספיים לדוחות 1ב'12 ביאור וכן זה לדוח 11.6, ר' סעיף סילדאייר

 וצפי להתפתחות בשנה הקרובה יעדים ואסטרטגיה עסקית .29

בתעשיית האריזות החכמות בשוק מוצרי הצריכה,  המוביל הפתרון להיות הינה החברה של מטרתה .29.1

 היקף את גם ולהרחיב להגדיל החברה שואפת ולפיכךהן במסחר האלקטרוני והן בחנויות פיזיות, 

  .לקוחותיהפעילותה ו

 שיפורו בפיתוחבכוונת החברה להתמקד  –יעדי פיתוח  השגתב להתמקד החברה בכוונת הקרובה בשנה .29.2

, בכוונת החברה להמשיך את תהליכי המחקר והפיתוח בהתאם. שלה הליבה מוצרי סל והרחבת

. להערכת החברה, השגת יעדי הפיתוח יסייעו לחברה לממש את חזונה לדוח זה 18.6המפורטים בסעיף 

 היתרונות התחרותיים שלה. ולשמר את 

לפרק א' לדוח זה(, בכוונת החברה לפעול לשיווק  29בהתאם לאסטרטגיה של החברה )כמפורט בסעיף  .29.3

לפרק א' לדוח זה( באופן עצמאי ישירות ללקוחות  8.1)לפרטים ר' סעיף  Water.ioולמכירת המוצר 

 ת זו גם למדינות נוספות.תחילה בישראל ובהמשך תבחן הרחבה של פעילו B2Cהקצה במתווה של 

 2022בישראל צפויה להתחיל במהלך שנת  השקה מסחרית

סטודיו עיצוב  FuseProjectלצורך הרחבת סל מוצרי החברה בתחום המשקאות, החברה התקשרה עם   .29.4

 Water.io מוצרומיתוג מהמובילים בעולם בתחום מוצרי צריכה. ההסכם הוא לעיצוב ומיתוג של 

להערכת לפרק א' לדוח זה(.  18.6)לפרטים אודות מחקר ופיתוח ר' סעיף  המשקאותלתחום  חדשני

 .2023צפוי להסתיים בשנת תהליך הפיתוח של המוצר  החברה,

 כמו כן, החברה תפעל להעמקת שיתופי פעולה קיימים בנוגע למוצרים הקיימים.  .29.5

  :הינה הארוך לטווח החברה אסטרטגיית .29.6

 של מכירות הרחבת יכולות הו נוכחות החברה ביסוסלשוק והחדרת מוצרי החברה לפעול ל

, הודו בארה"ב ,, בעיקר במערב אירופהמוצריה באזורים הגיאוגרפיים בהם פועלת החברה כיום

 . ומרכז ודרום אמריקה
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  נציגי מכירות גיוס ולהרחיב את ערוצי השיווק וההפצה שלה, על ידי התקשרות עם מפיצים

 . בהתאם להתפתחות העסקית של החברה ,רהבטריטוריות בהן פועלת החב

 ומשקאות ברחבי העולם  תזונה תוספישיתוף הפעולה עם יצרני והעמקת  הרחבתל לפעול

 למוצרים נוספים שלהם.

  מכירה ישירה של מוצר שיווק וליצור ערוץWater.io  ללקוחות, תחת מותג החברה, תחילה

  בישראל ולאחר מכן במדינות נוספות.

  לשינוי לפעול, לשוק מוצרי הליבה הקיימים והחדרת עם השגת יעדי החברה בהרחבת פעילותה 

מהכנסה  נבעיהכנסותיה באופן שעיקר ויישום המודל העסקי של החברה, מבנה ההכנסות שלה, 

  שתסופק ללקוחותיה.  Big Data-והמשירותי התכנה  מתחדשת

  חדשים במזרח הרחוקגיאוגרפים לשווקים להיכנס . 

 לקווי מוצרים נוספים, המבוססים על פלטפורמת  לבחון כניסהIoP  ,שפותחה על ידי החברה

למשל לתחום הפארמה ומוצרי צריכה נוספים, תוך שיתוף פעולה אסטרטגי עם שחקנים 

 מובילים בתחום. 

  להגדיל את כושר הייצור ואפיקי הייצור העומדים לרשותה כדי לתמוך בגידול בהיקף ההזמנות

 כירות. והמ

צפי יעדיה, האסטרטגיה של החברה והלעיל בדבר זה  29 סעיףכל ההנחות והנתונים המפורטים ב

בשנה הקרובה הינם תחזיות, הערכות ואומדנים הצופים פני עתיד, של החברה להתפתחות 

עים קיימים כהגדרתם בחוק ניירות ערך, המבוססים על הערכות החברה, בדבר התפתחויות ואירו

ועתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלו 

 בין וזאת, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהעריכה החברה

 השוק בו פועלתשינויים טכנולוגיים בתחום הפעילות של החברה ושינויים במגמות  בשל היתר

 . לדוח זה 30, לרבות התממשות גורמי הסיכון המפורטים בסעיף יהוהעדפות לקוחותהחברה 

  גורמי סיכוןדיון ב .30

 חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים: פעילותהלהערכת החברה, 

 כלכליים -גורמי סיכון מאקרו .30.1

בהן לחברה פעילות  למצב הכלכלי הגלובלי וכן למצב הכלכלי במדינות - מצב כלכלי גלובלי ומקומי .30.1.1

ועל  תקציבי ההצטיידות הטכנולוגית של לקוחות החברהמהותית, קיימת השפעה ישירה על היקף 

כמו כן, למצב  .ובהתאמה על עסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות ,ביקוש מוצריהם על ידי הצרכנים

י, ולפיכך על הכלכלי הגלובלי והמקומי יש השפעה ישירה על היקפי הסחר האלקטרוני והקמעונא

ומיתון גלובלי או מיתון מקומי במדינות בהן החברה  האטה כלכליתתוצאותיה העסקיות של החברה. 

  .לפגוע בהיקף פעילות החברה וברווחיותה , עלוליםובתחום המסחר המקוון פועלת כאמור

 .וליטייםשונות מטעמים פ החברה חשופה לסיכון של החרמת גופים ישראלים במדינות - סיכון פוליטי .30.1.2

רבות, שוללת רכישת תוצרת ישראלית והתקשרות  אנטישמיות ועוינות גוברת למדינת ישראל במדינות

 .שיש בו כדי להשפיע על החברה ועל תוצאות פעילותה עם גופים ישראלים, באופן

שונות ובמטבעות  במדינות מפעילותהלהתקבל  עשויות החברההכנסות  - חליפין בשערי שינויים .30.1.3

שונים, בעוד חלק מהוצאותיה לרבות עלות העסקת העובדים והמשרדים בישראל הינן בש"ח ולכן 
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שינויים בשערי חליפין בין המטבעות השונים לבין ש"ח או דולר עשויים להשפיע על רווחיות החברה. 

צאותיה במטבעות מוצגות בדולר, בעוד חלק מהכנסותיה והו החברהותיה הכספיות של בנוסף, תוצא

עשויות ליצור לחברה חשיפה חשבונאית וכלכלית ועלולות  מטבעות. לפיכך, תנודות בשערי שונים

  להשפיע על רווחיותה.

למשבר בריאותי עולמי מתמשך, דוגמת התפשטות נגיף הקורונה הפוקדת  – עולמי בריאותי משבר .30.1.4

 גבולותאת העולם בימים אלו, אשר יביא לסגירת עסקים, השבתת שירותים ממשלתיים, סגירת 

, לרבות בשווקים בהם בעולםעל הכלכלות  שמעותיותכות מלומגבלות נוספות עלולות להיות הש

. שמר רציפות בתהליך הייצור שחלקו מבוצע מחוץ לישראלועל יכולתה של החברה ל פועלת החברה

על מצבה של  שליליתמשבר בריאותי כאמור והמשבר הכלכלי הנלווה לו עלולים להיות בעלי השפעה 

הביקוש למוצריה או למוצרי לקוחותיה, על  ותוצאותיה, בשל ההשפעה השלילית האפשרית החברה

יחד עם  .ועל יכולתה לגייס הון נוסף מוצריההפיתוח של על רווחיותה של החברה, על יכולת הייצור ו

זאת, החברה סבורה כי  התפרצות נגיף הקורונה לא תפגע באופן משמעותי בפעילותה, ואף להיפך, 

 שכן התלות בפתרונות דיגיטליים רק התחזקה במהלך תקופת המשבר. 

 גורמי סיכון ענפיים .30.2

חכמות למוצרי משקאות או תוספי מזון ומאחר מאחר ומוצרי החברה הינם אריזות  – רגולציה .30.2.1

ובמוצרי החברה מותקנים רכיבים אלקטרוניים, כפופה החברה לסטנדרטים ודרישות תקינה 

מחמירים החלים בתחום מוצרי המזון והמשקאות, בתחום תוספי התזונה ובתחום מוצרי הצריכה 

סוף מידע ויצירת מסד מידע האלקטרוניים. כמו כן, החברה מספקת שירות ללקוחותיה שמצריך אי

רחב. לכן כפופה החברה לרגולציות שונות לשמירה על פרטיות צרכנים באזורים השונים בהם היא 

העמקת והחמרת הרגולציה, או אי קבלת או חוק הגנת הפרטיות בקליפורניה.  GDPR-פועלת, כגון ה

ם בהוראות הרגולטוריות שינויים ברגולציה, וכן ההבדליאישורים מתאימים בטריטוריות חדשות, 

י החברה ולהביא לצמצום פעילותה מוצרבין המדינות השונות, עלולים לדרוש ביצוע התאמות ב

על קצב הצמיחה של  ולהשפיע במדינות שונות, באופן שישפיע לרעה על תוצאות הפעילות של החברה

 .בדוח זה 26עיף סלפירוט בדבר הרגולציה החלה על החברה במסגרת תחומי פעילותה ראה החברה. 

בדיקות וסקרים תקופתיים מעת לעת במטרה לצמצם את החשיפה, החברה ביצעה ובכוונתה לבצע 

 לבחינת עמידת החברה ומערכות אבטחת המידע שלה בדרישות הרגולציה השונות. 

מוצרי החברה מיוצרים על פי דרישות איכות מחמירות. תקלה באחד  – סטנדרטים של איכות .30.2.2

החברה מתמודדת עם גורם  .ובמוניטין שלה מתהליכי הייצור עלולה להוביל לפגיעה בתוצאות החברה

)בין אם באמצעות החברה ובין  םסיכון זה באמצעות בקרות על תהליכי הייצור המבוצעים אצל קבלני

הסמכות רלבנטיות לפי י מוכרים ובעל םוכן באמצעות בחירת קבלני מצעות צדדים שלישיים(אם בא

 .תקני האיכות הנדרשים

התחום בו פועלת החברה נתון לשינויים תכופים והתפתחויות כתוצאה משיפורים  – תחרות .30.2.3

ת דומות בעלי תכונוככל שהתחרות במוצרי החברה תחריף ויוצגו לשוק מוצרים בטכנולוגיה הזמינה. 

או עדיפות למוצרי החברה, הדבר עשוי להשפיע לרעה על הביקוש למוצרי החברה ועל רווחיותם. 

החברה מתמודדת עם סיכון זה באמצעות השקעה מתמדת במחקר ופיתוח על מנת לשמר את יתרונה 

הטכנולוגי של החברה תוך התאמת מוצריה להתפתחויות טכנולוגיות מצד אחד ולמגמות בהעדפות 

 .לדוח זה 14לפרטים אודות התחרות במוצרי החברה ר׳ סעיף רכנים מצד שני. הצ
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חלק ניכר משירותי החברה ללקוחותיה מתבצעים באמצעות שימוש  -סייבר ודליפת מידע  תקיפות .30.2.4

על כן, חשופה החברה לסיכוני סייבר שונים, ובכלל זה לנזקים מאירוע סייבר בתוכנות החברה בענן. 

בהתאם להסכמים של החברה מול ה; תקיפות סייבר; אובדן או גניבת מידע וכיו"ב. למערכות החבר

שעולות בקנה אחד עם  אבטחת מידעבדרישות לעמידה כלפי לקוחותיה לקוחותיה, החברה התחייבה 

ת מידע לשמור על מערכת אבטחעל מנת כל מאמץ החברה עושה . ההוראות בדבר שמירה על פרטיות

ללקוחות  ודליפת המידע הנאסף ומועברנת למנוע פגיעה ויים מספק, על מועל מערך גיב מחמירה

עם חברה חיצונית בעלת מוניטין ומתמחה בתחום זה על מנת שזו החברה בכלל זה, התקשרה  .החברה

כדי לזהות תקופתיים על ידי מומחים סיכונים  י, לרבות ביצוע סקרתספק לה שירות קבוע בנושא

, בדיקות חדירה על ידי לצמצם את חשיפותיה ולמנוע דליפת מידע כאמורחולשות וסיכונים על מנת 

כמו כן, מונה מנהל אבטחת מידע שתפקידו לפקח באופן שוטף על עמידת החברה . מומחים חיצוניים

ופיקוח על אפקטיביות מערכת הסייבר  בהוראות השונות הקשורות בהגנה על פרטיות ואבטחת מידע

שמטרתם להקטין את החשיפה לשמירה על פרטיות  שוניםובקרות  נהליםגם לחברה  של החברה.

עצמאיים על  אבטחת מידע יעושים גם סקר של החברה רוב הלקוחות הגדוליםבנוסף, ואבטחת מידע. 

 , ועד כה החברה עמדה בכל הסקרים הנ"ל. מערכות החברה

לכות שליליות , עלולה החברה לסבול מהשסייבר על תוכנות החברה כתוצאה מאירועעם זאת, 

 שמהותיות, כגון שיבוש הפעילות של החברה או של לקוחות להם החברה מספקת שירותים, שיבו

או  המועברים אמצעות מערכת החברה לנתונים ולמידענזק  פעולתן של מערכות המידע או השבתתן,

, החברה נם של לקוחות החברה ולפגיעה במוניטיןאובדן אמו. פגיעה כאמור עלולה להוביל להדלפתו

עלול לחשוף את החברה לתביעות מצד לקוחותיה בשל חשיפת מידע שעלול להיות רגיש בנוגע 

להשפיע  עשויים לצרכניהם, חשיפה לסנקציות מכח הוראות חוקי הגנת פרטיות שונים וכיו"ב, אשר 

לא התרחש אירוע מהותי בחברה מסוג הדוח עד למועד פרסום  .של החברה על הביצועים העסקיים

במסגרת פוליסת ביטוח חבות לחברה אין פוליסת ביטוח מפני נזקים של אירוע סייבר אך יצוין, כי ה. ז

   של פריצה למוצרי תכנה בעקבות גישה לא מוסמכת. המוצר לחברה כיסוי במקר

, מחייבות האריזות החכמותהתפתחות ושינויים טכנולוגיים בתחום  - טכנולוגיתשינויים והתפתחות  .30.2.5

התפתחות מתמדת של שירותי החברה ושיפור הטכנולוגיה שלה על מנת להתאימם לחידושים אלה. 

שירותיה על מנת שתוכל מוצריה והצלחת החברה בתחום תלויה, בין היתר, ביכולתה לשפר את מגוון 

נמוכות, במהירות ובעלויות  ומקיפים לעמוד בקצב ההתפתחויות הטכנולוגיות, לספק פתרונות טובים

 ולהקדים את מתחרותיה. 

 רכיבים כוללים החברה מוצרי –בזמינות ותנודתיות שוק הרכיבים האלקטרוניים  תלות .30.2.6

. החברה פעילות על להשפיע עלול, האלקטרוניים מהרכיבים באחד בשוק מחסור. אלקטרוניים

 הקורונה משבר בעקבות התגברה אשר, בשבבים מחסור של מגמה ניכרת האחרונות בשנתיים

חלו עיכובים בזמני משלוח ובאספקה של מוצרים. שבבים הינם אחד מהרכיבים  שבעקבותיו

הבסיסיים במוצרים אלקטרוניים. המחסור הגובר בשבבים משבש את קווי הייצור בתחומים רבים. 

 . לדוח זה 21.2לפרטים נוספים ר' סעיף 

 גורמי סיכון ייחודיים לחברה .30.3

 יםספקשני מחשוב ענן מבוסס על שירותים אותם החברה מקבלת מ – מסוימת בספקיםתלות  .30.3.1

להחלפה, להערכת החברה, ניתנים  ים שכן הםהספציפי ים. על אף שלחברה אין תלות בספקיםעיקרי
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כשלים טכניים בשרתים עלולים להשפיע על יכולת החברה להעביר את או  יםות הספקשיבושים בפעיל

 יספקשני עם כאמור, את חשיפה בהקשר זה, על ידי עבודה  החברה צמצמההמידע ללקוחותיה. 

, כדי שהחברה תוכל להמשיך לספק שירותיה שונים שירותי הענן בשני אזורים גיאוגרפיים

 ללקוחותיה, ככל שאחד מהאזורים ייפגע. 

ייחודית שפותחה על ידה החברה מבססת את פעילותה על טכנולוגיה  – ייחודית בטכנולוגיה תלות .30.3.2

. פגיעה בזכויותיה הקנייניות של החברה על ידי לדוח 19ואשר מוגנת על ידי פטנטים כמפורט בסעיף 

מתחרים או גופים אחרים עשויה לפגוע בתחרויותיות של מוצרי החברה וביתרונה התחרותי בשוק. 

על מנת להגן על הקניין הרוחני שלה ולשמר את יתרונה התחרותי החברה עשויה להידרש לנקוט 

 משפטיים מורכבים בטריטוריות שונות, תוך נשיאה בהוצאות משמעותיות בגין כך.  הליכים

ספקים שונים החברה מייצרת את מוצריה באמצעות  –ספקים תלות באספקת מוצרים במועד על ידי  .30.3.3

לא יעמדו במועדי האספקה, החברה חשופה לפיצויים שהספקים (. ככל לדוח זה 21)לפרטים ר' סעיף 

 מוסכמים בהתאם לחלק מהתקשרויותיה עם לקוחותיה בגין האיחור במסירה. 

הרי שנוכח העובדה בעובד מסוים, על אף שלהערכת החברה אין לה תלות  –בעל ידע ייחודי  הון אנושי .30.3.4

מעריכה בעל מומחיות ייחודית,  וושחלקקטן יחסית בסיס הון אנושי עם  הזנקשהחברה הינה חברת 

על ידי הקפדה  שימור ידע מערכתילהחברה פועלת  לחברה.סיכון עובדים הינו גורם  נטישתהחברה, כי 

  של כח אדם.  כדי לתת מענה לתחלופה פתאומית על תיעוד היסטוריית הידע וזאת

פגמים  –פגיעה במוניטין החברה ובהכנסות החברה כתוצאה מפגמים במוצרים או שגיאות בתכנה  .30.3.5

או שגיאות בתוכנה של החברה או פגמים במוצרי החברה, לרבות שכתוצאה מהם ייגרם נזק, עלולים 

לפגוע במוניטין שלה, ביכולתה למכור פתרונות בתחום האריזות החכמות ועלולים להשית עליה 

ות עלויות משמעותיות. לרוב, הסכמי החברה עם לקוחותיה כוללים הוראות שנועדו להגביל את אחרי

החברה בגין נזקים, הפסדים ותביעות שנובעים מהקניין הרוחני או שקשורים אליו או ממתן 

השירותים ללקוח, כאשר האחריות מוגבלת בסכום כנגזרת מהתמורה ששולמה לחברה במסגרת 

מוצרי החברה נדרשים ההתקשרות, במהלך תקופה של מספר חודשים אחרונים, כקבוע בהסכם. 

 . כמו(בדוח זה 26)לפרטים נוספים ר' סעיף  FCC-רטים חמירים, לרבות של הלעמוד בתקינה וסטנד

 . החברה מחזיקה ביטוח חבות מוצר ואחריות מקצועיתכן 

חברת הזנק. אם החברה לא תצליח לנהל את החברה הינה  –הזנק חברת לצמיחת נלווים קשיים .30.3.6

במעבר מחברה ממוקדת מחקר ופיתוח לחברה מסחרית  צמיחתה העסקית והמסחרית בצורה יעילה,

תוך אפשרות של גידול משמעותי בהיקפי הפעילות  המשמרת את יכולות המחקר והפיתוח

אתגרי השווקים, ועל יכולתה להתמודד עם הדבר עשוי להשפיע על  ,בטריטוריות שונות בו זמנית

התפתחותה של החברה פרסום הדוח יכולת לתת מענה נאות לדרישות הלקוחות. כמו כן, נכון למועד 

תלויה גם ביכולתה לגייס הון נוסף על מנת לאפשר לחברה להגיע לרמת מכירות ורווחיות המאפשרת 

 את מימון פעילותה. 

 למימון שונים מימון במקורות נעזרת רההחב, הדוח למועד –יכולת לגייס הון ומקורות מימון  .30.3.7

הלוואות קצרות "(, כסף חכם)"גיוסי הון מקרנות, קרן השיווק , פרטיים משקיעים לרבות, פעילותה

. פעילותה של החברה הינה בעיקרה פעילות מחקר ופיתוח ענפה, לחדשנות מהרשות ומענקיםמועד 
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 מנת על בעתיד כספים לגייס ביכולתה תלוי החברה של פעילותה המשךהכרוכה בעלויות גבוהות. 

 .פעילותה את ולפתח להמשיך

החברה מספקת פתרונות שמאפשרים ללקוחותיה לשפר את איכות שמירת מדיניות  – קיימות .30.3.8

חד פעמים של לקוחותיה במוצרים רב  םהקיימות שלהם )החברה מאפשרת את החלפתם של מוצרי

כולל החברה  הליבה של מוצריאחד מ, מנגדפי(. פעמיים שמאפשרים שימוש חוזר על ידי הצרכן הסו

להיחשב פחות  הולכן עלולשלאחר מכן נדרשת החלפתה,  בעלת אורך חיים של שישה חודשים,סוללה 

ספקי במדיניות הקיימות של  תומך יוגדר המוצר ככזה שאינו סוללה זוככל שבשל  לסביבה.ידידותית 

החברה, עלולה להיות לכך השפעה על רמת המכירות והרווחיות של  מוצרי הצריכה, שהינם לקוחות

עם זאת, החברה פועלת להקטיו סיכון זה על ידי פיתוח מוצרים נטענים כך שיהפכו להיות   החברה.

 רב פעמיים.

סיום ההתקשרות איתה , אשר פפסיקו, לחברה תלות בהדוחנכון למועד  –תלות בלקוחות מהותיים  .30.3.9

, בשל אובדן לקוח אסטרטגי לחברה. לפרטים בדבר לרבות, על תחום הפעילות ישפיע באופן מהותי

 . לדוח זה 11.5 ף, ר' סעיפפסיקוההסכם עם 

לדעת הנהלת  ,על פי השפעתםמוצגים גורמי הסיכון הקיימים בחברה על פי טיבם ו בטבלה שלהלן .30.4

  החברה, על עסקי החברה:

  מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה

השפעה 
 קטנה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

 

 סיכוני מאקרו 

  V מצב כלכלי גלובלי ומקומי 

V   סיכון פוליטי 

V   שערי חליפיןשינויים ב 

 V  משבר בריאות עולמי 

 סיכונים ענפיים

 V  רגולציה 

 V  סטנדרטים של איכות 

 V  תחרות 

  V תקיפות סייבר ודליפת מידע 
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 אימפקס אי או בע"מ
 )"החברה"(

 
 התאגיד עסקיהדירקטוריון על מצב  דוח –' בפרק 

  2021בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 

"(, לשנה החברה)" מ"בע אימפקס אי אועל מצב ענייני מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון  החברהדירקטוריון 

-בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל , הכל2021בדצמבר  31שנסתיימה ביום 

1970 . 

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

 כללי .1

, תחת השם ווטר 2015ביוני  14ביום  וגבלת במניותפרטית מהחברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברה  .1.1

 .הנוכחי לשם שמה את החברה שינתה 2021במרץ  1 ביום. אי או בע"מ

החברה מפתחת, מייצרת ומשווקת אריזות חכמות ושירותי תוכנה נלווים במסגרת נכון למועד הדוח,  .1.2

צריכה מוצרי בתחום בעיקר מתמקדת ו(, Internet of Packaging-)אינטרנט של אריזות  IoP -תחום ה

 (CPG/ FMCG – consumer packaged goods or fast moving consumer goodsארוזים )

 .תחום הויטמיניםלוספציפית בפתרונות לתחום המשקאות ו

והפכה לחברה ציבורית, , השלימה החברה הנפקה ראשונה של מניותיה 2021בחודש ספטמבר  .1.3

 החברות.כמשמעות מונח זה בחוק 

( עם 2023בדצמבר  31, התקשרה החברה בהסכם מסחרי לשנתיים )עד ליום 2022בפברואר  19ביום  .1.4

פפסיקו, לאספקת מאות אלפי יחידות אלקטרוניות עבור בקבוקי המשקאות החכמים אשר ישווקו על 

מין "ההסכם", בהתאמה(. על פי ההסכם התחייבה פפסיקו להז -ידי פפסיקו )בסעיף זה: "המוצר" ו

בהיקף  2022באופן מיידי מאות אלפי יחידות מוצר, שתסופקנה לה במהלך המחצית השניה של שנת 

   .בפועל ההזמנה התקבלה טרםנכון למועד פרסום הדוח . מיליון דולר 2.7 -כספי כולל של כ

, להזמנות של מאות אלפי יחידות מוצר 2023במסגרת ההסכם נתנה פפסיקו תחזית, לא מחייבת, לשנת 

ית זו תתממש, כולה או אין וודאות כי תחז. )2022בהיקף של למעלה מפי שניים מההזמנות לשנת 

חלקה, שכן הדבר תלוי בגורמים רבים לרבות מידת ההצלחה של פפסיקו בהשקה ובמכירות של המוצר 

 .  (הכוללים את הטכנולוגיה של החברה

בכפוף לזכות כל אחד מהצדדים לבטל את  2023בדצמבר  31כאמור, ההסכם הינו בתוקף עד ליום 

ימים כמו כן, לצדדים אפשרויות ביטול נוספות בהתקיים עילות  90ם בהודעה מוקדמת של ההסכ

 מקובלות בהתקשרויות מסוג זה.

מדובר בהתקשרות ראשונה מסוגה בעולם, במסגרתה תאגיד משקאות גלובאלי  ,ידיעת החברה למיטב

מתכונן להשיק בקבוק חכם המכיל טכנולוגיה מתקדמת וקישוריות מלאה  פפסיקומשמעותי כמו 

 להעניק היא המטרה. ראשון בשלב יחידות אלפי מאות של בהיקף אותו ולשווק פפסיקולמשתמש ול

 והיקף תדירות על מלאה שליטה לו המאפשרת ייחודית שימוש חוויית החכם בבקבוק למשתמש

מצד שני, מידע בזמן אמת על הרגלי השימוש של  יקופפסל ולתת, אחד מצד, בבקבוק השימוש

או למתחרותיה  פפסיקולקוחותיה בבקבוק ובמשקאות המשווקים על ידה. מידע זה אינו זמין כיום ל
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לשפר את ההתאמה של מוצריה לצרכי הלקוחות ויקנה לה בכך יתרון תחרותי  פפסיקויאפשר ל

 משמעותי. 

 לפרק א' לדוח זה. 11.5יקו, ר' סעיף לפרטים נוספים אודות ההתקשרות עם פפס

' ב דור ויטמינים למערכתהזמנות לביצוע פיילוטים  , קיבלה החברה2022 חציון שניבמהלך  .1.5

(Vitamins.io  מעשר חברות ויטמינים המוצר"בסעיף זה: ( )2.0דור ,)"ארה"ב, אירופה, ב הפועלות

ולהימשך  2022 והרביעי צפויים להתחיל במהלך הרבעונים השלישי והודו. הפיילוטים מקסיקו, קנדה

 חודשים. 3-כ

המוצר הינו גרסה מעודכנת של פלטפורמת האריזות החכמות לשוק הויטמינים ותוספי המזון.  המוצר 

הינו מארז שלם, חכם, ונטען, לתוספי תזונה וויטמינים, לשימוש רב פעמי, אשר משולב באפליקציה 

 ות ענן.ייעודית ושיר

אשר, למיטב ידיעת החברה,  הקצהלקוח  אודותלחברות ויטמינים גישה למידע ייחודי  יאפשרהמוצר 

, אופן ותדירות הצריכה של הויטמין, והמועד האופטימלי למשלוח זהותו, לרבותלא היה זמין עד כה, 

 טמינים.אריזת מילוי חדשה ללקוח. מידע זה הינו בעל חשיבות מסחרית רבה עבור חברות הוי

 יכולת מתן תוך, קיימא בני לפתרונות החברה חזון את מטמיע Vitamins.io פלטפורמת של 2.0 דור

 בשוק הקיימות פעמיות חד פלסטיק באריזות השימוש של מוחלטת להפסקה הויטמינים למותגי

 . מתכלות חודשיות מילוי ואריזות פעמי רב חכם בבקבוק והחלפתן

של החברה, ESG  (Environmental, Social, and Corporate Governance  ) -כחלק מאסטרטגית ה

לפיתוח מוצרים בני קיימא וחזון החברה לתמיכה בקיימות, התקשרה החברה בהסכם בתחום איכות 

טון  1הסביבה לאיסוף עשר טון של פלסטיק, כחלק מהזמנות הפיילוטים, כאשר עבור כל לקוח נאסף 

 פלסטיק מהסביבה. 

לפרק א' לדוח זה(, בכוונת החברה לפעול לשיווק  29רטגיה של החברה )כמפורט בסעיף בהתאם לאסט .1.6

לפרק א' לדוח זה( באופן עצמאי ישירות ללקוחות  8.1)לפרטים ר' סעיף  Water.ioולמכירת המוצר 

 פעילות זו גם למדינות נוספות. ה שלהרחבתבחן תחילה בישראל ובהמשך  B2Cהקצה במתווה של 

 2022בישראל צפויה להתחיל במהלך שנת  השקה מסחרית

  עם תקשרהבתשקיף, ולצורך הרחבת סל מוצרי החברה בתחום המשקאות, החברה הכפי שדווח  .1.7

FuseProject  עיצובהוא להסכם . הבעולם בתחום מוצרי צריכה יםמובילמהסטודיו עיצוב ומיתוג 

לפרק  18.6מחקר ופיתוח ר' סעיף )לפרטים אודות  לתחום המשקאות חדשני Water.io מוצרומיתוג של 

 . 2023סתיים בשנת צפוי להתהליך הפיתוח של המוצר  להערכת החברה,. א' לדוח זה(

-". הדירוג נקבע עלRed Herring Top 100 Europe Winners 2021" תלהיכלל ברשימ זכתההחברה  .1.8

  סטארטאפים. תבעולם כמדרג תהמוכר Red Herring  ידי חברת המחקר הבינלאומית

 .זה א' לדוחפרק  'לפרטים אודות תיאור הסביבה העסקית והשפעתה על פעילות החברה, ר .1.9

  השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות החברה .2

התפרץ בעולם נגיף הקורונה, אשר הוכרז על ידי ארגון הבריאות  2020 הראשון של שנת הרבעון במהלך .2.1

לנקיטת צעדים חסרי תקדים במדינת ישראל,  הביאהבעולם  הנגיף העולמי כמגיפה עולמית. התפשטות

כמו גם במדינות רבות נוספות בעולם, לרבות המדינות בהן פועלת החברה, שמטרתם בלימת התפשטות 
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הנגיף והקטנת מספר החולים. הצעדים השונים כוללים, בין היתר, צמצום משמעותי של הפעילות 

תחבורה ציבורית, סגירה  בנגיף, צמצוםבהידבקות  העסקית ותרבות הפנאי, בידוד חשודים

מערכת החינוך, הנחיה להימנע מלהגיע למקום שאינו מוגדר כמקום עבודה חיוני,  כוללת/חלקית של

ביטולי טיסות וסגירת גבולות, איסור התקהלות ומגבלות נוספות. צעדים אלו הביאו להאטה מהותית 

 פיעו לרעה על הפעילות הכלכלית הגלובליתהישראלי והעולמי וכן הש המשק של העסקית הפעילות של

השפעות נוספות שניכרו במהלך תקופת הקורונה הייתה התייקרות מחירי ההובלה הבינלאומיים,  .2.2

בין היתר בשל המחסור חוסר זמינות חומרי גלם שונים, התארכות זמני המשלוח והתגברות המגמה של 

 ומשברי וסין"ב ארה בין הסחר מלחמותוכן  לפרק א' לדוח זה 6.1.1העולמי בשבבים כמפורט בסעיף 

, עדיין קיימים בעולם סגרים אזוריים, במטרה הדוח למועד .2020 בשנת הארץ כדור את שפקדו טבע

 למנוע את התפשטות הנגיף.

 וזאת, עסקיות הזדמנויות נוצרו, פועלת היא בו ובשוק החברה פעילות באופי בהתחשב, הדוח למועד .2.3

 בביקושים גידול נוצר .משמעותית בצורה גלובלית צמחו אלקטרוני ממסחר המכירות שערוצי מכיוון

 שיפור ותומכי אישית מותאמים, יםידיגיטל למוצריםידי לקוחות הקצה של ספקי מוצרי הצריכה  על

 אופן של דיגיטלית לטרנספורמציה פתרונותלחפש אחר  החלוספקי מוצרי הצריכה  ,כן כמו. בריאותי

 פיזיות.  בחנויות ממכירות על הכנסות בעיקר התבססו בעבר אשרכ המכירה

מאחר והפלטפורמה  ופוטנציאלים חדשים לקוחות עם קשרים לייצר הצליחה החברה השיווקי בהיבט .2.4

פלטפורמה זו . של פגישות באמצעות שיחות וידיאו קונפרנס נהפכה למקובלת ואף עניין שבשגרה

"הכפר הגלובאלי". כתוצאה, החשיבות של המיקום הנגישה את תהליכי המכירה וחיזקה את מגמת 

 פיזיים במפגשים צורך ללאנעשו  מכירה פגישותהגיאוגרפי לצורך ביצוע עסקאות פחתה משמעותית, ו

 . וטיסות

לפרק א' לדוח  6.7 סעיף' החברה ראודות השלכות התפרצות נגיף הקורונה על פעילות נוספים  לפרטים

 .בדוחות הכספיים, אשר המידע האמור בהם נכלל להלן על דרך ההפניה ג'1וביאור זה 

המופיעה בסעיף זה בקשר להערכות החברה על התפתחויות עתידיות בסביבה הכלכלית  ההתייחסות

הגלובלית והמקומית וכן בקשר להשלכות אפשריות של התפתחויות אלה )בעיקר עקב משבר הקורונה( 

נת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך. התפתחויות והשלכות על פעילות הקבוצה, הינן בבחי

אלו אינן בשליטתה של החברה, הן אינן וודאיות, מתבססות על המידע המצוי בידי החברה נכון למועד 

 פרסום דוח זה. 

  ולאחר תאריך המאזןאירועים מהותיים בתקופת הדו"ח  .3

 ג בפרק ד' לדוח זה. 10לפרטים ר' תקנה  –הנפקה ראשונה של מניות החברה לציבור  .3.1

 . לפרק א' לדוח זה 11.4, ר' סעיף מוצריםת וכן בדבר הזמנפפסיקו עם  פיתוחה בדבר הסכםלפרטים  .3.2

 .  לפרק א' לדוח זה 18.8סעיף הכלכלה והתעשייה, ר' לפרטים בנוגע למענק "כסף חכם" ממשרד  .3.3

 רשומים לא אופציה כתבי להקצאת בנוגע וכן בחברה כדירקטור קופל ירון מר של מינויו בדבר לפרטים .3.4

הנכלל בדוח זה  לתשקיף 8.1.3.6 סעיף' ר, קופל ירון מר עם ייעוץ בהסכם החברה להתקשרות ובנוגע

 . על דרך ההפניה
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בר אישור עדכון תנאי העסקתם של ה"ה קובי )יעקב( בנטקובסקי, נמרוד קפלן ויואב חושן, בד לפרטים .3.5

 . הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה לתשקיף 8 פרקלדוחות הכספיים וכן  5-ו 4, 3ג24 יםר' ביאור

הסכם השקעה פרטית והקצאת מניות רגילות וכתבי אופציה בקשר להסכם זה, ר' ביאור לפרטים בדבר  .3.6

 לתשקיף הנכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  3 ופרקלדוחות הכספיים  13

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, 2021באוגוסט  25 ביום .3.7

 :בהתאמה

מנכ"ל החברה, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי וסמנכ"ל מכירות ופיתוח  של ההעסקה תנאי עדכון את .א

 8.1.3  סעיףעסקי בכיר; וכן אישור הקצאת כתבי אופציה בהתאם לתנאי העסקתם. לפרטים ר' 

 נכלל בדוח זה על דרך ההפניה.  ה לתשקיף

 את מדיניות התגמול של החברה לנושאי משרה בכירה בחברה.   .ב

רכישה של פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והחלתה על דירקטורים  .ג

 ונושאי משרה, כפי שיכהנו בה מעת לעת. 

ולנושאי משרה בחברה, כפי שיכהנו בה מעת הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים  .ד

 לעת. 

 הענקת גמול דירקטורים, לדירקטורים בחברה, כפי שיכהנו בה מעת לעת.  .ה

לתשקיף,  3.2.1.5השקעה הפרטית; לפרטים ר' סעיף  הסכםבקשר עם  Finder-אישור תשלום ל .ו

 אשר האמור בו נכלל על דרך ההפניה. 
ות א', מניות רגילות ב' ומניות רגילות ג' של החברה, הומרו ( השטחת ההון באופן שכל מניות רגיל1) .ז

מניה רגילה  1, כך שכל (  פיצול הון מניות החברה2; )1:1למניות רגילות ללא ערך נקוב ביחס של 

מניות רגילות ללא  30 -ללא ערך נקוב, הקיימת בהון המניות הרשום והמונפק של החברה תפוצל ל

מניות רגילות )לאחר פיצול  10,000,000שום של החברה מסך של ( הגדלת ההון הר3ערך נקוב; )

 ( אימוץ תקנון החברה.4) -מניות רגילות; ו 50,000,000לעיל( לסך של  2המניות כאמור בס"ק 

-ו 14, 13 יםביאור' ר, תאריך המאזןולאחר  הדוח בשנת שבוצעו אופציה כתבי של והענקות להשקעות .3.8

 לדוחות הכספיים.  25

 לפרק 11.5 סעיףו הכספיים לדוחות 1ב' 12 ביאור ראו מסיילדאייר ביטולמכתב  הודעת אודות לפרטים .3.9

 .זה לדוח' א

 ר' סעיף והשלמת הסכם הפיתוח  לפרטים אודות אישור תשלום מפפסיקו בגין השלמת בדיקות איכות .3.10

 לפרק א' לדוח זה.  11.4

 2021בדצמבר  14מיום  של החברה לפרטים אודות התקשרות בהסכם עם עושה שוק ר' דיווח מיידי .1.1

 .נכלל בדוח זה על דרך הפניה (, אשר האמור בו2021-01-109777)מס' אסמכתא: 

שני של גב'  האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, אישרה את מינוייהם, 2021בדצמבר  30ביום  .1.2

בחברה, לתקופת כהונה )ראשונה( בת שלוש שנים,  חיצוניים כדירקטורים ומר מוני בורוביץ אנקוריון

 30 -וה 2021 בנובמבר 9 מהימים יםדיווח 'לפרטים רהחל ממועד אישורה של האסיפה הכללית. 

 , בהתאמה(, אשר האמור בהם2021-01-116812 -ו 2021-01-164895)מס' אסמכתא:  2021בדצמבר 

 .נכלל בדוח זה על דרך הפניה
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הזמנות מחברות ויטמינים ברחבי העולם עבור פיילוטים של מוצר  10לפרטים אודות קבלת  .1.3

Vitamins.io  דיווחיםר' טון פלסטיק,  10הסכם בתחום איכות הסביבה לאיסוף התקשרות בו 2.0דור 

 2021-01-185826: ות)מס' אסמכתא 2022בינואר  23 -ו 2021בדצמבר  28 מהימיםשל החברה  םמיידי

 . אשר האמור בהם נכלל על דרך ההפנייה (, בהתאמה2022-01-009474 -ו

 לפרק א' לדוח זה.  11.4לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם מסחרי עם פפסיקו ר' סעיף  .1.4

 של בעלי מניות החברה, כללית שנתית ומיוחדתאסיפה החברה זימנה , 2022בפברואר  23ביום  .1.5

( דיון בדוח כספי ודוח 1הבאים: )אשר על סדר יומה הנושאים  ,2022במרץ  30שעתידה להתקיים ביום 

( מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר 2ודיווח על שכרו של רואה החשבון; ) 2020הדירקטוריון לשנת 

( מינוי מר אליצור כהן כדירקטור 4( תיקון תנאי כתבי אופציה של מר אלכסנדר אייל; )3לחברה; )

מיום  דיווח 'לפרטים רון, סמנכ"ל הכספים. ( הענקת כתבי אופציה למר אלון סי5)  בלתי תלוי בחברה;

 .נכלל בדוח זה על דרך הפניה בו(, אשר האמור 2022-01-018891)מס' אסמכתא:   2022בפברואר  23

כתבי אופציה לעובדי החברה.  104,000, פרסמה החברה מתאר להענקת 2022בפברואר  23ביום  .1.6

(, אשר האמור בו נכלל 2022-01-018894)מס' אסמכתא:   2022בפברואר  23מיום  דיווח 'לפרטים ר

 .בדוח זה על דרך הפניה

 של החברה., מונה מר דניאל שפירא לכהן כמבקר פנים 2022בפברואר  17ביום  .1.7

 לדוחות הכספיים. 25 ביאור' ר תאריך המאזן לאחר נוספיםבדבר אירועים  לפרטים .1.8
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 מצב כספי .2

 (דולר)אלפי  החברה של הכספיים מהדוחות עיקריים נתונים תמצית להלן

  בדצמבר 31ליום  
 סעיף 2021 2020 הסברי החברה

 נכסים
גידול בעקבות כניסת כספי 

המשקיעים והציבור לאחר תהליך 
 7ראה הסבר בסעיף ההנפקה. 

 לדוח זה )נזילות(.

 מזומנים ושווי מזומנים 8,501 639

 לקוחמהכנסה  בעקבות גידול
 בגיןאלף דולר  600 בסך פפסיקו
 .הפיתוח בהסכםשלב ג' 

 לקוחות 664 65

( אלף דולר בעקבות 138קיטון של )
, 2021הכרה בהכנסה בשנת 

עלויות שנבעו ובהתאמה הכרה ב
  לצורך ייצור הכנסה זו.

נכס בגין עלויות לקיום חוזה  - 138
 עם לקוח

גידול בעיקר בעקבות תשלום 
מקדמות לספקים בגין 

שירותים/מוצרים שטרם התקבלו 
 אלף דולר. 178

 חייבים ויתרות חובה 258 145

( אלף דולר בעקבות 126קיטון של )
מסירת מלאי תוצרת גמורה משנת 

 ללקוחות החברה. 2020

 מלאי 72 196

 סה"כ נכסים שוטפים 9,495 1,183 
החל   IFRS 16נובע מיישום תקן 

עבור משרדים  2019משנת 
שהחברה שכרה. הנכס מופחת 

 לאורך חיי השכירות.

 נכס בגין זכות שימוש 25 80

 רכוש קבוע, נטו 126 95 לא חל שינוי מהותי.

 סה"כ נכסים לא שוטפים 151 175 
 סה"כ נכסים 9,646 1,358     

 התחייבויות
פירעון הלוואה לזמן קצר שנלקחה 

השוטפת של למימון הפעילות 
 החברה.

 הלוואות מתאגידים בנקאיים - 218

 IFRSהתחייבות שמקורה ביישום 
עבור משרדים  2019החל משנת   16

שהחברה שכרה. התחייבות 
מופחתת על פני תקופת השכירות 
לפי תשלומי השכירות ממודדים 

 בשיעור היוון של החברה.

חלויות שוטפות של התחייבות  36 64
 בגין חכירה

אלף  210נובע מקיטון של  בעיקר
 דולר בגין תשלום לספק החברה.

 ספקים ונותני שירותים 33 365

אלף  134של בעיקר נובע מגידול 
וגידול  דולר בגין הפרשה לבונוס.

אלף דולר בגין התחייבות  100של 
 משקיעים. עמלת גיוסלתשלום 

 זכאים ויתרות זכות 800 597

 שוטפותסה"כ התחייבויות  869 1,244 
 2022ביוני  שכירותסיום הסכם 

ולכן אין התחייבות לא שוטפת, 
ראה הסבר לעיל בגין חלויות 

שוטפות של התחייבות בגין 
 חכירה.

 התחייבות בגין חכירה - 35

 התעשייה למשרדהתחייבות 
לתשלום תמלוגים בגין  והכלכלה

 מוצריה משיווקהכנסות החברה 
התקבלו מענקים , אשר "בבארה

 בגינה. 

 התחייבויות בגין מענקים 35 58

סה"כ התחייבויות לא  35 93 
 שוטפות

 סה"כ התחייבויות 904 1,337 
הון המיוחס לבעלי מניות    

 החברה
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 הון מניות - - 
 הגידול בפרמיה על מניות נובע

בעיקר מהשלמת תהליך ההנפקה 
והסכם ההשקעה הפרטית  בחברה

מהמרת  וכן 2021-שנחתם ב
  המירים הוניים מכשירים

)הסכמי  למשקיעים פרטיים
שנחתמו בשנים  השקעה פרטית

 רגילותלמניות  )2017-2020
דוחות ל 13לפרטים ראה ביאור 

 .הכספיים

 פרמיה על מניות 16,783 637

הקיטון בתקבולים על חשבון מניות 
נובע מהמרת מכשירים הוניים 

למשקיעים פרטיים  המירים
למניות  2017-2020בשנים  שנחתמו

 רגילות של החברה.

 תקבולים על חשבון מניות - 4,910

הגידול בכתבי האופציות נובע 
כתבי אופציות למשקיעים  מהענקת

 הסכםהפרטיים בעקבות השלמת 
 .2021-שנחתם ב פרטית השקעה

 הכתבי אופצי 787 -

אלפי  1,044הקיטון נובע ממימוש 
רגילות דולר כתבי אופציה למניות 

וכן מהענקת כתבי אופציה חדשים 
לעובדים והבשלה של כתבי אופציה 

 קיימים.

קרן הון בגין עסקאות תשלום  695 1,209
 מבוסס מניות

 יתרת הפסד (9,523) (6,735) ראו הסבר לתוצאות הפעילות
 סה"כ הון 8,742 21 
 סה"כ התחייבויות והון 9,646 1,358 

 מהדוחות הכספיים של החברה )באלפי דולר(:להלן הנתונים העיקריים 

  

 לותיתוצאות הפע .3

וההסברים , 2020נתוני השוואה לשנת   ,תוצאות הפעילות בהתאם לדוחות הכספייםניתוח להלן  .3.1

  (:דולר)באלפי  לשינויים העיקריים שחלו בהם
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 31לשנה שנסתיימה ביום  
 בדצמבר

 

 סעיף 2021 2020 הסברי החברה

אלפי  1,523פיתוח בסך גידול בהכנסות נובע בעיקר משירותי 
 .אלפי דולר 298יעוץ ללקוח בסך של דולר ומשירותי ו

 הכנסות 1,887 493

הגידול בעלות המכירות נובע בעיקר מאספקה של מלאים 
 וייעוץ פיתוחללקוחות, וכן מעלויות שנבעו ממתן שירותי 

 .2021שהכנסותיהם הוכרו בשנת 

 עלות המכירות 1,311 364

 רווח גולמי 576 129 

גידול בהוצאות מחקר ופיתוח בעיקר בגין עלויות קבלני משנה, 
התקבלו מענקים  2020. בנוסף, בשנת שכר עבודה ונלוותו

( אלפי 216ממשלתיים מהמדען אשר הקטינו את סך ההוצאות )
 דולר.

 נטו, הוצאות מחקר ופיתוח 1,692 993

גידול בהוצאות השיווק ומכירה נובע בעיקר מהוצאות בגין 
הענקת והבשלת אופציות לעובדים, בשל העלאות שכר החל 

 ובגין הוצאות פרסום ושיווק., 2021מינואר 

 נטו, ומכירה שיווק הוצאות 978 909

הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות נובע בעיקר מהוצאות בגין 
. כמו כן, נובע מגידול ויועצים הענקת והבשלת אופציות לעובדים

בהוצאות בגין שירותי ייעוץ משפטי, שירותי ביקורת והוצאות 
 רישום המניות של טרום ההנפקה למסחר.

 הוצאות  הנהלה וכלליות 915 233

 2,135 3,585  

 הפסד מפעולות רגילות 3,009 2,006 

 הוצאות מימון 18 77 אין שינוי מהותי

בגין הפרשי שער, בעיקר בסעיף המזומנים עקב כניסת הכספים 
 במהלך השנה והשינוי בשע"ח.

 הכנסות מימון 239 -

 77            
 

 מימון, נטו הוצאות (221)

 כולל לשנההפסד  2,788 2,083 

הפסד  בסיסי ומדולל למניה  0.42 0.41 
 )בדולר(ע.נ. ללא רגילה אחת 

 ממוצע משוקלל של הון המניות 6,627,459 5,116,560 
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 נזילות  .4

המרכיבים להלן דולר. אלפי  8,501מזומנים בסך כולל של  יתרתלחברה  2021בדצמבר  31נכון ליום 

  :(דולר)באלפי העיקריים של תזרים המזומנים ושימושם 

 

 מימון מקורות .5

 וכן באמצעות כסף חכם הונייםאמצעות הנפקות הון ומכשירים עיקר בבהחברה מממנת את פעילותה 

לפרטים אודות מקורות המימון . לדוחות הכספיים א12ביאור ב לפרק א' לדוח זה  18.8סעיף כמפורט ב

בנוסף למקורות המימון הקיימים, תמורת ההנפקה . א' לדוח זה לפרק 24 סעיף 'רהעיקריים של החברה 

, תשמש את החברה למימוש ג בפרק ד' לדוח זה(10החברה )לפרטים ר' תקנה  לציבור על פי תשקיף

 .האסטרטגיה העסקית שלה ולמימון פעילותה העסקית השוטפת

להערכת הנהלת החברה, יתרת המזומנים שבידיה יספיקו למימון תוכניותיה לפחות לשנה מיום פרסום 

. להבטחת המשך פעילות החברה לטווח הארוך ועד להשגת רווחיות 31.12.2021הדוחות הכספיים ליום 

  ייתכן והחברה תידרש לגייס כספים נוספים.

 

  

לשנה שנסתיימה ביום  

 בדצמבר 31

 

 סעיף 2021 2020 הסברי החברה

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות  (3,138) (1,726) 2021שנת בעיקר מגידול בהפסד ב השינוי נובע

 שוטפת

 אין שינוי מהותי

 

תזרימי מזומנים ששימשו לפעילות  (63) (66)

 השקעה

ההנפקה לציבור וכן שהתקבלו בגין  בעיקר ממזומניםהגידול נובע 

 .2021-שנחתם ב הפרטיתהשקעה מהסכם ה
1,250 10,753 

תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות 

 מימון
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 ממשל תאגידיהיבטי  - 'בחלק 

 דיווח על דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .6

הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות  מזעריהמספר קבע כי ההחברה  , דירקטוריון2021 באוקטובר 25 ביום

  דירקטור אחד. בחברה הינוחשבונאית ופיננסית 

ר מוני בורוביץ )דירקטור מ ופרסום הדוח, הדירקטורים בעלי מיומנות חשבונאים ופיננסית הינ למועדנכון 

 חיצוני(. 

 .ד' לדוחבפרק  26תקנה  'כישוריהם, השכלתם וניסיונם רלפרטים בדבר 

 מדיניות התאגיד בנושא מתן תרומות .7

לא קיימות התחייבויות למתן תרומות  החברה לא אימצה מדיניות בנושא מתן תרומות. הדוחלמועד 

  בתקופות עתידיות.

 דירקטורים חיצוניים .8

 נכון למועד הדוח, מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים.  

 דירקטורים בלתי תלויים  .9

נכון למועד  .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר אימצה בתקנונה הוראה לא החברה למועד הדוח

  התשקיף, לא מכהנים בחברה דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

 שעתידה, החברה מניות בעלי של ומיוחדת שנתית כללית אסיפה זימנה החברה, 2022 בפברואר 23ביום 

 מר אליצור כהן. –תלוי בלתי דירקטור מינויבין היתר  יומה סדר על אשר, 2022 במרץ 30 ביום להתקיים

 מבקר פנים .10

החברה את מינויו של  , אישר דירקטוריון2022בפברואר  17ביום בחברה מבקר פנימי.  כיהןלא  למועד הדוח

 מבקר הפנים מר דניאל שפירא.

 בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך: של החברה, נכון למועד פרסום הדוח, להלן גילוי בנושא מבקר הפנים 

 מכהן כמבקר פנימי  דניאל שפירארואה חשבון  :שם המבקר הפנימי בחברה ותאריך תחילת כהונתו

 . 2022פברואר החל מחודש 

 סעיף ב בתנאים הקבועים: למיטב ידיעת הנהלת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות חוקה עמיד

חוק הביקורת )" 1992 -לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 8)ב( לחוק החברות, ובהוראות סעיף  146

 . "(הפנימית

 הדוח, למיטב ידיעת  פרסום : נכון למועדהחזקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה

 החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או גוף קשור אליה.  

 למיטב ידיעת הנהלת החברה, אין למבקר קשרי המבקר הפנימי עם החברה או עם גוף הקשור אליה :

  .הקשור אליה הפנימי קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף

 המבקר הפנימי מעניק : האם המבקר הפנימי הינו עובד החברה או נותן שירותים חיצוני לחברה

 שירותים חיצונים לחברה ואינו עובד החברה.
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 לכהן כמבקר הפנימי של החברה על פי המלצת  דניאל שפירא מונהמר : מינוי המבקר הפנימי אופן

רו"ח דניאל שפירא הינו בעל . 2022בפברואר  17ועדת הביקורת והחלטת דירקטוריון החברה מיום 

משרד לראיית חשבון, האחראי על ביקורת חיצונית ופנימית של חברות ציבוריות ופרטיות. בעל ניסיון 

רב בביקורת פנימית ומשמש כמבקר פנים ויועץ למבקרי פנים בחברות. חברי וועדת הביקורת 

סס על השכלתו, ניסיונו המקצועי והתמחותו ודירקטוריון החברה נימקו החלטת בדבר המינוי בהתב

רו"ח דניאל  .בביקורת פנים אשר לטעמם, הופכים אותו למועמד מתאים למשרת מבקר פנים בחברה

שפירא נמצא מתאים לכהן כמבקר הפנימי של החברה, בין היתר, בהתחשב בהיקף פעילותה של החברה 

 .ומורכבותה

 יו"ר הדירקטוריון של החברה. זהות הממונה הארגוני על המבקר הפנימי : 

 תכנית הביקורת השנתית והרב שנתית מוגשת על ידי המבקר הפנימי לועדת הביקורת  :תכנית העבודה

של החברה. ועדת הביקורת בוחנת את הנושאים תוך התייעצות עם הנהלת החברה ולאחר מכן מחליטה 

ים שמנחים את ועדת הביקורת הינם, על אישור התוכנית )בשינויים או ללא שינויים(, כאשר השיקול

בין היתר, צרכי הביקורת, חשיבות הנושאים, התדירות שבה הם נבחנו בשנים שחלפו וכן המלצותיו 

של המבקר הפנימי. מאחר והחברה מדווחת במאוחד, כל הנושאים בתכנית ביקורת הפנים מתייחסים 

 לכל החברות המוחזקות בשליטתה של החברה.

  היקף המשרה של המבקר הפנימי וצוות הכפופים לו נקבע מדי שנה על ידי ועדת : העסקההיקף

הביקורת. היקף ואופי תוכנית העבודה של מבקר הפנימי הינם סבירים, להערכת החברה, בנסיבות 

העניין ויש בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית, היות והנושאים שנבחרו הינם מהותיים 

 . טים שוניםבחברה ונבדקו מאספק

 על  תערךידי המבקר הפנימי, הביקורת -בהתאם למידע שנמסר להנהלת החברה על: הביקורת עריכת

. הדירקטוריון מסתמך על )ב( לחוק הביקורת הפנימית4בהתאם לסעיף  פי תקנים מקצועיים מקובלים

  .ורתדיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בתקנים המקצועיים לפיהם הוא עורך את הביק

 למבקר הפנימי נמסרים כל המסמכים המתבקשים על ידו וכן מתאפשרת לו : גישה למבקר הפנימי

 9לכל מערכות המידע של החברה לרבות גישה לנתונים כספיים של החברה לפי סעיף גישה חופשית 

 .לחוק הביקורת הפנימית

 בתקופה הרלוונטית, לא התקיימה  לאור היות החברה פרטית: הפנימי המבקר ממצאי על וחשבון דין

 .ביקורת

 בכוונת החברה להחל ולהפעיל את נהלי הביקורת ולאמץ הפנימי המבקר את הדירקטוריון הערכת :

  ., כך שבשלב זה לא בוצעה הערכה של עבודת מבקר הפנים2022לשנת  תכנית ביקורת שנתית

 בתקופה הרלוונטית, לא התקיימה ביקורת לאור היות החברה פרטית  :תגמול. 
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 רואה החשבון המבקר  .11

 .בתל אביב 146מנחם בגין מרחוב  Israel  PWCרואה החשבון המבקר של החברה הינו

  להלן פירוט בקשר עם שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה:

  2021 2020 

 מס ושירותי לביקורת הקשורים שירותים, ביקורת
 "ח(ש)אלפי 

225,000 125,000 

 

 

הביקורת. הגורם המאשר את שכר לביצוע שעות מבוסס על הערכת  ההמבקר  החשבוןרואה שכר טרחת 

אשר מסמיך את הנהלת החברה לקבוע את  ,דירקטוריון החברההטרחה של רואה החשבון המבקר הוא 

  . שכר הטרחה עם רואי החשבון

 
בנוגע לשכר טרחתו. הצעת שכר הטרחה הובאה לאישור הנהלת החברה ערכה משא ומתן עם רואה החשבון 

דירקטוריון החברה. דירקטוריון החברה סבר כי שכר הטרחה האמור הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי 

 . החברה והיקפי הפעילות שלה

 

 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –חלק ג' 

  הערכות שווי ואומדנים .12

 בתקופת הדוח לא בוצעו הערכות מהותיות מאוד. 

  ב)ט( לתקנות הדוחות בנוגע להערכת שווי מהותית שנעשתה על ידי החברה:8להלן גילוי בהתאם לתקנה 

 

                                                 

 

בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי שאלות ותשובות,  105-23( בהבהרה לעמדה משפטית מספר 2)3בהתאם לשאלה מס'  1

הערכות שווי לצורך קביעת השווי ההוגן של תשלום מבוסס מניות לנושא משרה בכירה, לעובד או לאחרים המספקים שירותים דומים, 

עברו את הספים הכמותיים שנקבעו במסגרת העמדה ובלבד שניתן גילוי להערכת השווי  לא תיחשבנה כמהותיות מאוד, אף אם הן

 . )ב)ט( )חלף כמהותית מאוד8כהערכת שווי מהותית בהתאם לתקנה האמורה 

 .ההפניה דרך על מובא בו האמור אשר, החברה לתשקיף 3.2.1.5 סעיף' ר לפרטים 2

 לעיל. 2"ש ה' ר 3

 1הערכת שווי כתבי אופציה לעובדים זיהוי נושא ההערכה:
 2021פברואר 

הערכת שווי 
אופציות 

בקשר  למשקיעים
להסכם השקעה 

 2021 2פרטית

הערכת שווי 
אופציות לעובדים 

 20213יולי 

 16/09/2020 עיתוי ההערכה:
17/2/2021 

6/7/2021 

שווי נושא ההערכה סמוך 
לפני מועד ההערכה אילו 
כללי החשבונאות 
המקובלים, לרבות פחת 
והפחתות, לא היו 
מחייבים את שינוי ערכו 
 בהתאם להערכת השווי:

 לא רלוונטי
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שווי נשוא ההערכה 
שנקבע בהתאם 

 להערכה: 

נקבע שווי  2020בספטמבר,  16-ליום ה
 93.48למניה רגילה לא סחירה שווי של 

 דולר למניה. 
 

נקבע שווי  2021בפברואר,  17-ליום ה
לאופציה בתוספת  דולר 100.5של 

דולר  50.6ושווי של  מימוש "אפס"
 66.5לאופציה עם תוספת מימוש של 

 .דולר למניה

  
לפירוט על שווי אופציה במועד 
ההענקה ועלות ההטבה הגלומה 

ב' בדוחות  14בהענקה ראה ביאור 
 הכספיים המצורפים לתשקיף. 

 

שווי מניה רגילה 
 9.09-כ -משוקלל 

 ש״ח
 
אלפי  2,504 -כ

 ש״ח
 

שווי מניה רגילה 
 9.09-כ -משוקלל 

 ש״ח
שווי אופציה 
לעובדים שהוענקה 

 3.35-כ -2021ביולי 
ש״ח לאופציה )סך 

 845-כולל של כ
 אלפי ש״ח(.  

פרטים אודות מעריך 
 השווי:

 מוטי אדרי, רו"ח .1
 בעל תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. .2
שנים בביצוע עבודות כלכליות והערכות שווי  10למוטי אדרי ניסיון של מעל  .3

בישראל ובארה"ב. מוטי אדרי הינו  מומחה במימון ובאסטרטגיה של חברות 
, הסכמים M&Aהזנק. סייע ליזמים וחברות במו"מ בקשר עם השקעות, 

דאיות מסחריים ומכרזים בסוגיות של בניית חוזים, מנגנוני עסקה,  ובדיקות כ
 כלכלית.

למוטי אדרי, רו"ח אין עניין אישי בחברה או בבעלי העניין בה ולא מתקיימת  .4
תלות בינו לבין החברה, הפעילויות  ובעלי העניין בהן. שכר הטרחה המשולם בגין 

 הכנת חוות דעת זו אינו מותנה בתוצאות חוות הדעת.
האם קיים הסכם שיפוי 

 עם מעריך השווי?
ריך השווי מוגבלת עד לפי שלוש משכר הטרחה בעבור הערכת כן. אחריות של מע

 השווי. 
מודל ההערכה שמעריך 

 השווי פעל על פיו: 
הונח כי שווי האופציות לעובדים זהה 
לשווי מניה רגילה, כיוון שמחיר 

 המימוש של האופציות זניח. 
לצורך הערכת שווי של המניה הרגילה, 

 Probability Weightedיושמה שיטת 

Expected Return Method על בסיס ,
 הסכמי ההשקעה בחברה בין השנים

. כמו כן יושם ניכוי בגין אי 2020
לפי שיטת  (DLOM)סחירות 
Ghaidarov. 

הערכת השווי השל המניות הרגילות 
בוצעה למועדי ההשקעות בהסכם 

 . AIAמסוג 
לצורך קביעת השווי של האופציות 

ם לעובדים, אשר תוספת המימוש בגינ
היא "אפס", בוצעה התאמה על בסיס 

 AIAמחיר ההון ממועד ההשקעה ב
 למועד ההענקה של האופציה.

לצורך קביעת השווי של האופציות 
בעלות תוספת מימוש יושם מודל 

 Black andבלאק אנד שולס )

Scholes) 

 לצורך הערכת שווי של המניה הרגילה
, יושמה שיטת והאופציות למניה רגילה

Probability Weighted Expected 

Return Method, םעל בסיס הסכ 
  . 2021מיולי ההשקעה בחברה 

 
כמו כן יושם ניכוי בגין אי סחירות 

(DLOM)  לפי שיטתGhaidarov 
לתרחישים בהם הונח כי המניה הרגילה 

 לא תהיה סחירה.
 

לצורך קביעת השווי של האופציות 
בעלות תוספת מימוש יושם מודל בלאק 

 (Black and Scholes) אנד שולס

ההנחות שלפיהם ביצע 
מעריך השווי את 
ההערכה, בהתאם למודל 

 ההערכה: 

צורך חישוב מחיר מניה רגילה ל
 ואופציה בתוספת מימוש ״אפס״:

 .22.3%-כ – 2020ספטמבר מחיר הון 
 53.4%-כ – 2020 ספטמבר תנודתיות

 12.4%-כ–ניכוי בגין אי סחירות 
 )תקופת חסימה של שנה(

צורך חישוב אופציה בתוספת מימוש ל
 :דולר 66.5של 

צורך חישוב ל
מחיר מניה רגילה 

ות, אופציהו
הונחה הסתברות 

 70%של 
להשלמת הליך 

 ההנפקה לציבור.
 

צורך חישוב מחיר ל
מניה רגילה 

ות, הונחה אופציהו
 70%הסתברות של 

להשלמת הליך 
 ההנפקה לציבור.

צורך חישוב ל
 :לעובדים אופציה
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 לדוחות הכספיים של החברה. 3ביאור  'ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים, ר םלאומדניבאשר 

  פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .13

לסקירה אודות גורמי הסיכון אשר . סמנכ"ל הכספים של החברה, הינו אחראי על ניהול הסיכונים בחברה

למידע נוסף בדבר . לפרק א' לדוח זה 30סעיף  'עשויה להיות להם השפעה מהותית על פעילות החברה ר

 .לדוחות הכספיים של החברה 4ביאור  'חשיפה לסיכונים וניהולם, ר

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון .14

תפורסם בד בבד עם דוח זה ותהווה חלק בלתי  2021בדצמבר  31מצבת ההתחייבות של החברה נכון ליום 

 נפרד הימנו. 

 

_______________________  _______________________ 

יו"ר  בנטקובסקי,( יעקבקובי )  4נמרוד קפלן, דירקטור

 דירקטוריון ומנכ"ל

 

  

 2022, במרץ 23  תאריך:

                                                 

 
לצורך חתימה על דוח הדירקטוריון, לנוכח העובדה כי מנכ"ל החברה  2022במרץ  23מיום על פי הסמכה של דירקטוריון החברה  4

 מכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה. 

 46.7%-כ – תנודתיות
 0.75%-כ –ריבית חסרת סיכון 

 שנים. 6 –קופה ת
 
 

צורך חישוב ל
 אופציה

 למשקיע:
-כ – תנודתיות

48.0% 
ריבית חסרת 

 0.56%-כ –סיכון 
 שנים. 2 –קופה ת
 

-כ – תנודתיות
47.4% 

ריבית חסרת סיכון 
 1.19%-כ –
 שנים. 4 –קופה ת
 



 
    אי או בע"מ  אימפקס

  
  

  דוח כספי
ה  סתיימה ביום לש   2021בדצמבר  31ש

  
  
  

ים  יי   תוכן הע
  
  
  

 ע מ ו ד   
  

 2 חשבון המבקר הדוח רואה 
  
  

   : בדולרים של ארה"ב – הדוחות הכספיים
  

 3  על המצב הכספי  ותדוח
  

 4 על ההפסד הכולל  ותדוח
  

ויים  ותדוח  5   הוןבעל השי
  

ים ותדוח  6-7 על תזרימי המזומ
  
 8-37  אורים לדוחות הכספייםיב
    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 6107120אביב -תל 7187, ישראל, ת.ד 6492103 אביב-, תל146 מנחם בגין  דרךקסלמן וקסלמן, 

  www.pwc.com/il, 972-3-7954556+: , פקס972-3-7954555+טלפון: 
 

  
 המבקר  החשבון רואה דוח

 של  המניות  לבעלי

  מ "בע או  אי אימפקס
 

  
  2021בדצמבר    31החברה) לימים    -(להלן    אי או בע"מ   אימפקסחברת  ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של  

אחת    בהון, הדוחות על השינויים  הכולל   סדההפ  על  הדוחותואת  ,  2020-ו לכל  תזרימי המזומנים  על  מהשנים  והדוחות 
וההנהלה של החברה.  2020ו    2021בדצמבר    31בימים  שהסתיימו   הינם באחריות הדירקטוריון  אלה  כספיים  דוחות   .

  אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.  
  

רת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של  בהתאם לתקני ביקו  ערכנו את ביקורתנו
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה  -. על1973-רואה חשבון), התשל"ג

ה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים  של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיק
מדנים המשמעותיים שנעשו  ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האו

על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  
 חוות דעתנו. מספקת בסיס נאות ל

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

שהסתיימו    יםמהשנ ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת    בהון , ואת תוצאות פעולותיה, השינויים  2020-ו  2021בדצמבר    31
ביבהתאם לתקני    ,2020ו    2021בדצמבר    31בימים   (דיווח כספי  (דוחות  IFRSנלאומיים  ניירות ערך  ) והוראות תקנות 

 . 2010-כספיים שנתיים), התש"ע
  
  
  
  
  
  
  
 

  קסלמן וקסלמן   אביב, -תל
  רואי חשבון   2022 במרס 23
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 מ "אימפקס אי או בע
 דוחות על המצב הכספי 

  
  

  
    

 
     2022, סבמר 23

תאריך אישור  
 הדוחות הכספיים

טקובסקי  קובי   ב
  דירקטוריון"ר ויו"ל כמ

  קפלן  מרוד
  דירקטור

 על פי הסמכת הדירקטוריון 
  * 2022 סבמר  23מיום 

  סיון אלון
כ   כספים "ל סמ

  
  )2'(ג 24*ראו ביאור 

פרד מהדוחות הכספיים הביאורים . המצורפים מהווים חלק בלתי 

 בדצמבר 31ליום    
  2021 2020 

 דולר אלפי ביאור 
    

    כסים 
    כסים שוטפים 

ים ים ושווי מזומ    639                  8,501 5  מזומ
  65                   664   לקוחות

   138                  -     ותכס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוח
  145                 258 6 חייבים ויתרות חובה

  196                 72  7  מלאי
כסים שוטפים    1,183              9,495  סה"כ 

    
    כסים לא שוטפים 

  80                   25 23  שימושת יוכס בגין זכו
טו   95                   126 8 רכוש קבוע, 

כסים לא שוטפים    175                 151  סה"כ 
    
    

כסים    1,358              9,646   סה"כ 
    

  ן  התחייבויות והו 
     

     התחייבויות שוטפות
קאייםהלוואות מתאגידים     218                  -     ב

   64                    36 23  חכירה בגין חלויות שוטפות של התחייבות  
י שירותים ות   365                 33 9 ספקים ו

   597                 800 10  זכאים ויתרות זכות 
  1,244              869  סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות לא שוטפות

   35                   -  23  חכירה בגין התחייבות 
קים     58                    35 12  ממשלתייםהתחייבות בגין מע

  93                   35  ת לא שוטפותסה"כ התחייבויו 
  1,337              904  סה"כ התחייבויות

     
     13    הון 

יות      -                   -   הון מ
יות    637                 16,783   פרמיה על מ

יות     4,910               -    תקבולים על חשבון מ
 -   787   כתבי אופציות

יות ין עסקאות קרן הון בג   1,209              695 14  תשלום מבוסס מ
  (6,735) ) 9,523(   יתרת הפסד

  21                   8,742  סה"כ הון  
    
    

  1,358               9,646  סה"כ התחייבויות והון  
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 מ "אימפקס אי או בע
  על ההפסד הכולל דוחות

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

יות החברה, כך שכל  לאחרהשוואה מוצגים  מספרי*   קוב,  1פיצול הון מ יה רגילה ללא ערך   30 -ל  פוצלהמ
קוב,  יות רגילות ללא ערך  '.ה 13 ביאור ראהמ  

  
  
  
  
  
  

פרד מהדוחות הכספיהביאורים המצורפים מהווים ח   . יםלק בלתי 
   

סתיימה ביום     ה ש  בדצמבר 31לש
  2021 2020 

 ביאור 
יה ומספר  אלפי  דולר (למעט הפסד למ

יות)  המ
    

סות   493                 1,887 15 הכ
סות    364                  1,311  16  עלות ההכ

  129                  576    רווח גולמי 
       

טוהוצאות מחקר ופיתוח  ,  17 1,692                  993  
טומכירהשיווק והוצאות   ,  18  978                  909   

הלה וכלליות     233                  915 19 הוצאות  ה
  3,585              2,135  

    
   2,006               3,009  הפסד מפעולות רגילות 

    
   77                    18  א'20  הוצאות מימון
סות מימון       -                    239  ב'20  הכ

סות) הוצאות טו (הכ    77      ) 221(   מימון, 
     

ה  הפסד ההפסד כולל  -לש   2,083             2,788    לש
    

יה רגילה אחת  ללא הפסד  בסיסי ומדולל למ
 .  (*)            0.41 0.42 22  (בדולר) ע.

יות ששימש  ממוצע משוקלל של הון המ
  (*)   5,116,560 6,627,459   יה בסיסי ומדולל  בחישוב ההפסד למ
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  מ "אימפקס אי או בע
וייםדוחות על    הון ב השי

  
 

  
יות  הון מ

 רגילות

  
  

פרמיה על 
יות   מ

ל תקבולים ע
יותחשבון    כתבי אופציה מ

קרן הון בגין  
עסקאות  
תשלום 

יות  סה"כ יתרת הפסד  מבוסס מ
 דולראלפי     

סתיימה ביום  ה ש           2021בדצמבר  31לש
       

ואר  1יתרה ליום    21 ) 6,735( 1,209  -  4,910 637  -  2021בי
                

יים פקת מכשירים הו פקה ד' ה יכוי עלויות ה  795 -  -   -  795 -   -    ב
יות רגילות א',ב' יים למ  -  -  -   -  ) 5,705( 5,705  -  ד'-ו 'ג,המרה של מכשירים הו

יות פקת מ פקה וכתבי אופציה ה יכוי עליות ה ראה  – ב
 10,184 -  -   787 -  9,397  -  ה')  -ו 5( 13 ביאור

  -     ) 1,044(  -   -   1,044  -   מימוש אופציות עובדים
יות    530  -   530  -   -   -   -   תשלום מבוסס מ

ה ה  - הפסד לש  ) 2,788( ) 2,788( -   -  -  -  -  הפסד כולל לש
 8,742 ) 9,523( 695  787 -  16,783 -  2021בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

סתיימה ביום          ה ש          2020בדצמבר  31לש
    -    

ואר  1יתרה ליום     656 ) 4,652(   843  -   3,828   637 -  2020בי
         -        

פקת מכשירים  ייםה יכוי הו פקה   עלויות, ב ראה  -ה
   13ביאור 

  
 - 

  
 -  

  
1,082    -  

  
 - 

  
 - 1,082  

יות     366 -  366  -  -  -  -  תשלום מבוסס מ
ה  - השלהפסד   ) 2,083( ) 2,083( -   -  -  -  -  הפסד כולל לש

 21 ) 6,735(  1,209  -   4,910   637  - 2020בדצמבר  31סה"כ הון ליום 
                

  
  

פרד מהדוחות הכספיים  . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
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  מ "אימפקס אי או בע
יםדוחות על    תזרימי המזומ

  
סתיימה ביום    ה ש  בדצמבר 31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  

ים מפעילות שוטפת    תזרימי מזומ
ה   ) 2,083( ) 2,788( הפסד לש

ספח א') ים מפעילות שוטפת (   357 ) 350(  התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומ

טו ששימשו לפעילות שוטפת ים   ) 1,726( ) 3,138( מזומ
   

ים מפעילות השקעה     תזרימי מזומ
 ) 66( ) 63( ש קבועברכו השקעה

טו ששימשו לפעילות השקעה  ים   ) 66( ) 63( מזומ
   

ים מפעילות מימון    תזרימי מזומ
קאיים  217 213   קבלת הלוואות מתאגידים ב
קאיים   -   ) 430(  פירעון הלוואות מתאגידים ב

קים שהתקבלו   -   53  מע
קים ששולמו    -   ) 3(  מע
פקת  יות וכתבי אופציתמורה מה טו המ  ,  10,979  1,088  

 ) 55( ) 59(  בות בגין חכירהיהתחיקרן פירעון 

בעו מפעילות מימון  טו ש ים    1,250  10,753 מזומ
   
   

ים (ירידה) עלייה  ים ושווי מזומ  ) 542( 7,552 במזומ

   
ויים בשערי חליפין על  ים המוחזקים במטבע חוץהשפעת השי  ) 2(  310 יתרות מזומ

   
ים  הושווי מזמזומ ים לתחילת הש  1,183 639 ומ

   
ה  ים לסוף הש ים ושווי מזומ  639 8,501 מזומ

   
   

  
 
  
  
  
  

פרד מהדוחות הכספיים   . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
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  מ "אימפקס אי או בע
יםדוחות על תזרימי    המזומ

  

          
  17  7      ששולמה  ריביתסך 

          
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  

פרד מהדוחות הכספיים  . הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי 
 

  
ה שהסתיימה ביום   בדצמבר  31לש

 2021 2020 
 דולראלפי   
   

ים מפעילות שוטפת  -  ספח א'   התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומ
  

   
ים  ן כרוכות בתזרימי מזומ סות והוצאות שאי     הכ

  79 87  פחת והפחתות  
קיםהתחייבות בגין בגין הוצאות ריבית    9  4  ממשלתיים  מע

סות) הוצאות טו אחרות מימון (הכ ,  )393 (  13  
יות   360 530 תשלום מבוסס מ

 228 461 
   

ויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:    שי
 7 ) 599(  בלקוחות  קיטון (גידול)
  ) 106(  138  ותכס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוחבקיטון (גידול) 
 ) 27( ) 112(  בחייבים ויתרות חובה קיטון (גידול)
  ) 177(  124  במלאי  קיטון (גידול)
י גידול (קיטון)  ות  293 ) 332(   יםשירותבספקים ו

  11  192    בזכאים ויתרות זכותגידול 
 ) 105( 11   גידול (קיטון) בהתחייבות בגין חוזה עם לקוח

 )578 ( )104 ( 
     
 )350 (  357  
   



  מ "אימפקס אי או בע
 הכספיים  לדוחות ביאורים

  : כללי   -  1 אוריב
  

  התאגדות ופעילות  . א
  

רשמה בישראל    מ"אימפקס אי או בע י    14ביום  כחברה פרטית  (להלן: "החברה") התאגדה ו  תחת   2015ביו
תה  ,2021  סבמר   1  ביום.  2016  במאי   1  ביום  פעילותה   והחלה  "מבע  או  אי  ווטר  השם  שמה   את  החברה  שי
וכחי לשם   .  ה

לווים במסגהחברה מפתחת, מייצרת ומשווקת אריזו ה  ט   IoP  -רת תחום ה ת חכמות ושירותי תוכ טר (אי
  מוצרי צריכה ארוזים.בתחום בעיקר  ומתמקדת ), Internet of Packaging-של אריזות 

ייחודית, המאפשרת, בין השאר, להפוך את אריזת המוצר לכזו המשפרת עבור   פלטפורמההחברה פיתחה  
או והופכת  במוצר  השימוש  חווית  את  המותאמהצרכן  טראקטיבית,  ואי אישית  לחוויה  לצרכיו תה  ת 

ולהעדפותיו של הצרכן, ומאפשרת לספק המוצר, הלקוח של החברה, ללמוד על הרגלי השימוש של הצרכן  
ים, באופן המאפשר י השימוש במוצרים על ידי הצרכ תו ולוגיה של החברה אוספת את  לחברה    במוצר. הטכ

במו השימוש  י  תו את  תח  ול חלעבד  בעל  מידע  המוצרים  לספק  יק  ולהע רבה.צרים,  כן,    שיבות  כמו 
היישומון  באמצעות  שלו  החכם  לטלפון  ישירות  הצרכן  עם  לתקשר  המוצר  לספק  מאפשרת  הפלטפורמה 

  שמותקן אצלו.
  

ת   רשמ  2021במהלך ש יות החברה, אשר  ה לציבור של מ פקה ראשו יירות הושלמה ה ו למסחר בבורסה ל
 .אביב  -ערך בתל

  
  מצב עסקי החברה   . ב

  
צברו לחברה הפסדים בסך כולל של כ2021בדצמבר    31כון ליום   ו    9.5-,  מיליון דולר. הפסדים אלה מומ

יותיה לפחות    באמצעות גיוסי הון.   ים שבידיה יספיקו למימון תוכ הלת החברה, יתרת המזומ להערכת ה
ה מיום פרסום דוחות כספיים אלו. להבטחת המשך פעילות   עד להשגת רווחיות החברה לטווח הארוך ולש

וספים.   ייתכן והחברה תידרש לגייס כספים 
  

ה  שפעתה  . ג גיף הקורו  התפשטות 
  

ה (       גיף הקורו ), אשר הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית, Covid-19כון למועד דוח זה, 
זה   ובכלל  העולם  ברחבי  ים  שו במקומות  ומתפשט  כל בישראל.  ממשיך  על  ה  הקורו מגיפת  התפרצות 

גיף,   משמעויותיה והשלכותיה הבריאותיות, החברתיות והכלכליות הביאה למשבר עולמי. מאז התפרצות ה
וקטות באמצעים  ות של החברה)  הב פועלות החברות  בהן  וספות  ות  ומדי ישראל  (לרבות  רבות  ות  מדי

גיף ת לחסום ולעכב את התפשטות ה ים על מ גועים, סגירת , בין הישו תר בדרך של הטלת סגר על אזורים 
לחלקים  ביתי  בידוד  והוראות  ועבודה  ועה  ת על  מגבלות  הטלת  יבשתיים),  והן  אוויריים  (הן  גבולות 

  באוכלוסייה. 
 

ת         ש לפעול   2021בתחילת  עברו  אשר  והפרטי  הציבורי  המגזר  פעילות  על  מגבלות  ישראל  ת  מדי הטילה 
ת מצ עיקר בהתייחס למספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה ולסגירת מקומות  ומצמת, בבמתכו

ועת תושבים ותיירים, לרבות איסור על התקהלויות. אולם, שיעורי  ים וכן מגבלות על ת עבודה בתחומים שו
ת   ש במהלך  גיף  ה התפשטות  לצמצום  הביאו  הגבוהים,  ות  לביטול  2021ההתחס עד  המגבלות   ולצמצום 

ת    מרביתן. רחבת בישראל  2022בתחילת ש "אומיקרון" הביאה לתחלואה  ט  וספת של וריא , התפרצות 
  ובעולם ולהטלה חוזרת של המגבלות (עד כדי הטלת סגרים בחלק מהטריטוריות בהן פועלת החברה). 

  
ובכלל   יתן,  ש ככל  השוטפות  הוצאותיה  לצמצום  צעדים  במספר  קטה החברה  המשבר,  השפעות  זה  עקב 

והפחתה רוחבית של שכר  העובדים  ית של מצבת  ה זמ ידי הקט על  וכלליות,  הלה  ה של הוצאות ה הקט
תהקפאה של פרויקטים ופיתוח מוצרים חדשים. החל מהרבעון האחרון של    ,העובדים החברה חזרה    2020  ש

  . לפעילות מלאה תוך גיוס חזרה של עובדים והמשך פיתוח של מוצרים חדשים
  

יכרו  ותספו  השפעות ה  במהלך  ש לאומיים  ההובלה  מחירי  התייקרות  הייתה  הקורו י  התארכות,  הבי   זמ
ות חוסר של  המגמה והתגברות המשלוח ים גלם חומרי זמי   .שו

  
ו  אשר   באירוע  שמדובר   היות גיף  התפשטות   המשך  כגון,  וגורמים  החברה   בשליטת  אי   עלולים   עצירתו  או   ה

ויים  אחר  שוטף  באופן  לעקוב  ממשיכה  החברה,  החברה  הערכות  על  להשפיע  ובעולם  בארץ  בשווקים  השי
ת י בטווח החברה של העסקיות תוצאותיה על ההשלכות את ובוח ו   . והארוך הבי
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  (המשך):  כללי  -  1ביאור 

  
  הגדרות   . ד
  

 :  אלה כספיים בדוחות
  

  החברה   -   מע"אימפקס אי או ב
יין ובעלי ליטה   יי  -   בעלי ע ות  תיים) התש"ע רות ערך (דוחות כספכהגדרתם בתק   . 2010  -יים ש

לאומי    -   צדדים קשורים אות בי "גילויים בהקשר לצד קשור  -24כהגדרתם בתקן חשבו
  ). IAS24(להלן  

  
  

אית  -  2ביאור  יות החשבו   : עיקרי המדי
  

  הצגה של הדוחות הכספיים   בסיס  . א
  

תייםולכל אחת    2020-ו  2021בדצמבר    31הדוחות הכספיים של החברה לימים   בתקופה שהסתיימה   מהש
(2021בדצמבר    31ביום   לאומיים  הבי הכספי  הדיווח  י  לתק מצייתים   ,International Financial 

Reporting Standards  לאומי הבי המוסד  ידי  על  פורסמו  אשר  ויות  ופרש ים  תק שהם  ה )  לתקי
אות ( י ה  -הלן  ) (לInternational Accounting Standard Boardבחשבו ) וכוללים את הגילוי IFRS-תק

תיים), התש"ע יירות ערך (דוחות כספיים ש ות  דרש לפי תק וסף ה   .  2010- ה
  

ערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית  .דוחות כספיים אלה 
  

י ה איים מסוימים מהותיים. IFRS-עריכת דוחות כספיים בהתאם לתק ים חשבו , דורשת שימוש באומד
כן, הלת    כמו  אית של   החברההיא מחייבת את ה יותה החשבו יישום מדי להפעיל שיקול דעת בתהליך 
יתן גילוי לתחומים בהם מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים    3. בביאור  החברה

ים הש חות ולאומד ובהם יש לה ת פעה מהותית על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שו
הלת  חות ששימשו את ה ים והה     .החברהמהותית מהאומד

  
ה    חודשים.  12תקופת המחזור התפעולי של החברה הי

  
 עילית-טק הקלות  . ב

  
תיים), התש"ע  יירות ערך (דוחות כספיים ש ות    2010-הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתק

ות דוחות כספיים"). במסגרת זו, בחרה החבר  -(להלן   יירות  "תק ות  ויות בתק ה ליישם את ההקלות המ
יותיו כלולות במדד ת"א טק י ה2016עילית) התשע"ו  -ערך (דוחות תאגיד שמ תו ת , כך ש השוואה יוצגו לש

  דיווח אחת בלבד.   
  

  תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ  . ג
  
  מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  . 1


כללים בדוחות הכספיים של   סביבה הכלכלית העיקרית בה  מטבע של המדדים ב  החברהפריטים ה
(להלן   ב  -פועלת החברה  מוצגים  הדוחות הכספיים של החברה  הפעילות).  שלדולרמטבע   ארה"ב  ים 

  שהוא מטבע הפעילות של החברה.
  
  עסקות ויתרות  . 2


(להלן   הפעילות  ממטבע  ה  השו במטבע  באמצעות   -עסקות  הפעילות  למטבע  מתורגמות  חוץ)  מטבע 
החל בשערי  למושימוש  שבתוקף  כאמור  יפין  עסקות  מיישוב  ובעים  ה שער,  הפרשי  העסקות.  עדי 

זקפים  ה,  קובים במטבע חוץ לפי שערי החליפין לתום הש כסים והתחייבויות כספיים ה ומתרגום 
  .בסעיף המימון לרווח או הפסד
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אית  -  2ביאור  יות החשבו   (המשך):  עיקרי המדי

 
  מלאי   . ד

  
ל כס המוחזק  ייצור לצרכי מכירה או חומרים צרכי מכירה במהלך העסקמלאי הוא  ים הרגיל, בתהליך 

  שייצרכו בתהליך הייצור או במהלך הספקת השירותים. 
  

טו שלו. עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה  מוך מבין עלותו לבין שווי המימוש  מלאי מוצג לפי ה
וכחייעלויות שהתהוו בהבאת ו   ם. המלאי למיקומו ומצבו ה
  

יכוי אומדן העלויות להשלמה   טו מייצג את אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ב שווי מימוש 
  ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה. 

  
  . תקן תמחיר על בהתבססקבעת אריזה חומרי ו רכיבים גלם, חומרי עלות

  
  

   
  רכוש קבוע   .ה

  
לפי עלות הרכישה.הרכוש הקבוע   ה  לראשו גרע מהספרים. מוחל  כאשר  כלל  ף פריט רכוש קבוע, ערכו 

ים ועבודות האחזקה   זקפות לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח של הרכוש הקבוע  עלויות התיקו
בעו.    בה 

צברו צבר והפסדים מירידת ערך ש יכוי פחת ש   . הרכוש הקבוע מוצג בעלות ההיסטורית ב
  

כסים אחרים מחושב לפי שיטת הק ם המשוערך לערך ו הישר, כדי להפחית את עלותם או את ערכהפחת על 
י אומדן אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן:    השייר שלהם על פ

  
  %  

ות וציוד   25-33  מכו
  7-25  ריהוט וציוד משרדי

ות מחשבים   ותוכ
  ציוד למעבדה 

33  
25-33  

    
  

י  על,  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  שיפורים   המשוער   החיים  אורך   או  השכירות  חוזה  תקופת  פ
יהם הקצר לפי, השיפורים של   . מבי

  
ים בהתאם לצורך,  סקרים, ומעודכ כסים, אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת  ערכי השייר של ה

ה.    לפחות אחת לש
  

כס כס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית, במידה שערכו בספרים של ה גדול   ירידה בערך בספרים של 
זקפות לרווח או הפסד. . ירידותשלומאומדן הסכום בר ההשבה    ערך בגין הרכוש הקבוע המוצג בעלות 

  
טו שהתקבלה לערך בספרים,  קבעים על ידי השוואת התמורה  רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע 

  רווח או הפסד.בומוכרים 
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יות   -  2ביאור    :(המשך) איתהחשבועיקרי המדי
  

  מחקר ופיתוח  .ו 


פרויקטים של פיתוח (מתייחסות  הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בגין  
כסים בלתי ה של מוצרים חדשים או משופרים) מוכרות כ אים -לעיצוב ובחי מוחשיים כאשר מתקיימים הת

  הבאים: 
  

כס הבלתי מו  -  ית להשלמת ה ות טכ   חשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש; קיימת היתכ
  
כס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או  -  הלה להשלים את ה ת הה   למוכרו; בכוו
  
כס הבלתי מוחשי או למכור אותו;  -    יתן להשתמש ב
  
כס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות;   -    יתן להמחיש את האופן בו ה
  
יים, כספיים  -משאבים מתאימים  -  ים להשלמת הפיתוח ול  -ואחרים  טכ כס הבלתי מוחשי זמי שימוש ב

  -או למכירתו; ו
  

כס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו. יתן למדוד   -  יתן לייחס ל   באופן מהימן את היציאה ש
  

זקפות   ימי, עלויות הפיתוח  וצר באופן פ כס בלתי מוחשי ש יתן להכיר ב במועד הפסד  או  לרווח  כאשר לא 
  התהוותן. 

  
אים  2021בדצמבר    31ליום    דע תקיימו הת , לפיכך החברההאמורים בעת ביצוע פעולות הפיתוח על ידי  , לא 

ו עלויות פיתוח.    לא הוו
  

קים ממשלתיים    . ז   מע
 

קים ממשלתיים מוכרים בשווים ההוגן, כאשר קיים ביטחון סביר ( ק reasonable assuranceמע ) כי המע
לווים אליויתקבל, וכי החברה תציית לכל הת קים ממשלתיים המתייחסים לעלויות, מוכרים   .אים ה מע

בסי על  הפסד  או  ן ברווח  (שבגי המתייחסות  בעלויות  מכירה  החברה  שבהן  התקופות  י  פ על  שיטתי  ס 
קים מיועדים לתת פיצוי) כהוצאות.   המע

  
המתקבלים   קים  הרמע המדען  לשכת  (לשעבר  והכלכלה  התעשייה  במשרד  ות  לחדש  אשי) מהרשות 

ות    -כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי החברה (להלן   ית סים לגדר "הלוואות ה כ קי מדען)  מע
לאומי   אות בי קים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע   20למחילה" כאמור בתקן חשבו אי במע "הטיפול החשבו

  ). IAS 20 -ממשלתי" (להלן  
קי מדען מוכרהתחייבויות בגין   מדד  ותמע . אם במועד התגבשות הזכאות לקבלת  IFRS 9-ל  תאם בה  ות ו

ק מדען (להלן   ה שלא קיים ביטחון סביר (  -מע הלת החברה למסק  reasonableמועד הזכאות) מגיעה ה
assurance  ק המדען שהתגבשה הזכאות לקבלתו (להלן ק שהתקבל) לא יוחזר, מכירה החברה   -) שמע המע

המטופ סית  פי בהתחייבות  מועד  בבאותו  בלת  המפורטות  להוראות  התחייבויות   IFRS 9  -התאם  לגבי 
לבין שוויה ההוגן של ההתחייבות  שהתקבל  ק המדען  מדדות בעלות מופחתת. הפער בין מע סיות ה פי
ה  זקף לרווח או הפסד כהקט ק ממשלתי, אשר  ה מטופל כמע סית האמורה במועד ההכרה בה לראשו הפי

   של הוצאות מחקר ופיתוח.
  

ק המדען שהתקבל לא קרבמ ה שקיים ביטחון סביר שמע הלת החברה למסק ה בו במועד הזכאות מגיעה ה
ה של   ק, באותו מועד, לרווח או הפסד כהקט זקף המע . ככל והוצאות שיווק  הוצאות מחקר ופיתוחיוחזר, 

ק המ ה שלא קיים ביטחון סביר שמע ה למסק הלת החברה לראשו שהתקבל ן  דעשבתקופה עוקבת מגיעה ה
סית  הפי או הפסד. ההתחייבות  רווח  גד  כ סית  פי בהתחייבות  באותו מועד  החברה  מכירה  יוחזר,  לא 

ב להוראות המפורטות  בהתאם  בעלות   IFRS 9  -האמורה מטופלת  מדדות  ה סיות  פי לגבי התחייבויות 
   מופחתת.
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יות   -  2ביאור  איתעיקרי המדי   : (המשך) החשבו

  
סיכסים   . ח  ים פי

  
סים  )1 כסים פי   סיווג 

  
אים הבאים: י הת מדדים בעלות מופחתת כאשר מתקיימים ש   מכשירי חוב 

   ים חוזיים, וכןהחברה המודל העסקי של כסים במטרה לגבות תזרימי מזומ ו להחזיק את ה  הי
  ים שהם רק תשלומי אים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומ הת

     קרן 
פרעה        . וריבית בגין סכום הקרן שטרם 

  
קים בעלות מופחתת.  חייבים, בהתאם לכך, מציגה החברה יתרות לקוחות,  ות בב ים ופיקדו   מזומ

  
 הכרה ומדידה    )2
   

רשמות בספרי   סיים  כסים פי ו   החברהרכישות ומכירות בדרך רגילה של  במועד סליקת העסקה, שהי
כס מסר על ידי  ברהחלמסר  המועד בו ה   .החברהאו 

   
גרעים   סיים  כסים פי ה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, למעט לקוחות.  ההשקעות מוכרות לראשו

העבירה באופן מהותי את כל    והחברהים מהם פקעו או הועברו,  כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומ
כסים פי כסים אלה.  ים וההטבות בגין הבעלות על  מדדים בתקופות  הסיכו סיים בעלות מופחתת 

  קטיבית. עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפ
   
סיים  )3 כסים פי   ירידת ערך 
   

מדדים בעלות מופחתת  מכירה בהפרשה להפסד בגין  החברה ם מכשירי חוב ה סיים שהי . כסים פי
ת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה  החברה כס בוח משמעותית בסיכון האשראי של ה

סי ממועד ההכ דיבידואלי או על בסיס קבוצתי. לשם כך,  הפי ה, על בסיס אי  החברה רה בו לראשו
כשל  להתרחשות  הסיכון  עם  הדיווח  במועד  סי  הפי במכשיר  כשל  להתרחשות  הסיכון  את  משווה 

ה, תוך הבאה בחשבון של כל מבמכשיר הפי יתן לביסוס, כולל  סי במועד ההכרה לראשו ידע סביר ו
י עתיד.    מידע צופה פ

   
על אף האמור לעיל, החברה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים 

  לאורך כל חיי המכשיר עבור לקוחות
מוך,   סיים בעלי סיכון אשראי  פי לא עלה באופן   החברהעבור מכשירים  יחה כי סיכון האשראי  מ

ה. משמעו   תי ממועד ההכרה בהם לראשו
  

  לקוחות    . ט
  

שירותים   או  מכרו  ש סחורות  עבור  החברה  של  מלקוחותיה  לקבל  לסכומים  מתייחסת  הלקוחות  יתרת 
קו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית   ה אחת אושהוע , הם  פחות  סכומים אלה צפויה להתרחש תוך ש

כסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים במסגרת ה ם שוטפים. מסווגים כ   כסים שאי
  

ה   לאומי  לקוחות מוכרים לראשו  IFRS  -(להלן    15לפי מחיר העסקה שלהם, כהגדרתו בתקן דיווח כספי בי
ם כוללים מרכיב מימון משמעותי15 מדדים לאחר מכן בעלות מופחתת על בסיס שיטת  ,  ), אם הלקוחות אי ו

יכוי הפרשה    .לירידת ערךהריבית האפקטיבית, ב
  

ים  . י ים ושווי  מזומ   מזומ
  

ים למימוש   ית ים ה ים כוללים מזומ ים ושווי מזומ ים למשיכה מיידית וכן ידיימ מזומ ית ות ה , פיקדו
ות לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם   ו עולה פיקדו ם, במועד ההשקעה בהם, אי ואשר מועד פירעו

  על שלושה חודשים. 
  

יות  . יא   הון המ
  

יות רגילות של החברה מסו יות.מ   וגות כהון מ
  

ים למשקיע זכות לקבל   גזרים, המק סיים  ם מכשירים פי פקו על ידי החברה, שאי יים שהו   מכשירים הו
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פקת  יות רגילות של החברה, אשר עשויים להיות מיושבים באמצעות תשלום מזומן או ה מספר קבוע של מ

ה יות  מספר משת יות כתוצאה מאירועים שבשליטת החברה בלבד, מסווגים כתקבולים על חשבון מ של מ
  במסגרת ההון.

  
    ספקים  . יב

  
רכשו מספקים במהלך יתרות הספקים כוללות   התחייבויות של החברה לשלם עבור טובין או שירותים ש

ה  העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמו ר להתבצע תוך ש
ן שוטפות.   אחת או פחות, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאי

  
  עובד  הטבות  . יג

  
  ד מעבי-התחייבות בשל סיום יחסי עובד  ) 1
  

והג של החברה, חייבת החברה בתשלום    בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם ל
אים מסוימים לע   ובדים שיתפטרו או יפרשו מעבודתם ביוזמתם. פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו, ובת

 
ית הפקדה מוגדרתהתחייבות זו מכוסה במסגרת  לפיה  לחוק פיצויי פיטורין, 14בהתאם לסעיף  ,תוכ

ה   פרדת ובלתי תלויהמחויבות החברה הי , כאשר לחברה אין ("הקרן")  לבצע הפקדות קבועות לישות 
כסי הקרן כדי  כל מחויבות משפטית או משתמעת לבצע הפקדות   וספות, במצב שבו לא יהיה די ב

העובד לכל  העבודלשלם  שירותי  בגין  ההטבות  את  קודמות.ים  ובתקופות  השוטפת  בתקופה    ה 
  ההפקדות האמורות מוכרות כהוצאה עם מתן שירותי העבודה על ידי העובדים. 

 
  הטבות לעובדים לזמן קצר  ) 2
  

 י חופשה, מחלה, הבראה והפקדות לביטוח לאומיהטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימ
ה מתום התקופה בה העובד מספק את השירות המתייחס. הטבות כאמור מוכרות   המשולמות תוך ש

  . שירותי העבודה על ידי העובדיםכהוצאה עם מתן 
  

יות מבוסס תשלום  . יד   מ
  

י  חברהה תוכ המסולקת  ומפעילה  לעובדים,  יות  מ מבוסס  הו  ותלתשלום  הבמכשירים  של  ,  חברה יים 
ה של    חברהשבהן  ההוגן  שווים  (אופציות).  יים  הו למכשירים  בתמורה  מעובדים  שירותים  מקבלת 

קת האופציות מוכר כהוצאה ברווח או הפסד. סך הסכום   השירותים המתקבלים מהעובדים בתמורה להע
קבע תוך התי זקף כהוצאה  קותה   .יחסות לשווי ההוגן של האופציות המוע

  
אים המוגדרים אה מוכרסך ההוצ דרש לקיים את כל הת ת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה 

יות     , בהתאם לאומדן מספר האופציות הצפויות להבשיל.להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מ
  

ת ה וגע למספר האופציות הצפויות להבשיל  את אומד  חברהבכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכ יה ב
ים המקוריים, אם קיים,  ומכירה בה וי בהשוואה לאומד ברווח או הפסד, ובהתאמה מקבילה  שפעת השי

  בהון. 
  

יתן לייחסן  יכוי עלויות עסקה ש יות חדשות. התקבולים, ב פיקה מ בעת מימוש האופציות, החברה מ
ק יות (ערך  זקפים להון המ יות. במישרין,    וב) ולפרמיה על מ

  
סה  .טו    הכרה בהכ

  
  ביצוע  יותיבומחו זיהוי  ) 1
  
תועלת    חברהה להפיק  יכול  הלקוח  כאשר  פרדים  כ ללקוח  שהובטחו  שירותים  או  סחורות  מזהה 

קל ללקוח וכן ההבטחה    השירות בעצמם או ביחד עם  מהסחורה או ים להשגה ב ית משאבים אחרים ה
פרד מהבטחות אחרות בחוזת הסחורה או א להעביר חברהשל ה ת לזיהוי ב ית   . ההשירות ללקוח 

  
סות  ) 2  מדידת ההכ
  

מדדות לפי סכום התמורה לו ה סות החברה  מצפה להיות זכאית בתמורה לשירותים שהובטחו   חברההכ
טו  סות מוצגות  גבו עבור צדדים שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכ ללקוח, למעט סכומים ש

  ממע"מ.
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סהמועד ההכ  ) 3   רה בהכ

  
סה כאשר הלקוח משיג שליטה על   הסחורה או השירות שהובטחו במסגרת החוזה החברה מכירה בהכ

עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע, החברה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את  
קודת זמן.    מחויבות הביצוע לאורך זמן או ב

  
ים הבאים מתקיים: (א) הלקומחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אח ח מקבל וצורך ד מהקריטריו

כס אשר בו   ית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה; (ב) ביצועי החברה יוצרים או משפרים  זמ
שימוש  עם  כס  יוצרים  ם  אי החברה  ביצועי  (ג)  או  שיפורו;  או  יצירתו  כדי  תוך  הלקוח  ידי  על  שלט 

טיבי לחברה, ולחברה יש  ת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לא  אלטר ית   ותו מועד.זכות לתשלום ה
  

קודת זמן.  ה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת ב   ככל שמחויבות ביצוע אי
  

סות של החברה:  ) 4     סוגי ההכ
  

סות ממכירת   )א(   מוצריםהכ
  

ללקוחותיה   מספקת  חכמיםחכמים  פקקיםהחברה  בקבוקים  סורים  ,  מוצרים וס כולל   ,
ב  מים,מותא להרגלי  חכמות    אריזותהמשולבים  וגע  ב מידע  לאסוף  של השמטרתם  צריכה 

יה מוצרי םצרכ של  המכירות  את  ולהגדיל  ים  הצרכ עם  חיובי  אמצעי  בלתי  קישור  ליצור   ,
    המותג שלהם.

סות ממכירת  קודת זמן במועד משלוח המוצרים ללקוחות. הכ   המוצרים מוכרות ב

סות משירותי פיתוח והתאמות  )ב(  מוצר  הכ
  

הצרכן    המיועדיישומון    לעיתיםמפתחת    החברה של  החכם  ים   את  הקולטלטלפון  תו  ה
אספים ן".ב  החברה  לשרתי  אותם  ומשדר  החישה  מערכות  ידי  על  ש   של   הפלטפורמה  "ע

י  מותגי,  החברה  ללקוחות  הן  מסייעת  החברה י  והן,  הצריכה  מוצרי  ויצר כך   הקצה  לצרכ
במוצר  ב  הצרכן  שחווית טראקטיבית  אישית  חוויה  אהישימוש   לצרכיו   המותאמת,  ואי

היא  ספק  של  הצד  ןומ  ביישומון  ההגדרות  באמצעות  ולהעדפותיו ל  המוצרים   ו מאפשרת 
לתקשר עם הצרכן ישירות לטלפון החכם שלו, באופן בלתי אמצעי, באמצעות היישומון של 

פרדת    .ספק המוצרים שמותקן אצלו סות אלו מהוות מחויבות ביצוע   והפיתוחים מאחר  הכ
וחות   ל פיצ'רים  ו  הלקוחמוסיפים   הפיתוח   את  לבצע  יכולים  שלישיים  צדדיםולקוח הקצה 

  .החברה במקום
סות   מוצר הכ והתאמות  פיתוח  תקופת  משירותי  לאורך   ללקוח   הפיתוח  השלמת  מוכרות 

טיבי לחברה, ולחברה יש זכות ש  מכיוון כס עם שימוש אלטר יוצרים  ם  ביצועי החברה אי
ת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועדתשלום ל ית   . ה

  
סות ממתן שירותי   ) ג( ן ומסך עבודההכ  ע

  
וסף למכירת מוצרי החברה ללקוחות מספקת להם החברה שירותי   ה, המבוססים על ב תוכ

ים במוצרי הלקוחות. שירותים   אגר בשרתי החברה אודות השימוש בפועל של הצרכ המידע ש
ים  ית במסגרת הסכמי שירות  SaaS (Software as a Service)החברה במודל של  על ידיאלו 

סה ממכירת המוצרים סה שוטפת מעבר להכ יבים לחברה הכ ה כוללים   שירותי  .המ התכ
אספו במערכת החישה ושודרו לשרתי החברה המבוססים על המידע    יתוחו  הצגה  ים ש תו ה

וכן   החברה  בשרתי  אגר  בהתאם תקשור  יצירת  מאפשריםש הקצה  לקוחות  עם  ישירה  ת 
  . לצרכיהם

  
י תקופת   ן ומסך עבודה מוכרות על פ סות ממתן שירותי ע הלקוח ש  מכיוון  השירותיםמתן  הכ

ית את ההטבות   . המסופקות על ידי ביצועי החברה מקבל וצורך בו זמ
  

סות ממתן שירותי ייעוץ   )ד(  הכ
  

ת  ותללקוח  מספקתהחברה   וגישה ל אספים מאותם פקקיםשירותי ייעוץ   ים ה חכמים של   ו
ן של החברה ותחים על ידי שירות הע  . החברה ומ

  
 לקוחות עם חוזים  בגין והתחייבויות כסים ) 5

  
 המצב   על  בדוח  החוזה  את  מציגה  החברה,  מחויבויותיו  את  ביצע  לחוזה  מהצדדים  אחד  כל  כאשר
כס  הכספי     הביצועים   בין  ליחסים  בהתאם,  וחלק  עם  חוזה  בגין  כהתחייבות  או  לקוח  עם  חוזה  בגין  כ
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 עבור   לתמורה  החברה  זכות  הוא  לקוח  עם  חוזה  בגין  כס.  הלקוח  של  התשלום  לבין  החברה  של
 של   מחויבות  היא  לקוח  עם  חוזה  בגין  התחייבות.  ללקוח  העבירה  שהחברה  שירותים  או  סחורות
ם  ללקוח  שירותים  או  סחורות  להעביר  החברה  תמורה  של  סכום  או(  תמורה  קיבלה  החברה  שבגי

ה מועד שחל   . מהלקוח) פירעו
פרד  מציגה  החברה ות  הבלתי  הזכויות  כל  את  ב  בדוח "  לקוחות"  יתרת  במסגרת  תמורה  לקבלת  מות

  . הכספי המצב על
 

  כס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוח ) 6
  

לקיום  ב  מכירההחברה   עלויות  בגין  לקוחכס  עם  ת  חברהה .  חוזה  כס  מהוו  פיתוח  עלויות  כ
ות  לקוח  עם  לחוזה   במישרין  מתייחסות  אשר,  מסוימות  IT  פלטפורמות ית ,  ספציפי   לזיהוי  ו

 העלויות   .יושבו  שהעלויות  חזוי  וכן,  החוזה  לקיום  שישמשו  החברה  של  המשאבים  את   משפרות
  או   הסחורות  של  ללקוח  ההעברה  עם  עקבי   שהוא  שיטתי  בסיס  על  הפסד  או  רווח  לדוח  זקפות

כס מתייחס אליהם השירותים   . ה
  

  חכירות  . טז
  

מעריכה, בעת ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא   החברה.  לשם קיום פעילותה  חוכרת משרדים  החברה
חכירה או אם הוא כולל חכירה. חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט  

כס מזוהה   מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא   חברהה  לתקופת זמן עבור תמורה.בשימוש ב
ו.  אים של החוזה השת   כולל חכירה רק אם הת

ה, מכירה   וכחי של תשלומי החכירה   החברהבמועד ההכרה לראשו בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך ה
אופציות   של  המימוש  מחיר  את  היתר,  בין  כוללים,  אשר  סביר  העתידיים,  באופן  וודאי  אשר  הארכה 

ה.   שתמומש
  

כס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם   בגין תשלומי חכירה במקביל, מכירה החברה ב
יכוי תמריצי חכירה כלשהם שהתקבלו, ובתוספת עלויות ישירות  יו ב כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפ

יות כלשהן שהתהוו  .חברהל ראשו
  

עשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של שיעור הרמכיוון ש קל,  יתן לקביעה ב ו  יבית הגלום בחכירה אי
ו השיעור אותו ה. שיעור ריבית זה החברהה ת ללוות לתקופה דומה ועם   חברהי דרשת לשלם על מ הייתה 

כס זכות שימוש בסביבה   כס בערך דומה ל ת להשיג  כלכלית בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מ
  דומה.

  
ת לביטול, לרבות תקופות המכוסות על ידי אופציה  ית ה  ה התקופה שבה החכירה אי תקופת החכירה הי

וודאי באופן סביר שהלהאר החכירה אם  ידי    חברהיך את  על  וכן תקופות המכוסות  זו,  תממש אופציה 
  .לא תממש אופציה זו חברהאופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר שה

  
צבר והפסדים   חברהלאחר מועד תחילת החכירה, מודדת ה יכוי פחת ש כס זכות השימוש בעלות, ב את 

כס זכות  צברו, מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה. הפחת על   מירידת ערך ש
כס המ י אומדן אורך החיים השימושיים של ה וחכר או תקופת  השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פ

יהם   . החכירה, לפי הקצר מבי
  

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת החכירה, בסכום שמייצר  
ותרת של ההתחייבות בגין החכירה.    שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה ה

 
  

יה רווח  . יז   למ
  

יה הבסיסי חישוב הרווח על מבוסס למ יתןהרווח   ככלל,  יות לחלוקה ה  המחולק ,תהרגילו לבעלי המ
יות מספר של המשוקלל בממוצע פקו  .  במהלך התקופה  במחזור הרגילות הקיימות המ יות רגילות שיו מ

יה מהמועד שבו החוזה   כללותכתוצאה מהמרה של מכשיר שיש חובה להמירו,   בחישוב הרווח הבסיסי למ
כר פקת המכשיר  יה  ללהמדו  הרווח  בחישוב.  תלה  המיוחס  ההפסד  או  הרווח  את   החברה  מתאמת  למ

יות  לבעלי בגין   החברה  של   הרגילות  המ במחזור  הקיימות  יות  המ מספר  של  המשוקלל  הממוצע   ואת 
יות כל של ההשפעות ציאליות הרגילות המ  . המדללות הפוט

  
יות ציאליות  המ ה השפעתן כאשר רק  כאמור בחשבון מובאות הפוט ה(  מדללת הי יה  הרווח את  מקטי   למ

יה ההפסד את מגדילה או   ). למ
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יות   -  2ביאור  איתעיקרי המדי  :(המשך) החשבו
  

ים  . יח ים חדשים תק ים ותיקו   קיימים  לתק
  

ם בתוקף ואשר  ים קיימים אשר עדיין אי ים לתק   לא בחרה ביישומם המוקדם:  החברהתיקו
  
לאומי   )א אות בי  ) IAS 1-התיקון ל  -(להלן "הצגת דוחות כספיים"  1תיקון לתקן חשבו
  

וגע לסיווג התחייבויות כשוטפות  IAS 1-התיקון ל חיות ב או לא שוטפות בדוח על המצב  מבהיר את הה
  הכספי. התיקון מבהיר, בין היתר כי:

  
)  substantive rightהתחייבות תסווג כהתחייבות לא שוטפת אם לישות יש זכות מהותית ( ) 1(

פת הדיווח. כמו כן, התיקון חודשים לאחר תום תקו 12ך לפחות לדחות את סילוק ההתחייבות למש
טית לצורך סיווג ההתחייבות, ומבטל את   ה רלוו וגע למימוש הזכות אי ת הישות ב מבהיר כי כוו

ית.    ההתייחסות לקיומה של זכות בלתי מות
 
טיים בתאריך המאזכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומד ) 2( אים הרלוו  זן. ת בת
  
ההתחייבות ) 3( או  "סילוק"  אחרים  כלכליים  משאבים  מזומן,  תשלום  של  בדרך  סילוק  כולל 

ה משפיעה על   יים של הישות. עם זאת, זכות המרה בגין מכשיר המיר אשר סווגה להון אי מכשירים הו
  סיווגה של ההתחייבות בגין המכשיר.

  
ואר  1תיות המתחילות ביום ופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות ש ייושם בא IAS 1-התיקון ל או  2023בי

ה של התיקון ל  לא    IAS 1-לאחריו. בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. ליישום לראשו
  .חברה של ה  הכספייםצפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות 

 
ים    )ב לאומי  תיקו בי כספי  דיווח  (להלן    9לתקן  סיים"  פי חשבIFRS 9  -"מכשירים  לתקן  אות ),  ו

לא (להלן    39ומי  בי ומדידה"  הכרה  סיים:  פי לאומי  IAS 39  - "מכשירים  בי כספי  דיווח  לתקן   ,(7 
סיים: גילויים"  פי לאומי  IFRS 7  -(להלן   "מכשירים    - "חוזי ביטוח) (להלן    4), תקן דיווח כספי בי

IFRS 4 לאומי ים ל -) (להלן IFRS 16 -"חכירות" (להלן  16) ותקן דיווח כספי בי ים) התיקו  תק
  

ם במסגרת שלב   ים הי ים לתק המספק הקלות בהקשר לרפורמה של   IASB-של פרויקט ה  2התיקו
ה  -(להלן    benchmark- החלפת ריביות ה ה לסוגיות אשר  IBOR-רפורמת  צפויות ), ומטרתו מתן מע

  בפועל.  benchmark- להתעורר עם החלפת ריביות ה
  

ים מספקים פטור פר ים לתק כסים והתחייבויות פיהתיקו מדדים בעלות מופחתת, קטי עבור  סיים ה
הריבית   שיעור  עדכון  של  בדרך  החוזיים  ים  המזומ תזרימי  לחישוב  בבסיס  וי  בשי לטפל  המאפשר 

ה ל יתן עבור התחייבויות האפקטיבית, כך שישויות לא תידרש אות של גריעה. פטור דומה  יישם חשבו
  . IFRS 16וכר בתחולת בגין חכירה שהוכרו על ידי ח

  
ישות להפסיק וליישם את  ים מבהירים מהו המועד שבו על  ים לתק גידור, התיקו אות  יין חשבו לע

ו במסגרת שלב   ית ו חוזי, וכ  1ההקלות ש ן מספקים חמש הקלות של הפרויקט עבור רכיב סיכון שאי
ות ביישום הוראות ספציפיות של   - ר מרפורמת הושפעו באופן ישיליחסי גידור שה  IFRS 9-ו   IAS 39שו

IBOR.  
  

ים דרישות גילוי חדשות בקשר עם רפורמת ה ים לתק   . IBOR-כמו כן, מספקים התיקו
  

תיות המתחילות ביום   ים בתוקף לתקופות ש ואר    1התיקו ים, או לאחריו  2021בי . לפי הוראות התיקו
(למעט   רטרוספקטיבי  באופן  ייושם  התיקון  אפשרי.  המוקדם  ים  יישומם  המצוי ספציפיים  חריגים 

ה ליתר ת הפתיחה של העודפים (או רכיב  בתיקון), תוך זקיפת ההשפעה המצטברת של היישום לראשו
מוע את  שכוללת  תית  הש הדיווח  תקופת  בתחילת  טי),  שרלוו ככל  בהון,  ה.  אחר  לראשו היישום  ד 

ים לא צפויה להיות השפעה מהותית ע ים לתק ה של התיקו של הכספיים  ל הדוחות  ליישום לראשו
  . חברהה
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איים מהותיים  - 3ביאור  ים ושיקולי דעת חשבו   אומד
  

יסיון העבר ועל גורמים   ים באופן מתמיד, ומבוססים על  בח ים ושיקולי דעת,  וספים, לרבות ציפיות ביחס אומד
סיבות הקיימות. חשבות לסבירות, לאור ה   לאירועים עתידיים, ש

  
הד   הכספבעריכת  הוחות  הלת  ה דרשת  בהערכות,    חברהיים,  דעת,  בשיקול  וב להשתמש  ים  אשר באומד חות  ה

כסים   אית ועל הסכומים המדווחים של  יות החשבו סות והוצאות. מובהר משפיעים על יישום המדי והתחייבויות, הכ
ים אלה. ות מאומד   שהתוצאות בפועל עלולות להיות שו

  
ם:  החברהההשפעה המהותית ביותר על הדוחות הכספיים של   יבעלושיקולי הדעת  יםהאומד   הי

  
קיהתחייבויות בגין   א.    ם ממשלתיים מע

  
אי   החשבו לטיפול  הלת  'ח2אור  יבב  המפורטבהתאם  ה על  ק  ,  שהמע סביר  ביטחון  קיים  האם  לבחון  החברה 

ה לא שהתקבל   יוחזר. מהמדי
  

וכחי של התחייבויות   קים    בגיןהערך ה הלת החברה  א'12ר  ואי(ראה בהמע חות של ה לגבי  ) תלוי בתחזיות ובה
סותיה העתידיות של החברה ושיעור הריבית להיוון. התמלוגים שישולמו בהתבסס על  סכומי   הכ

  
קים שיוחזרו ים הקרובות.שהמצרפיות  מכירותתחזית ה בהתבסס על כללה התחייבות בגין המע   ל החברה בש

הלה לגבי המכירות המת קים  צרפיות עד לתום  חזיות הה יות  החזר המע למכירת החברה  לעיל מבוססות על תוכ
ים הקרובות. מוצרי החברה   בש

  
קים ש ים ה שיעור ההיוון בגין מע ו  2020 -ו  2021תקבלו בש      .18.2%הי

  
יות   .  ב   תשלום מבוסס מ
 

קבע באמצעות שימוש בשווי הוגן של יות  יות רגילות של החברה    השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מ מ
אמד על ידי   קת האופציות, שווי הוגן זה  יקות הערכה אשר מבוססות  בעת הע קבע בין    שימוש בטכ על מחיר ש

ה ידי  על  שבוצע  הון  גיוס  בעת  מרצון,  למוכר  מרצון  ה  שימוש  קו ידי  ועל  קה  ההע למועד  קרוב  במועד  חברה 
יקות הערכה לאמידת השווי ההוגן של האופצ קות.  בטכ   יות המוע

  
סות   . ג   זיהוי מחויבויות ביצוע  -הכרה בהכ
  

יכול להפיק תועלת מהסחורה או   חברהה פרדים כאשר הלקוח  מזהה סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח כ
קל ללקוח וכן ההבטחה של ה ים להשגה ב ית להעביר את    חברההשירות בעצמם או ביחד עם משאבים אחרים ה

פרד מהבהסחורה או השירות  ת לזיהוי ב ית וספיםטחות אחרות בחוזהללקוח    טז' לעיל.2בביאור  , ראו פרטים 
 

  
סות הכרה  . ד סות הכרה  - בהכ קודת  או  זמן  לאורך פרויקטים מביצוע בהכ   זמן ב

  
סה  מכירה  החברה .  הלקוח   עם  החוזה  במסגרת  שהובטחו  השירות  או  הסחורה  על  שליטה  משיג   הלקוח  כאשר  בהכ

 לאורך   הביצוע  מחויבות  את  מקיימת  היא  אם,  בחוזה  ההתקשרות  במועד,  קובעת  החברה,  ביצוע  בותמחוי  כל  עבור
קודת  או זמן   . זמן ב

  

ים  אחד  להתקיימות  באשר  דעת  שיקול  מפעילה  החברה   מקוימת   הביצוע  שמחויבות  כך  על  המצביעים  הקריטריו
ה  החברה  הגיעה,  זו  במסגרת).  ג)(4'(טז2  בביאור   כמפורט,  זמן  לאורך סות ממכירת מוצרים    כי   למסק מוכרות  הכ

קודת זמן בה   אים לקיום החוזה והועברב ים ללקוח. כמו כן  והושלמו הת סות משירותי   האחריות והסיכו הכ
ןתן שירותי  מ  בגין  הביצוע  מחויבויותפיתוח יישומון מוכרות לאורך זמן הפיתוח עד ההשלמה וכן   ומסך עבודה   ע

ה    שירותי  שכןורך זמן,  היא קשורה מקוימת לא  בהם יתוח  הצגהכוללים    אלותכ אגר  ו ים ש תו בשרתי החברה   וה
  יצירת תקשורת ישירה עם לקוחות הקצה בהתאם לצרכיהם.  מאפשריםו

  
  כס בגין עלויות לקיום חוזה עם לקוח  .ה

  
לקוח  מכירההחברה   עם  חוזה  לקיום  עלויות  בגין  כס  ת  חברהה.  ב כס  מהוו   חסות יימת  אשר  פיתוח  עלויות  כ
ות לקוח עם לחוזה במישרין ית  וכן, החוזה לקיום שישמשו החברה של המשאבים את משפרות , ספציפי לזיהוי ו

  של   ללקוח  ההעברה  עם  עקבי  שהוא  שיטתי  בסיס  על  הפסד  או  רווח  לדוח  זקפות  העלויות.  יושבו  שהעלויות  חזוי
כס מתייחס אליהם השירותים או הסחורות   .  ה

  
  
  
  



  מ "אימפקס אי או בע
 (המשך) הכספיים לדוחות ביאורים

18 

ים ושיקא - 3ביאור  איים מהותייםולי דעת ומד   (המשך):  חשבו
  

 קביעת תקופת חכירה  .ו 
   

את מיישמת  עובדות  IFRS 16 תקן  החברה  הלה  הה שוקלת  זו,  במסגרת  בחכירות.  אי  החשבו הטיפול  לצורך 
סיבות אשר יוצרות תמריץ כלכלי למימוש אופציות הארכה או ביטול של תקופות החכירה. אופציות הארכה או  ו

כללות בתקופת החכירה רק במידה  ביטו ביטול  הת  י, או שאופציתמומש  ת הארכהישאופציבאופן סביר    וודאישל, 
  .א תמומשל

   
  בהסכם השכירות של משרדי החברה. הארכה  אופצייתאת  מימשה החברה

  
  

סיים  - 4ביאור  ים פי יהול סיכו סיים ו   מכשירים פי
  

סיים:  ים פי   יהול סיכו
  

סיים   א.    גורמי סיכון פי
  

י אשראי   י שוק סיכו סיים: סיכו ים פי זילות. תפעילויות החברה חושפות אותה למגוון סיכו יתה ווסיכון  כ
סיים ושואפת   הגות השווקים הפי יתן לצפות את הת ים מתמקדת בכך כי לא  יהול סיכו הכוללת של החברה ל

  יה הכספיים של החברה. למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצוע
  

יות  כ"ל החברה בהתאם למדי סיים מתבצע על ידי מ ים הפי הלת החברה-המאושרת עליהול הסיכו   ידי ה
סיים תוך שיתוף פעולה צמוד עם והדירקטוריון ים הפי כ"ל החברה מזהה, מעריך ומגדר את הסיכו . מ

הלת החברה מספקת עקרו ים, כמו גם  ותיחידותיה התפעוליות של החברה. ה יהולם הכולל של הסיכו ל
י אשראי יות המטפלת בתחומים ספציפיים, כגון סיכו   . כספיםהוהשקעת עודפי  מדי

 
י שוק: ) 1   סיכו

  
ויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן   סיכון שוק הוא הסיכון ששי

סות   הכ על  ישפיעו  הריבית,  התחהחברהושעורי  החברה,  במכשירים   ייבויות  החזקותיה  ערך  על  או 
ולפ הל  ל ה  הי השוק  י  סיכו יהול  מטרת  סיים.  פרמטרים  פי במסגרת  שוק  י  לסיכו החשיפה  על  קח 

  מקובלים.
 

חוץ.   מטבע  סיכון  ו  הי החברה  חשופה  אליו  העיקרי  השוק  להתקבל  סיכון  עשויות  החברה  סות  הכ
שו ובמטבעות  ות  שו ות  במדי בעוד  מפעילותה  העובדים שים,  העסקת  עלות  לרבות  מהוצאותיה  חלק 

ן בש"ח   ה לייצור מוצריה בסין חשופות באופן חלקי והמשרדים בישראל הי י מש וכן עלויות הפעלת קבל
ודות בשער היואן ולעלויות שעת עבודה של כוח אדם בסין, ויים בשערי חליפין בין המטבעות   לת ולכן שי

ים לבין    ל רווחיות החברה.  ים להשפיע ע דולר עשויההשו
  

  סיכון אשראי   ) 2
  
סי למכשיר אחד שצד הסיכון הוא  אשראי סיכון  סי להפסד יגרום פי  ידי אי על האחר הצד אצל פי

   עמידה
ובע האשראי  סיכון  .במחויבות לקוחותיה בהתחייבויותיהם  עמידת  שבאי בעיקר מהסיכון של החברה 

 אשראי לסיכון את החשיפה המרבית ביותר הטוב באופן המייצג הסכוםרעון חובותיהם כלפי החברה.  ילפ
ה המוחזקת, כלשהי בבטוחה להתחשב מבלי החברה, של כסים של בספרים הערך הי סיים ה   .הפי

  
ים מזומ ושווי  ים  ממזומ גם  ובע  אשראי  תאגידים   סיכון  עם  מתקשרת  החברה  קים.  בב ות  ופיקדו

קאיים הגדולים והמוכרים    ראל.בישב
  

החברה.   הלת  סיכון האשראי מטופל ברמת  כל  ה בגין  יתוח סיכון האשראי  ו יהול  ל החברה אחראית 
הלת   אי תשלום. במסגרת ההחלטה באם להתקשר עם לקוחות , ה לקוח חדש בטרם היא מציעה לו ת

עמ העבר  יסיון  ב סי,  הפי במצבו  התחשבות  תוך  הלקוח,  של  האשראי  איכות  את  סוקרת  ו החברה 
ת סיכון האשראי על ידי פיזור העסקאות,ו וספים. החברה פועלת להקט   ום בסכמקדמות  קבלת    בגורמים 

ה (רשויות, בלמעט     המחאות דחויותוקבלת    טרום כל עסקה  גבוה התקשרויות עם גופים בבעלות המדי
  .חברות ממשלתיות וכיו"ב)

  
במצב  החברה התחשבות  תוך  לקוח,  כל  של  האשראי  איכות  את  עמו  סוקרת  העבר  יסיון  ב סי,  הפי ו 

הלת   ה כן,  כמו  האשראי.  ממגבלות  חריגות  רשמו  לא  המדווחת  התקופה  במהלך  וספים.  ובגורמים 
ה צופה הפסדים כתוצאה מאי תשלום מצד גורמים אלו   .החברה אי
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יהול  - 4ביאור  סיים ו סיים מכשירים פי ים פי   : (המשך)סיכו
  

  
זילות  ) 3   סיכון 

  
סיות שסילוקן סיכון  ו סיכון שהחברה תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פי זילות הי

סי אחר.ביהיה על ידי מזומן או    כס פי
ידי   על  מבוצעת  ים  המזומ תזרימי  כ"לתחזית  כ"להחברה.    מ של   מ שוטפות  תחזיות  בוחן  החברה, 

זילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזו ים לצדרישות  רכים התפעוליים, תוך הקפדה שבכל עת יהיו  מ
האשראי   ממסגרות  תחרוג  לא  שהחברה  כך  וצלות,  מ לא  אשראי  מסגרות  אלה שלהמספיק  תחזיות   .

ת כגון:  גורמים  מספר  בחשבון  עמידה ומביאות  פעילותה,  מימון  לצורך  בחוב  להשתמש  החברה  יות  כ
זילות מסוימים, וכן עמידה בדר ות רגולציה היכן ישות חי במטרות של יחסי  יות כמו חוקים או תק צו

טי (לדוגמא הגבלות מטבע).   שרלוו
  

סיות של החברה, כשהן מסווגות לקבוצות חלות   הפי יתוח של התחייבויותיה  הטבלה שלהלן מציגה 
כון לתא ן החוזי  ותרת למועד פירעו טיות, על פי התקופה ה הסכומים ריך הדוח על המצב הכספי.  רלוו

ים. המוצגים  ים חוזיים בלתי מהוו ם תזרימי מזומ   בטבלה ה
  

פחות   
ה    מש

ה    בין ש
ים  2-ל   ש

מעל 
תיים    ש

  דולראלפי   
        : 2021בדצמבר  31יתרה ליום 

קים ממשלתייםהתחייבות    -   35  -   בגין מע
  -   -   36  בות בגין חכירה יהתחי

  -   -  833  ספקים ויתרות זכות אחרות 
  869  35   -  
        

        : 2020בדצמבר  31יתרה ליום 
קאיים       -     -    218  אשראי מתאגידים ב

קים ממשלתייםהתחייבות      101    10   1  בגין מע
  -   36  71  התחייבות בגין חכירה 

     -     -    962  ספקים ויתרות זכות אחרות 
  1,252   46    101    

סיות אשר תזרימי  יש ) 4 ן מסווגים כתזריויים בהתחייבויות פי ים בגי ים מפעילות מימון:המזומ   מי מזומ

הלוואות מתאגידים    
קאיים    ב

התחייבות בגין 
קים ממשלתיים    מע

התחייבות בגין 
  חכירות

סך 
  הכל

  אלפי דולר של ארה"ב    
         

ואר  1יתרה ליום    193  143  50  -   2020בי
ת  ויים במהלך ש           : 2020שי

ים    217  -   -   217  שהתקבלו תזרימי מזומ
י   ) (70  ) 70(  -   -   ם ששולמותזרימי מזומ

זקפו לרווח או הפסד   35  26  8  1  סכומים ש
  375  99  58  218  2020בדצמבר  31יתרה ליום 

ת  ויים במהלך ש           : 2021שי
ים שהתקבלו    266  -   53  213  תזרימי מזומ

ים ששולמו   ) 492(  ) 59(  ) 3(  ) 430(  תזרימי מזומ
זקפו לרווח או הפסד   ) 78(  ) 4(  ) 73(  ) 1(  סכומים ש

  71  36  35  -   2021בדצמבר  31יתרה ליום 
  

  יהול  הון  ב. 
  

ולפעול   של החברה להמשיך  יכולתה  ם לשמר את  יהול ההון של החברה הי כעסק חי במטרה ולצמוח  יעדי 
ה הון מיטבי במטרה להפחית את  יות ולקיים מב יק תשואה לבעלי המ  עלויות ההון. להע

  
ים ב קוט בצעדים שו ה ההון שלה, לרבות  החברה עשויה ל בעלי  מהון    גיוסימטרה לשמר או להתאים את מב

יות הקיימים וחדשים,  יות חדשות. והמ פקת מ   ה
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ים   -  5אור יב ים ושווי מזומ  מזומ
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31ליום   
 2021 2020 
  דולראלפי  
   

   422  207 בדולר
  217  8,289  בש"ח 
    - 5  ביואן

 
8,501  639   

   
  
  
  חייבים ויתרות חובה   -  6יאור ב

  
  ההרכב:

 בדצמבר 31ליום   
 2021 2020 
  דולראלפי  
   

 105 47 מוסדות  
  -   178  מקדמות לספקים 

  19  11  הוצאות מראש
 21 22 אחרים

 258 145 

   
  

  מלאי   -  7 ביאור
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31ליום   
 2021 2020 
  דולראלפי  
   

 21 56  מלאי חומרי גלם
  51 7  מלאי בתהליך
 124 9 תוצרת גמורה

 72 196 
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  רכוש קבוע  - 8 ביאור
  

  : 2021ת ש
ריהוט וציוד    

 משרדי 
מחשבים  

ות  ות וציוד  ותוכ   סה"כ ציוד מעבדה   מכו
 אלפי דולר  
      

      עלות:
ואר  1יתרה ליום    142 8 66 35 33 2021בי

ה   63  24  24  8  7 תוספות במשך הש
 205 32 90 43 40  2021בּדצמבר  31יתרה ליום 

      
צבר:        פחת ש

ואר  1יתרה ליום    47 2 10 23 12 2021בי
ה   32  3  18  5  6 תוספות במשך הש

 79 5 28 28 18  2021בדצמבר  31יתרה ליום 
      

            עלות מופחתת 
 126 27 38 15 22  2021בדצמבר  31ליום 

  
ת    : 2020ש

ריהוט וציוד    
 משרדי 

מחשבים  
ות  ות וציוד  ותוכ   סה"כ ציוד מעבדה   מכו

  אלפי דולר  
      

     עלות:
ואר  1יתרה ליום    76 1 10 34 31 2020בי

ה   66  7  56  1  2 תוספות במשך הש
 142 8 66 35 33  2020בּדצמבר  31יתרה ליום 

      
צבר:        פחת ש

ואר  1יתרה ליום    24 -  1 16 7 2020בי
ה תוספות במשך   23  2  9  7  5 הש

 47 2 10 23 12  2020בדצמבר  31יתרה ליום 
      

            עלות מופחתת 
 95 6 56 12 21  2020בדצמבר  31ליום 
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י שירותים  ספקים  -  9ביאור  ות   ו
  

  ההרכב:    
 בדצמבר 31ליום   
 2021 2020 
  דולראלפי  
    

ות פתוחים     322  32 חשבו
   43 1  המחאות לפירעון 

 
33 365   

   
  
  

  זכאים ויתרות זכות  -  10ביאור 
  

  ההרכב:
 בדצמבר 31ליום   
 2021 2020 
  דולראלפי  

   

   195 343 * שכר ועובדים
   84 84  בגין עובדים מוסדות

    308 351  *  הוצאות לשלם
  10  22  זכאים אחרים

 800 597   
  
יין וצדדים קשורים בסך  * אלפי דולר לימים   155-ו ,206של כולל יתרות מול בעלי ע

  , בהתאמה.2020-ו  2021בדצמבר  31
  
סה  -  11אור יב     מיסים על הכ

  
 מיסוי החברה בישראל    . א

  
  מדידת התוצאות לצורכי מס  ) 1
 

ליים. ומי מדדות בערכים שקליים      התוצאות לצורכי מס של החברה בישראל, 
  
  שיעורי המס ) 2
  

סות החברה בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל.    הכ
  

ו    .  23%שיעור מס החברות שחל על החברה בישראל הי
  

ים להעברה  . ב ית   הפסדים ה
  

צברו  6.3 -, בסכום של כ2021בדצמבר    31כון ליום    הפסדים לצורכי מס   לחברה 
להיות    דולר  מיליון בלתי    בריהעשויים  לתקופה  בעתיד  חייבת  סה  הכ מול  קיזוז 

  מוגבלת. 
  

דחים ימ  . ג   סים 
  

דחה משקף את יים בין היתרות בספרים   המס  טו של ההפרשים זמ השפעות המס 
כסים והתחייבויות לצורכי דיווח כספי לבין הסכומים המשמשים לצורכי מס   של 

סה.   ות אך   צברוחברה  כאמור לעיל, להכ ים האחרו הפסדים להעברה במהלך הש
לעי ראה  בעתיד ה חייבת  סה  צופה הכ ה  והחברה אי בספרןמאחר  הוכרו  לא  ים , 

דחים.ימ יכס   סים 
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סה  - 11ביאור    (המשך)מיסים על הכ
  

  שומות מס   ד. 
  

  כסופיות.קבעו  טרםעל פי הוראות הדין, שומות עצמאיות שהוגשו על ידי החברה  
  

  מס ערך מוסף   ה.
  

 לצורכי מס ערך מוסף כעוסק מורשה. הרשומהחברה 
   

  שרויות  תקה  -  12אור יב
  

קי  . א   ממשלתיים ם מע
  

קים ממשרד . 1   הכלכלה והתעשיה "כסף חכם"   מע
  

ית כסף חכם, החברה זכאית לקבלת סיוע  ובמסגרת ת   בקשר    דולראלפי    126- של ככ
ה לתקופה של  ועם פעילות החברה בארה"ב. התמיכה במסגרת הת ית הי חודשים   24כ

) ת להארכה לתקופה 2020בספטמבר    24שתחילתה מיום קבלת האישור  ית ) ואשר 
בת   החברה  .  חודשים  12וספת  של  היצוא  והיקף  במידה  ית  התכ אי  לת בהתאם 

ת ,  1או    50%בארה"ב גדל בשיעור של   יהם) ביחס לש מוך מבי  2020מליון ש"ח (ה
תמל בתשלום  חייבת  ויתפרס  תהא  שהתקבל  המימון  מלוא  להחזר  עד  ית  לתכ וגים 

עד   של  ים.    5לתקופה  האישור ש בכתבי  קבעו  ש אים  לת כפופה  התמיכה  ית  תכ
לווים  וב הלים ה כ"ל משרד הכלכלה וה כתבי ההתחייבות של החברה, וכן להוראות מ

  להן. 
  

קים, קיבלה החברה  2021בדצמבר    31כון ליום   ית כסף חכם"  מע בסך    במסגרת "תכ
   .דולר אלפי 47של 

  
קים מ . 2 ותמע   רשות החדש
  

ת   קים    ואושר  2017בש מע ותלחברה  החדש התחייבה    מרשות  קים  למע בתמורה 
של    פי המחקר והפיתוחלממכירות המוצרים    3%החברה לשלם תמלוגים בשיעור של  
המשמשת ית  אולטרסו ולוגיה  במיכליםל  טכ מים  קים מדידת  המע לתקרת  עד   ,

ה בגובה ריבית   תית בשיעור משת תקבלה על ידי החברה, וזאת בתוספת ריבית ש ש
  ).   LIBOR )London Interbank Offered Rate -ה

ות הסתכמו בכ  2021בדצמבר    31יום  כון ל קים שהתקבלו מרשות החדש -סך המע
בגין    523של    סכום  .דולראלפי    618 התקבלו  מתוכם  דולר  ולוגיה האלפי   טכ

ית ה  איןאשר    האולטרסו ראה  בעתיד  מכירות  תחזית  בגי שהחברה    לעין  ה  לא כך 
ים הקרובותה את תוכל להחזיר קים בש  .סכום המע

  
ועה      קים הבגין    בהתחייבותלהלן הת   : הממשלתייםמע

  
 בדצמבר 31ליום   
  2021  2020 
 דולר אלפי 
   

ה יתרה לתחילת     50 58  הש
   

ויים במהלך  השי     : הש
ק  קבלת  -  53  מע

  -   ) 58(  עדכון הפרשה 
   8 ) 18( הוצאות מימון

  
היתרה לסוף      58 35 הש
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  (המשך) התקשרויות  -  12ביאור 
  

 תקשרויות ה . ב
  

 'א הסכם עם לקוח . 1
 

גד החברה בגין אי 2021החל מחודש מאי  ות כ , החל לקוח א' להעלות טע
קבעו בהסכם. לאחר חלופה  יים ש עמידת המוצרים שסופקו במפרטים הטכ

הודיע הלקוח לחברה כי לאור אי   2021באוגוסט,  2של מספר מכתבים, ביום 
יות ה וא יהיה רשאי לבטל את ההסכם  עמידת המוצרים בספציפיקציות הטכ

ימים ממועד המכתב ככל שאי ההתאמות לכאורה במוצר לא   30חל מתום ה
ה על ידי החברה (זאת בהתאם להוראת ההסכם הדורשת שבטרם   תתוק

תן התראה של  ימים מראש). החברה  30ביטול ההסכם  בגין הפרה יסודית תי
ות הלקוח במספר מכתבים בהם שללה את כ ות הלקוח הגיבה לטע ל טע

קבעו בהסכם וכי אין ללקוח והדגישה כי המו צרים עומדים בכל המפרטים ש
ותיו וכי אלו הועלו באיחור לאחר תקופת בדיקות הקבלה, וכי  כל בסיס לטע

ות בדיעבד ובחוסר תום לב.  ות שו   2021בספטמבר,  21ביום הלקוח העלה טע
שכרה את שירותיו של   החברה שלח הלקוח לחברה הודעה על ביטול ההסכם.

  .מקומי לייצג אותה אל מול הלקוח עורך דין
 
 

אלפי   307, שילם הלקוח לחברה סכום מצטבר של  2021  בדצמבר  31  ליום  כון
סות  דולר, חלקו עבור עלויות פיתוח המוצר וחלקו עבור הספקת מוצרים. הכ

ת    372בסכום של   אלפי   65-אשר מתוכן סכום של כ    2020אלפי דולר הוכרו בש
ת ו מו,דולר טרם שול ןהוכר  2021בש   חובות מסופקים.  ו בגי

  
  'בעם לקוח הסכם  . 2

  
), ופיתוח  ייעוץ הסכם שירותים (הסכם ' בחתם עם לקוח  2020ובמבר  בחודש

ותספק   תפתח  החברה  פקקים   ללקוחבמסגרתו  עבור  יות  אלקטרו יחידות 
המיועדים   פעמיים  רב  לבקבוקים  שיותאמו  ים  טע הרחב  חכמים  לקהל 

ה  SDK ( Development Software Kit ולספורטאים, וכן ערכת פיתוח תוכ
טגרלי מיישומון של  ( ייד   הלקוחשתהיה חלק אי שיוריד המשתמש לטלפון ה

כן, החברה תספק לשעון החכם. כמו  ייעוץ     ללקוח  החכם או  גישה  ושירותי 
ותחים   אספים מאותם פקקים חכמים של החברה ומ ים ה תו על ידי שירות  ל

ן של החברה.   הע
  

תבמהלך   הושלמו  והפיתוח  הייעוץ  שירותי סה 2021  ש , ובהתאם, הוכרה הכ
חתם עם הלקוח הסכם מסחרי  לפרטים בדבר  אלפי דולר.     1,821בסך של    אשר 

  להלן.  25ראה ביאור  2022פברואר לאחר תאריך המאזן במהלך חודש 
  

  הסכם שכירות  . 3
  

ברחובות,   8וכן  החברה שוכרת את משרדיה   המדע  בפארק  המצויים  יות,  ח
המקורית  . תקופת השכירות  דולר אלפי    6-בתמורה לדמי שכירות חודשיים של כ

י    30ביום    הסתיימה ה  תאופצייוהחברה מימשה את    2020ביו  הארכה הראשו
ייה י  30וספות עד ליום  תייםלש והש   . 2022ביו

  
  הלוואות  . 4

  
ק א' בסך של  הועמדה    2021בפברואר    2ביום   ) 1 אלפי    700לחברה הלוואה מב

ביום   פרעה  ש של 2021במרץ    31ש"ח  ה  משת ריבית  שאה  ההלוואה   .
תית מתואמת של  3.9%פריים +    ).  5.629%(ריבית ש

ק א' בסך של    2021בתחילת יולי   ) 2 אלפי    700הועמדה לחברה הלוואה מב
חוד בסוף  במלואה  פרעה  ש יולי  ש"ח,  ר2021ש  שאה  ההלוואה  יבית . 

ה של פריים +  תית מתואמת של  3.9%משת   ). 5.629%(ריבית ש
  
  
  
  
  
  
  



 אימפקס אי או בע"מ 
  ביאורים לדוחות הכספיים  

 

25 

יות  -  13אור יב    הון מ
  
פרע .א פק ו  :הון רשום מו

 
 הרכב:  . 1

פרע  הון רשום   פק ו   הון מו
  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  
 2021 2020 2021  2020  

יות רגילות    * 3,272,430 9,110,233  * 50,000,000  50,000,000  קובללא ערך מ
 

ו לאחר השלמת  יות הי ת  השטחת הון*מספר המ  ה' להלן.  13 , ראה ביאור2021בש
 

יות רגילות  .ב לוות למ   הזכויות ה
  

ולהצביע באסיפת   זכות להשתתף  ה  יה מק יות  כל מ יה בעלי המ לבעל מ הכללית. 
יות זכוי פרעה במלואה. לכל המ יה שבבעלותו ש ות שוות  יהיה קול אחד עבור כל מ

קוב, בכל הקשור  יהן ביחס לסכומי ההון ששולמו או שזוכו כמשולמים על ערכן ה בי
וכל חלוקה אחרת, החזר ההון   יות הטבה  ד, חלוקת מ והשתתפות בחלוקת  לדיביד

כסי החברה בפירוק   .עודף 
  

יות חשבון  על תקבולים .ג  מ
  

יים ההמירים ב  2021בפברואר    24ביום    . 1 אלפי    550סך של  , הומרו המכשירים ההו
חתמו באפריל   יות רגילות א  6,398  -ההמרה בוצעה ל . 2017דולר ש במהלך   .'מ

יות רגילות  2021אוגוסט   יות רגילות, ראה    30:1פוצלו ביחס    א'  כלל מ ביאור מ
 ה' להלן.  13
  

יים ההמירים,  2021בפברואר    24ביום   . 2 אלפי   750בסך של    הומרו המכשירים ההו
ת    דולר בש חתמו  בוצעה  2018ש ההמרה  ב'.  9,808  -ל.  רגילות  יות  במהלך   מ

יות רגילות ופצלו ביחס    2021אוגוסט   יות רגילות ב' הומרו למ יות   30:1כלל מ מ
 ה' להלן. 13רגילות, ראה ביאור 

 
יים ההמירים,  2021בפברואר    24ביום   . 3 של    הומרו המכשירים ההו   2,687בסך 

דולר ת    אלפי  בש חתמו  בו 2019ש ההמרה  ל .  ג'.   34,311  -צעה  רגילות  יות  מ
רגילות    2021במהלך אוגוסט   יות  ביחס גכלל מ ופצלו  רגילות  יות  למ הומרו   '

יות רגילות, ראה ביאור  30:1  ה' להלן.  13מ
            

ת   . 4 ") סדרת 2020חתמו עם מספר משקיעים חדשים (להלן: "משקיעי    2020בש
   1,976סך של  2020 ובמבר במסגרתם גייסה החברה עד לחודשהשקעה הסכמי 

 .2021 הראשון החציון במהלך התקבלואלפי דולר  850מתוכם , דולר אלפי
יק למשקיעההסכם  יות רגילות כמו כן, המכשיר   17,678זכות לקבל  יםמע   מ

יות   ה של מ פקת מספר משת עשוי להיות מסולק באמצעות תשלום מזומן או ה
בלב החברה  שבשליטת  מאירועים  הומרו ,  2021  אוגוסטבמהלך    ד.כתוצאה 

יים   ת  המכשירים ההו חתמו בש יות רגילות  17,678  -ל  2020ש יות ו  מ כלל מ
יות רגילות, ראה ביאור  30:1רגילות פצלו ביחס    ה' להלן. 13מ

אוגוסט   . 5 הושלם  2021בחודש  הפרטית,  ההשקעה  מרץ  הסכם  בחודש  חתם    ש
אלפי   4,307-סכום כולל של כמועד בו הועבר לחברה על ידי המשקיעים    ,2021
יות רגילות של החברה  1,267,833  -מיליון ש"ח) בתמורה ל  14-(כ  דולר , במחיר  מ
יה.  11.04של   למ גד    ש"ח  כ הפרטית,  ההשקעה  הסכם  אי  לת בהתאם  וסף,  ב

בחברה,   הקיימים  יות  המ לבעלי  וכן  הפרטיים  למשקיעים  הוקצו  ההשקעה, 
ים ל ,של החברה  )לא סחירים(כתבי אופציה    1,386,955כמות של   ית  - מימוש לה

יות רגילות של החברה    1,386,955 בחלוקה לא שווה בין המשקיעים הפרטיים  (מ
יות הקיימים יה    4.10, במחיר מימוש של  )לבין בעלי המ המשקף את (דולר למ

פקה על בסיס תשקיף זה בתוספת   יה בה ים    ).20%מחיר המ ית כתבי האופציה 
במהלך של    למימוש  הריש  48תקופה  ממועד  יות  חודשים  מ של  למסחר  ום 

)  Finders(    ההשקעה הפרטית, הוקצו למתווכים  כמו כן, במסגרת הסכם .  החברה
ל של    כתבי אופציה (לא סחירים)  7,643כמות של   ים למימוש  ית - החברה, ה

יות רגילות של החברה. 7,643   מ
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יות   -  13ביאור    הון מ

  

וסף,   בגין מתן     אלפי דולר  250בסך של    לשלם עמלת תיווך  החברה התחייבהב
אשר   הפרטית,  ההשקעה  להסכם  בקשר  משקיעים  לאיתור  שולם ישירותים 

ו צד שלישי, כמפורט להלן: ( אשר שולם אלפי דולר    150) סך של  1למתווך שהי
השלמת (ועם  פקה  הה השלמת  ("מועד    במועד  הפרטית)  ההשקעה  הסכם 

פקה"); ( לפי המועד המוקדם מבין: (א) אשר ישולם  אלפי דולר    100) סך של  2הה
וספת בחברה לאחר מועד  (ב) במועד השקעה  פקה, או  ה ממועד הה בחלוף ש

פקה. אוגוסט    הה ביחס    2021במהלך  פוצלו  רגילות  יות  מ יות   30:1כלל  מ
  .ה' להלן  13רגילות, ראה ביאור 

  
יות  , התקבלה החלטה על ידי האסי2021  באוגוסט  25ביום   . ד פה הכללית של בעלי המ

יות רגילות 1של החברה, בין היתר, בדבר: ( יות רגילות א', מ ) השטחת ההון כך שכל מ
קוב; ( יות רגילות ללא ערך  יות רגילות ג' הומרו למ יות החברה, 2ב' ומ )  פיצול הון מ

שכל   הקיימת  1כך  קוב,  ערך  ללא  רגילה  יה  של   מ פק  והמו הרשום  יות  המ בהון 
(  30  -חברה תפוצל ל ה ("פיצול ההון");  קוב  יות רגילות ללא ערך  ) הגדלת ההון  3מ

יות כאמור   10,000,000הרשום של החברה מסך של   יות רגילות (לאחר פיצול המ מ
יות רגילות 50,000,000לעיל) לסך של  2בס"ק   .מ

  
יותיה לציבור, השלימה  2021בחודש ספטמבר   .ה ה של מ פקה ראשו ורסה  בב  החברה ה

ערך בת"א יירות  פיקה החברה    ,ל יות רגילות    1,857,900במסגרתה ה במחיר של  מ
יה,  11.04 ,  דולר  לוןמי  6.4(  טו  ,דולר  מיליון  6.1  -כולל של כ  לסך  בתמורה  ש"ח למ
    ).ברוטו

  
יות  -  14אור יב   תשלום מבוסס מ

  
ית הקצאת   א.   ויועצים בחברה עובדיםכתבי אופציה לתוכ

  
פיה מוקצים מעת לעת  2016  טאוגוסבחודש   י על  ית תגמול הו , אימצה החברה תכ

כפי  ללא תמורה,  י שירותים  ות ל ליועצים,  ושאי משרה,  ל לדירקטורים,  לעובדים, 
יות רגילות )  1(ידי דירקטוריון החברה,  -שיקבע על  אופציות לא רשומות לרכישה של מ

קוב כל אחת של הללא  יות חסומות.2חברה; (ערך     ) מ
  

ית הוא ל ים ממועד אימוצה על ידי הדירק  10  -תוקפה של התוכ ו עד ש טוריון, דהיי
ית 2026חודש אוגוסט  ל כון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, הוקצו על פי תכ  .
    אופציות בלבד.ה

  
ן עומדות בדרישות סעיף   . ב ה הוראות סעיפים 102על אופציות שאי (ב) לפקודה, תחול

 לפקודה.   (ט)3(ג) או  102
 

קה של    2021בפברואר   . ג ושאי   265,950אישר דירקטוריון החברה הע אופציות לעובדים, 
יות החברה. סך שווי ההוגן של ההטבה   ות למימוש למ ית  משרה ולדירקטור החברה ה

ו כ ד שולס הי קות על פי מודל בלק א חות   858  -הגלומה בהע אלפי דולר, על בסיס הה
ואורך   12.4%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של 53.4%יעור של  הבאות: סטיית תקן בש

  חודשים.  12חיים חזוי של 
  

י    1ביום   . ד ו   397,980, מומשו  2021ביו יות רגילות על ידי עובד שהי כתבי אופציה למ
בחברה.   ודירקטור  משרה  לאחרושא  ם  הי האופציה  כתבי  יות   מספר  הון מ פיצול 

יה רגילה ללא  1החברה, כך שכל   קוב,    מ יות רגילות ללא ערך   30  -ל  פוצלהערך  מ
  ה' לעיל.  13, ראה ביאור קוב

  
כ"ל  2021באוגוסט    25ביום   .ה ולסמ ולוגיות  הטכ כ"ל  לסמ החברה,  כ"ל  למ הוקצו   ,

ים למימוש ל  63,000המכירות   ית יות רגילות   63,000-כתבי אופציה, לכל אחד, ה מ
ים למימוש גם  תבי  ש"ח. כ  11.04של החברה,  במחיר מימוש של   ית האופציה יהיו 

טו ( ון מימוש  ג יות ).  Exercise Netבמ ם לאחר פיצול הון מ מספר כתבי האופציה הי
קוב, פוצלה ל  1החברה, כך שכל   יה רגילה ללא ערך  יות רגילות ללא ערך   30  -מ מ
  ה' לעיל.  13קוב, ראה ביאור 
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יות  -  14ביאור    (המשך) תשלום מבוסס מ
  

ות שוות, בכפוף להעסקת  כתבי כ"ל   םהאופציה יבשילו בשלוש מ המתמשכת של מ
המכירות,  החברה כ"ל  וסמ ולוגיות  הטכ כ"ל  אים ,  סמ הת שיתקיימו  אי  ובת

ממועד  ושלוש  תיים  ש ה,  ש בחלוף  רק  תבשיל  ה  מ כל  (א)  כדלקמן:  המצטברים 
קה וכן (ב) כל    ההע

לפחות   של  גידול  שיחול  לאחר  רק  תבשיל  ה  ה    25%מ בש החברה  סות  הכ בסך 
ה שלא מומשה תפקע  דרית הקודמת. כל מ ה הקל טית, לעומת הש דרית הרלוו הקל

ים ממועד הבשלתה ובכל מקרה,  3במלואה בתום    ש
בתום   במלואם  יפקעו  האופציה  שלא   6כתבי  אופציה  כתבי  קה.  ההע ממועד  ים  ש

כ"ל החברה, יפקעו.   םימים ממועד סיום ההתקשרות של החברה ע  90ימומשו בתוך       מ
  

ו כ  ד שולס הי קות על פי מודל בלק א   262  -סך שווי ההוגן של ההטבה הגלומה בהע
חות הבאות: סטיית תקן בשיעור של   , ריבית חסרת 47.4%אלפי דולר, על בסיס הה

ים  4ואורך חיים חזוי של  1.19%סיכון בשיעור של    . ש
  

ים למימוש    63,000  א'  וקצו לדירקטורה,  2021באוגוסט    25ביום   . ו ית כתבי אופציה ה
יות רגילות 63,000-ל וסף ראה ביאור מ   ) . 1ג'( 24, למידע 

 
  

יות על הרווח או ההפסד של   . ז פרטים לגבי ההשפעה של עסקאות תשלום מבוסס מ
  :חברהה
  

ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולר אלפי 
   

 -  7 הוצאות עלות המכר
   48 202  צאות מחקר ופיתוחהו

   312 241  הוצאות מכירה ושיווק
הלה וכלליות       -  80  הוצאות ה

 530 360  
   

  
 
 

קו   . י וספים באשר לכתבי אופציה שהוע   :פרטים 
  

 2020בדצמבר  31יום ל 2021בדצמבר  31ליום   
 

מספר 
 (*)  האופציות

ממוצע  
משוקלל 
של מחיר  
 המימוש

מספר 
 (*) האופציות

מוצע  מ
משוקלל של  

מחיר 
 המימוש

  $  $ 
קו אשר:       כתבי אופציה שהוע

 0.0004  478,620 0.0004 478,620 קיימים במחזור לתחילת התקופה 
קו   -  - 1.8 517,950 הוע
  -  -  0.0003 ) 411,510(  מומשו

  -   -  0.0001  ) 46,620(  חולטו פקעו או 
 0.0004  478,620 0.451 538,440 קיימות במחזור לתום התקופה 

  
  

יות החברה, כך שכל  לאחרהשוואה מוצגים  מספרי(*) קוב,  1פיצול הון מ יה רגילה ללא ערך    -ל  פוצלהמ
קוב  30 יות רגילות ללא ערך    . לעיל ה' 13, ראה ביאור מ
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סות  -  15 ביאור   הכ
  

סות   . א סות המ  10%-מלקוחות עיקריים האחראים, כל אחד, להכ דווחות בדוחות  ומעלה מסך ההכ
  ם:הכספיי

  
  

ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

  372  -  לקוח א'
  -   1,821  'בלקוח 
  
  
  
  
  
  

סותיה של  להלן  . ב   :מחויבויות ביצועהחברה בחלוקה לפי פירוט הכ
   

  
ה     בדצמבר  31שהסתיימה ביום לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

סות ממכירת    443  66 מוצריםהכ
סות משירותי פיתוח והתאמות מוצר    42  1,523 הכ

ן ומסך עבודה סות ממתן שירותי ע   8  -   הכ
סות ממתן שירותי    -  298 ייעוץהכ

 1,887 493 
  
  
  
  
  

סותיה של  להלן  . ג  :לפי עיתוי ההכרה בהן החברה פירוט הכ
  

ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

סות המוכרות לאורך זמן    50  -  הכ
קודת זמן  סות המוכרות ב  443 1,887 הכ

 1,887 493 
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סות עלות   -  16ביאור    ההכ
  

  ההרכב:
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

לוות    79  913 משכורות ו
ה י מש  210 192 קבל
יות וייצור   49  107 ק

 10 45 ייבוא  עלויות
 9 20  פחת

 7 34 אחרות

 1,311 364 
  
  
  
  

טו הוצאות מחקר ופיתוח  -  17ביאור   ,  
  

  ההרכב:
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

לוות  617  1,077 משכורות ו
ה  י מש     270  359 קבל

    94  89  חומרים
ים      35 18 מכון התק

י מסחר  טים וסימ     122 125  פט
  38  9  פחת

    33  91  חרותא
קים ממשלתיים  ) 216( ) 76( השתתפות בהוצאות מע

 1,692 993   
  
  
  
  

טו הוצאות שיווק ומכירה   -  18יאור ב  ,  
  

  ההרכב:
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

לוות    790  806 משכורות ו
   50 103 פרסום וקידם מכירות הוצאות 

    14  36 יעוץ מקצועי 
   22 15 שילוח 

  13  2  פחת
    20  33  אחרות

קים   -  ) 17(  ממשלתייםהשתתפות בהוצאות מע

 978 909   
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הלה וכלליות  הוצאות    -  19אור יב   ה
  

  ההרכב:
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

לוות    98 189 משכורות ו
   59  384  שירותים מקצועיים 

  -   155  הוצאות רישום למסחר
  -  60  וחשבות CFOשירותי 
  -   66  מסופקים לחובות  הפרשה בגין הוצאות
   76  61  אחרות

  
 

915 233   

  
סות מימון  -  20אור יב  הוצאות והכ
  

 : הוצאות מימון   א. 
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

קאיות    5 8 עמלות ב
קאי יםריבית בגין הלוואות מתאגיד    3  -   יםב

    15  6  חכירהבגין ריבית בגין התחייבות 
קים    14  4  ממשלתייםריבית והצמדה בגין מע

    40 -  הפרשי שער 
 18 77   

  
סות מימון:   ב.   הכ

   
    - 239 הפרשי שער 

  239  -     
  

   הטבות לאחר סיום העסקה  -21ביאור 
 

י העבודה בישראל וח " (להלן: החוק) מחייבים את החברה   1963  -וק "פיצויי פיטורים, תשכ"ג די
מקום   את  העוזבים  עובדים  (לרבות  פרישתם  או  פיטוריהם  בעת  לעובדים  פיטורין  פיצויי  לשלם 

סיבות ספציפיות אחרות). חישוב ההתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד מתבצע על -העבודה תחת 
הלה, יוצרת את הזכות לקבלת   כם העסקה בתוקף ומבוסספי הס על משכורת העובד אשר לדעת הה

לסעיף   בהתאם  והרווחה  העבודה  ממשרד  אישור  לחברה  הפקדותיה   14הפיצויים  פיו  על  לחוק, 
וספת  התחייבות  מכל  אותה  פוטרות  ביטוח,  בחברות  בפוליסות  ו/או  סיה  פ ות  בקר השוטפות 

ם הופקדו   הסכומים כאמור לעיל.  לעובדים, בגי
מפקידה או    מהשכר  8.33% החברה  משפטית  מחויבות  תהיה  לא  לחברה  עובדיה.  של  החודשי 

כסים כדי לשלם את כל הטבות העובד  וספים אם לא יהיו מספיק לה  משתמעת לשלם תשלומים 
  . המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות הקודמו

ה שהסתיימה שהוכרו ברווח או הפסד  הסכום הכולל של ההוצאות   יות להפקדה מוגדרת בש בגין תוכ
ו סך של 2021בדצמבר  31ביום  ת   דולראלפי  110 הי   ). דולראלפי  60 - 2020( ש
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יה   -  22אור יב   הפסד למ

  
יה רגילה    ההפסדחישוב  להלן   קוב של החברה, והתאמות  ללא  המיוחס לבעלי מ ערך 

ערכו לצורך חישוב  יה בחישוב ההפסדש   בסיסי ובחישוב מדולל.  למ
  

יה:  ומדולל הפסד בסיסי . א   למ
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021  2020 
      

יות הרגילות של החברה   (*)           0.41 0.42 (בדולר) הפסד המיוחס לבעלי המ
  

  
ה     בדצמבר  31שהסתיימה ביום לש
 2021  2020 

יות רגילות ששימש לצורך  הפסדחישוב  הממוצע המשוקלל של מ
יה    (*)  5,116,560 6,627,459 למ

  
  

 
כללו  . ב יה, אך לא  ציאלית לדלל בעתיד את הרווח הבסיסי למ מכשירים שיכולים פוט

יה מאחר והשפעתם הי ההפסדבחישוב  טי מדללת: יהמדולל למ  תה א
 

ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021  2020 
      

 105,240 1,856,372  כתבי אופציה 
ית מכשירים המירים יות רגילות יםה  538,470 -  להמרה למ

  643,710  1,856,372  סה"כ
 

 
יות החברה, כך שכל  לאחרהשוואה מוצגים  מספרי*  קוב,  1פיצול הון מ יה רגילה ללא ערך    -ל  פוצלהמ

קוב  30 יות רגילות ללא ערך  . לעיל' ה 13 ביאור ראה, מ  
 
 
 
 

  חכירות      -     23ביאור 
  

ה  החברה התקשרה בהסכמי חכירה   יות. תקופת השכירות המקורית הי לשכירות משרדים וח
ה החל מיום וספות  2019ביולי  1 לש תיים  י  30עד ליום עם אופציה להארכה לש    .2022ביו

  
  

  כסי זכות שימוש  . א
  משרדים    
 דולראלפי  

    עלות
ואר  1ליום    163  2020בי

  -   תוספות

  163  2020בדצמבר  31ליום 
צבר    פחת 

ואר  1ליום    27 2020בי
  56 הוצאות פחת

  83 2020בדצמבר  31ליום 
  80  2020בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
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  (המשך) חכירות     -     23ביאור 

 
 

  משרדים    
 דולראלפי  

    עלות
ואר  1ליום    163  2021בי

  -   תוספות

  163  2021בדצמבר  31ליום 
צבר    פחת 

ואר  1ליום    83 2021בי
  55 הוצאות פחת

  138 2021בדצמבר  31ליום 

  25  2021בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
 
  
  
  
  

  יבות בגין חכירהיתחה . ב
  

  

    
  משרדים   
 דולר אלפי 

ואר 1 ליום   143  2020 בי
  15  ריבית הוצאות

  11  הפרשי שער 
  ) 70(  חכירה  בגין תשלומים

  99  2020 בדצמבר 31 ליום
    

ה:    תוספות במהלך הש
  6 הוצאות ריבית

  (4)  הפרשי שער 
  (65) תשלומים בגין חכירה 

  36 2021בדצמבר  31ליום 
  36  בגין חכירה   בותיהתחישוטפות של  חלויות

   
  
  
  
  
ים . ג   : סכומים שהוכרו ברווח והפסד ובדוח על תזרימי המזומ

  

  
  

ה שהסתיימה ביום  בדצמבר   31לש
2020  

  2021  2020  
 דולראלפי  
      

כסי זכות שימוש   56  55  הוצאות פחת בגין 
  15  6  הוצאות ריבית בגין התחייבויות חכירה

  61  71  
  

ה שהסתיימה ביום   ים השליליים בגין חכירות לש ו    2021בדצמבר    31סך תזרימי המזומ     . דולר   אלפי  63הי
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יין וצדדים קשורים  -  24אור יב   עסקאות עם בעלי ע

  
יין וצדדים קשורים יתרות . א   : בעלי ע

 בדצמבר 31ליום   
 2021 2020 
  דולראלפי  
   

יין המועסקים בחברה התחייבות  155  206  לבעלי ע
  
  
  

  
יהוליים  . ב שי מפתח    : תגמול והטבות לא

  
ה שהסתיימה ביום     בדצמבר  31לש
 2021 2020 
 דולראלפי  
   

יות     310 239 תשלום מבוסס מ
לוות     445 972  שכר ו

  1,211  755  
  

  
  
 צדדים קשוריםת יו התקשרו  . ג

  
ויו של דירקטור א' בחברה 2021באוגוסט    25ביום   . 1 , אישר דירקטוריון החברה את מי

כדירקטור,  -(להלן  תו  לכהו בתמורה  לדירקטורה"דירקטור").  כתבי   63,000  א'  וקצו 
ל למימוש  ים  ית ה מימוש  63,000- אופציה  למחיר  בתמורה  רגילות,  יות   3.47-כשל    מ

יבשילו בכתבי    ש"ח).  11.04(  דולר של    12-האופציה  ות שוות  ה, בתום    8.33%מ כל מ
י    6חודשים, החל מיום    3תקופות של     4. כתבי האופציה יפקעו במלואם לאחר  2021ביו

אופציה   כתבי  בחברה,  כדירקטור  לכהן  יחדל  ככל שהדירקטור  קתם.  הע ים ממועד  ש
למי ים  ית יהיו  בתוךשהבשילו  של    מוש  סי  90תקופה  ממועד  כתבי ימים  תו.  כהו ום 

ו   קה הי אלפי    65אופציה שלא הבשילו, יפקעו. השווי ההוגן של סך ההטבה הגלומה בהע
 . דולר

  
ושא פיתוח, עיצוב ושיווק מוצרי    א' כמו כן, דירקטור יק לחברה שירותי ייעוץ ב  B2Cיע

  התאם להסכם ייעוץ בין הדירקטור לבין ("השירותים") ב  Water.io-בקשר עם קו מוצר ה 
י  6החברה מיום    חודשים, כאשר לכל צד יש  12. ההסכם בתוקף לתקופה של 2021ביו

ימים. כמו כן,    30אפשרות ביטול מכל סיבה שהיא, בכפוף להודעה מוקדמת בכתב של  
החברה תהיה רשאית להביא הסכם זה לידי סיום לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת,  

 . ש"ח אלפי 10גמול חודשי בסך של  א' קטורעילה. בתמורה לשירותים, ישולם לדיר בגין
  

מרוד קפלןהחברה  הסמיך דירקטוריון    2022  סבמר  23ביום   . 2 דירקטור בחברה,    ,את מר 
סתיימה ביום   כ"ל  2021  בדצמבר  31לחתום על הדוחות הכספיים לתקופה ש , מכיוון שמ

 . ברההחברה מכהן גם כיו"ר דירקטוריון הח
 

לאחר אישוראישר  2021בפברואר   . 3 וי   ,דירקטוריון החברה  ה האסיפה הכללית,  את שי
אי העסקתו של כ"ל החברה לשכר חודשי של ת ק    ש"ח)אלפי    53אלפי דולר (  16.3  מ ומע

תי של ת  ש"ח)אלפי  95( אלפי דולר 29.2 ש  . 2020בגין התוצאות העסקיות בש
  

שרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי  אי,  2021באוגוסט    25  ביום  כמו כן,
כ"ל החברה.   אי ההעסקה של מ יות החברה, בהתאמה, את עדכון ת   מ
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יין וצדדים קשורים  -  24ביאור    (המשך) עסקאות עם בעלי ע
 

כ"ל החברה  בהתאם להסכם ההעסקה המעודכן, שכרו החודשי ברוטו יגדל באופן    של מ
ה ק 5%-אוטומטי ב ים בכל ש דרית בין הש ת  2022-2024ל יעמוד   2022(כולל), כך שבש

ת  ש"ח)אלפי    55.65  -אלפי דולר (כ  17.12  -על סך של כ  החודשישכרו   השכר   2023, בש
ת  ,  ש"ח)אלפי    58.43-כ(  אלפי דולר  17.97  -כ  החודשי יהיה בסך של ועד תום   2024בש

  אלפי ש"ח).   61.36דולר ( אלפי 18.96-תקופת ההסכם, השכר החודשי יהיה בסך של כ
  

תי כמפורט להלן:  ק ש כ"ל החברה יהיה זכאי למע וסף, מ   ב
  

ק   ) 1 ת    95אלפי דולר (  29.2-בסך של כמע ת    2021אלפי ש"ח) בגין ש   2022בגין ש
ת   סות 25%- ו  60%,  100%, ככל שיחול גידול של  2023ובגין ש , בהתאמה, בהכ

ה  דרית הקודמת לש ה הקל ק. החברה ביחס לש ה משולם המע   בגי
 

ק   ) 2 ת    145אלפי דולר (  44.6-בסך של כמע ת  ,  2021אלפי ש"ח) בגין ש  2022ש
ת  סות 50%-ו  60%, 200%, ככל שיחול גידול של 2023וש , בהתאמה, בסך הכ

ה  לש דרית הקודמת  ה הקל טית לעומת הש דרית הרלוו ה קל החברה בש
ק. ה משולם המע   בגי

  
ק   ) 3 ת    185לפי דולר (א  69.9-בסך של כמע ת  2021אלפי ש"ח) בגין ש  2022, ש

ת   גידול של  2023וש ככל שיחול  סות החברה   75%- ו  80%,  300%,  בסך הכ
ה משולם   בגי דרית הקודמת  ה הקל לעומת הש טית  דרית הרלוו ה קל בש

ק.   המע
 

כ"ל החברה  ת    מ ק עמידה ביעדים בגין ש - אלפי דולר (כ  44.6  בסך של  2021זכאי למע
ת ש"חאלפי  145   גידול של  בגין 2021), בשל התוצאות העסקיות של החברה לש

ת  200% -מעל לכ סות החברה לעומת ש  . 2020מסך הכ
  

וסף, הוקצו כ"ל ב   .'ה14ר ראה ביאו – כתבי אופציה 63,000 למ
  

וי הסכם הייעוץ מחודש אפריל    2021בפברואר   . 4  2016אישר דירקטוריון החברה את שי
תי של כ  66.2  -אלפי דולר (כ  20.4  -חודשיים של כ  לדמי ייעוץ ק ש   29.2-אלפי ש"ח) ומע

) דולר  ת    95אלפי  בש העסקיות  התוצאות  בגין  ש"ח)  בשליטתו    2020אלפי  חברה  עם 
ולוגיות ראשי בחברה (להלן  כ"ל טכ ולוגיות").  -המלאה של דירקטור וסמ כ"ל הטכ   "סמ

  
ירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי  , אישרו ד2021באוגוסט    25כמו כן, ביום  

יות החברה, בהתאמה, את עדכון ה ולוגיות.  מ כ"ל הטכ   סכם הייעוץ עם סמ
  

של  בהתאם   הייעוץ  דמי  המעודכן,  הייעוץ  כלהסכם  ולוגיות"ל  סמ באופן    הטכ יגדלו 
ים  5%-אוטומטי ב דרית בין הש ה קל ת  2022-2024בכל ש יעמדו   2022(כולל), כך שבש

ת    69.48- אלפי דולר (כ  21.38-דמי הייעוץ החודשיים על סך של כ  2023אלפי ש"ח), בש
ת    72.95- אלפי דולר (כ  22.45-דמי הייעוץ החודשיים יהיו בסך של כ  2024אלפי ש"ח), בש

- אלפי דולר (כ  23.57-קופת ההסכם, דמי הייעוץ החודשיים יהיו בסך של כועד לתום ת
  אלפי ש"ח).  76.6
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יין וצדדים קשורים (המשך) - 24ביאור    עסקאות עם בעלי ע

  
תי כמפורט להלן:  ק ש ולוגיות יהיה זכאי למע כ"ל הטכ וסף, סמ   ב

  
ק   ) 1 ת    95אלפי דולר (  29.2-בסך של כמע ת    2021אלפי ש"ח) בגין ש   2022בגין ש

ת   סות , בהתאמה, בהכ25%- ו  60%,  100%, ככל שיחול גידול של  2023ובגין ש
ק.  ה משולם המע ה בגי דרית הקודמת לש ה הקל   החברה ביחס לש

 
ק   ) 2 ת    145אלפי דולר (  44.6-בסך של כמע ת  2021אלפי ש"ח) בגין ש  2022, ש

ת  סות 50%-ו  60%, 200%, ככל שיחול גידול של 2023וש , בהתאמה, בסך הכ
ה  לש דרית הקודמת  ה הקל טית לעומת הש דרית הרלוו ה קל  החברה בש

ק. ה משולם המע   בגי
  

ק   ) 3 ת    185אלפי דולר (  69.9-בסך של כמע ת  2021אלפי ש"ח) בגין ש  2022, ש
ת   גידול של  2023וש ככל שיחול  סות החברה   75%- ו  80%,  300%,  בסך הכ

ה משולם   בגי דרית הקודמת  ה הקל לעומת הש טית  דרית הרלוו ה קל בש
ק.   המע

  
כ ולוגיות"ל  סמ ק עמיד  הטכ ת  זכאי למע אלפי דולר    44.6בסך של    2021ה ביעדים בגין ש

ת  שאלפי    145-(כ גידול של מעל    בגין  2021"ח), בשל התוצאות העסקיות של החברה לש
ת  200% -לכ סות החברה לעומת ש  . 2020מסך הכ
  

ולוגיות  כ"ל הטכ וסף, הוקצו לסמ   .ה'14ראה ביאור   –כתבי אופציה  63,000ב
  

כ"ל מכירות  אישר דירק  2021בפברואר   . 5 אי העסקתו של סמ וי ת טוריון החברה את שי
כ"ל המכירות") לשכר חודשי של כ  אלפי    16.31  -ופיתוח עסקי בכיר בחברה (להלן "סמ

תי של כ  53דולר ( ק ש אלפי ש"ח) בגין התוצאות    95אלפי דולר (   28.8  -אלפי ש"ח), מע
ת   ים למימכת  96,000  -ו  2020העסקיות בש ית יות רגילות   96,000-וש לבי אופציה ה מ

 ש"ח.  1של החברה במחיר מימוש של 
  

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי  2021באוגוסט    25כמו כן, ביום  
כ"ל המכירות.  אי ההעסקה של סמ יות החברה, בהתאמה, את עדכון ת   מ

  
החודשבהתאם   שכרו  המעודכן,  ההעסקה  של  להסכם  ברוטו  המכיי  כ"ל  יגדל   רותסמ

ים   5%-באופן אוטומטי ב דרית בין הש ה קל ת  2022-2024בכל ש  2022(כולל), כך שבש
ת    55.65-אלפי דולר (כ  17.12-יעמוד שכרו החודש על סך של כ השכר    2023אלפי ש"ח), בש

ת    58.43-אלפי דולר (כ  17.98-החודשי יהיה בסך של כ ד לתום וע  2024אלפי ש"ח), בש
  אלפי ש"ח).   61.36אלפי דולר ( 18.8-כר החודשי יהיה בסך של כתקופת ההסכם, הש

  
תי כמפורט להלן:  ק ש כ"ל המכירות יהיה זכאי למע וסף, סמ   ב

  
ק   ) 1 ת    95אלפי דולר (  29.2-בסך של כמע ת    2021אלפי ש"ח) בגין ש   2022בגין ש

ת   סות 25%- ו  60%,  100%, ככל שיחול גידול של  2023ובגין ש , בהתאמה, בהכ
ק. ה ה משולם המע ה בגי דרית הקודמת לש ה הקל   חברה ביחס לש
 

ק   ) 2 ת    145אלפי דולר (  44.6-בסך של כמע ת  ,  2021אלפי ש"ח) בגין ש  2022ש
ת  סות 50%-ו  60%, 200%, ככל שיחול גידול של 2023וש , בהתאמה, בסך הכ

ה  לש דרית הקודמת  ה הקל טית לעומת הש דרית הרלוו ה קל החברה בש
ק.בגי   ה משולם המע

  
ק   ) 3 ת    185אלפי דולר (  69.9-בסך של כמע ת  2021אלפי ש"ח) בגין ש  2022, ש

ת   גידול של  2023וש ככל שיחול  סות החברה   75%- ו  80%,  300%,  בסך הכ
ה משולם   בגי דרית הקודמת  ה הקל לעומת הש טית  דרית הרלוו ה קל בש

ק.   המע
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יין וצדד - 24ביאור    ים קשורים (המשך)עסקאות עם בעלי ע

 
כ"ל המכירות ת    סמ ק עמידה ביעדים בגין ש אלפי דולר   44.6  בסך של  2021זכאי למע

ת  ש"ח אלפי    145-(כ מעל    גידול של  בגין  2021), בשל התוצאות העסקיות של החברה לש
ת  200% -לכ סות החברה לעומת ש  . 2020מסך הכ

  
כ"ל המכירות  וסף, הוקצו לסמ   ה'.14ראה ביאור  –יה כתבי אופצ 63,000ב

  
  

כי ,  לאחר קבלת אישור הדירקטוריון,  אישרה האסיפה הכללית  2021באוגוסט    25ביום   . 6
ים בחברה,  יירות הערך של החברה למסחר, כל הדירקטורים המכה החל ממועד רישום 

לעת מעת  ו בה  שיכה ושאי   ,או  כ גם  תם  כהו בשל  גמול  דירקטורים המקבלים  למעט 
יהי  בחברה,  לכללים  משרה  בהתאם  תי,  ש וגמול  בישיבות  השתתפות  לגמול  זכאים  ו 

ות החברות   י(הקבועים בתק   2000- התש"ס  ),כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצו
והשליש ייה  הש בתוספת  קוב  ה הקבוע'  ה'סכום  על  יעמוד  הגמול  ות .סכום  לתק ית 

  .תהיה מעת לעתהגמול, כפי שיהיה מעת לעת, בהתאם לדרגתה של החברה, כפי ש
  

  
 

   הדיווח תקופת לאחרמהותיים אירועים   -  25ביאור 
  

תיים עם לקוח ב' לאספקת   2022לפברואר    19ביום   . 1 התקשרה החברה בהסכם מסחרי לש
יות עבור בקבוקי המשקאות החכמים אשר ישווקו על ידי   מאות אלפי יחידות אלקטרו

מיידי מאות אלפי יחידות מוצר,  להזמין באופן   הלקוח. על פי ההסכם התחייב הלקוח
יה של   ה לו במהלך המחצית הש ת  שתסופק מיליון    2.7  -בהיקף כספי כולל של כ  2022ש

י   לא תמכור לצד ג' מוצרים    2022דולר. במסגרת ההסכם התחייבה החברה, כי עד חודש יו
ללקוח מכר  ש במוצר  ספורט,   המתחרים  למשקאות  חכמים  בקבוקים  בקטגוריות 

ה בפועל.  .לבדבארה"ב ב  כון למועד פרסום הדוח טרם התקבלה ההזמ

ו בתוקף עד ליום   בכפוף לזכות כל אחד מהצדדים   2023בדצמבר    31כאמור, ההסכם הי
של   מוקדמת  בהודעה  ההסכם  את  ביטול   90לבטל  אפשרויות  לצדדים  כן,  כמו  ימים. 

 וספות בהתקיים עילות מקובלות בהתקשרויות מסוג זה. 

  

קת  2022ברואר  בפ  17ביום   . 2 אופציה לעובדי    כתבי  104,000, אישר דירקטוריון החברה הע
של   קוב  ערך  ללא  רגילות  יות  למ למימוש  ים  ית ה משרה),  ושאי  ם  (שאי החברה 

אמן) לפי סעיף   י (עם  לפקודת מס   102החברה, כתבי האופציה כאמור יוקצו במסלול הו
החברה של  י  ההו התגמול  ית  לתכ בהתאם  סה  ה  ההקצאה  ,הכ לאישור   הי בכפוף 

בעו ממימוש כתבי האופציה כאמור  יות שי יירות ערך בתל אביב לרישום המ הבורסה ל
ו    למחסר. כתבי האופציה  תקופת הבשלת  .  ש"ח  5מחיר המימוש של כל כתב אופציה הי

ים, ב ה, בשיעור של    13-תהיה במשך ארבע ש ה הראשו ות, כדלקמן: המ מסך   25%מ
ה ממועד תחילת תקופת ההבשלה. יתר כתבי האופציה כתבי האופצ יה תבשיל בחלוף ש

ות שוות בשיעור של  12- יבשילו ב ים   6.25%מ י שלוש הש כל אחת, בתום כל רבעון על פ
ת ההבשלה   ה. תקופת ההבשלה תחל ביום  שלאחר תום ש (מועד בו   26.1.2022הראשו

ית האופציות של החברה לר 30חלפו    שות המיסים). ימים להגשת תכ

ה   ים ממועד תחילת תקופת ההבשלה. בתום תקופת המימוש    5תקופת המימוש הי ש
  יפקעו כל כתבי האופציה שלא פקעו או מומשו קודם לכן.  

  

, אשר כפופות 2022בפברואר  17להלן החלטות שאושרו בדירקטוריון החברה ביום  . 3
 על הדוחות הכספיים. אשר טרם התקיימה למועד החתימה לאישור האסיפה הכללית, 

פברואר   .א קו    2021בחודש  הכללית (בחברה    ב'   דירקטורלהוע האסיפה  לתום  עד 
תית   ים למימוש   ),יםלא סחיר(כתבי אופציה    18,000כמות של    הקרובה)הש ית ה

יות רגילות של החברה במחיר מימוש של   18,000 -ל יה, אשר שווין    2.216מ דולר למ
כ  על  עמד  קה  ההע דולרא  30-במועד  ,דירקטוריון   2022בפברואר    17ביום  .  לפי 

אישר   התגמול (החברה  ועדת  של  אישורה  האסיפה  )לאחר  של  לאישורה  בכפוף   ,
תו  1,695הכללית, להקדים את מועד ההבשלה של   וכן ,  כתבי אופציה עם סיום כהו

כאמור עד    לדירקטור ב'להאריך את תקופת המימוש של כל כתבי האופציה שהוקצו  
ה    12.12.2023ליום   שהי המקורית  המימוש  תקופת  סיום    90(חלף  ממועד  יום 

תו  . )כהו



 אימפקס אי או בע"מ 
  ביאורים לדוחות הכספיים  

 

37 

  

 (המשך) הדיווח תקופת לאחררועים מהותיים אי  -  25ביאור 

 

ים למימוש לעד    40,000הקצאת   .ב ית יות רגילות ללא ערך    40,000כתבי אופציה ה מ
כ"ל הכספים בחברה,לקוב כל אחת של החברה,   מההון    0.44%  -אשר יהוו כ  סמ

פרע ומזכויות ההצבעה בחברה   פק וה ית    )בדילול מלא %0.36-כ(המו בהתאם לתכ
יות התגמול של החברה  5במחיר מימוש של   ,האופציות של החברה ובחריגה ממדי

 .ש"ח

 
  
  



          

 1-ד

 פרטים נוספים על החברה –' דפרק 

    בע"מ    אימפקס אי או :      שם החברה

  515272789  :החברה ברשם החברותמספר 

 , נס ציונה24אהרון בוקסר         :כתובת

   3730370-08     : טלפון

 nfo@impacx.ioi    :דואר אלקטרוני

 2021בדצמבר  31    :תאריך המאזן

 2022 במרץ 23    :תאריך הדוח

 הערכות שווי: ב'8תקנה 

 לפרק ב' 'דוח הדירקטוריון' לדוח זה. 14ר' פרטים בסעיף 

  (דולר)באלפי  חציונייםתמצית דוחות רווח והפסד  א:10תקנה 

חודשים שהסתיימו ביום 12-ל חודשים שהסתיימו ביום 6-ל    

2021/31/12  2020/31/12  2021/31/12  2021/30/6  

 הכנסות 323 1,564 493 1,887

 עלות המכירות 313 998 364 1,311

 רווח גולמי 10 566 129 576

1,692 993 1,157 535 
הוצאות מחקר 

 ופיתוח

978 909 295 683 
הוצאות שיווק 

 ומכירה

915 233 586 329 
הוצאות  הנהלה 

 וכלליות

009,3  2,006 472,1  1,537 
הפסד מפעולות 

 רגילות

18 77 (54)  הוצאות מימון 63 

 הכנסות מימון - 239 - 239

 עלויות והוצאות - - - -

(221)  77 (284)  63 
מימון,  הוצאות

 נטו

788,2  2,083 188,1  כולל לשנההפסד  1,600 

20.4  10.4  20.4  0.41 
הפסד  בסיסי 

ומדולל למניה 

mailto:nfo@impacx.io


          

 2-ד

ללא רגילה אחת 

 )בדולר(ע.נ. 

6,627,459 5,116,560 6,627,459 5,116,551 
ממוצע משוקלל 

 של הון המניות

 

 הערך ניירות בתמורת שימוש  :ג 10 תקנה

בתמורה כוללת,  מניותיה לציבור,השלימה החברה הנפקה ראשונה של , 2021 ספטמברבחודש 

לתשקיף החברה, אשר נכלל בדוח  5כאמור בפרק  (₪מיליון  20.5 -)כ ון דולרימיל 6.4 -כ ברוטו, של

, על פי לשם מימון פעילותה העסקיתברה ההנפקה משמשת את החזה על דרך ההפניה, תמורת 

ה, החברה מעת לעת, ולפי שיקול דעתם המלא של דירקטוריון והנהלת החבר החלטות דירקטוריון

וזאת תוך שימת דגש על פיתוח פעילות השיווק והמכירה של החברה והרחבת ערוצי השיווק 

וההפצה שלה באזורים בהם פועלת כיום החברה, בעיקר במערב אירופה, בארה"ב, בהודו ובמרכז 

לפרק א' לדוח זה.  29כמפורט בסעיף ודרום אמריקה, בשים לב לאסטרטגיה העסקית של החברה 

לצורך הרחבת פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של  ת חלק מהתמורהכמו כן, משמש

מיליון דולר מתמורת ההנפקה מיועד  2.5-ופיתוח מוצרים חדשים. בהתאם, סך של כ החברה

לפרק א' לדוח  18.6להמשך פיתוח מוצרים ויכולות המחקר והפיתוח של החברה, כמפורט בסעיף 

רת תמורת ההנפקה לשם מימון פעילותה השוטפת, ולשם זה. בכוונת החברה לעשות שימוש בית

חיזוק מבנה ההון של החברה ו/או תשמש את החברה על פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיהיו 

מעת לעת. דירקטוריון החברה יהיה רשאי למעת לעת, על שיקול דעתו הבלעדי, לשנות את ייעוד 

  תמורת ההנפקה.

  2021לדצמבר  31רשימת השקעות בחברות בנות וחברות קשורות ליום  :11תקנה 

 . החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר למועד הדוח, נכון

 

  שינויים בהשקעה בחברות בנות ובחברות קשורות בתקופת הדוח :12תקנה  

 . החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר למועד הדוח, נכון

  בתקופת הדוחהכנסות של חברות בנות וקשורות והכנסות החברה מהן באלפי ש"ח  :13תקנה 

 . החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר למועד הדוח, נכון

 הפסקות מועדי וסיבות הפסקות מסחר )למעט -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -מסחר בבורסה  :20תקנה 

 (ודוחות מיידים אחרים רבעוניים דוחות פרסום עקב מסחר

ורשמה למסחר  מניותיה לציבור,השלימה החברה הנפקה ראשונה של , 2021 ספטמברבחודש 

 . בבורסה את מניותיה

  במהלך שנת הדיווח לא היו ניירות ערך של החברה שהמסחר בהם הופסק.



          

 3-ד

  נושאי משרה בכירהתגמולים לבעלי עניין ול      :21תקנה 

מחמשת בעלי התגמולים לכל אחד  2021שנת בשהעניקה החברה  יםלהלן פירוט התגמול

 שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה בכירה בחברה,המשרה הנושאי הגבוהים ביותר מבין 

, כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של ולבעלי עניין בחברה בקשר עם שירותים שהעניקו לחברה

 דולר( )במונחי עלות לחברה(: )באלפי החברה 

 . %60היקף המשרה הינו  2022* החל מחודש ינואר 

 :פרטים נוספים אודות התנאים להם זכאים מקבלי התגמול המפורטים לעיל

 : בנטקובסקי, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברהמר קובי  .א

. הסכם 2016מר בנטקובסקי מכהן כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה החל מחודש אפריל 

)כפי שעודכן מעת לעת(, הינו  2016ההעסקה עם מר בנטקובסקי, אשר נחתם בחודש מאי 

 לתקופה בלתי קצובה בזמן. 

אלפי  53אלפי דולר ) 16.3-של כ 2021לשנת חודשי שכר  כללותנאי העסקה של מר בנטקובסקי 

, ותוספת תנאים סוציאליים נלווים מקובלים )ראו להלן עדכון תנאי העסקתו( ש״ח )ברוטו((

                                                      

 והינם על בסיס שנתי.סכומי התגמולים מוצגים במונחי עלות לחברה  1

  .2021סכומי השכר הומרו משקל לדולר לפי שע"ח הממוצע לשנת  2

 של החברה. כתבי אופציהסכום תשלום מבוסס מניות מורכב ממרכיב ההטבה בהענקת  3

  1תגמולים בעבור שירותים מקבל התגמוליםפרטי 
 31.12.2021לתקופה שנסתיימה ביום 

 תגמולים אחרים

 היקף תפקיד שם
 משרה

 שיעור
החזקה 

 בהון 

 תשלום מענק 2שכר
מבוסס 

 3מניות

 דמי
 ניהול

 דמי
 ייעוץ

 דמי ריבית אחר עמלה
 שכירות

 3"כסה אחר

קובי 
 בנטקובסקי

מנכ"ל 
ויו"ר 

 284 - - - - - - - 14 74 196 %16.47 100% דירקטוריון

סמנכ"ל  נמרוד קפלן
טכנולוגיות 

ראשי 
 ודירקטור

100% 16.47% 244 74 14 - - - - - - - 332 

סמנכ"ל  יואב חושן
מכירות 
ופיתוח 
עסקי 
בכיר; 

 דירקטור

100% %4.37  196 74 180 - - - - - - - 450 

סמנכ"ל  אלון סיון
 93 - - - - - - - - - 93 - *50% כספים

דירקטור  ירון קופל
ונותן 

 שירותים

- - - - 31 - 15 - - - - - 46 

גמול 
דירקטורים 
)ראו סעיף 

 ו' להלן(

- - - - - - - - - - - - - - 
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בכללם הפרשות לקרן פנסיה, קרן השתלמות, החזר הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו ו

  .אשר אושרו מראש על ידי החברה(

ציוד המשמש אותו לביצוע תפקידו, כדוגמת  בנטקובסקיברה תהא רשאית להעמיד למר הח

ימי  24-, ימי מחלה והבראה בהתאם להוראות הדין ול, ותישא בעלויותיוטלפון סלולרי ומחשב

 . 4חופשה בשנה

, אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור דירקטוריון החברה, מענק 2021בפברואר  18ביום 

 95אלפי דולר ) 29.2-, בסך של כ2020נטקובסקי, בגין התוצאות העסקיות בשנת שנתי למר ב

 אלפי ש"ח(. 

בתנאים חברה, והביטוח של השיפוי , הפטורה להיכלל בהסדריזכאי  בנטקובסקימר כמו כן, 

 זהים החלים על יתר נושאי המשרה בחברה.

 מעביד.-יחסי עובדמתקיימים בין החברה לבין מר בנטקובסקי 

אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה,  2021באוגוסט  25 ביום

לתוקף בסמוך לפני מועד  שנכנסבהתאמה, את עדכון תנאי ההעסקה של מר בנטקובסקי, 

 התשקיף. 

להסכם ההעסקה המעודכן, שכרו החודשי ברוטו של מר בנטקובסקי יגדל באופן  בהתאם

יעמוד שכרו  2022)כולל(, כך שבשנת  2022-2024דרית בין השנים בכל שנה קלנ 5%-אוטומטי ב

השכר החודשי יהיה  2023אלפי ש"ח(, בשנת  55.65-אלפי דולר )כ 17.12-החודש על סך של כ

ועד תום תקופת ההסכם, השכר  2024אלפי ש"ח(, בשנת  58.43-אלפי דולר )כ 17.97-בסך של כ

 אלפי ש"ח(.  61.36)אלפי דולר  18.96-החודשי יהיה בסך של כ

 בנטקובסקי יהיה זכאי למענק שנתי כמפורט להלן: מר

 ובגין שנת  2022בגין שנת  2021אלפי ש"ח( בגין שנת  95אלפי דולר ) 29.2-מענק בסך של כ

, בהתאמה, בהכנסות החברה ביחס לשנה 25%-ו 60%, 100%, ככל שיחול גידול של 2023

 ענק. הקלנדרית הקודמת לשנה בגינה משולם המ

 2023ושנת  2022, שנת 2021אלפי ש"ח( בגין שנת  145אלפי דולר ) 44.6-מענק בסך של כ ,

, בהתאמה, בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית 50%-ו 60%, 200%ככל שיחול גידול של 

 הרלוונטית לעומת השנה הקלנדרית הקודמת לשנה בגינה משולם המענק.

 2023ושנת  2022, שנת 2021פי ש"ח( בגין שנת אל 185אלפי דולר ) 69.9-מענק בסך של כ ,

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  75%-ו 80%, 300%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת בגינה משולם המענק.

                                                      
אלפי ש"ח כלפי  168-כתוצאה, לחברה חוב בסך של כ 2021מר בנטקובסקי ויתר על משיכה של שכרו בגין שלושה חודשים במהלך שנת   4 

 מר בנטקובסקי אשר סולק במלואו. 
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אלפי  44.6 -)כ ₪אלפי  145בסך של  2021למענק עמידה ביעדים בגין שנת בנטקובסקי זכאי מר 

מסך  200% -; קרי, גידול של מעל לכ2021לשנת  של החברה דולר(, בשל התוצאות העסקיות

 .2020הכנסות החברה לעומת שנת 

 63,000-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 63,000 למר בנטקובסקי , הוקצו2021בחודש אוגוסט 

ש"ח. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש  11.04מניות רגילות של החברה, במחיר מימוש של 

 (. Exercise Netגם במנגנון מימוש נטו )

כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שוות, בכפוף להעסקתו המתמשכת של מר בנטקובסקי 

נאים המצטברים כדלקמן: )א( כל מנה תבשיל רק בחלוף שנה, שנתיים ובתנאי שיתקיימו הת

בסך  25%ושלוש ממועד ההענקה וכן )ב( כל מנה תבשיל רק לאחר שיחול גידול של לפחות 

הכנסות החברה בשנה הקלנדרית הרלוונטית, לעומת השנה הקלנדרית הקודמת. כל מנה שלא 

 90. כתבי אופציה שלא ימומשו בתוך שנים ממועד הבשלתה 3מומשה תפקע במלואה בתום 

 ימים ממועד סיום ההתקשרות של החברה עם מר בנטקובסקי, יפקעו. 

במקרה של שינוי שליטה )כהגדרת מונח זה בתכנית התגמול ההוני ארוך הטווח של החברה(, 

מר בנטקובסקי יהיה זכאי להאצה של מלוא התגמול ההוני, אשר הוענקו לו ואשר טרם הגיע 

 בשלתו. מועד ה

כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה בהתאם לעדכון להסכם ההעסקה, 

)למעט בנסיבות בהן זכאית החברה לסיים את ההסכם ללא זכות חודשים  6מוקדמת של 

במקרה של סיום העסקה של מר בנטקובסקי שלא בגין עילה, יהיה מר  .לפיצויי פיטורין(

זכאי במהלך תקופת ההודעה המוקדמת למלוא שכרו וכן לתנאים נלווים, לחלק  בנטקובסקי

יחסי מהמענק השנתי בגין השנה הקלנדרית שבה הסתיימה העסקתו, כאמור במדיניות התגמול 

של החברה וכן ובמקרה בו העסקתו הסתיימה על ידי החברה, להאצה של התגמול ההוני 

 .   שהוענק לו ואשר טרם הגיע מועד הבשלתו

  :נמרוד קפלן, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי ודירקטור .ב

בהתאם להסכם  2016מר קפלן מכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות ראשי בחברה החל מחודש אפריל 

 2016ייעוץ בין חברה בשליטתו המלאה של מר קפלן לבין החברה. הסכם הייעוץ מחודש אפריל 

 ן. )כפי שעודכן מעת לעת(, הינו לתקופה בלתי קצובה בזמ

 66.2-אלפי דולר )כ 20.4-של כ 2021לשנת  מר קפלן זכאי לדמי ייעוץ חודשיים בעלות חודשית

. כמו כן זכאי מר קפלן להחזר )ראו להלן עדכון הסכם הייעוץ(אלפי ש״ח(, בתוספת מע"מ 

 . 5הוצאות עסקיות

                                                      
אלפי  168-, כתוצאה מכך, לחברה היה חוב בסך של כ2021בגין שלושה חודשים במהלך שנת  מר קפלן ויתר על משיכה של דמי ייעוץ 5 

 ש"ח כלפי מר קפלן אשר סולק במלואו.
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, אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור דירקטוריון החברה, מענק 2021 בפברואר 18ביום 

אלפי  95אלפי דולר ) 29.2-, בסך של כ2020שנתי למר קפלן, בגין התוצאות העסקיות בשנת 

 ש"ח(. 

בתנאים זהים חברה, והביטוח של השיפוי , הפטורה להיכלל בהסדריזכאי  קפלןמר כמו כן, 

 רה.החלים על יתר נושאי המשרה בחב

 מעביד.-יחסי עובדלא מתקיימים בין החברה לבין מר קפלן 

, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מניות החברה, 2021באוגוסט  25ביום 

 תשקיף. הסמוך לפני מועד בתוקף שנכנס לבהתאמה, את עדכון הסכם הייעוץ עם מר קפלן, 

בכל  5%-מר קפלן יגדלו באופן אוטומטי ב בהתאם להסכם הייעוץ המעודכן, דמי הייעוץ של

יעמדו דמי הייעוץ החודשיים על  2022)כולל(, כך שבשנת  2022-2024 השניםשנה קלנדרית בין 

דמי הייעוץ החודשיים יהיו בסך  2023אלפי ש"ח(, בשנת  69.48-אלפי דולר )כ 21.38-סך של כ

עד לתום תקופת ההסכם, דמי הייעוץ ו 2024אלפי ש"ח(, בשנת  72.95-אלפי דולר )כ 22.45-של כ

 אלפי ש"ח(.  76.6-אלפי דולר )כ 23.57-החודשיים יהיו בסך של כ

 יהיה זכאי למענק שנתי כמפורט להלן: קפלן מר

 2023ושנת  2022, שנת 2021אלפי ש"ח( בגין שנת  95אלפי דולר ) 29.23-מענק בסך של כ ,

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  25%ו 60%, 100%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת בגינה משולם המענק. 

 2023ושנת  2022, שנת 2021אלפי ש"ח( בגין שנת  145אלפי דולר ) 44.6-מענק בסך של כ ,

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  50%-ו 60%, 200%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת לשנה בגינה משולם המענק.

 2023ושנת  2022, שנת 2021ת אלפי ש"ח( בגין שנ 185אלפי דולר ) 56.9-מענק בסך של כ ,

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  75%-ו 80%, 300%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת בגינה משולם המענק.

אלפי דולר(,  44.6 -)כ ₪אלפי  145בסך של  2021ענק עמידה ביעדים בגין שנת זכאי למ קפלןמר 

מסך הכנסות  200% -; קרי, גידול של מעל לכ2021לשנת  החברה של בשל התוצאות העסקיות

 .2020החברה לעומת שנת 

מניות  63,000-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 63,000למר קפלן  , הוקצו2021בחודש אוגוסט 

ש"ח. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם  11.04רגילות של החברה, במחיר מימוש של 

 (. Exercise Net) במנגנון מימוש נטו

כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שוות, ובכפוף להמשך ההתקשרות בהסכם הייעוץ עם מר 

קפלן, ובתנאי שיתקיימו התנאים המצטברים כדלקמן: )א( כל מנה תבשיל רק בחלוף שנה, 

 25%שנתיים ושלוש ממועד ההענקה וכן )ב( כל מנה תבשיל רק לאחר שיחול גידול של לפחות 

הכנסות החברה בשנה הקלנדרית הרלוונטית, לעומת השנה הקלנדרית הקודמת. כל מנה  בסך
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שנים ממועד הבשלתה. כתבי אופציה שלא ימומשו בתוך  3שלא מומשה תפקע במלואה בתום 

 ההתקשרות של החברה עם מר קפלן, יפקעו.  סיוםימים ממועד  90

במקרה של שינוי שליטה )כהגדרת מונח זה בתכנית התגמול ההוני ארוך הטווח של החברה(, 

מר קפלן יהיה זכאי להאצה של מלוא התגמול ההוני, אשר הוענקו לו ואשר טרם הגיע מועד 

 הבשלתו. 

כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה בהתאם לעדכון להסכם הייעוץ, 

זכאית החברה לסיים את ההסכם ללא  הייתה )למעט בנסיבות בהןחודשים  6מוקדמת של 

במקרה הסכם  .(, לו היה מר קפלן מועסק על פי הסכם ההעסקהזכות לפיצויי פיטורין

השירותים  של מר קפלן שלא בגין עילה, יהיה מר קפלן זכאי לתשלום בגין תקופת ההודעה 

ק השנתי בגין השנה הקלנדרית שבה יחסי מהמענ לחלקהמוקדמת למלוא דמי הייעוץ, 

הסתיימה ההתקשרות עימו, כאמור במדיניות התגמול של החברה ובמקרה בו העסקתו 

הסתיימה על ידי החברה, להאצה של התגמול ההוני שהוענק לו ואשר טרם הגיע מועד 

 הבשלתו.

 מר יואב חושן, סמנכ"ל מכירות ופיתוח עסקי בכיר ודירקטור:  .ג

. הסכם 20166נכ"ל מכירות ופיתוח עסקי בכיר החל מחודש אפריל מר חושן, מכהן כסמ

)כפי שעודכן מעת לעת(, הינו לתקופה  2016ההעסקה עם מר חושן, אשר נחתם בחודש אפריל 

  .בלתי קצובה בזמן

)ראו אלפי ש״ח )ברוטו(( 53) אלפי דולר 16.31-כשכר חודשי של  כללותנאי העסקה של מר חושן 

בכללם הפרשות , ותוספת תנאים סוציאליים נלווים מקובלים, ו7העסקתו(להלן עדכון תנאי 

לקרן פנסיה, קרן השתלמות, החזר הוצאות שהוצאו לצורך ביצוע תפקידו אשר אושרו מראש 

ציוד המשמש אותו לביצוע תפקידו,  חושןהחברה תהא רשאית להעמיד למר  .על ידי החברה(

, ימי מחלה והבראה בהתאם להוראות הדין יותיו, ותישא בעלוכדוגמת טלפון סלולרי ומחשב

 ימי חופשה בשנה(.  24-ול

, אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור דירקטוריון החברה, מענק 2021בפברואר  18ביום 

 95אלפי דולר )סך של  28.8-, בסך של כ2020שנתי למר חושן, בגין התוצאות העסקיות בשנת 

 אלפי ש"ח(. 

בתנאים זהים החלים על חברה, והביטוח של השיפוי , הפטורה בהסדרילהיכלל זכאי  חושןמר 

 יתר נושאי המשרה בחברה.

בהתאם להסכם ההעסקה, בשל עמידה באבני דרך שהוגדרו בהסכם, הוענקו למר חושן 

כתבי אופציה )לא סחירים( הניתנים למימוש  422,970, 2020במסגרת ההסכם עד לסוף שנת 

                                                      

 (.50%במשרה חלקית ) 2018ועד חודש דצמבר  2016פריל מחודש א החלמר חושן החל את תפקידו בחברה    6
אלפי ש"ח כלפי מר  168-, כתוצאה, לחברה חוב בסך של כ2021במהלך שנת מר חושן ויתר על משיכה של שכרו בגין שלושה חודשים  7 

 חושן אשר סולק במלואו. 
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כתבי אופציה הוענקו בשנים  238,860ל החברה. מתוכם, סך של מניות רגילות ש 422,970-ל

 אלפי דולר(. מר חושן 645-)השווי ההוגן של סך ההטבה הגלומה בהענקה הינו כ 2020-ו 2019

כתבי אופציה למניות החברה )מתוכם מלוא הכמות של כתבי האופציה  397,980 מימש

 (. 2020-ו 2019שהוענקו לו בשנים 

 96,000, אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור הדירקטוריון, הקצאה של 2021בפברואר  1-ב

מניות רגילות של החברה. מחיר  96,000-כתבי אופציה לא רשומים, הניתנים למימוש ל

כתבי  14,400מתוך הסך האמור ) 15%. כתבי האופציה יבשילו בשתי מנות. ₪ 1המימוש הינו 

כתבי  81,600חודשים ממועד ההקצאה. יתרת הכמות ) 16קופה של אופציה( יבשילו בחלוף ת

 10חודשים ממועד ההקצאה. כתבי האופציה יפקעו במלואם בחלוף  28אופציה( יבשילו בחלוף 

יהיה מר חושן מעביד שלא בשל עילה, -שנים ממועד הענקתם. במקרה של סיום יחסי עובד

שנים ממועד  4ועד עד ולא יאוחר מתום זכאי לממש את כתבי האופציה שהבשילו עד לאותו מ

הענקתם או במקרה של עסקת מיזוג/מכירה של החברה, כהגדרת מונח זה בתכנית התגמול 

 ההוני ארוך הטווח של החברה. 

 מעביד.-יחסי עובד םמתקיימיבין החברה לבין מר חושן 

ניות החברה, , אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של בעלי מ2021באוגוסט  25ביום 

 תשקיף. הסמוך לפני מועד בתוקף שנכנס לבהתאמה, את עדכון תנאי ההעסקה של מר חושן, 

להסכם ההעסקה המעודכן, שכרו החודשי ברוטו של מר חושן יגדל באופן אוטומטי  בהתאם

יעמוד שכרו החודש  2022)כולל(, כך שבשנת  2022-2024בכל שנה קלנדרית בין השנים  5%-ב

השכר החודשי יהיה בסך של  2023אלפי ש"ח(, בשנת  55.65-אלפי דולר )כ 17.12-על סך של כ

ועד לתום תקופת ההסכם, השכר החודשי  2024אלפי ש"ח(, בשנת  58.43-אלפי דולר )כ 17.98-כ

 אלפי ש"ח(.  61.36אלפי דולר ) 18.8-יהיה בסך של כ

 מר חושן יהיה זכאי למענק שנתי כמפורט להלן:

 2023ושנת  2022, שנת 2021אלפי ש"ח( בגין שנת  95אלפי דולר ) 29.23-מענק בסך של כ ,

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  25%-ו 60%, 100%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת לשנה בגינה משולם המענק. 

 2023ושנת  2022, שנת 2021אלפי ש"ח( בגין שנת  145אלפי דולר ) 44.62-מענק בסך של כ 

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  50%-ו 60%, 200%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת לשנה בגינה משולם המענק.

 2023ושנת  2022, שנת 2021ת אלפי ש"ח( בגין שנ 185אלפי דולר ) 56.9-מענק בסך של כ 

בסך הכנסות החברה בשנה קלנדרית הרלוונטית  75%-ו 80%, 300%ככל שיחול גידול של 

 לעומת השנה הקלנדרית הקודמת בגינה משולם המענק.
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אלפי דולר(,  44.6 -)כ ₪אלפי  145בסך של  2021זכאי למענק עמידה ביעדים בגין שנת  חושןמר 

מסך הכנסות  200% -; קרי, גידול של מעל לכ2021החברה לשנת בשל התוצאות העסקיות של 

 .2020החברה לעומת שנת 

מניות  63,000-כתבי אופציה הניתנים למימוש ל 63,000למר חושן  , הוקצו2021בחודש אוגוסט 

ש"ח. כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש גם  11.04רגילות של החברה, במחיר מימוש של 

 (. Net Exercise)במנגנון מימוש נטו 

כתבי האופציה יבשילו בשלוש מנות שוות, בכפוף להעסקתו המתמשכת של מר חושן בחברה 

ובתנאי שיתקיימו התנאים המצטברים כדלקמן: )א( כל מנה תבשיל רק בחלוף שנה, שנתיים 

בסך הכנסות החברה  25%ושלוש ממועד ההענקה וכן )ב( רק לאחר שיחול גידול של לפחות 

שנים  3הקלנדרית הרלוונטית, לעומת השנה הקלנדרית הקודמת. כל מנה תפקע בחלוף בשנה 

ימים ממועד סיום ההתקשרות של  90ממועד הבשלתה. כתבי אופציה שלא ימומשו בתוך 

 החברה עם מר חושן, יפקעו. 

שינוי שליטה )כהגדרת מונח זה בתכנית התגמול ההוני ארוך הטווח של החברה(,  שלבמקרה 

שן יהיה זכאי להאצה של מלוא התגמול ההוני, אשר הוענקו לו ואשר טרם הגיע מועד מר חו

 הבשלתו. 

כל צד רשאי להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה לעדכון להסכם ההעסקה,  בהתאם

בהן זכאית החברה לסיים את ההסכם ללא זכות  בנסיבות)למעט חודשים  6מוקדמת של 

של סיום העסקה של מר חושן שלא בגין עילה, יהיה מר חושן זכאי  במקרה .לפיצויי פיטורין(

במהלך תקופת ההודעה המוקדמת למלוא שכרו וכן לתנאים נלווים, לחלק יחסי מהמענק 

השנתי בגין השנה הקלנדרית שבה הסתיימה העסקתו, כאמור במדיניות התגמול של החברה 

התגמול ההוני שהוענק לו ואשר ובמקרה בו העסקתו הסתיימה על ידי החברה להאצה של 

 טרם הגיע מועד הבשלתו.

 סמנכ"ל כספים  אלון סיון, .ד

( טוטאל פינאנס"התקשרה החברה עם חברת טוטאל פינאנס בע"מ )" 2021במרץ  1ביום 

תעניק לחברה שירותי סמנכ"ל כספים בהיקף משרה  בהסכם שירותים, לפיו טוטאל פינאנס

 "(. השירותים, אשר יינתנו באמצעות מר אלון סיון, ועל ידו בלבד )"50%של 

 30,000דולר ) 9,231-החברה לטוטאל פינאנס סך חודשי של כ שילמהבתמורה לשירותים, 

 ש"ח(, בתוספת מע"מ כדין.

לתקופה  והיה ההנפקה על פי התשקיף,נכנס לתוקף החל מהשלמת  עם טוטאל פינאנסהסכם 

רשאי לסיים את ההסכם מכל סיבה שהיא  היהבלתי קצובה בזמן. על אף האמור לעיל, כל צד 

 יום טרם סיום ההתקשרות.  60באמצעות מתן הודעה בכתב 

חלף התקשרות באמצעות טוטאל פינאנס, התקשרה החברה עם מר אלון סיון בהסכם העסקה 

 60% -ב מר אלון סיון מועסק בחברה באופן ישיר כסמנכ"ל כספים 2022בינואר  1והחל מיום 
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זכאי  סיון מרבלתי קצובה בזמן, כאשר . הסכם ההעסקה עם מר אלון סיון הינו לתקופה משרה

 . םיחודשי (2) להביא את ההסכם לסיומו בכפוף למתן הודעה מוקדמת של

ברוטו, ותוספת תנאים  ₪ 23,500-כשכר חודשי של  כוללים סיוןתנאי העסקה של מר 

ימי מחלה וכן  קרן השתלמותו הפרשות לקרן פנסיה בכללםסוציאליים נלווים מקובלים, ו

 . ימי חופשה בשנה 11-והבראה בהתאם להוראות הדין ול

החברה זימנה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, , 2022בפברואר  23ביום 

, אשר על סדר יומה, הענקה של כתבי אופציה למר 2022ץ במר 30שעתידה להתקיים ביום 

מניות רגילות  40,000כתבי אופציה, לא סחירים הניתנים למימוש לעד  40,000סיון, בכמות של 

)מס' אסמכתא:   2022בפברואר  23מיום  דיווח 'לפרטים ר. ₪ 5של החברה, במחיר מימוש של 

 .זה על דרך הפניה(, אשר האמור בו נכלל בדוח 2022-01-018891

 מעביד.-מתקיימים יחסי עובד סיוןבין החברה לבין מר 

בתנאים זהים החלים על חברה, והביטוח של השיפוי , הפטורה להיכלל בהסדריזכאי  סיוןמר 

 יתר נושאי המשרה בחברה.

 מר ירון קופל .ה

בתמורה  בסמוך לאחר השלמת ההנפקה על פי התשקיף. מר ירון קופל מונה כדירקטור בחברה

כתבי אופציה הניתנים  63,000למר קופל צו הוק 2021בחודש אוגוסט לכהונתו כדירקטור, 

 12-ש"ח. כתבי האופציה יבשילו ב 11.04מניות, בתמורה למחיר מימוש של  63,000-למימוש ל

כתבי . 2021ביוני  6חודשים, החל מיום  3כל מנה, בתום תקופות של  8.33%מנות שוות של 

שנים ממועד הענקתם. ככל שמר קופל יחדל לכהן כדירקטור  4קעו במלואם לאחר האופציה יפ

ימים ממועד סיום  90בחברה, כתבי אופציה שהבשילו יהיו ניתנים למימוש בתוך תקופה של 

 כהונתו. כתבי אופציה שלא הבשילו, יפקעו. 

בקשר  B2Cבנושא פיתוח, עיצוב ושיווק מוצרי כמו כן, מר קופל מעניק לחברה שירותי ייעוץ 

"( בהתאם להסכם ייעוץ בין מר קופל לבין החברה מיום השירותים)" Water.io-עם קו מוצר ה

חודשים, כאשר לכל צד יש אפשרות ביטול מכל  12ההסכם בתוקף לתקופה של . 2021ביוני  6

החברה תהיה רשאית להביא  כמו כן,ימים.  30להודעה מוקדמת בכתב של  בכפוףסיבה שהיא, 

בתמורה לשירותים, ישולם , בגין עילה. הסכם זה לידי סיום לאלתר, ללא מתן הודעה מוקדמת

 . ₪אלפי  10למר קופל גמול חודשי בסך של 

 גמול דירקטורים .ו

החברה אינה משלמת גמול דירקטורים לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם מועסקים 

 . להלןהוני שהוענק למר אלכסנדר אייל, כמפורט בתפקיד נוסף, למעט הגמול ה

כתבי אופציה )לא  18,000 , דירקטור בחברה,איילאלכסנדר הוענקו למר  2021בחודש פברואר 

דולר  2.216במחיר מימוש של מניות רגילות של החברה  18,000-סחירים(, הניתנים למימוש ל

כל אחת, בתום תקופות של  9.375%מנות שוות של  3-. יתרת כתבי האופציות יבשילו בלמניה
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שנים  10. כתבי האופציה יפקעו במלואם לאחר 2021באפריל  23שלושה חודשים, החל מיום 

ממועד הענקתם. ככל שמר אייל יחדל לכהן כדירקטור בחברה, כתבי אופציה שהבשילו יהיו 

ימים ממועד סיום כהונתו. כתבי אופציה שלא הבשילו,  90של ניתנים למימוש בתוך תקופה 

לפרטים אודות הצעה לתיקון תנאי כתבי אופציה של מר אלכסנדר אייל אשר על סדר  יפקעו.

בפברואר  23מיום  דיווח 'ר ,2022במרץ  30יומה של האסיפה הכללית העתידה להתקיים ביום 

 .מור בו נכלל בדוח זה על דרך הפניה(, אשר הא2022-01-018891)מס' אסמכתא:   2022

החל אישרה האסיפה הכללית )לאחר קבלת אישור הדירקטוריון( כי  2021באוגוסט  25ביום 

בחברה, או שיכהנו  המכהניםממועד רישום ניירות הערך של החברה למסחר, כל הדירקטורים 

בה מעת לעת, למעט דירקטורים המקבלים גמול בשל כהונתם גם כנושאי משרה בחברה, יהיו 

זכאים לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, בהתאם לכללים הקבועים בתקנות החברות 

. סכום הגמול יעמוד על ה'סכום 2000-)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס

יה והשלישית לתקנות הגמול, כפי שיהיה מעת לעת, בהתאם יוע' הנקוב בתוספת השנהקב

 לדרגתה של החברה, כפי שתהיה מעת לעת.

 חברההשליטה ב א:21תקנה 

 , אין בחברה בעל שליטה.פרסום הדוחנכון למועד 

   8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה החזקות :24תקנה 

דיווח  'ר ,2021 בדצמבר 31נכון ליום  משרה בכירה בחברהלפירוט החזקות בעלי עניין ונושאי 

     (2022-01-003657אסמכתא: מהמועד כאמור )מס' החברה 

   רשום, מונפק וניירות ערך המירים הון א:24תקנה 

לפרטים אודות הון המניות הרשום, ההון המונפק והנפרע וניירות הערך ההמירים של החברה, 

  .ים, הנכללים בדוח זההכספי ותלדוח 13ביאור  הרא

   מרשם בעלי המניות ב:24תקנה 

 3מיום  דיווח מיידי 'מיטב ידיעת החברה, רמרשם בעלי המניות של החברה, ל לפרטים אודות

 .(2022-01-021927)אסמכתא:  2022 במרץ

                                                      

 למועד פרסום הדוח. ככל הניתן נכון 8
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  חברההדירקטורים של ה :26תקנה 

קובי )יעקב(  שם:
בנטקובסקי, יו"ר 

 הדירקטוריון

 מוני בורוביץ שני אנקוריון ירון קופל אלכסנדר אייל  יואב חושן נמרוד קפלן

 027858356 027478981 028029361 067246918 023860430 013005665 029488178 מספר זהות:

 14.9.1970 20.3.1975 8.11.1970 26.9.1949 7.1.1969 25.9.1972 2.7.1972 תאריך לידה:

מען להמצאות 
 :דין -כתבי בית

,  10פלדמן יוסף 
 ציונה-נס

 24אהרון בוקסר 
 נס ציונה

 

, תל 3לאה גולדברג 
 אביב

, רשפון 167ת.ד. 
4691500 

יגאל מוסינזון 
 , תל אביב49

שד' דוד המלך 
, תל  1, דירה  47

 באבי
 

א,  16חיים שורר 
 תל אביב

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית :נתינות

חברות בועדות 
 :דירקטוריון 

ועדת ביקורת,  לא לא לא לא לא
 ועדת תגמול

ועדת ביקורת, 
 ועדת תגמול

האם דירקטור 
בלתי תלוי או 

 חיצוני:

דירקטורית  –כן  לא לא לא לא לא
 חיצונית

דירקטור  –כן 
 חיצוני

תפקיד שממלא 
בחברה, בחברה 
בת, בחברה קשורה 
או בחברה מוחזקת 
של החברה או של 

 בעל עניין בה: 

יועץ לחברה   - - - -
בנושא פיתוח, 
עיצוב ושיווק 

 . B2Cמוצרי 

- - 

 30.12.2021 30.12.2021 5.9.2021 23.4.2019 23.5.2016 14.6.2015 14.6.2015 תחילת כהונה:

בוגר בהנדסת  השכלה:
 –( BScחשמל )

אוניברסיטת תל 
 אביב. 

מוסמך במנהל 
(, MBAעסקים )

מוסמך בהנדסת 
 –( MScחשמל )

אוניברסיטת בן 
 גוריון. 

בוגר במדעי 
המחשב 

וסטטיסטיקה, 
אוניברסיטת בר 

 אילן. 

בוגר במשפטים, 
אוניברסיטת תל 

 אביב

( בכלכלה BAבוגר )
ומנהל עסקים 

( MAומוסמך )
במנהל עסקים, 
אוניברסיטת בר 

 אילן.  

( BAבוגר )
בכלכלה וניהול 

מהמכללה 
האקדמית, תל 

 אביב יפו. 

(MBA מוסמך )

במנהל עסקים, 

המרכז 

הבינתחומי;   

(B.Sc בוגר )

בהנדסה תעשייה 

וניהול, מכללת 

שנקר; קורס 

דירקטורים להב 

(B.Sc בוגר )
במדעי המחשב, 

תל  אוניברסיטת
 (B.A)אביב; 

בוגר בראיית 
חשבון, 

אוניברסיטת תל 
( (M.B.Aאביב; 

מוסמך במנהל 
עסקים 

אוניברסיטת בן 
 גוריון.



          

 13-ד

קובי )יעקב(  שם:
בנטקובסקי, יו"ר 

 הדירקטוריון

 מוני בורוביץ שני אנקוריון ירון קופל אלכסנדר אייל  יואב חושן נמרוד קפלן

אוניברסיטת תל 

 אביב.

עיסוק בחמש 
 השנים האחרונות: 

מנכ"ל החברה, 
מנהל חטיבה 
עסקית של פימא 

מערכות 
אלקטרוניות בע"מ 

 (. 2014)עד לשנת 

מנהל טכנולוגי 
 ראשי בחברה 

סמנכ"ל מכירות 
ופיתוח עסקי בכיר 

 בחברה. 
מייסד ומנכ"ל 
משותף ודירקטור 
בסופרב ריאליטי 
בע"מ )עד לשנת 

(. מייסד 2019
שותף, דירקטור 
וסמנכ"ל פיתוח 
עסקי ביונד וורבל 

קומיוניקיישן 
בע"מ )עד לשנת 

2018 .) 

יועץ פיתוח עסקי 
 ואסטרטגי.

חבר בוועדת 
השקעות של 
מועדון המאה 

  מפלוס בע"

מייסד ומנכ"ל 
של מיט אין 

 פלייס בע"מ.

מנכ"ל,   
XacTech Ltd 

היום(;  -2019)
חברה בהנהלה 

וואן בכירה, 
טכנולוגיות 

 תוכנה בע"מ
היום(;  -2012)

 Xactמנכ"ל,  
Soft Ltd 

(2009-2019.) 

סמנכ"ל כספים 
ומנכ"ל, קבוצת 

MTI (MTI 
Wireless 

Edge LTDכ( )-
 .שנה( 20

תאגידים בהם 
 כדירקטור:מכהן 

יו"ר דירקטוריון   -
 קסובוקסו בע"מ. 

יו"ר דירקטוריון 
רומיגא ביזנס 

 אינוביישן בע"מ

קוגני בע"מ; אלכס 
 בע"מ.  20אייל ביג 

דירקטור במיט 
; אין פלייס בע"מ

UVI INDOOR 
LTD ;Meet in 

Place Inc ; 
יו"ר דירקטוריון 
ק.י. ליאם ייעוץ 

 ושות בע"מ.

, סינגפור טסקום
 טסקום

 אוסטרליה

בית הזהב בע"מ, 
MTI Wireless 
Edge LTD 

)הקבוצה כוללת 
חברות בהן  14

משמש 
כדירקטור(, 

מוקירי איה 
 בע"מ.

קירבה משפחתית 
לבעל עניין אחר 

 בחברה: 

 אין אין אין אין אין אין  אין 

בעל מומחיות 
חשבונאית 

ופיננסית לצורך 
עמידה במספר 

 המזערי

 כן לא לא לא לא לא לא

בה אומץ תקנון החברה, מינתה האסיפה הכללית את הדירקטורים המנויים לעיל וסיווגה  2021באוגוסט,  25באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה ביום 

 אותם לקבוצות כדלקמן: קבוצה א': אלכסנדר אייל; קבוצה ב': קובי בנטקובסקי וירון קופל; קבוצה ג': נמרוד קפלן ויואב חשן.



 

 

  חברהשל ה נושאי משרה בכירה :א'26תקנה 

 יפתח אקרם, סמנכ"ל שיווק אלון סיון, סמנכ"ל כספים  שם:
 021973771 066236118 מספר זהות:

 18.9.1986 8.11.1982 תאריך לידה:
 1.1.2021 1.3.2021 מועד תחילת כהונה:

תפקיד שממלא בחברה, 
בחברה בת, בחברה 
קשורה או בחברה 
מוחזקת של החברה או 

 של בעל עניין בה: 

 סמנכ"ל שיווק בחברה סמנכ"ל כספים בחברה

 במנהל (BA) ראשון תואר רו"ח, השכלה:
 בחשבונאות, התמחות עסקים

 למנהל המכללה

 עסקים מנהל (BA) ראשון תואר
 אביב תל אוניברסיטת ותקשורת,

עיסוק בחמש השנים 
 האחרונות: 

 חטיבת ,Deloitte -ב דירקטור
 )עד ההייטק מגזר הביקורת,

 (2020 פברואר
 דירקטור בע"מ, פינאנס טוטאל

 אפוס נכסי בחברת שיווק מנהל
 מנכ"ל וחצי(, )כשנה מדיקל

 שנים( )כחמש מטאפורה

קירבה משפחתית לבעל 
 עניין אחר בחברה: 

 לא לא

 החתימה העצמאיים מורשי ב:26 תקנה

 חתימה עצמאיים. מורשיאין  לחברה

 חברהרואה החשבון של ה :27תקנה 

 .ת"א 146מנחם בגין מרחוב  PwC Israelקסלמן וקסלמן רואי חשבון 

 שינוי בתזכיר או בתקנון :28תקנה 

אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה את אימוצו של תקנון חדש , 2021 באוגוסט 25ביום 

 למסחר בבורסה. נכנס לתוקפו עם רישום מניותיה של החברה ציבורית, אשר  לחברההמותאם 

 הדירקטוריםחלטות מלצות והה  29 תקנה

 )א(29החלטות דירקטוריון החברה כמפורט בתקנה  .א

  אין.

 )ב((29החברה )תקנה  החלטות אסיפה כללית של .ב

 אין.

 )ג((:29החברה )תקנה  החלטות אסיפה כללית מיוחדת של .ג

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה: )א( את עדכון 2021באוגוסט  25 ביום .1

מנכ"ל החברה, סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי וסמנכ"ל מכירות ופיתוח  תנאי ההעסקה של

עסקי בכיר; וכן אישור הקצאת כתבי אופציה בהתאם לתנאי העסקתם; )ב( מדיניות 



          

 

)ג( רכישה של פוליסת ביטוח אחריות  התגמול של החברה לנושאי משרה בכירה בחברה;

דירקטורים ונושאי משרה בחברה והחלתה על דירקטורים ונושאי משרה, כפי שיכהנו בה 

מעת לעת; )ד( הענקת כתב פטור והתחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה, 

שיכהנו כפי שיכהנו בה מעת לעת; )ה( הענקת גמול דירקטורים, לדירקטורים בחברה, כפי 

בקשר עם הסכם השקעה הפרטית; לפרטים ר'  Finder-בה מעת לעת; )ו( אישור תשלום ל

השטחת ההון באופן  לתשקיף, אשר האמור בו נכלל להלן על דרך ההפניה; )ז( 3.2.1.5סעיף 

שכל מניות רגילות א', מניות רגילות ב' ומניות רגילות ג' של החברה, הומרו למניות רגילות 

מניה רגילה ללא ערך  1; )ח(  פיצול הון מניות החברה, כך שכל 1:1ב ביחס של ללא ערך נקו

מניות רגילות ללא  30 -נקוב, הקיימת בהון המניות הרשום והמונפק של החברה תפוצל ל

רגילות )לאחר מניות  10,000,000ערך נקוב; )ט( הגדלת ההון הרשום של החברה מסך של 

 פיצול המניות כאמור(.

של  מינוייהםאישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה את  2021צמבר בד 30ביום  .2

לתקופת כהונה  חיצוניים בחברהמר מוני בורוביץ וגב' שני אנקוריון כדירקטורים 

מהימים  יםלפרטים ר' דיווח. )ראשונה( בת שלוש שנים, החל ממועד אישורה של האסיפה

-2021-01 -ו 2021-01-164895)מס' אסמכתא:  2021בדצמבר  30 -ו 2021בנובמבר  9

 אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך הפניה. , בהתאמה(116812

החברה זימנה אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות , 2022בפברואר  23ביום  .3

( 1, אשר על סדר יומה הנושאים הבאים: )2022במרץ  30החברה, שעתידה להתקיים ביום 

( מינוי 2ודיווח על שכרו של רואה החשבון; ) 2020כספי ודוח הדירקטוריון לשנת דיון בדוח 

( תיקון תנאי כתבי אופציה של מר אלכסנדר 3מחדש של רואה חשבון מבקר לחברה; )

( הענקת כתבי אופציה 5)  ( מינוי מר אליצור כהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה;4אייל; )

)מס'   2022בפברואר  23מיום  דיווח 'רטים רלפלמר אלון סיון, סמנכ"ל הכספים. 

 .(, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך הפניה2022-01-018891אסמכתא: 

 החלטות החברה :א29 תקנה

 בעסקה שמדובר ובלבד, החברות לחוק( 1)270 סעיף לפי מיוחדים אישורים הטעונות עסקאות .א

 ((3א)29)תקנה  החברות בחוק כהגדרתה חריגה

 .אין

 בתאריךאו התחייבות לשיפוי, לנושא משרה כהגדרתו בחוק החברות, שבתוקף  ביטוח, פטור .ב

 ((4א)29הדוח )תקנה 

 :ביטוח

רכישת פוליסה  דירקטוריון החברה, בהתאם למדיניות התגמול , אישר2021בחודש אוגוסט 

, אשר לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה והכל כפי שיהיו ויכהנו בהן מעת לעת

, ותעמוד בתוקפה למשך שנה החל ההנפקה על פי התשקיףלתוקפה במועד השלמת  נכנסה

. תנאי פוליסת הביטוח כאמור הינם בגבולות (2022מהמועד כאמור )קרי, עד חודש ספטמבר 



          

 

מיליון דולר למקרה ולתקופה, בתוספת הוצאות משפטיות סבירות מעבר לגבול  5אחריות של 

אלפי דולר, למעט תביעות  25השתתפות העצמית עומדת על סך של האחריות של המבטח. ה

אלפי דולר, ותביעות  50בארה"ב וקנדה אשר ההשתתפות העצמית בגינן תעמוד על סך של 

אלפי דולר. הפרמיה  75ניירות ערך בישראל אשר ההשתתפות העצמית בגינן תעמוד על סך של 

 פי דולר. אל 29.5-השנתית בגין הפוליסה עומדת על סך של כ

 :התחייבות לשיפוי ופטור

)לאחר  2021באוגוסט  25בהתאם לתקנון החברה ובהתאם להחלטת האסיפה הכללית מיום 

קבלת אישור דירקטוריון החברה( החברה התחייבה להעניק שיפוי מראש לכל מי שמכהן כנושא 

בחברה )לרבות דירקטורים(, לרבות נושא משרה בחברה, המכהן מטעם החברה או על משרה 

אחרת  וכן לבעלי תפקידים נוספים בחברה או בחברה אחרת  פי בקשתה כנושא משרה בחברה

 של החברה. 

להוראות חוק החברות, וזאת בקשר ההתחייבות לשיפוי ניתנה בגין חבויות והוצאות, בהתאם 

השיפוי )לרבות בגין אירועים שאירעו עובר לסדרת אירועים )עילות שיפוי( המפורטים בכתב 

פוי(, וכן שיפוי בגבולות המותר על פי חוק ייעול הליכי למועד הענקת כתב ההתחייבות לשי

 . 2011 –ניירות ערך )תיקוני חקיקה(, התשע"א אכיפה ברשות 

במצטבר, על פי סכום השיפוי המרבי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, כאמור לעיל, 

י הדוחות לפמההון העצמי של החברה  25%( 1כתב ההתחייבות, לא יעלה על שיעור של: )

מיליון  20( סך של 2הכספיים האחרונים של החברה שיפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל או  )

 ש"ח, לפי הגבוה מביניהם.

כן, החליטה החברה לפטור מראש את נושאי משרה כאמור )לרבות דירקטורים( מאחריות כמו 

למעט הזהירות כלפיה,  בשל נזק שנגרם ו/או יגרם לחברה על יד נושא המשרה עקב הפרת חובת

 במקרה של הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כהגדרתה בחוק החברות.



 הצהרת מנהלים

 הצהרת מנהל כללי 

 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל (1ב)ד()9 לפי תקנה

 
 מצהיר כי: , מנכ"ל החברה,קובי בנטקובסקיאני, 

 
 2021שנת של התאגיד(  –בע"מ )להלן  אימפקס אי אוחברת של  התקופתיבחנתי את הדוח  .1

 הדוחות(; –)להלן 

הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי,  .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא 

 יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

ת, מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאו .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת של  .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף התאגיד, 

בגילוי דיווח הכספי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 .יהםעלובבקרה 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 

 

 ____________                                                      2022 במרץ 23

 , מנכ"לקובי בנטקובסקי                                                        תאריך     
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 הצהרת מנהלים

 בכיר ביותר בתחום הכספים הצהרת נושא המשרה ה

 1970-התש"ל(, דוחות תקופתיים ומיידיים)תקנות ניירות ערך ל (2ב)ד()9לפי תקנה 

 

 מצהיר כי:סמנכ"ל הכספים של החברה ונושא המשרה הבכיר ביותר מתחום הכספים, , אלון סיוןאני, 

בע"מ  אימפקס אי אושל  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע הו ות הכספייםבחנתי את הדוח .1

 (;הדוחות –)להלן  2021שנת של ( התאגיד –)להלן 

והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא  ידיעתי, הדוחות הכספייםלפי  .2

נכון של 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;

אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הכספי הע והמידים לפי ידיעתי, הדוחות הכספי .3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

דירקטוריון גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדות הביקורת של  .4

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף אגיד, הת

בגילוי דיווח הכספי ובלו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

 ;יהםעלובבקרה 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
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