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

"(. במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות תקנות הדוחות)" 1970-ומיידיים(, התש״ל

ד)ב( לתקנות כאמור ככל 5ההקלות המנויות בתקנות כל הדוחות, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את 

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון  (1) שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה:

העלאת ( 3) ; 20%העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל־ ( 2) המבקר על הבקרה הפנימית;

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

 .2021בינואר,  1, החל מתקופת הדיווח שהתחילה ביום )מתכונת דיווח חצי שנתית( של תאגיד קטן פטור

שווי  עילית שהעיקריים שבהם: )א(-החברה עומדת בתנאים הנדרשים כדי להיכלל במדד תל אביב טק

מיליון ש"ח לפחות;  20החזקות הציבור בתחילת יום המסחר הראשון של מניות החברה בבורסה יעמוד על 

שווי השוק של מניות החברה  ; )ג(%10 -שיעור החזקות הציבור בתחילת יום המסחר כאמור לא יפחת מ )ב(

תשקיף להשלמה וההודעה המחיר למניה על פי ה )ד(מיליון ש"ח;  100-במועד הרישום למסחר לא יפחת מ

מניית החברה הינה מניה ישראלית ואינה רשומה למסחר בבורסה  )ה(אגורות;  50 -המשלימה לא יפחת מ

 נוספת.

, מניות החברה יתווספו למדד תל 2021בפברואר,  26בהמשך לאמור בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 

 .(2021-01-023833אסמכתא: )מספר  2021במאי  6עלית בתום יום המסחר ביום -אביב טק

 

לתקנות ניירות ערך  3, דירקטוריון החברה בחר לאמץ את הוראת תקנה 2021בפברואר  8לאור זאת, ביום 

הקלות  לעניין"( עלית-תקנות טק)" 2016-עילית(, התשע"ו-)דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד טק

 עילית בהמשך.-בפרטים השוואתיים. החברה תבחן אפשרות לאימוץ הקלות נוספות מכוח תקנות טק
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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו

 כללי .1

בהתאם להוראות חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות בשם  5.5.2010החברה התאגדה בישראל ביום  .1.1

 ( בע"מ". 2010"סמפה )

 ,מועד הדוח כנושאי משרה בחברהלהחברה הוקמה על ידי היזמים ה"ה פנחס מנדל ויוסף כהן, אשר מכהנים 

 וכן על ידי מר יריב פאר. 

 .ת שמה לשמה הנוכחי, קוויקליזארד בע"משינתה החברה א 21.9.2010ביום 

אשר על פיו הוצעו מניותיה ו ,2והודעה משלימה שפורסמה מכוחו 1פרסמה החברה תשקיף 2021פברואר בחודש 

לראשונה לציבור, באופן שבעקבות כך נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה והחברה הפכה לחברה ציבורית 

 ."(חוק החברות)להלן: " 1999-כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

 SAASלמועד הדוח, החברה הינה חברת מחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת פלטפורמת  .1.2

( AIלתמחור דינמי אשר מנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור המבוסס על בינה מלאכותית )

 ענן.טכנולוגית הבאמצעות  נהמערכת התוכללקוחות החברה מקבלים גישה לתמחור בזמן אמת. 

המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת את קטלוג המוצרים בערוצי המכירה השונים 

וכן מידע על עלויות ומלאי. בנוסף, המערכת מנתחת את התנהגות הצרכנים ונתוני קנייה מנקודות המכירה, 

הסופיים. מידע זה, בתוספת למידע התחרותי  ובכללם הביקוש על מנת לזהות את אופן רכישת הלקוחות

 )מחירים ומגמות שוק(, מאפשר למדוד את הגמישות היחסית של המחיר. 

משולב  Machine Learning-ו AIכלל הנתונים נשלחים אל מנוע קבלת ההחלטות אשר מבוסס על אלגוריתם 

חוקה, שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עסקיות שקובע הלקוח )דוגמת מקסום הרווח הגולמי 

 או מקסום התשואה מהמלאי(. 

המערכת משנה באופן אוטומטי ודינמי בזמן אמת את המחיר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות של הלקוח, 

 ומשם ללקוח הסופי. 

ת תגובה מיידית לביצועי השוק, ותמחור אופטימאלי שנועד להביא לעלייה במדדי בדרך זו, מאפשרת המערכ

 הליבה של הלקוח, כגון הכנסות וברווחיות של הלקוח.

קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות, בינוניות וגדולות, עם מרכיב מרכזי של 

בחנויות פיזיות. למועד הדוח הדגש השיווקי של החברה הינו  מכירות מקוונות, כאשר לחלקן ישנן גם פעילות

על חברות מאירופה ומארה"ב, כאשר למועד הדוח מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה. יצוין 

 Marketה של "החברה אינה פונה ללקוחות אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת על גבי פלטפורמשככלל, 

Place" (, אלא אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת בערוצים הפונים באופן ישיר לצרכן וןאמז" )כדוגמת"

                                                

)להלן: ( 018207-01-2021)מס' אסמכתא  16.2.2021ונושא תאריך  15.2.2021תשקיף הנפקה ראשונה לציבור שפורסם ביום   1
 "(.התשקיף"

 "(.ההודעה המשלימה( )להלן: "019143-01-2021)מס' אסמכתא  18.2.2021הודעה משלימה שפורסמה ביום   2
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מתאפיינים בהיקפי מסחר נמוכים יחסית ללקוחות  לעיתים קרובות לקוחות אלה ,. למיטב ידיעת החברההסופי

 .החברה

 ך בהתאמה פר ענף.הפלטפורמה בנויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, ללא צור

 . דוחל 11סעיף המערכת ראו לפירוט נוסף על 

 תיאור התפתחות עסקי החברה .2

אשר מאפשרת לקמעונאים לקבל מידע  השוואת מחירי מתחרים, עסקה החברה בפיתוח מערכת 2017עד לשנת 

 של מחירי מוצרים של מתחרים באונליין בזמן אמת. 

ועד היום חדלה החברה מפיתוח מערכת השוואת המחירים, והיא מספקת שירותים ללקוחות  2018משנת 

 קיימים אשר עושים שימוש במערכת הקודמת, ואינה נמכרת ללקוחות חדשים. 

יקודה כאמור הינה חלק מהאסטרטגיה העסקית של החברה, תוך מטרה ההחלטה של החברה לשנות את מ

. בנוסף, לצורך עמידה 70%, שלמועד הדוח עומד על מעל (Gross marginלמקסם את שיעור הרווח הגולמי )

במטרה זו, פעילות מסוג השוואת מחירים גוררת בחובה עלויות הקמה ותחזוקה רבות, אשר משתנות לפי תחום 

 ה ורגולציה מקומית.פעילות, מדינ

, החברה מפתחת את מערכת התמחור הדינמי, אשר הושקה לשימוש הלקוחות בתחילת שנת 2017החל משנת 

 דבר, , וזאת על מנת ליצור מערכת גנרית לכלל תחומי הפעילות ולכלל המדינות, ללא צורך בהתאמות2018

  .2020בדצמבר  31 ליום 75%עומד על אשר גבוה,  (Gross margin) גולמי רווח בשיעור לעמוד המאפשר

 גיוסי הון ומענקים .3

גיוס הון באמצעות הנפקה ראשונה לציבור של יחידות שכללו מניות  השלימההחברה  ,2021פברואר בחודש 

וזאת על פי התשקיף והודעה משלימה שפורסמה  3מיליון ש"ח, 45.5-ואופציות בתמורה מיידית ברוטו של כ

 מכוחו.

 של גיוסי הון עיקריים השלימה החברה שלושה סבבים ,קה כאמור, משנת הקמתה ועד היוםטרם השלמת ההנפ

אודות השקעות בהון החברה שבוצעו דולר. לפרטים מיליון  7-ממשקיעים פרטיים, בסכום מצטבר של כ

בשנתיים האחרונות שקדמו למועד הדוח ואודות כל עסקה מהותית אחרת שנעשתה על ידי בעלי עניין בחברה 

 לדוח.    6 ראו סעיף

 -ועד היום, קיבלה החברה מענקים מרשות החדשנות אשר הסתכמו למועד הדוח בכ 2010בנוסף, החל משנת 

 (.דוחל 19סעיף ראו ש"ח )לפרטים אודות המענקים,  אלפי 480

ולקידום מערך  תמורת גיוסי ההון והמענקים שימשו את החברה, בין היתר, לקידום פעילות המחקר והפיתוח

  .השיווק והמכירות שלה

דוח. לפרטים אודות היעדים והאסטרטגיה ל 19ף סעילפרטים אודות פעילות המחקר והפיתוח של החברה ראו 

 לדוח. 30העסקית של החברה, ראו סעיף 

 מבנה ההחזקות של החברה .4

                                                

(, אשר 019935-01-2021)מספר אסמכתא:  2021בפברואר,  18לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה אודות תוצאות ההנפקה, מיום  3
 .הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
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 למועד הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר.

פרטים נוספים על ל 'ד לפרק 11 סעיףראו למועד הדוח, אין בחברה בעל שליטה. לפירוט בעלי העניין בחברה  .4.1

 התאגיד.

 החברהתחום הפעילות של  .5

לדוחות הכספיים של החברה  1ראו ביאור  -למועד הדוח, לחברה תחום פעילות אחד )המהווה גם מגזר חשבונאי 

 .AIבענן לתמחור דינמי מבוססת  פלטפורמה -( 31.12.2020ליום 

 בנוסף, החברה ממשיכה לספק מידע על מתחרים עבור לקוחות, עד לסיום הפעילות.

 ראו האמור בפרק זה להלן. לפרטים אודות תחום הפעילות,

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו .6

למיטב ידיעת החברה, במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח ועד למועד הדוח לא בוצעו השקעות בהון החברה, 

ולמיטב ידיעת החברה לא בוצעה כל עסקה מהותית אחרת על ידי בעל ענין בחברה במניות התאגיד מחוץ 

 כמפורט להלן:לבורסה, למעט 

סוג נייר  השינוי מהות תאריך
 הערך

 התמורה
בגין 

  המניות

שווי חברה 
המשתקף 

 בסבב השקעה

מחיר למניה 
 בדולר ארה"ב 

 יתרת"כ סה כמות מניות
 מניות

 )מצטברת(

22 
בינואר 

2018 

 מניות הקצאת
במסגרת סבב 

 השקעה

מניות 
 רגילות

מיליון  2-כ
 1,440,075 6456,387 5.366-כ מיליון דולר 8  5 4דולר

בינואר  6
2019 

הקצאת מניות בגין 
  8מימוש כתב אופציה

מניות 
 רגילות

אלפי  50-כ
 דולר

 1,450,300 10,225 4.89-כ -

20 
באפריל 

2020 

 מניות הקצאת
במסגרת סבב 

 השקעה

מניות 
 רגילות

 2.7-כ
מיליון 

 9דולר

מיליון  16
 1,806,465 356,165  7.58-כ 10דולר

16 
בפברואר 

2021 
 2,826,645 (IPO) 11הנפקת מניות וכתבי אופציות לציבור

 

                                                

ר במסגרת סבב ההשקעה כאמור, לצד ההשקעה הומרה הלוואה המירה למניות רגילות של החברה ביחס המרה ששיקף מחי  4
 דולר. 4.25-למניה רגילה של כ

 מיליון דולר. 2-מיליון דולר. בפועל, מתוך סכום זה, הושקעו כ 2.5-סבב ההשקעה אפשר לחברה לגייס עד כ  5
המחיר למניה משקף את המניות שנרכשו במסגרת סבב ההשקעה. למחיר למניה ביחס למניות שהונפקו מכוח המרת   6

  לעיל. 4הלוואה ההמירה ראו ה"ש 
 .לעיל 4כמות המניות כאמור כוללות את המניות שהונפקו בגין המרת ההלוואה ההמירה, כאמור בה"ש   7
אלפי דולר,  100, העניקה החברה למשקיע כתב אופציה לרכישת מניות רגילות של החברה בסכום של עד 2016ביוני  20ביום   8

דולר.  כמו כן, במסגרת הענקה זו, העניקה החברה שלושה  אלפי 200-ל 2018באוגוסט  16אשר הוגדל במסגרת תיקון מיום 
כתבי אופציה נוספים למשקיע אשר יבשילו על פי אבני דרך בכפוף לשיתוף פעולה מצד המשקיע בבניית מערכת של החברה 

ה לצורך פעילות בתחום התעופה והתיירות. שיתוף הפעולה הופסק בפועל ואבני הדרך לא הושלמו, על כן כתבי האופצי
 הנוספים כאמור לא יהיו ניתנים למימוש. 

 מיליון דולר. 2.7-מיליון דולר. בפועל, מתוך סכום זה, הושקעו כ 4.5-סבב ההשקעה אפשר לחברה לגייס עד כ  9
 .31.12.2019ליום  ARR-על ה 10שווי חברה זה חושב בהתאם למכפיל   10
)מספר אסמכתא:   2021בפברואר  17ימה אשר פורסמה מכוחו ביום לפרטים ראו את תשקיף החברה, את ההודעה המשל           11

דיווח מיידי של הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה, וכן  אשר"( המשלימהההודעה ( )"2021-01-019143
הכלולים בו (, אשר הפרטים 2021-01-019935)מספר אסמכתא:  2021בפברואר,  18החברה אודות תוצאות ההנפקה, מיום 

 .מובאים בזאת על דרך ההפניה
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 חלוקת דיבידנד .7

ממועד הקמת החברה ועד למועד הדוח, לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה ולא ביצעה רכישה עצמית  .7.1

 של מניותיה.

 למועד הדוח, החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים. .7.2

למיטב ידיעת החברה, לא חלות עליה מגבלות העלולות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנדים, בכפוף להוראות  .7.3

 חוק החברות בדבר עמידה במבחני חלוקה. 

  , אין לחברה יתרת עודפים ראויים לחלוקה.2020בדצמבר  31למועד הדוח, נכון ליום  .7.4
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 מידע אחר -חלק שני 

 כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגידמידע  .8

  (:ש"ח )באלפי 2020-ו 2019 ,2018בדצמבר של כל אחת מהשנים  31להלן נתונים כספיים של החברה ליום  .8.1

 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 

 1,690 4,125 6,517 הכנסות מפלטפורמת תמחור דינמי

 4,276 2,965 757 הכנסות מהשוואת מחירי מתחרים

 5,966 7,090 7,274 הכל הכנסות סך

 (1,439)  (1,668) (1,495) עלויות המכירות משתנות 

 (276) (292) (303)  עלויות המכירות קבועות

 (1,715) (1,960) (1,798) סך הכל עלות המכירות

 4,251 5,130 5,476 רווח גולמי

 (4,514) (5,549) (5,808) נטו -הוצאות מחקר ופיתוח 

 (1,157) (1,920) (1,782) הנהלה וכלליותהוצאות 

 (1,936) (3,281) (4,006) הוצאות מכירה ושיווק

 (3,356) (5,620) (6,120) תפעוליות  הוצאות

 327 (1,157) (1,694) שערוך כתבי אופציה לשווי הוגן

 (151) (514) (444) הוצאות מימון

 411 6 27 הכנסות מימון

 587 (1,665) (2,111) נטוהכנסות )הוצאות( מימון, 

 (2,769) (7,285) (8,231) לשנה הפסד

 5,768 9,665 4,460 סך הנכסים

 )*(4,384 )*(6,285 )*( 7,562 סך ההתחייבויות

אלפי ש"ח  2,085-כו אלפי ש"ח 3,242-כ, אלפי ש"ח 4,936-ככולל התחייבות בגין כתבי אופציות בסך של  )*(

 בהתאמה. ,2018בדצמבר  31 -ו 2019בדצמבר  31 ,2020 דצמברב 31לימים 

המשקפים את תוצאות פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד, ללא הפעילות של השוואת מחירי  ,פרופורמההנתוני ל .8.2

 , המצורפים כחלק ב' לדוח התקופתי.31.12.2020לדוחות הדירקטוריון של החברה ליום  5מתחרים, ראו סעיף 
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להסברי הדירקטוריון ביחס לנתונים הכספיים של החברה, ראו דוחות הדירקטוריון של החברה ליום  .8.3

 , המצורף כחלק ב' לדוח התקופתי. 31.12.2020

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים .9

 עשויה להיות מושפעת ממגמות, אירועים או התפתחויות שונות בסביבה המקרו כלכלית של פעילות החברה

 , אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות, כמפורט להלן:החברה

 גלובאליהוהבינה המלאכותית  commerce-e-הגאות בענף  .9.1

, וכן גדל המסחר , מחשוב ענן ובינה מלאכותית(SaaSכשירות ) השימוש בכלי תוכנהגדל בשנים האחרונות 

  .המקוון

, גודל שוק התוכנה העולמי COVID-19 התפשטות וירוס, על רקע tsMarkets and Marke12לפי סקר שוק של 

, בהתאם 2021מיליון דולר בשנת  665-ל 2019מיליון דולר בשנת  470-המבוסס על בינה מלאכותית צפוי לגדול מ

 .19%( של CAGRלשיעור צמיחה שנתי מורכב )

שעשוי  ,צורך בתמחור מדויק ותדירעלייה במסחר מקוון עשויה, להערכת החברה, להשפיע באופן חיובי על 

 והן את היקף השימוש בקרב לקוחות קיימים.  שירותים של החברהאת הביקוש להן  להעלות

 בדוח הדירקטוריון המצורף כחלק ב' לדוח 1.2להשפעות משבר הקורונה על פעילות החברה ראו סעיף 

 התקופתי.

עולמית בקרב הודעות מ, ובהתאם לכך עלתה ה13מסחר מקווןשל עלייה במגמה עולמית לפי פרסומים, קיימת 

צוותי תמחור לגייס חברות , אשר מביאה לצורך באסטרטגיית תמחור שמבוצעת באופן אוטומטי חברות

 .החברה לשירותיוש ת הביקלהערכת החברה עשוי להעלות אלפתרונות תוכנה, דבר ש יםתקציבלהקצות ו

 גלובלי מצב כלכלי  .9.2

בחנויות כן ו (Onlineמקוון ) ים באופןאשר מוכרות מוצרים ושירות B2Cחברות מרבית לקוחות החברה הן 

 , במדינות מחוץ לישראל. פיזיות

כלכליות בשוק -למגמות מקרו ףושפע מהמצב הכלכלי של השוק הגלובלי וחשוהיקף המכירות של הלקוחות מ

 הגלובלי. 

היקף הפעילות של לקוחות החברה, על הביקוש לשירותי משברים כלכליים בשווקים אלו עשויים להשפיע על 

 יכולת החברה לממש את יעדי המכירות בשווקים כאמור. החברה ועל 

 תנודות בשערי מטבע .9.3

חשופה לסיכונים הנובעים  החברה"ל, לקוחות בחומלאור זאת שרוב מוחלט מהכנסות החברה מתקבל 

 . שיחולו בשערי החליפין של מטבעות זרים לעומת השקל החדש משינויים

                                                

12 -market-software-ai-edge-on-impact-19-Reports/covid-https://www.marketsandmarkets.com/Market
html.079617231  

13 -shopping-online-accelerating-30-than-more-jumps-growth-ecommerce-https://www.emarketer.com/content/us
shift-by-nearly-2-years 

https://www.statista.com/outlook/243/100/ecommerce/worldwide 
growth-of-wave-next-the-entering-commerce-https://www.globalxetfs.com/e 

 

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/covid-19-impact-on-edge-ai-software-market-107961723.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/covid-19-impact-on-edge-ai-software-market-107961723.html
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/covid-19-impact-on-edge-ai-software-market-107961723.html
https://www.statista.com/outlook/243/100/ecommerce/worldwide
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth
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 .מטבעות הפעילות, רמת הרווחיות של החברה מושפעת משינויים בשער החליפין של השקל מול לפיכך

 .השנתיים הכספיים לדוחות .ד.20לחשיפה לסיכוני מטבע חוץ ראו גם ביאור 

 תחרות .9.4

 . וק מערכות התמחור הינו שוק תחרותי. ישנן חברות מתחרות מקומיות וגלובליות בשווקי היעד של החברהש

 .של מערכות תמחור פיתוח פנימיים לבצע שוקלמהקמעונאים מבצעים או למיטב ידיעת החברה חלק בנוסף, 

ולפיכך  בשווקי היעדלנגוס בחלקה של החברה לפתח מערכות דומות למערכת החברה,  המתחרים עלולים

 . להשפיע על תוצאות הפעילות

 .לדוח 17יף סע ונוספים אודות התחרות בתחום הפעילות רא לפרטים

 שוק ההון .9.5

שויה להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה וודאות כלכלית בשוק הישראלי או העולמי, ע-מיתון ולאיל

שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר טרם  בשים לב לכךזאת,  לגייס הון נוסף, לצורך הרחבת פעילותה.

 ייצרה תזרים מזומנים מספקים למימון פעילותה השוטפת.

שפיע על אופי האמור לעיל, בדבר הסביבה הכללית והגורמים החיצוניים המשפיעים ו/או העשויים לה

ופעילות החברה, מתבסס בעיקרו על הערכות ואומדנים סובייקטיביים של החברה, כפי שהם ידועים לה 

כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההנחות ו/או האומדנים ו/או הנתונים המפורטים לעיל הינם בגדר תחזיות, 

בחוק ניירות ערך, המבוססים בחלקם הערכות ואומדנים ומהווים "מידע צופה פני עתיד", כהגדרת מונח זה 

על פרסומים פומביים שונים ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד 

התרחשותם, אם בכלל, אינו ודאי ואינו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או 

י החברה, כתוצאה מגורמים שונים, וביניהם שינויים חלקן, או להתממש באופן שונה מכפי שהוערך על יד

פעילות  היקףבסביבה העסקית והתממשותם של איזה מגורמי הסיכון המשפיעים על החברה, ובכלל זה 

ו/או  החברה של פעילותה מימון, ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך בעובד תלותהסחר המקוון, תחרות, 

ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון  מוצריהלצורך שיווק 

  להלן. 33בסעיף הנזכרים 
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 הפעילותתיאור עסקי החברה לפי תחום  -חלק שלישי 

 מידע כללי על תחום הפעילות .10

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו .10.1

לתמחור דינמי, אשר מנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות  SaaSכאמור לעיל, החברה מפתחת פלטפורמת 

 ( משולב חוקה לתמחור בזמן אמת. AIמנוע תמחור המבוסס על בינה מלאכותית )

בחנויות כן ו (Onlineמקוון ) ים באופןאשר מוכרות מוצרים ושירות B2Cמרבית לקוחות החברה הינן חברות 

 ענן.הבאמצעות  מערכת התוכנהל, ואשר מקבלות גישה פיזיות

להערכת החברה, מרבית הלקוחות הקמעונאיים פועלים כיום בדרך של קבלת החלטות ברזולוציה משתנה על 

 זאת באופן ידני תוך שימוש בקבצי אקסל, ולא באמצעות מערכות ייעודיות לכך.  מחיר מוצרים ומבצעים

)שלמיטב ידיעת החברה הינה חברת מחקר ויעוץ בטכנולוגיות מידע( המציג את  14Gartnerלהלן גרף של חברת 

 אפשרויות התמחור של ארגונים קמעונאיים, שממנו עולה כי הלקוחות הקמעונאיים בתחום התמחור נמצאים

, ולמועד פרסום הגרף, קובע כותב המאמר כי מרבית הקמעונאיים הגדולים אינם מצליחים 5לשלב  1בין שלב 

, בטווח זמן, 5או  4. הטמעת הפלטפורמה של החברה מאפשרת ללקוחות לעבור לשלבים 4עדיין להגיע לשלב 

 ימי עסקים ממועד הטמעת המערכת.  30-שלפי ניסיון החברה הינו כ

 

, אשר גדל באופן 15מור לעיל, בשנים האחרונות חל גידול מתמיד במעבר ממסחר פיזי למסחר מקווןבנוסף לא

משמעותי עקב השפעות משבר הקורונה. כמו כן, להערכת החברה, כניסתה של חברת אמזון שינתה את שוק 

יומיומי ואף התמחור הדינמי העולמי, שכן אמזון "חינכה" את השוק שמחיר מוצרים משתנה באופן תדיר, 

   16מספר )רב( של פעמים ביום, דבר שדורש מקמעונאים שמתחרים באמזון לנקוט בשיטות דומות.

                                                

14  optimized-not-still-strategies-pricing-hetu/retail-https://blogs.gartner.com/robert  
15  growth-of-wave-next-the-entering-commerce-w.globalxetfs.com/ehttps://ww/  
16  growth-of-wave-next-the-entering-commerce-https://www.globalxetfs.com/e/  

https://blogs.gartner.com/robert-hetu/retail-pricing-strategies-still-not-optimized
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
https://www.globalxetfs.com/e-commerce-entering-the-next-wave-of-growth/
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, לתמחור ומבצעים המבוססים 2020מחודש ספטמבר  Forbes מגזין הכלכלי הבינלאומיבהתאם לפרסום של ה

מיליארד דולר  259.1בין  יש פוטנציאל תועלת במונחי הגדלת רווחיות קמעונאיות של AIעל בינה מלאכותית 

( Revenue Management marketמיליארד דולר. בהתאם לפרסום כאמור, שוק ניהול ההכנסות ) 500לבין 

, כאשר שיעור הצמיחה השנתי 2024-מיליארד דולר ב 22.4-לכ 2019-מיליארד דולר ב 14.5-העולמי צפוי לגדול מ

    17.9.6%הצפוי הוא  )CAGR(הממוצע 

 ה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותמגבלות חקיק .10.2

 .דוחל 26לפרטים ראו סעיף 

  שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .10.3

, וכן גדל המסחר מחשוב ענן ובינה מלאכותית, (SaaSכשירות ) השימוש בכלי תוכנהגדל בשנים האחרונות 

המקוון. להערכת החברה, הצורך בשירותים של תמחור אוטומטי ודינמי, וזאת, בין היתר, לאור השינויים 

 בהיקף המסחר המקוון, הולך וגובר. 

לם, למעט יצוין כי הפלטפורמה כיום מותאמת באופן גנרי לעבודה גם בחנויות פיזיות וגם באופן מקוון בכלל העו

לטורית על סימון המחירים בגין כל מוצר, וישראל )שכן, למיטב ידיעת החברה, בישראל ישנה כיום מגבלה רג

 ולפיכך כיום ישנה מגבלה על שימוש בצגים אלקטרוניים במוצרים(. 

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו .10.4

לקוחות החברה הינם בעיקר לקוחות און ליין, וכיום תמחור דינמי יכול להתבצע גם בחנויות פיזיות, באמצעות 

שימוש בצגים אלקטרוניים בחנויות הפיזיות, דבר שמאפשר שינויי מחיר בתדירות גבוהה יותר, על ידי הורדת 

 המרכיב הידני בשינויי מחיר. 

 מהותית על תחום הפעילותשינויים טכנולוגיים שיש בהם להשפיע  .10.5

המעבר למסחר אלקטרוני ושימוש בטכנולוגיות שתומכות בכך משפיע באופן משמעותי על תחום הפעילות, 

 ביניהן:

שמאפשרות  WooCommerce, Hybris, Shopify ,(Magento)כגון  e-commerce platformטכנולוגיות של 

 לקמעונאים לבנות חנות אינטרנטית; 

 ופטימיזציה של שרשרת אספקה שמאפשרות מסחר דינמי ומהיר יותר; טכנולוגיות של א

טכנולוגיות של מציאות מדומה, אשר יעשירו את חווית הלקוח במסחר מקוון, ויעודדו הסטה של לקוחות 

 ממסחר פיזי למסחר מקוון;

 פלטפורמות לשיווק ופרסום כדי להביא תנועה למסחר המקוון; 

( מאפשרים שינוי דינמי של מחירים גם electronic shelf labelלקטרוניים )שינוי טכנולוגי של צגי מחיר א

 בחנויות הפיזיות.

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .10.6

                                                

17 management-revenue-and-pricing-improves-ai-ways-https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/07/10.  

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/07/10-ways-ai-improves-pricing-and-revenue-management.
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 להערכת החברה, גורמי ההצלחה הקריטיים העיקריים בתחום הפעילות כוללים: 

יות מתפתחות. יכולת החברה להמשיך בפיתוח המערכות מבוססות על טכנולוג - יכולות מחקר ופיתוח

 המערכות חשובה לצורך שימור המערכות, פיתוחן והתאמתן לטכנולוגיה המתפתחת.

כוח אדם מיומן חשוב לצורך שמירה על רמת מומחיות וידע מקצועי גבוה, ובכלל כוח אדם  - כוח אדם מיומן

 .ועוד Data Science ,DevOpsמיומן במגוון תחומים, כגון תוכנה, הנדסת תוכנה, 

למוניטין החברה חשיבות ייחודית בתחום זה, שכן לחברה חשיפה למידע רגיש מאוד על  - מוניטין החברה

הלקוחות, ועל מנת שהלקוחות יהיו מוכנים בחשיפתו בפניה נדרשת רמת מוניטין גבוהה לפעילות החברה, וכן 

 בשל העובדה שמדובר בקבלת החלטות הרות גורל עבור הלקוחות.

 של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם חסמי הכניסה והיציאה העיקריים .10.7

 חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם:

 Machineאלגוריתמים, לרבות באמצעות שימוש בכלים מתקדמים כגון פיתוח  - ידע ומומחיות מקצועית

learning ו-Deep Learning , סם ידע ומומחיות מקצועית מורכבת של אנשי מקצוע שונים, אשר מהווה חדורש

 כניסה לתחום הפעילות.

פעילות החברה מצריכה השקעות גבוהות באופן יחסי, לרבות בהתחשב במשך הזמן  - השקעות וגיוס מימון

 .הדרוש לתהליך הפיתוח והשקעת משאבים רבים לפיתוח, באופן המייצר חסם כניסה לתחום הפעילות

תחום זה, שכן מדובר בקבלת החלטות הרות גורל למוניטין והניסיון חשיבות ייחודית ב - מוניטין וניסיון מוכח

 הלקוחות וחשיפה שלהם לטעויות של המערכת.עבור 

 :חסמי היציאה העיקריים לתחום הפעילות הינם

ימים  180לרוב, הסכמי החברה עם לקוחותיה כוללים תקופת הודעה מוקדמת הדדית בת  - התחייבות ללקוחות

החברה להמשיך ולספק ללקוח את שירותי התמיכה בתוכנה כפי לצורך סיום ההסכם. במהלך תקופה זו על 

 שהתחייבה במסגרת ההתקשרות עימו.

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .10.8

תחליף למוצרי החברה הן מערכות אשר מספקות מידע על מחירי המתחרים, אשר נשלח כמידע גולמי ללקוח. 

ית מרובה וקבצי אקסל לצורך קבלת החלטות. תהליך זה לא מאפשר מערכות אלה דורשות מהלקוח עבודה ידנ

 לייצר אסטרטגיות תמחור מורכבות, ומוגבל בניהול כמות המוצרים והערוצים.

להערכת החברה, היתרונות של המערכות של החברה הינם, בין היתר, היכולת לבצע תמחור אוטומטי המבוסס 

נפי הפעילות הקמעונאית, תוך מתן אפשרות לשלב אילוצים עסקיים ( באופן גנרי לכלל עAIעל בינה מלאכותית )

הכוללים רווחיות ומלאי כמוצר מדף, ותוך התחשבות בביקוש הלקוחות בזמן אמת. יתר על כן, זמן ההטמעה 

ימי עסקים על מנת שהלקוח יבצע התממשקות מלאה לאוטומציה(, וכתוצאה מזאת  30מהיר )ממוצע של 

ות של הלקוחות עולים תוך זמן קצר ביחס למתחרים. המערכת מאפשרת ללקוחות העלייה במדדי הרווחי

גמישות והתאמה מלאה לצרכי הלקוח ומדיניות התמחור בארגון. למיטב ידיעת החברה, במערכות של 

המתחרים )בניגוד למערכת התמחור הדינמי של החברה( אין אפשרות של לקוח לבצע התאמה אישית 

לקוח במערכת, באופן אשר מאפשר ללקוח לתכנת את האלגוריתם של התמחור לפי לאסטרטגיית תמחור פר 

 -ו AIבחירתו באמצעות פלטפורמה פתוחה; יכולת שילוב של תמחור מבוסס חוקיות ותמחור המבוסס על 

Machine Learning  להבדיל מעבודת תמחור ידנית של אינסוף מוצרים(; וכן אפשרות של הלקוח לבחור את(
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התמחור המתאימה ביותר לארגון לנטר ולתקן את ביצועי השיטה ולאפיין בעצמו את צרכי וזמן שיטת 

 ההתאמה וההטמעה הקצר משמעותית מהמתחרות שלה.

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .10.9

 דוח.ל 17סעיף הפעילות של החברה ראו לפרטים בדבר התחרות בתחום 

 מוצרים ושירותים .11

 . 2018, אשר הושק בשנת קמעונאייםלתמחור דינמי המוצר העיקרי של החברה הוא מערכת תוכנה ל .11.1

בחנויות כן ו (Online) אונליין אשר מוכרות מוצרים ושירות ,B2Cלחברות בעיקר מאפשר המוצר הינו חדשני, ו .11.2

 . של אותן חברות כנסותהרווחיות והאת השמטרתו להעלות  משולב חוקה, AIלבצע תמחור מבוסס  ,פיזיות

לקוחות החברה , המבוסס על טכנולוגיות המאפשרות לSaaSהמוצר הינו מוצר תוכנה אשר מופעל בתצורת  .11.3

לתמחר את מוצריהם באופן דינמי בהתאם לתנאי השוק המשתנים  (חברות קמעונאיות)שמרביתן הינן 

  ואירועים עסקיים שונים אשר מזוהים באופן אוטומטי במערכות הארגון.

 :מערכתה סכמטי של להלן תיאור .11.4
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 המערכת אוספת בזמן אמת נתונים משלושה מקורות מידע מרכזיים: 

המוצרים, עלויות המוצרים וכו', הנאספים  נתונים בקשר למוצר, כגון מלאי -"נתונים על המוצר"  .1

 מהמערכות התפעוליות של הלקוח.

מידע על מחירי מוצרים של המתחרים בערוץ האון ליין, הנאספים מספקי  -"מידע מחירי מתחרים"  .2

מידע או מהלקוח או באמצעות מערכת השוואת מחירי המתחרים של החברה. כאמור לעיל, בעבר 

ך כיום מירב הלקוחות החדשים מקבלים אותו ישירות מספקי מידע החברה סיפקה שירות זה, א

 חיצוניים או מעבדים אותו באופן עצמאי.

נתונים בקשר להתנהגות הקונים כגון כמות יחידות נמכרת בכל רגע נתון, הכנסות,  -"התנהגות קונים"  .3

 אשר נאספים בזמן אמת ממערכות האנליטיקה של הלקוח.

ע התמחור, אשר מבוסס בינה מלאכותית, המייצר המלצה למחיר חדש, כאשר תדירות נתוני המידע נכנסים למנו

 המלצות המחיר )מספר פעמים ביום, מידי יום, או מידי מספר ימים( הינה לפי הגדרות הלקוח.

המחיר החדש / המבצע העדכני מעדכן בזמן אמת את המערכות התפעוליות של הלקוח ובמקביל עובר לערוצי 

 ים באופן אוטומטי.המכירה השונ

 תהליך זה מבוצע באופן חזרתי.

 להלן תיאור הרכיבים העיקריים של המערכת: .11.5

 "(Dashboard and Reportingמסך העבודה של הלקוח )"

תוצרי המערכת, כגון כמות לקוח של החברה, לעקוב אחר הסטטוס של ה, במערכת רכיב זה מאפשר למשתמש

 הלקוחבמסך זה, . בין רכיביהמאפשר ללקוח להפעיל את המערכת ולנווט  מסך זה. שינויי המחיר בכל רגע נתון

ואת  )כגון, אופטימיזציה למלאי, להכנסות, לרווחיות וכו'( שלוהעסקית להגדיר את אסטרטגית התמחור  יכול

של  זמן אמת"ניתן לראות שינויים ב" . בנוסף,אסטרטגיות התמחור שנקבעו על ידוהמשקולות היחסיות עבור 

הלקוח יכול לבצע שינוי מחיר במערכת בניגוד להמלצות  מחיר המוצר והסבר בגין סיבת גורמי קבלת ההחלטות.

  מנוע התמחור.

 (AI Pricingהתמחור ) מנוע

שמשקלל את נתוני עלויות מוצרי הלקוח, מחירי  ,אלגוריתם תמחור מורכב כוללתמחור ה מנוע מערכת

, רמת הביקושים בשוק הנוכחיות, היקף הפרסום והאסטרטגיה של הלקוח המתחרים הנוכחיים, כמויות המלאי

. האלגוריתם משקלל את הנתונים לעיל באמצעות הגדרות שביצע הלקוח וכן באמצעות עיבוד ו"למידת" ועוד

מדף" ההתמחור משקלל גם את "חיי מנוע . במידת הצורך, , באמצעות למידת מכונהנתונים היסטוריים שונים

של המוצר הנמכר, כך שהמערכת מסוגלת להורות על שינויי מחיר כפונקציה של תחזית צריכת המתקצרים 

 המלאי כנגד חיי המדף של המוצר הרלוונטי. 

רת המערכת הינה למצוא את אסטרטגיית התמחור האופטימאלית עבור כל מוצר, תוך התחשבות ביעדי מט

ל למידת מכונה ולמידת חיזוק, המאפשרת המערכת משלבת שיטות ש .הלקוח ובמדדים התפעוליים שלו

 גמישות בתדירות שינויי המחיר ובפונקציית המטרה.

 "( Real Time Collection") איסוף, ניטור ועיבוד נתוני הלקוח רכיב
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 תפעוליות של לקוחות החברההמערכות הבאופן שוטף נתוני "זמן אמת" מ המערכת מנטרת רכיב זה,באמצעות 

 נתונים אלו מהווים "גירויים" (.CRM)(, מערכת ניהול קשרי לקוחות )ERP)שאבי ארגון תכנון מכגון מערכת )

לקוח. כך, המערכת אוגרת מידע היסטורי ברמת המוצר והמשתמש הלביצוע שינויי תמחור של מוצרי  )טריגרים(

אחוז הלקוחות  את לקוח אשר נחשפו למוצר וירטואלית, וכןההבודד, במטרה לזהות את כמות הלקוחות של 

 ה. יאשר לא מימשו את הקני

יכולה , וכן הלקוח שללזהות מוצרים בלתי תחרותיים  , המערכת יכולהבאמצעות הממשק למערכות הלקוח

 לתמוך ולעבד כמאות אלפי נתונים ביחידת זמן של שנייה אחת. 

 "( Real Time KPI Analysis")כלכליות של הלקוח -תמחור מיידי לפי חריגה ממגמות עסקיותרכיב 

כלכליות בנתוני לקוחות החברה, על בסיס נתוני -כולל אלגוריתם המזהה חריגות ממגמות עסקיות רכיב זה

עבר, במטרה לאפשר תגובה אופטימלית לשינויים. האלגוריתם מאפשר תגובה ממוכנת ומהירה לשינויים 

חי. בנוסף, החברה פיתחה מנגנון בדפוסים בנתוני הלקוחות מתוך ראייה רחבה וכוללת של השוק במצב נוכ

 .תמחור מחודש של מוצרי הלקוחייחודי אשר משתמש בזיהוי חריגה ממגמה כהוראה לביצוע 

 ( שאינם מבצעי מחירPromoמערכת ניהול מבצעים )רכיב 

מבצעים, מגוון אפשרות ללקוח להגדיר מתן  , אשר כוללתפיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור החברה

שילוב של מ המתקבלתאלא הנחה  ו של מוצר ספציפי,מחירמבצעים אשר עוסקים באופטימיזציה של שאינם 

גם למערכת ניהול שיטות אופטימיזציה בכוונת החברה לבחון מעת לעת פיתוח של . 1+1, כדוגמת מוצרים

ענה המבצעים כאמור, אשר תאפשר התאמה מיטבית של המוצרים המשתתפים במבצעים כאמור לצורך מתן מ

מכירה של כמות מוגדרת של מותג מסוים, לצורך  -לפונקציות מטרה שונות כפי שיוגדרו על ידי הלקוח )למשל 

בנוסף, לחברה מוצר מערכת השוואת מחירי מתחרים, . עמידה ביעדי מכירות של הלקוח אל מול ספק ספציפי(

 ם אל הלקוח.אשר מבצעת איסוף וניטור נתונים מאתרי סחר באון ליין ושליחת הנתוני

 המערכת משמשת את הלקוחות בהבנת הסביבה התחרותית וקבלת החלטות מבוססות מידע תחרותי. 

 חלקים עיקריים: שנילמערכת 

היכולת לזהות מוצרים זהים שנמכרים באתרים שונים. מכיוון שלמרבית המוצרים בעולם אין מזהה  - מיפוי

מנת להיות מסוגל להשוות בין מחירים ומבצעים באתרים  יחודי שמופיע באתרים, יכולת זו היא קריטית עלי

 .שונים

סריקה של מחיר באתרי  ,על כמות מוצרים גדולה ובתדירות גבוהה ,היכולת לבצע - חילוץ מחיר ומבצעים

 .המתחרים

 לעיל, מערכת זו מסופקת כשירות ללקוחות עד לסיום פעילות זו.  2כאמור בסעיף 

 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .12

או יותר מסך  10%להלן פרטים בדבר הכנסות החברה מקבוצות מוצרים או שירותים דומים ששיעורם מהווה 

 (:ש"חההכנסות החברה בכללותה )באלפי 
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סוגי 

 שירותיםה

שנה ל

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2020 

שיעור 

מהכנסות 

 החברה

שנה ל

שהסתיימה 

 31ביום 

בדצמבר 

2019 

שיעור 

מהכנסות 

 החברה

 שנהל

 שהסתיימה

 31ביום 

בדצמבר 

2018 

שיעור 

מהכנסות 

 החברה

מערכת 

תמחור 

 דינמי

6,517 89.6%  4,125   58.2% 1,690 28.3% 

מערכת 

השוואת 

מחירי 

 מתחרים

757 10.4% 2,965  41.8%  4,276 71.7% 

 פיתוחים חדשים .13

החברה פועלת באופן תדיר ומתמשך לשיפור המערכת, בדרך של פיתוח אלגוריתמים חדשים, המיועדים לשפר 

 . באופן אוטומטי לכלל ענפי הקמעונאות האת התאימות של ולהגדיל את המערכת

 מחקר ופיתוח( לדוח. ) 19.7לפרטים נוספים ביחס לפיתוחים עתידיים ראו סעיף 

 לקוחות .14

 מאפייני הלקוחות .14.1

, מזון, אופנה, ספרים, ספורט, DIYלקוחות החברה הם קמעונאיים במגוון תחומי פעילות, כגון אלקטרוניקה, 

הפלטפורמה מתאימה בצורה גנרית לכלל תחומי  בו וקמעונאי נישה.-חנויות כל פארמה, קוסמטיקה, ויטמינים,

 פעילות הקמעונאות.

, המשווקות מוצרים ללקוחות קצה, ממגוון סקטורים, ולמועד B2Cמרבית לקוחות החברה מאופיינים כחברות 

 הדוח אין אף סקטור שהינו מהותי להכנסות החברה. 

 ותיהאופן ההתקשרות של החברה עם לקוח .14.2

 החברה מספקת ללקוחותיה גישה למערכת אשר מותקנת בשרתי ענן. 

התקשרות החברה עם לקוחותיה מתבצעת באמצעות הסכם, אשר מסדיר, בין היתר, את השימוש של הלקוח 

 במערכת לפי כמות המוצרים והערוצים במערכת. 

הצדדים( מראש, שנעה לרוב בין מרבית ההסכמים הם לתקופה בלתי מוגבלת, הניתנת לסיום בהודעה )של אחד 

 יום.  180-ל 90

ההתקשרות עם הלקוחות מבוססת על מודל תמחורי של עלות חודשית מינימאלית שמשלם הלקוח הנגזרת 

)מקט"ים( או מספר מהפעילות הצפויה של הלקוח, וכן תמורה משתנה אשר מבוססת על מספר המוצרים 

 המתומחרים מדי חודש בפועל. הערוצים 
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אחראית כלפי הלקוח לנזק בגין נזקים, הפסדים ותביעות שנובעים מהסכם הרישיון או קשורים אליו החברה 

או ממתן השירותים ללקוח, כאשר האחריות מוגבלת בסכום כנגזרת מהתמורה ששולמה לחברה במסגרת 

נה ההתקשרות במהלך מספר חודשים אחרונים, כקבוע בהסכם. במרבית ההתקשרויות, האחריות כאמור אי

חלה ביחס לאובדן מידע או נזקים שנגמרו למערכות הלקוח, מלבד במקרים של מעשה מכוון או רשלנות רבתי 

 מצד החברה. ההתקשרויות של החברה עם לקוחותיה כוללות גם התקשרויות בהסכמי סודיות מקובלים.

 פריסה גיאוגרפית .14.3

מדינות. ביזור הלקוחות מסייע לחברה בניהול  20-כעל פני  המבוזרים לקוחות, 70-למועד הדוח, לחברה כ

ומעלה מכלל לקוחות  10%למועד הדוח, אין סקטור המהווה  .18סיכוניה ומפחית את תלותה בלקוח ספציפי

  החברה.

 :(ש"חהכנסות מלקוחות החברה בחלוקה לפי אזורים גיאוגרפיים )באלפי  התפלגותלהלן 

 אזור גיאוגרפי

שנה המסתיימת 

ר בדצמב 31ביום 

2020 

שנה המסתיימת 

בדצמבר  31ביום 

2019 

 31שנה המסתיימת ביום 

 2018בדצמבר 

 5,451 6,660 6,989 סך הכל הכנסות באירופה

 515 430 285 שאר העולם

 5,966 7,090 7,274 סך הכל

 

 תלות בלקוחות .14.4

 . החברהיותר מסך הכנסות  או 10%, אין לחברה לקוח אשר הכנסות החברה ממנו מהוות דוחלמועד ה

בלקוח בודד או במספר מצומצם של לקוחות, אשר אובדנם ישפיע לאור זאת, החברה מעריכה כי אין לה תלות 

 פעילותה. באופן מהותי על 

 לקוחות מהותיים .14.5

או יותר מסך הכנסות החברה  10%להלן יפורטו לקוחות החברה בתחום הפעילות אשר ההכנסות מהם מהוות 

 :ש"חבאלפי  ,2020-ו 2019, 2018בדצמבר לשנים  31בתקופות המסתיימות ביום 

                                                

  .5%-שיעור הלקוחות שהחליטו להפסיק את השירותים של החברה עמד על פחות מת, השנים האחרונו 3-יצוין כי ב  18
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 לקוחות

שנה 

המסתיימת 

 31ביום 

 2020בדצמבר 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 בתקופה

שנה 

המסתיימת 

 31ביום 

בדצמבר 

2019 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 בתקופה

שנה 

המסתיימת 

 31ביום 

בדצמבר 

2018 

שיעור 

מהכנסות 

החברה 

 בתקופה

 14%  862 9% 668 8% 611 לקוח א'

 11% 628 8%  587 4% 316 לקוח ב'

 8% 449 9.6% 705 7.5%  548 לקוח ג'

על , ובעלת ממדינות סקנדינביהמ , שלמיטב ידיעת החברה הינהאונליין קמעונאות קבוצת -' לקוח א (1)

  ארד דולר מכירות שנתיות.ימיל

למתן רישיון עודכן אשר )על תיקוניו( בהסכם התקשרו החברה והלקוח בהסכם  2016אוקטובר  18יום ב

 .למערכת התמחור הדינמי של החברה

ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, וכל צד רשאי לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בת 

ימים, במקרה  מספר יום. כמו כן, החברה רשאית לבטל את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת 180

של הפרה שלא תוקנה או אי תשלום מצד הלקוח. תמורת ההסכם ישלם הלקוח תשלום הנגזר מכמות 

המוצרים אשר תתמחר מערכת החברה. אחריות החברה לנזקים כלפי הלקוח מוגבלת לסך התשלומים 

עה. שלפני האירוע נשוא התבי )כקבוע בהסכם( אחרונים מספר חודשיםששילם הלקוח לחברה במשך 

 כמו כן, על פי ההסכם, החברה לא תהא אחראית לנזק למערכת של הלקוח ולאובדן מידע.

 )המערכת הישנה(.  השוואת מחירי מתחריםשל מערכת קבוצת מוצרי ספורט, לקוח  -' ב לקוח (2)

בהסכם רישיון למערכת החברה. תמורת ההסכם שילם הלקוח התקשרו החברה והלקוח  2016במרץ 

ת המוצרים אשר הוצגו במערכת החברה. ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, וכל תשלום הנגזר מכמו

החברה הפסיקה לספק שירותים ללקוח נכון  צד רשאי לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת.

, וזאת כחלק ממדיניות החברה להתמקד בשיווק, מכירה ופיתוח של מערכת התמחור 2020ביולי  31ליום 

 הדינמי. 

 . אשר מקום מושבה בשוויץ ,חנות כלבו אונליין -' ח גלקו (3)

בהסכם רישיון למערכת התמחור הדינמי של החברה. התקשרו החברה והלקוח  2017בדצמבר  15ביום 

תמורת ההסכם ישלם הלקוח תשלום רבעוני הנגזר מכמות המוצרים אשר תתמחר מערכת החברה. 

לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת, בת ההסכם הינו לתקופה בלתי מוגבלת, וכל צד רשאי 

ימים. במקרה של תקלות קריטיות )תקלות אשר בגינן המערכת אינה מציגה המלצות בנוגע למחירים(  60

שעות, החברה תזכה את הלקוח בגין התשלום עבור הזמן בו התקיימה התקלה  24אשר לא תוקנו תוך 

 חידה ללקוח במסגרת ההסכם.הקריטית כאמור. זיכוי זה הינו התרופה הי
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התקשרה החברה עם לקוח משמעותי שמושבו בגרמניה )להלן  2020בנוסף, יצוין כי בחודש אוגוסט 

"(, בהסכם רישיון למערכת התמחור הדינמי של החברה. ההסכם הינו לתקופה בלתי הלקוחבסעיף זה: "

יום. כמו כן, החברה  180בת  מוגבלת, וכל צד רשאי לסיימו מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת,

רשאית לבטל את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת מספר ימים, במקרה של הפרה שלא תוקנה 

אלפי יורו  230-או אי תשלום מצד הלקוח. הלקוח ישלם תמורה שמוערכת בסך שנתי מתחדש של כ

ח מוגבלת לסך התשלומים אלפי ש"ח(. אחריות החברה לנזקים כלפי הלקו 907-)בסמוך למועד הדוח, כ

שלפני האירוע נשוא התביעה.  )כקבוע בהסכם( אחרונים מספר חודשיםששילם הלקוח לחברה במשך 

במרץ,  22ביום כמו כן, על פי ההסכם, החברה לא תהא אחראית לנזק למערכת של הלקוח ולאובדן מידע. 

 תבהרח עלמדינות בעולם,  13-, אשר למיטב ידיעת החברה פעיל בהחברה חתמה עם הלקוח, 2021

של עוד ( ARR)ההסכם לשימוש ברישיון מערכת התמחור הדינמי של החברה, בהכנסה שנתית מתחדשת 

(, ARRבמונחי ) 30%-בכ ו, המהווים הרחבה של ההתקשרות עמ(אלפי ש"ח 280-כ)אלפי יורו בשנה  70-כ

. סך השירותים 2020ירותים מהחברה בחודש נובמבר לקבל ש שהחלחודשים בלבד לאחר  4-וזאת כ

אלפי  1,200-כ)אלפי יורו  300-השנתיים המתחדשים ללקוח צפויים להגיע, לאחר הרחבת ההסכם, לכ

)מס'  2021במרץ,  24ומיום  2021 ,במרץ 7של החברה מיום  יםמיידי יםראו דיווח נוספים לפרטים.(ש"ח

בדרך של בזאת מובא  הםב המידע אשר(, בהתאמה ,2021-01-042516-ו  2021-01-027453: ותאסמכתא

  הפניה.

( וסך השירותים השנתיים ARRלרבות ביחס להכנסה השנתית המתחדשת ) הערכות החברה כאמור לעיל,

למיטב הערכת החברה על בסיס  ובוצע, שמושבו בגרמניה המתחדשים לאחר הרחבת ההסכם עם הלקוח

דוח ועל בסיס אופן החישוב המקובל )הפרקטיקה(, למיטב הנתונים והמידע המצויים בידיה נכון למועד ה

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה עשוי  ם, והינהבנתה, בשוק בו היא פועלת

אף מהותית( משהוערך, בין היתר, בשל גורמים שונים או להתממש באופן חלקי או שונה )שלא להתממש 

במקרה בו יחולו עיכובים בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עסקאות שאינם בשליטת החברה, ובכלל כך 

 ולאספקת השירותים, או במקרה בו לא יבשילו התנאים להכרה בהכנסה בגין אספקת השירותים. 

 שיווק והפצה .15

חברה מתרכזות באירופה, בדגש על מדינות מערב וצפון אירופה. בנוסף, במהלך פעילויות השיווק והמכירה של ה .15.1

 מדינות.  20-החלו להתבצע פעילויות שיווק ומכירה גם בארה"ב. למועד הדוח, לקוחות החברה פזורים בכ 2020

עות החברה פועלת במספר ערוצי שיווק ומכירות: הן על ידי החברה עצמה, באמצעות אנשי מכירות, והן באמצ .15.2

 (.Resellersמפיצים חיצוניים )

 שיווק על ידי החברה .15.3

אנשי המכירות של החברה פועלים בעיקר באמצעות פנייה ישירה ויזומה ללקוחות פוטנציאליים. הפנייה 

 מבוצעת באמצעות שלל אמצעים דיגיטליים, לרבות באמצעות רשתות חברתיות ועסקיות.

ך השיווק והמכירות באמצעות אנשי מכירות מקומיים החברה מתכננת להגדיל באופן משמעותי את מער

 לדוח.  30באירופה ובארה"ב. לפרטים ראו סעיף 

וכן  e-commerce-בנוסף, כחלק מתכניות השיווק של החברה, החברה לוקחת חלק בכנסים מרכזיים בתחום ה

 בתחום הקמעונאות בכלל. 
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כן, החברה מבצעת שיווק דיגיטלי, הן באמצעות אתר האינטרנט של החברה ומנועי חיפוש דיגיטליים והן -כמו

מגזינים ופורטלים בבלוג של הארגון,  בדרך של הכללת תוכן איכותי על המערכת ועל פרסום תכנים שיווקיים

 (.Outlook Retail CIO ,business wire SME: )כגוןדיגיטליים מובילים בתעשייה 

( ברחבי העולם. בין היתר, הוטלו COVID-19) נה, התפרצה מגפת הקורו2020במהלך הרבעון הראשון של שנת  .15.4

הגבלות על טיסות, בוטלו כנסים מרובי משתתפים וחל צמצום משמעותי של מפגשי פנים מול פנים עם לקוחות. 

גרים במדינות שונות, חנויות פיזיות נסגרו, ולהערכת החברה לכן הואצה המגיפה והחלת סבעקבות 

הטרנספורמציה הדיגיטלית של קמעונאים רבים. טרנספורמציה זו גרמה לקמעונאים להבין את חשיבותם של 

המחיר ושל קביעת המחירים באופן אוטומטי, יומיומי ובזמן אמת. זאת, מכיוון שעל הערוצים הדיגיטליים לא 

 המגבלות הפיזיות של שינוי מחיר. חלות

חיובי בעקבות פרוץ מגיפת הקורונה: פגישות פיזיות וכנסים מערך השיווק וההפצה של החברה עבר שינוי 

פיזיים שיצרו יתרון ללוקליזציה הוחלפו בפגישות וכנסים באופן וירטואלי. במצב החדש שנוצר עקב פרוץ 

המגיפה, המיקום הפיזי של מערך המכירות איבד את חשיבותו. המציאות החדשה בתעשייה, לפיה מקיימים 

וירטואלי, אפשרה לחברה הממוקמת בישראל לפנות ליותר מדינות, ולהשתתף ביותר  פגישות וכנסים באופן

כנסים ללא צורך בשינוי כוח אדם וללא חשיבות למיקומם. בעקבות כך, תהליך המכירה של מוצרי החברה 

כלל העברת משאבים לתחום השיווק הדיגיטלי, הרחבת הפעילות של וובינרים והרצאות התקצר והוזל. השינוי 

 וירטואליות והשתתפות בכנסים וירטואליים. 

 שיווק על ידי מפיצים  .15.5

למועד הדוח, לחברה התקשרות עם מפיצים, שהינם גורמים חיצוניים לחברה, איתם מתקשרת החברה לצורך 

 יצירת קשרים על ידי המפיצים עם לקוחות פוטנציאליים.

אך ההתקשרות החוזית מתבצעת באופן ישיר  יודגש כי המפיץ אחראי על יצירת הקשר עם הלקוח הפוטנציאלי,

מול החברה שנושאת בסיכונים ובהטבות מההתקשרות. המפיץ אינו רשאי להציג את עצמו כנציג החברה, ואינו 

 מתחייב בשמה אל מול הלקוח. 

התמורה המשולמת למפיצים הינה בשיעורים משתנים כפונקציה של ההכנסות מהלקוח, כמקובל בשוק ובענף 

ר עמו נוצר על ידי המפיץ הרלבנטי מבצע מהחברה, וזאת במהלך תקופה שנעה בין תקופה מוגבלת אשר הקש

 חודשים לפחות( לבין כל תקופת קבלת ההכנסות מהלקוח.  12)בת 

ההסכמים עם המפיצים הינם ככלל לתקופה של שנה ומרביתם מתחדשים באופן אוטומטי, אלא אם הודיע 

 אחד הצדדים על ביטולם. 

 ויות החברה עם המפיצים אינן על בסיס בלעדי.התקשר

 ימים על ידי הצד המבטל.  365ההסכמים ניתנים לביטול מכל סיבה בכפוף למתן הודעה מוקדמת הנעה של עד 

 ההתקשרויות של החברה עם המפיצים כוללות גם התקשרויות בהסכמי סודיות מקובלים.

 יעדים ואסטרטגיה. -לדוח  30החברה, ראו סעיף לפרטים אודות יעדי השיווק וההפצה של  .15.6

 וצבר הזמנות Annual Recurring Revenue (ARR)הכנסה שנתית מתחדשת /  .16

 (ARRהכנסה שנתית מתחדשת )
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היכולת להבין (. החברה סבורה כי ARRכנסה שנתית מתחדשת )החברה מודדת את תוצאותיה באמצעות ה

 הנלווה לדוחות הכספייםזה,  ולנתח את פעילות החברה בצורה מיטבית כרוכה בשימוש במידע נוסף

 מידי חודש, מתחדשתשמשימוש בתוכנה היא הכנסה  המתקבלת הכנסההמכיוון ש(, זאת  NON-GAAP)מדד

לקוח נוסף ״מצטרפת״ להכנסות המצטברות מהתקופה  שמתבצעת על ידיואינה תחומה בזמן, כך שכל רכישה 

בנוסף, החברה סבורה שמדד זה, אשר מהווה מדד דינמי המודד מודל עסקי מתמשך של הכנסות,  הקודמת.

הוא האינדיקטור הנכון למצבה הכלכלי של החברה ולקצב הגידול העתידי של החברה. מודל זה מהווה גם מדד 

משמש כמדד מקובל למכפיל הכנסות בהערכות שווי וגיוסי הון תוכנה דומות בעולם, ו השוואתי לחברות

 . לחברות תוכנה כשירות

, היא מדד תפעולי המייצג את הערך החוזר ARRבניגוד לצבר הזמנות, הכנסה שנתית מתחדשת, או יצוין כי 

 אינו ARR ;ת בהכרה בהכנסהללא תלו ARR-את ה בחוןמנורמל לתקופה של שנה. יש לבאופן של כל החוזים 

, אינו מהווה הכנסות נדחות, הכנסות שלא חויבו, ולא מתחייב להיות פרמטר תחזית להכנסות עתידיות מהווה

 .משולב או מחליף למדדים אלה

של הנתונים להלן בחודש מייצג:  12-( מורכבות מהכפלה בARRההכנסות השנתיות המתחדשות של החברה )

)המורכבת מסך הכנסות החודש המייצג, פחות הכנסות חד פעמיות באותו חודש אשר הכנסה חודשית מתחדשת 

אינן חוזרות( בתוספת הסכמים חתומים שעדיין לא הופעלו בעקבות זמן הטמעה ובתוספת הרחבות שירות 

  שסוכמו בכתב עם לקוחות קיימים ועדיין לא הופעלו.

לתאריך הדוחות הכספיים, לפני הנחות שניתנות לתקופה יצוין כי נתון זה מחושב על פי שער החליפין בהתאמה 

חודשים. כמו כן, הנתון אינו לוקח בחשבון הרחבות שלא נחתמו, מכירות חדשות ו/או שיעורי עזיבה  3של עד 

 .ARR-עתידיים. עוד יצוין כי להערכת החברה לא קיימת עונתיות ב

 : של מערכת התמחור הדינמי ARR-הלהלן פרטים אודות 

 ש המייצגהחוד
ARR 

 דולר ארה"ב

שנתי  גידול

 % )*(-דולר בב

ARR 

 ש"ח

ש"ח שנתי ב גידול

 % )*(-ב

 אלפי דולר ארה"ב 2,800 2020 דצמבר

75% 

 אלפי ש"ח 9,100

 אלפי ש"ח 8,250 אלפי דולר ארה"ב 2,400 2020ספטמבר  64%

 אלפי ש"ח 7,300 אלפי דולר ארה"ב 2,100 2020יוני 

 אלפי דולר ארה"ב 1,600 2019דצמבר 

100% 

 אלפי ש"ח 5,550

85% 

 אלפי ש"ח 3000 אלפי דולר ארה"ב 1,100 2019יוני 

 - אלפי ש"ח 3,000 - אלפי דולר ארה"ב 800 2018דצמבר 



- 22 - 

 

 

התקשרות של החברה בהסכמים עם לקוחות חדשים מברובו בין התקופות נובע  *נכון לסוף השנה. הגידול

(, וכן משינוי בהיקף השירותים שמבקש הלקוח לקבל 19לקוחות שאינן מהוות מספר מהותי)בניכוי עזיבות של 

"(. בנוסף, יצוין כי השינויים בין התקופות נובעים גם הרחבות)כגון מספר תמחורים או מספר מוצרים( )להלן: "

 משינויים בשערי החליפין )בייחוד אל מול האירו(. 

 מספרבהתאם לחבילה של  מראש תמחור נקבע לקוחותיה לבין החברה בין בהתקשרויותלהדגיש כי  יש

זה אינו משתנה על בסיס חודשי,  חודשי תמחור ככללהלקוח, ו לקבל ומספר מוצרים שאותם מבקש תמחורים

לפיכך, ככלל הכנסות החברה מלקוח קיים אינן  .הלקוח בקשת פי על, בשנהפעמיים -כפעם בממוצעאלא 

 ן שאינו זניח.משתנות על בסיס חודשי באופ

 להלן יובאו הסברים בגין ההתאמות שהחברה מבצעת להכנסות החודשיות:

  הכנסות שאינן מתחדשות (1)

 Set-upעלויות הטמעה של לקוח שאינן מתחדשות ) עלויות כגון הכנסות שאינן מתחדשות עשויות לכלול

fee מרבית הלקוחות ( ומחויבות על בסיס חד פעמי, במעמד הקמת הלקוח במערכת, אשר למועד זה

עלויות חד  ,החדשים מחויבים בהם )בהיקף שנמוך מהסכום החודשי הממוצע המתחדש של אותו לקוח(

פעמיות )למשל, שירותים חד פעמיים שמבקש הלקוח, ראו הרחבה להלן(, עלויות לצורך אינטגרציה 

 קף השירותים עמם. למערכות הלקוח, וכן הכנסות בגין לקוחות אשר הודיעו על עזיבה או על הקטנת הי

 

 והרחבות חוזים (2)

מדובר בחוזים שנחתמו אך טרם התקבלו הכנסות בגינם )ברוב המקרים  - חדשים לקוחות עם חוזים .א

החוזים נחתמו חודשים ספורים קודם לכן(. כאמור לעיל, בהתקשרויות בין החברה לבין לקוחותיה נקבע 

ומספר מוצרים שאותם מבקש לקבל הלקוח, כאשר  תמחוריםתמחור מראש בהתאם לחבילה של מספר 

 המחיר שחושב לעיל הינו המחיר עליו סיכם הלקוח מראש עם החברה. 

 ראו הגדרה לעיל. - הרחבות .ב

כאמור לעיל, ברוב המוחלט של המקרים לקוחות לא מבקשים שינוי במספר  - משתנה תמורה .ג

 שמבקש השירותים בהיקף שינוי ישנו רכאש, ככלל כן ועל, מוגבל זמן לפרק מוצרים מספר/תמחורים

)כגון  מוגבל זמן לפרק שינוי של במקרה. מתחדשות שאינן כהכנסות ולא"הרחבה", כ נלקח הוא, הלקוח

, מתחדשות שאינן כהכנסות וייספר פעמי חד כסכום יילקח הסכום(, הלקוח שמבקש פעמיים חד שירותים

 .לעיל( 1) קטן בסעיף כאמור

ים, לחלק קטן מהלקוחות ניתנת הנחה בגין השירותים לתקופה קצרה )שלרוב אינה עולה על חודש - הנחות .ד

חודשים, החברה לוקחת את  3-(. במידה וניתנת הנחה ללקוח למשך פחות מחודשים 3ובמקרים בודדים 

 המייצגת המתחדשת ההכנסה את נכונה שמייצג הסכום שזה מאמינה שהיא מכיוון( grossהסכום המלא )

 את לוקחת החברה, חודשים 3-מ יותר ארוכה לתקופה הינה וההנחה במידה, זאת עם. לקוח אותו את

 (.net) ההנחה אחרי הסכום

למיטב הערכת החברה על  ובוצעלרבות ביחס להכנסה המתחדשת והרחבות,  הערכות החברה כאמור לעיל,

ועל בסיס אופן החישוב המקובל )הפרקטיקה(, דוח בסיס הנתונים והמידע המצויים בידיה נכון למועד ה

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע  ם, והינלמיטב הבנתה, בשוק בו היא פועלת

                                                

פחות האחרונות, שיעור הלקוחות שהחליטו להפסיק את השירותים של החברה עמד על  השנים 3-, בלעיל 18בה"ש כאמור   19
  .5%-מ
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או להתממש באופן חלקי או שונה )אף מהותית( משהוערך, בין היתר, בשל גורמים זה עשוי שלא להתממש 

במקרה בו יחולו עיכובים בלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עסקאות כך  שונים שאינם בשליטת החברה, ובכלל

 ולאספקת השירותים, או במקרה בו לא יבשילו התנאים להכרה בהכנסה בגין אספקת השירותים. 

 צבר הזמנות

לאור כך שהסכמי החברה עם לקוחותיה הינם לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, צבר ההזמנות המחייבות של 

ל החיוב של כלל לקוחות החברה במסגרת ההודעה המוקדמת לסיום ההתקשרות בין החברה החברה מבוסס ע

 לדוח. 10.7לבין לקוחותיה, כמפורט בסעיף 

מפעילות התמחור הדינמי, כמפורט  של החברה והלא מחייבות צבר ההזמנות המחייבות להלן פרטים אודות

 סמוך למועד הדוח:  ,, אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים של החברהלעיל

תקופת ההכרה 

 בהכנסה הצפויה

 צבר הזמנות מחייב

 

 סה"כ הזמנות הזמנות שאינן מחייבות* 

 אלפי ש"ח 2,272 אלפי ש"ח 456 אלפי ש"ח 1,816 2021 1רבעון 

 אלפי ש"ח 2,264 אלפי ש"ח 1,323 אלפי ש"ח 941 2021 2רבעון 

 אלפי ש"ח 2,258 אלפי ש"ח 2,258 - 2021 3רבעון 

 אלפי ש"ח 2,258 אלפי ש"ח 2,258 -  2021 4רבעון 

 אלפי ש"ח 9,052 אלפי ש"ח 6,295     אלפי ש"ח 2,757 סה"כ

 בהערת* בהנחה שהחוזים הקיימים מתחדשים על פי שיעור עזיבה היסטורי של לקוחות החברה, כמפורט 

  .לעיל 18שוליים 

אלפי  2,757-הסתכם לסך של כ 31.12.2020ליום  מפעילות התמחור הדינמי של החברה המחייבותצבר ההזמנות 

 אלפי ש"ח(. 1,450-הסתכם לסך של כ 31.12.2019)ליום  ש"ח

פילוח צבר ההזמנות, לרבעונים ולשנים, בוצע למיטב הערכת החברה על בסיס הנתונים והמידע המצויים 

לחיוב שהיו כלל לקוחות החברה דוח, בהתבסס על הסכמי החברה עם לקוחותיה, בהתאם בידיה נכון למועד ה

 10.7רט בסעיף לקוחותיה, כמפולבין החברה מחויבים במסגרת ההודעה המוקדמת לסיום ההתקשרות בין 

, בין ערך. מידע זה עשוי שלא להתממש והינו בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירותלדוח, 

מים עמם או במקרה של שינוי של אי עמידת הלקוחות בהתחייבויותיהם בהתאם להסכבמקרה  היתר,

במכירות ללקוחות )עזיבה של לקוחות, התקשרות עם לקוחות חדשים או הרחבות ללקוחות קיימים(. יצוין כי 

 למועד הדוח, לא ידוע לחברה על כוונה של אף אחד מלקוחותיה לסיום ההתקשרות עמה.

 תחרות .17

 קיימים שני סוגי מערכות מתחרות:למיטב ידיעת החברה,  .17.1

הסוג הראשון, הינו מערכות תמחור אוטומטיות ודינמיות, בדומה למערכת של החברה. רוב מערכות  -

אלו הן מוטמעות על בסיסי פרוייקטלי, אשר בשונה מהמערכת של החברה מצריכות ביצוע פרויקט 
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מותאם אישית ללקוח, ולפיכך דורשות זמן ומשאבים רבים של פיתוח והטמעה, תקופת ההטמעה 

 חודשים. 24עד  6 -רוב על כמתפרשת ל

הסוג השני, הן מערכות אשר מספקות מידע על מחירי המתחרים, אשר נשלח כמידע גולמי ללקוח.  -

 צורת התקשרות זו מצריכה מהקמעונאי עבודה ידנית מרובה לצורך קבלת החלטות.

בות באמצעות בנוסף, ישנן חברות שעובדות באמצעות מערכת תמחור המבוססת על פיתוח פנימי )פעמים ר .17.2

 אקסל(, אשר יכולה להתבסס גם על מידע על מחירי מתחרים אשר מגיעים על פי רוב מספקי מידע חיצוניים.

ודינמי. לאור האמור, המתחרים  ימערכת החברה נמנית על מערכות מהסוג הראשון, של תמחור אוטומט .17.3

 כמפורט להלן:העיקריים של החברה הינם מתחרים בעלי מערכת לתמחור אוטומטי ודינמי, 

, אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה אמריקאית, אשר למיטב ידיעת החברה VENDAVOחברת  -

מספקת שירותי תמחור דינמי בפלטפורמה דומה לזו של החברה. להערכת החברה, ההבדל העיקרי בינה 

מענף לבין המתחרה הינו המיקוד השונה בלקוחות. החברה פונה בעיקר ללקוחות שהינם חברות 

פונה בעיקר ללקוחות  VENDAVO( עם מרכיב מרכזי של מכירות מקוונות, ואילו חברת B2Cהקמעונאות )

-זמן ההטמעה המשוער עומד על כ VENDAVO. יש לציין, שלמיטב ידיעת החברה, גם לחברת B2B שהם

 ימי עסקים. 30

- PRICEFX החברה מתמקדת בתחום , אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה גרמנית, אשר למיטב ידיעת

 הינם בחנויות פיזיות.  B2C-, ומעט לקוחותיה בתחום הB2B-ה

 בנוסף, מתחרות בחברה חברות שמציעות בעיקר פרויקט מותאם אישית פר לקוח:

- PROS HOLDINGS, INC שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה אמריקאית שניירות ערך שלה נסחרים ,

יקר פעילותה הינה בתחום התעופה והתיירות. אך ישנה גם , ואשר עNew York Stock Exchange-ב

 .B2C-ו B2B-פעילות בתחום ה

- REVIONICS שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה שמושבה בארה"ב, אשר מספקת שירותי תמחור ,

 , ואשר מתמחה בתמחור חנויות פיזיות ומתמקדת בביצוע פרוייקטלי.B2Cלרשתות קמעונאיות 

להערכת החברה, המוצרים של חלק מהמתחרים דורשים זמן התאמה והטמעה ארוכים משמעותית משל 

החברה. בנוסף, חלק מהמתחרים מתמחים בתמחור חנויות פיזיות ובגישה של פרויקט פר לקוח, הדורש 

משאבים רבים הן מצד הלקוח והן מצד המתחרה. כאמור, מרבית המתחרים מתמקדים בלקוחות שונים 

 (. (B2C), בעוד שהחברה כאמור פונה בעיקר ללקוחות מענף הקמעונאות B2Bקוחות של החברה )חברות מהל

מחירי המוצרים משתנים כל הזמן, ומכאן  B2C"מסורתיות", בחברות  B2Bכאמור לעיל, בניגוד לחברות 

לדוח, קהל היעד של  1.2החשיבות בהטמעת מערכת שתבצע ללקוחות תמחור דינאמי. כמו כן, כמפורט בסעיף 

הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות, בינוניות וגדולות, עם מרכיב מרכזי של מכירות 

לות, הינה הן בשל הכמות הרבה של יצוין כי הבחירה של החברה במיקוד בחברות בינוניות וגדומקוונות. 

לקוחות אלה והן בשל שיעורי הצמיחה הגבוהים של חברות אלה. כמו כן, לאור זמן ההטמעה המהיר, ומעורבות 

(, יכולה החברה לשרת, בזמן מהיר של החזר השקעה ללקוח, self serviceהלקוח הגבוהה בתהליך ההטמעה )

 הן חברות בינוניות והן חברות גדולות. 

החברה אינה פונה ללקוחות אשר עיקר פעילות הסחר שלהם מתבצעת על גבי פלטפורמת צוין שככלל, י

"Marketplace" מתאפיינים בהיקפי  לעיתים קרובות לקוחות אלה ,. למיטב ידיעת החברה"(אמזון" )כדוגמת

)כדוגמת " Marketplace. לפיכך, גם אם פלטפורמת המסחר של "מסחר נמוכים יחסית ללקוחות החברה
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"אמזון"( תציע בעתיד שירותים ללקוחותיה בפלטפורמה אשר דומים לשירותים שמערכת התמחור הדינמי של 

החברה מציעה ללקוחותיה, למועד הדוח לא מדובר בקהל היעד של לקוחותיה שאליו החברה מכוונת למועד 

גלובאליות, בינוניות וגדולות,  הדוח. יצוין כי מאחר שהחברה פונה בעיקר ללקוחות שהינן חברות קמעונאיות

"( מתחרה ישיר, ומטרת החברה לסייע ללקוחותיה אמזון" )כדוגמת "Marketplace"-חברות אלה רואות ב

 לקבל יכולות טכנולוגיות המתחרות ביכולות של "אמזון" בכובעה כקמעונאית.

ון להיום, להערכת החברה, לחברה אין יכולת להעריך את חלקה בשוק ואת גודלו של כל מתחרה. עם זאת, נכ .17.4

", Early Majority"-" ומתחיל את שלב ה"Early Adopters-השוק נמצא בימים אלה בשלבי סיום של שלב ה

בלבד מהשוק עושים שימוש בפתרונות של  15%-שהינם שלבים מקובלים באימוץ טכנולוגיות חדשות, ולפיכך כ

 20.מערכות תמחור המוצעים כיום על ידי החברה ומתחרותיה

 הגורמים החיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הינם: .17.5

( באופן גנרי לכלל ענפי הפעילות הקמעונאית, AIהיכולת לבצע תמחור אוטומטי המבוסס על בינה מלאכותית )

תוך מתן אפשרות לשלב אילוצים עסקיים הכוללים רווחיות ומלאי כמוצר מדף, ותוך התחשבות בביקוש 

 אמת.  הלקוחות בזמן

ימי עסקים על מנת שהלקוח יבצע התממשקות מלאה(, וכתוצאה  30יתר על כן, זמן ההטמעה מהיר )ממוצע של 

מזאת העלייה במדדי הרווחיות של הלקוחות עולים תוך זמן קצר ביחס למתחרים. המערכת מאפשרת ללקוחות 

ה, אין במערכות של גמישות והתאמה מלאה לצרכי הלקוח ומדיניות התמחור בארגון. למיטב ידיעת החבר

המתחרים אפשרות של לקוח לבצע התאמה אישית לאסטרטגיית תמחור פר לקוח במערכת, באופן אשר מאפשר 

 ללקוח לתכנת את האלגוריתם של התמחור לפי בחירתו באמצעות פלטפורמה פתוחה. 

דיל מעבודת )להב Machine Learning -ו AIיכולת שילוב של תמחור מבוסס חוקיות ותמחור המבוסס על 

תמחור ידנית של אינסוף מוצרים(; וכן אפשרות של הלקוח לבחור את שיטת התמחור המתאימה ביותר לארגון 

ולאפיין בעצמו את צרכיו. מאחר ומערכות החברה מתאימות לביצוע מהיר של סבבי תמחור נוספים 

בהמשך גידול מואץ של  אוטומטיים, השינויים המהירים בענף הקמעונאות והמעבר למסחר מקוון תומכים

 החברה.

יצוין, כי מדובר בשוק שמתקדם בקצב מהיר מאוד, כך שמספר החברות שמתחרות בחברה עשוי לגדול במרוצת  .17.6

 השנים, ככל שהטכנולוגיות מתקדמות. 

 דוח.ל 33סעיף החברה ראו לגורמי סיכון שעלולים להשפיע על המעמד התחרותי של  .17.7

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .18

  , להוציא רכוש קבוע כגון מחשבים, ריהוט ומערכות החברה, אין בידי החברה רכוש קבוע מהותי.דוחמועד הל .18.1

 להסכם שכירות מיוםבהתאם  פתח תקוה, עיקר פעילות החברה מתבצעת ממשרדיה שבדוחלמועד היצוין כי  .18.2

מקומות חניה לתקופה  3 -ו מ"ר 295-כ. בהתאם להסכם שכירות כאמור, שוכרת החברה שטח של 10.4.2018

. כבטוחה 30.7.2023. לחברה קיימת אופציה להארכת תקופת השכירות עד ליום 30.7.2021 שתסתיים ביום

                                                

20 /management-revenue-and-pricing-improves-ai-ways-https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/07/10 
 https://www.bain.com/insights/pricing-global-private-equity-report-2020 -ו

 

https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2020/09/07/10-ways-ai-improves-pricing-and-revenue-management/
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אלפי  69 -ות בנקאית בגובה של כלעמידת החברה בהוראות הסכם השכירות, העמידה לטובת המשכיר ערב

 . ש"ח

 מחקר ופיתוח .19

החברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר מקבלת מענקים מהרשות לחדשנות ומחזיקה באישור רשות החדשנות  .19.1

 . לתשקיף( 2להיותה חברת מו"פ בהתאם לכללים הקבועים בתקנון הבורסה )ראו האמור בפרק 

והתמיכה שאושרה במסגרתן, כפופות לחוק לעידוד וכן התכניות המאושרות על ידי רשות החדשנות  ,כללכ .19.2

, לכללים, לנהלים להוראות ולתקנות מכוחו 1984-מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה התשמ"ד

הרשות ובכתבי  לתנאים שנקבעו באישור. כמו כן, כפופות התכניות לכלליהן ולהנחיות לפיהן, והרשות ולחוזרי

על החברה לשלם לרשות בגין קבלת התמיכה כאמור, (. חוק המו"פ"ההתחייבות של החברה )כולם יחדיו: "

כן והתכנית המאושרת במסגרת ביצוע שפותחו בגין מוצרים ממסחורם הכנסותיה מכוח תמלוגים החדשנות 

התמיכה עד לתשלום מלוא סכום , וזאת תמוצרים שיפותחו בעתיד תוך שימוש בידע שפותח בקשר עם התכני

 בתוספת ריבית.  ת,שהוענק במסגרת התכנית המאושר

ידע הקשור בתמיכת והעברת ההשימוש החברה כפופה להוראות ספציפיות לעניין חוק המו"פ , מכוח כןכמו  .19.3

, לרבות מגבלות על העברת הידע הנובע מהמחקר חובות דיווח שונותכפופה החברה ל, וכן החדשנות רשות

 .והעברת יצור לחו"ל לאחר או הוצאתו לחו"ל, יתוחוהפ

בתמורה  .אלפי ש"ח 480-בכסך המענקים שהתקבלו מרשות החדשנות הסתכמו  2020בדצמבר  31ליום  .19.4

פרי המחקר המוצר ממכירות  3.5% - 3%למענקים כאמור התחייבה החברה לשלם תמלוגים בשיעור של 

החברה, וזאת בתוספת ריבית שנתית בשיעור משתנה בגובה , עד לתקרת המענקים שנתקבלה על ידי והפיתוח

 . LIBOR (London Interbank Offered Rate)-ריבית ה

 .א. לדוחות10ביאור למועד הדוח, החברה החזירה לרשות החדשנות את כלל המענקים שהתקבלו. ראו גם 

 הכספיים השנתיים. 

עיקריים, שמפותחים על ידי שני צוותי הפיתוח תכנית המחקר והפיתוח של החברה כוללת שני חלקים  .19.5

 העיקריים של החברה:

 פיתוחים טכנולוגיים 

ממשקי פיתוח  ,התמחור הדינמימערכת ותחזוקת של החברה מבצע משימות הקשורות לפיתוח  פיתוחצוות ה

. וכו'( UI( הפנימיים והחיצוניים, ממשקי המשתמש )API - Application Programming Interface) יישומים

והן  החברה על גבי תשתיות ענן, ומאפשר גידול הן בכמות לקוחות ,המוצר מפותח בטכנולוגיות מתקדמות

 בשנה האחרונה התמקדה החברה במשימות הבאות: .של לקוחות החברההשימוש בתדירות 

, (nelOmnichanרב ערוצי )רבים באופן קמעונאים פועלים בשנים האחרונות  - מערכת תמחור רב ערוצי

. לדוגמה: מכירה הן בחנויות פיזיות והן בחנויות מקוונות או מחיר שונה בחנויות פיזיות במיקומים שונים

, על מנת לייצר התאמה מיטבית סט מחירים שונה לכל אחד מהערוציםחברות הפועלות באופן זה, נדרשות ל

באופן שמאפשר לתמחר מוצר בודד פיתחה סט יכולות תוכנה,  החברה .בין אופן המכירה לבין מטרת התמחור

 מעת לעת החברה בוחנת פיתוח יכולות )פיצ'רים( נוספות לצורך תמחור רב ערוצי.בין ערוצים שונים. שונה 

, אשר פיתחה יכולת משלימה למערכת התמחור החברה - ( שאינם מבצעי מחירPromoמערכת ניהול מבצעים )

ו של מחירמבצעים אשר עוסקים באופטימיזציה של מבצעים, שאינם מגוון אפשרות ללקוח להגדיר מתן  כוללת
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בכוונת החברה לבחון מעת לעת פיתוח . 1+1, כדוגמת שילוב של מוצריםמ המתקבלתאלא הנחה  מוצר ספציפי,

גם למערכת ניהול המבצעים כאמור, אשר תאפשר התאמה מיטבית של המוצרים שיטות אופטימיזציה של 

 -ור לצורך מתן מענה לפונקציות מטרה שונות כפי שיוגדרו על ידי הלקוח )למשל המשתתפים במבצעים כאמ

 . מכירה של כמות מוגדרת של מותג מסוים, לצורך עמידה ביעדי מכירות של הלקוח אל מול ספק ספציפי(

שוק, כללי בנוגע למצטבר בידי החברה מידע שמשלב מידע אגב תהליך התמחור,  - Commerce-e -ל BIמערכת 

ופיננסי )ביחס לעלויות, מלאים וכו'(. החברה מספקת, בתשלום נוסף )כהרחבה  משתמשים ומידע תפעוליממידע 

לקוחות לבנות מדף שמספקת החברה( אשר מאפשר למונגש באמצעות תוכנת )ה נתונים אנליטי מסד למערכת(,

קוחות בנוסף לשירותי ולוחות לעיבוד מידע אנליטי. אפשרות זו מאפשרת לחברה לספק לל לעצמם דוחות

התמחור הדינמי, גם נתונים כלליים ותפעוליים שיש לאותן חברות כגון עלות מלאי, קצב גלגול מלאי, ימי מלאי, 

 רווחיות מוצרים, תשואה להון שמושקעת במלאי וכו'. 

בין השונות הגבוהה בתהליכי וכללי התמחור  - פיתוח של יכולות תמחור נוספות על ידי הלקוחותתשתית ל

על  .בקשות ספציפיות שמתקבלות מלקוחותקושי להרחיב את הליבה של המוצר עבור יוצרת לקוחות שונים 

כן, ועל מנת לאפשר ללקוחות החברה פתרונות מיטביים המותאמים אישית לצרכי הלקוחות, מאפשרת התוכנה 

עצמאי של יכולות תמחור פיתוח כללי תמחור, עדכוני מוצר וכו׳( כגון נבחרים במערכת )ביחס לפרמטרים 

קוד במקבלים גישה לממשק פיתוח ובדיקות ויכולים לאחר מכן להשתמש  לקוחות. הנוספות על ידי הלקוחות

, כאשר הפיתוח שבוצע על ידי הלקוח, המותאם לצרכיו, , בתוך תהליכי המערכתכחלק מקוד הליבהשפיתחו 

 משמש רק את אותו לקוח.

 פיתוחי שיטות תמחור 

לסוגי הן צוות מדעני הנתונים של החברה שוקד על פיתוח ותחזוקה של שיטות אלגוריתמיות גנריות שמתאימות 

כגון רווחיות,  -פונקציות מטרה שונות הן ל( ויו"בלקוחות שונים )כגון קמעונאי אלקטרוניקה, סופרמרקטים וכ

שיטות מתקדמות של למידת מכונה משתמשים מדעני הנתונים בהאלגוריתמים ערך חיי לקוח וכו׳. בפיתוח 

(Machine Learning )ולמידה עמוקה (Deep Leaning) .כולל פיתוח של שיטות חדשות בתחומים אלו , 

את יכולת החברה לשרת לקוחות גדולים  ששיפרוהחברה השלימה בשנה האחרונה פיתוח של מספר פיתוחים 

  .יותר ושווקים נוספים

לקוח להשתמש לשר פמא, אשר הדגל של החברהום הרווחיות הינו אלגוריתם מקסאלגוריתם  - מקסום רווחיות

הרווחיות הגולמית היסטורי מהלקוח, על מנת למקסם את מידע קבלת וללא ללקוח ללא התאמות באופן גנרי בו 

שימוש במידע  תוך ,אסטרטגיית תמחור לכל מוצר ה אוטומטית שלבחיר ממוצר. השיטה מתבססת על היומית

 ., התחשבות באילוצי מלאי וכו׳לחה של אסטרטגיות תמחור במוצרים דומיםלגבי הצ

מאפשרת להגדיר יעד שאינו רווחיות כמטרה אשר  ,למיקסום הרווחיות )פיצ'ר( תוספת - מיקסום גנרי

 אשר נבחרים ,יחסי המרה, יעדי מכירות ואף שילוב שלהם (,LTV) לקוח לאלגוריתם. נוסחאות כגון ערך חיי

 .כיעד תחליפי לרווחיות החברה על ידי לקוחות

( Perishable inventory) מוגדרים תמחור שמשמש בעיקר במוצרים עם חיי מדף אלגוריתם - גלגול מלאי

בשיטת תמחור זו, מטרת הלקוח  .(מוצרי מזון)כגון אופנה( או מוצרים מתכלים כגון כדוגמת מוצרים עונתיים )

ומבצעת עקומת מכירות חזויה לכל מוצר, במסגרת זו, בונה התוכנה  זמן קצוב. היא למכור מספר יחידות תוך

 וניתוח התחרות.בהתבסס על ביצועים בפועל ולעקומה, התאמה דינמית למחיר 
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ירידה חדה בביקוש וממקסם את התמורה אשר מציגים אלגוריתם שמזהה מוצרים  - clearance /חיסול 

, אשר שואב נתונים ומידע מדורגת מחיר תהליך הורדהמערכת מבצעת  מהיחידות שנותרו במלאי בזמן נתון.

תגובות המתחרים לירידות חדות בביקוש, והכל כדי לקבוע מהו תהליך הורדת  בעבר, לרבות ממקרים דומים

 .המחיר המיטבי

אלפי  5,549-כאלפי ש"ח,  4,514 -כהסכומים שהוצאו בגין מחקר ופיתוח הסתכמו ב 2020 -ו 2019 ,2018בשנים  .19.6

מההוצאות התפעוליות של  50.1%-וכ 51.6%-, כ59.3%-, המהווים כאלפי ש"ח, בהתאמה 5,808-כש"ח ו

 החברה, בהתאמה.

למימון פעילותה העסקית של  משמשת תשקיףהעל פי  התקבלהש המיידית תמורת ההנפקהלמועד הדוח, 

, בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה שימת דגש על פעילות המחקר והפיתוח הקיים והעתידיתוך החברה 

תוך שימת דגש על פיתוח פעילות , מעת לעת תהיינהפי החלטות דירקטוריון החברה, כפי ש-או עלשל החברה, 

השיווק והמכירה של החברה באירופה ובצפון אמריקה, ובכלל כך לצורך הרחבת פעילות המחקר והפיתוח 

 הקיים והעתידי של החברה.

 תידיהליכים בפיתוח ע .19.7

את  כמפורט להלן, שיאפשרונוספות,  )פיצ'רים( מתעתדת החברה להשקיע בפיתוח יכולות 2021-2022בשנים 

 : המערכת קיבולתתחזוקת הלקוח והגדלת החברה שנדרשת להשוטפת של  התפעול עלות תהקטנ

הקיימות, לבצע פיתוח יכולת שתאפשר לקמעונאים, בנוסף ליכולות האופטימיזציה  - אלגוריתמיקה רב ערוצית

הקצאה מיטבית של מלאי נתון בין ערוצי ההפצה השונים באופן שימקסם את התשואה מהמלאי הנתון. 

המערכת תאפשר למקסם את הרווחיות בכל אחד מהערוצים, תוך נטרול התחרות הפנימית על המלאי בין 

ל המלאי בין הערוצים הערוצים השונים. הרווחיות בכל אחד מהערוצים, תוך נטרול התחרות הפנימית ע

 .השונים

, בהתאם לקטגוריות שונות, וזאת תחזית של קצב מכירותבכוונת החברה לאפשר  - מתקדמים סימולציה כלי

כאשר ה. דיל את קיבולת המערכת ולשפר את הנצילות שללהג ,לשפר את יעילות מערכת התמחור על מנת

באמצעות בינה מלאכותית, שיחזה את השינוי בצע חיזוי בכוונת החברה להמערכת מבצעת המלצת תמחור, 

פיתוח יכולת טכנולוגית מבוססת שיטות מתקדמות של וזאת באמצעות  ,במכירות כתוצאה מהשינוי במחיר

, על ידי חיזוי של התגובות הלקוחלמידה עמוקה, שתאפשר לשפר אף יותר את הדיוק של תחזית המכירות של 

 . בשוק, והחפיפה של מקטעי הצרכנים בין הקמעונאים השוניםוקשרי הגומלין בין הקמעונאים השונים 

אשר סל הקניה שלהם מכיל הרבה פריטים כדוגמת  קמעונאים - פריטים מרובה סל בעלי לקמעונאים תמחור

קמעונאי מזון, מבצעים סבסוד צולב בין הפריטים השונים. בכוונת החברה לפתח שיטת תמחור גנרית, אשר 

הרחבה של יכולת האופטימיזציה של החברה לאופטימיזציה , על ידי רווחיות במקרים אלותתמוך במיקסום 

  .מבוססת סל קניות עם רווחיות משוקללת, בניגוד לאופטימיזציה ברמת הפריט הבודד

 2BB ליצרן או מפיץ של מוצרי צריכה תסייעהמערכת  - B2Bקמעונאי יצרנים ולתמחור אלגוריתמי דינמי ל

 תבצעאופטימלית כל אחד מהמוצרים על פני כל הערוצים הלא ישירים בהם הוא מוכר. המערכת לתמחר בצורה 

ייצר המלצות תל כל ערוצי ההפצה כמו גם המכירות אותם הם מבצעים לציבור, ושמעקב אחרי המכירות 

 צה.תמחור, או תמחור אוטומטי מלא עבור כל אחד מהמוצרים של היצרן/מפיץ, ועבור כל אחד מערוצי ההפ
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מיליון  8-כי לטובת פעילויות המחקר והפיתוח לשנה הקרובה, היא תידרש להשקעה בסך של כ מעריכההחברה  .19.8

וכן צפוי  2021ש"ח, כאשר מירב המימון יהיה באמצעות תמורת ההנפקה שהתקבלה בפברואר 

 שוטפות של החברה.  ההכנסות המ להגיע

חושפת את קוד התוכנה ללקוחותיה, אלא רק מאפשרת יצוין כי מאחר שהחברה, כחברת תוכנה כשירות, לא  .19.9

להם להשתמש בשירותים שהיא מציעה באמצעות גישה מרחוק דרך ממשקים מרוחקים, הלקוחות מקבלים 

את התוצרים הסופיים ואינם נחשפים לשיטות החישוביות השונות. עקב זאת, העדיפה החברה לשמור את 

ט. לפיכך, לעמדת החברה, אין באמור לעיל כדי לפגוע ביכולת השיטות כסוד מסחרי, ולא להגן עליהן בפטנ

 החברה להגן על קניינה הרוחני.

הנמצאים  פיצ'ריםמועד השלמת אילו מההפיתוחים העתידיים המתוכננים, הערכותיה של החברה בדבר  .19.10

המונח כמשמעות  ,מידע צופה פני עתיד ן, הפתחאשר טרם החלו ובכוונת החברה ל יצ'ריםבפיתוח, לרבות פ

הערכות אלו עשויות . , אשר מבוסס על הערכת הנהלת החברה בהתאם לניסיונה המצטברבחוק ניירות ערך

שלא להתממש או לא להתממש באופן מלא ואף להשתנות באופן מהותי, בשל מכלול נסיבות ובכללן שינוי 

 בצרכי לקוחות ושינוי בסדרי עדיפויות בפיתוח.

 כסף חכם" משרד הכלכלה והתעשייה, תכנית " .19.11

 50%בשיעור של  בקשר עם פעילות החברה בארה"ב במסגרת תכנית כסף חכם, החברה זכאית לקבלת סיוע

חצי מיליון ש"ח, מתוך תקציב -התקציב שאושר לה, קרי, סיוע של כמההוצאות המוכרות של החברה במסגרת 

מיום קבלת שתחילתה  חודשים 24 במסגרת התכנית הינה לתקופה של. התמיכה מאושר של כמיליון ש"ח

עשר חודשים. תכנית התמיכה כפופה לתנאים שנקבעו -שנים, ואשר ניתנת להארכה לתקופה נוספת בת האישור

בכתבי האישור ובכתבי ההתחייבות של החברה, וכן להוראות מנכ"ל משרד הכלכלה והנהלים הנלווים להן. 

 בגין התכנית החברה טרם קיבלה כספים.

 נכסים לא מוחשיים .20

מוגנת באמצעות זכויות יוצרים )בקוד הפלטפורמה( וסודות מסחריים )קוד  הפלטפורמהכנולוגיה שבבסיס הט

 המקור שבבסיס הפלטפורמה(.

 הון אנושי .21
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 להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה למועד הדוח:  .21.1

 .תפעול"ל סמנכ למינוי פועלת החברהכי  יצוין(. COO)*( המנכ"ל ממלא בפועל גם את תפקיד סמנכ"ל התפעול )

 עובדים .21.2

. בנוסף, מעסיקה החברה עובדים )*(עובדים במשרה מלאה 32-,  מועסקים בחברה כ2020בדצמבר  31נכון ליום 

 עובדים במשרה מלאה.  2-(, אשר משתווה לכ15%-זמניים בהיקף משרה חלקי )של כ

 בחלוקה לפי תחומים, למועדים אלה:  במשרה מלאהלהלן פירוט מצבת העובדים 

 31ליום  תפקיד
 2020 דצמברב

בדצמבר  31ליום 
2019 

 1 3 הנהלה

 9 9 מכירה ושיווק

 19 20 מחקר ופיתוח

 29 32 סה"כ

 )*( חלק מהעובדים מועסקים באמצעות חברות בשליטתם.

 תלות בעובד .21.3

, להערכת החברה יש לה תלות בסמנכ"ל טכנולוגיות ובמנכ"ל החברה, שהם מייסדי החברה. דוחלמועד ה

 .דוחל 33סעיף לגורמי סיכון ראו 

 תכניות תגמול לעובדים .21.4
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לתשקיף, אשר הפרטים הכלולים בו  3.5.1לעובדים בחברה, כמפורט בסעיף למועד זה קיימת תכנית אופציות 

 מובאים בזאת על דרך ההפניה.

 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה .21.5

עם כל עובד, בהתאם  להתקשר עם עובדיה בהסכמי העסקה אישיים בהתאם למשא ומתן אישינוהגת  החברה

 וכיו"ב.  , היקף משרתולתפקידו, כישוריו, יכולותיו המקצועיות

 מרבית עובדי החברה מועסקים בהיקף מלא ובשכר גלובאלי. 

תנאי העסקה של העובדים כוללים בין היתר הוראות בדבר היקף המשרה, תנאי השכר, הפרשות סוציאליות, 

תחרות בחברה -ימי חופשה, הבראה ומחלה ותנאים נלווים, התחייבות מצד העובד לשמירה על סודיות ולאי

, בעלות החברה על הנכסים שנוצרים אחריה, וכן הוראות ביחס לסיום העסקהולהעסקה במהלך תקופת ה

. בהקשר זה, ככלל הסכמי ההעסקה עם העובדים מחילים את ההסדר הקבוע בהתאם לאישור במסגרת העבודה

לעמלות בתפקידי מכירות הזכאים . ישנם עובדים 1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14הכללי לפי סעיף 

 מכירה.

 

 ספקים .22

 .QA( וספקי שירותים, כגון Resellersהספקים העיקריים של החברה הינם ספק תשתיות ענן, מפיצים ) .22.1

מאחר להערכת החברה,  ,, אךספק תשתיות ענן , החברה נסמכת על הזמינות והתמחור שמציעהדוחלמועד  .22.2

יכולים לספק ש נוספיםמשמעותיים ספקי שירותי ענן ששוק ספקי תשתיות הענן הינו שוק תחרותי, אשר כולל 

לא  ,ספק ענן אחרהמערכת לאת שירותי הענן הנדרשים לחברה, ומאחר שלחברה קיימת היכולת להסב את 

 מתקיימת תלות בספק זה.

 הפצה. לפרטים אודות הסכם דוחל 15.5בסעיף כמפורט  ,חיצונייםלחברה התקשרויות עם מפיצים , בנוסף .22.3

 להלן. 28סעיף , ראו אסטרטגי

  :)באלפי ש"ח( שיעור רכישות החברה מספקיה עיקריים, כדלקמןלהלן  .22.4

 ספק

 2019שנת   2020שנת 

 רכישות

 אחוז מסך

 רכישות

 החברה

 מספקים

 רכישות

 אחוז מסך

 רכישות

 החברה

 מספקים

 ספק א'

 )תשתיות ענן(
(1)  

354 6% 602 12% 

 ספק ב'

 (2))מפיץ(
895 16% 878 17% 
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 ספק ג'

)עיבוד מסדי 

 (3)נתונים(

838 15% 332 7% 

 

  של תשתית הענן )ספק א'(התקשרות עם ספק בתחום הייעוץ וההטמעה  (1)

תשתיות  אשר יספק לה, באמצעות ספק שהינו מפיץ של ספק תשתיות ענן, צד ג' עם התקשרה החברה

תשלום  ספק, את תשתית הענן הדרושה לפעילותה. בגין שירותים אלו תשלם החברה באופן ישיר להענן

רשאי  הספקחודשי בהתאם לנפח השימוש שלה בשירותי הענן. במידה והחברה תאחר בתשלום, יהא 

 או השיעור המקסימלי המותר על פי דין.  1%לגבות ריבית פיגורים בשיעור שלא יעלה על הנמוך מבין 

ן נזקים לא ישא בכל אחריות בקשר עם שירותי הענן, וכן לא יהא אחראי בגי ספקעל פי ההסכם, ה

בקשר עם השירותים נשוא ההסכם  ספקעקיפים, תוצאתיים, מיוחדים, עונשיים וכיו"ב. אחריותו של ה

החודשים שקדמו לאירוע בגינו  12-לא תעלה על הסכומים ששולמו בפועל על ידי החברה בגין השירות ב

 אלפי דולר.  25-הוגשה התביעה, ובכל מקרה לא יותר מ

חברה לשפות את המפיץ בגין כל תביעה שנובעת מהשימוש של החברה במסגרת ההסכם, התחייבה ה

בשירותי הענן או שעניינה הפרת תנאי השימוש של הספק, לרבות שכר טרחת עו"ד ועלויות נלוות 

 נוספות.

ההסכם יעמוד בתוקף לשנה, ויתחדש לתקופות עוקבות בנות שנה כל אחת, אלא אם בוטל על ידי מי 

תעמוד הזכות לבטל את ההסכם באופן מיידי  ספקיום. כמו כן, ל 30בת  מהצדדים בהודעה מוקדמת

 בהתאם לתנאי השימוש של הספק, וכן במקרה של אי תשלום מצד החברה.

 ( )ספק ב'(Resellerהתקשרות עם מפיץ ) (2) 

ייצר קשר בין החברה לבין לקוחות הספק  בהסכם לפיומפיץ צד ג' התקשרו החברה ו 2018ביוני  7ביום 

לקוחות אלו  .צה פוטנציאליים של החברה, אשר עשויים להיות מעוניינים בשירותיה של החברהק

 יאושרו על ידי החברה בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם. 

לאחר יצירת הקשר, הלקוח יתקשר באופן ישיר מול החברה, וכל גביית התשלומים מאת לקוח תתבצע 

 באופן ישיר על ידי החברה.

חודשים כל אחת, אלא אם  12חודשים, ויתחדש לתקופות עוקבות בנות  12ופה של ההסכם הינו לתק

יום לפחות עובר למועד החידוש.  30בוטל על ידי צד להסכם בהודעה בכתב לצד השני, אשר תימסר 

במהלך תקופת ההסכם, רשאי כל צד להסכם לבטלו בין היתר במקרים הבאים: הפרה יסודית של 

יות לה התחייבו הצדדים במסגרת ההסכם; כניסה להליך חדלות פירעון ההסכם; הפרת חובת הסוד

של הצד שמנגד; סיכון לפגיעה ממשית במוניטין של צד להסכם כתוצאה ממעשיו של צד להסכם אל 

בנוסף, צד להסכם יוכל לבטלו מכל סיבה שהיא בכפוף למתן הודעה  מול לקוחות הקצה וכיו"ב.

 יום. 90מוקדמת בת 

לחברה, היא תהא זכאית לתמורה בשיעור משתנה מהכנסות  המפיץ תים שמעמידבתמורה לשירו

החברה שנובעות מהסכמים בהם התקשרה החברה עם לקוחות, לרבות חידוש ההתקשרות עם החברה 

חודשים החל ממועד התקשרות החברה  9למשך תקופה בת  למפיץוהרחבתה. התמורה כאמור תשולם 
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 המפיץחודשים כל אחת, במידה ו 3ארך בתקופות נוספות בנות ולקוח הקצה. תקופה זו אפשר שתו

 מפיץלקוח. יצוין כי בהתאם להסכם, הזכאות לסכומים אלו תישמר להשומר על קשר מקצועי קבוע עם 

 לתקופות האמורות, גם לאחר ביטול ההסכם.

לאף צד בקשר עם פעולת המערכת, ובכל מקרה  המפיץ על פי הסכם, החברה לא תישא באחריות כלפי

להסכם לא תקום אחריות בגין נזקים עקיפים, כלכליים, עונשיים וכיו"ב; ואחריות החברה לא תעלה 

 על הסכום ששולם לה על פי ההסכם.

שפה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה )לרבות הוצאות התדיינות סבירות( בגין תביעות מאת המפיץ י

; המפיץ או נמסר לחברה מאת המפיץ למערכת על ידיצד שלישי בין היתר הנוגעות למידע שהוכנס 

במערכת שלא בהתאם להוראות ההסכם; הפרת זכויות קניין רוחני או אי עמידה  המפיץשימוש של 

 וכיו"ב. המפיץבהוראות הדין הנובעות ממתן השירותים על ידי 

 התקשרות עם ספק בתחום עיבוד מסדי נתונים )ספק ג'( (3)

 ג' שירותי בדיקות תוכנה.החברה מקבלת מספק צד 

בתמורה לשירותים כאמור, תשלם החברה סכום חודשי שנגזר מהיקף הצוות של הספק שיבצע את 

 השירות. 

בשנה )בכפוף למתן הודעה  5%ההסכם כולל הוראות בדבר עדכון התגמול לספק בשיעור של עד 

 יום על הכוונה לעדכן את התגמול כאמור(. 30מוקדמת בת 

בתוקף לשנה, ויתחדש לתקופות עוקבות בנות שנה כל אחת, אלא אם בוטל על ידי מי ההסכם יעמוד 

יום לפני מועד סיומו. בנוסף, לחברה תעמוד הזכות לבטל את  30מהצדדים בהודעה מוקדמת בת 

יום, ולספק תעמוד הזכות לבטל את ההסכם  30ההסכם מכל סיבה שהיא בכפוף להודעה מוקדמת בת 

 יום. 60ף להודעה מוקדמת בת מכל סיבה שהיא בכפו

 ההסכם כולל התחייבות מקובלת מצד שני הצדדים לשמירה על סודיות ואי תחרות.

 תלות בספק .22.5

 החברה מעריכה כי אין לה תלות באילו מספקיה.

 לעיל. 22.2ראו סעיף  -ביחס לספק תשתיות ענן 

החברה מעריכה כי אין לה תלות באילו מהמפיצים, וזאת לאור אופי ההתקשרות של הלקוח,  -ביחס למפיצים 

 אשר מבוצעת מול החברה והיכולת של החברה להיכנס לנעלי המפיץ.

 הון חוזר .23

לקוחות  ,ם, מזומן משועבדההון החוזר של החברה מורכב מנכסים שוטפים הכוללים מזומנים ושווי מזומני .23.1

חייבים ויתרות חובה, בניכוי התחייבויות שוטפות הכוללות הלוואה לזמן קצר, חלויות שוטפות של התחייבויות 

 בגין חכירה, ספקים, חו"ז צדדים קשורים, וזכאים ויתרות זכות.

 מימון .24

מגיוסי הון מבעלי מניותיה ממכירת מוצר מערכת התמחור הדינמי, , החברה מממנת את פעילותה דוחלמועד ה .24.1

 ., וכן באמצעות אשראי מתאגיד בנקאיבהתאם לגיוס שביצעה על פי התשקיףו
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-, צברה החברה הפסדים בסך של כ2020בדצמבר  31נכון ליום , השנתייםב' לדוחות הכספיים 1בביאור  כאמור

ר וודאות בקשר עם מימון אלפי ש"ח. החברה בשלבי פיתוח ומתמודדת עם מספר סיכונים הכוללים חוס 33,063

תהליך הפיתוח, ביקוש וקבלת המוצר בשוק, השפעת שינויים טכנולוגיים ופיתוח מוצרים חדשניים אחרים. 

תכנית הפיתוח של החברה ויצירת פעילות רווחית מותנים באירועים עתידיים, הכוללים בין היתר הזרמת הון 

 למימון פעילות הפיתוח עד להשגת רווחיות.

וכן אודות השתתפות החברה בתכנית כסף  פעילותהאשר שימשו למימון  פיתוחמענקי מחקר ואודות לפרטים 

 .דוחל 19ראו סעיף  חכם

לדוח. החברה תבחן מעת לעת לפרק ד'  4-ו לפרק א' 19.6פים לפרטים אודות שימוש בתמורת ההנפקה ראו סעי

 את צרכי המחקר והפיתוח שלה ואת הרחבת פעילותה ותפעל לגיוס מקורות נוספים לפי הצורך.

 אשראי מתאגיד בנקאי .24.2

למועד הדוח, קו . השנתיים הכספיים לדוחות.ב. 10-ו 9 ביאורים ראולפרטים אודות אשראי מתאגיד בנקאי, 

 אלפי ש"ח.  296האשראי עומד על סך של 

 ערבויות ושעבודים .24.3

 .ב.10ביאור  ראו בנק לאומי וכן בעבור המבנה ששוכרת החברהלפרטים בדבר העמדת שעבודים על ידי החברה ל

 השנתיים. לדוחות הכספיים

  הערכת החברה לגבי צורך בגיוס מקורות נוספים .24.4

לא תידרש לגייס מקורות מימון נוספים לצורך מילוי יעדי היא , החברה מעריכה כי בשנה הקרובה דוחלמועד ה

 ההנפקה ולכיסוי תפעול עסקיה השוטפים. 

 מיסוי .25

 .א. לדוחות הכספיים השנתיים. 12לפרטים אודות דיני המס העיקריים החלים על החברה, ראו ביאור  .25.1

 .ג. לדוחות הכספיים השנתיים.12לפרטים אודות שומות המס של החברה, ראו ביאור  .25.2

.ב. לדוחות 12, ראו ביאור 1959-לפרטים אודות הטבות מס במסגרת החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט .25.3

 ם השנתיים. הכספיי

 לדוח.  19ף סעילפרטים אודות מענקים שקיבלה החברה ראו  .25.4

 מגבלות ופיקוח על החברה .26

)להלן בסעיף  1984-התשמ"ד ,חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייההחברה כפופה להוראות  .26.1

ולתקנות שהותקנו מכוחו, לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי רשות החדשנות "( חוק המו"פזה: "

ולכללי התוכניות, לתנאים שנקבעו באישורי הרשות לחדשנות ובכתבי ההתחייבות של החברה, ובהסכמים 

החדשנות שקיבלה החברה מרשות  "(, בשל תמיכהחוק המו"פשהחברה התקשרה בהם מכוח תכניות אלה )"

לחוק המו"פ,  מב 15וסעיף  א47סעיף ל בהתאםבין היתר,  לדוח. 19ף סעיבהתאם לחוק המו"פ. לפרטים ראו 

 מוקדם מוועדת המחקר.חל איסור על החברה על העברת ידע וייצור מחוץ לישראל ללא אישור 

הכלכלה והתעשייה, בשל אישור שקיבלה  כמו כן כפופה החברה להוראות ותנאי תכנית "כסף חכם" של משרד

 לעיל. 19.11 במסגרת התוכנית; לפרטים ראו
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חקיקה, , לא מוטלות על פעילותה של החברה מגבלות, דוחלמעט המפורט לעיל, למיטב ידיעת החברה, למועד ה .26.2

תקינה או אילוצים מיוחדים כלשהם, ואין תקנים מחייבים המעוגנים בחוק הנוגעים לתחום פעילותה של 

 החברה.

 הסכמים מהותיים .27

 למועד הדוח, לחברה אין הסכם מהותיים שאינם במהלך העסקים הרגיל של החברה.

 הסכמי שיתוף פעולה .28

 הסכם הפצה .28.1

עם גוף שמספק נתוני נתח שוק ללקוחותיה. היכולת להציע  לחברה התקשרות בהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי

 מוצר משותף מאפשר למערכת לקבל החלטות טובות נותן בסיס נתונים נוסף למערכת שיוצר דיוק גדול יותר.

התקשרו החברה והמפיץ בהסכם לפיו המפיץ ייצר קשר בין החברה לבין שותפים עסקיים  2018בנובמבר  5ביום 

וחות הקצה של החברה, אשר עשויים להיות מעוניינים בשירותיה של החברה. על פי ההסכם, של המפיץ, קרי לק

המפיץ יחליט, על פי שיקול דעתו הבלעדי, האם ליצור היכרות בין הלקוח הפוטנציאלי לבין החברה, ואילו מנגד, 

 לחברה לא תהא כל מחויבת להתקשר עם הלקוח הפוטנציאלי. 

 בלעדית, וכל צד רשאי להתקשר בהתקשרויות זהות או דומות עם צדדים אחרים.ההתקשרות בין הצדדים אינה 

חודשים. יצוין כי  12ההסכם כולל תקופת ניסיון בת שלושה חודשים, ובסיומה ימשיך ההסכם לתקופה של 

במהלך תקופת  ההסכם חודש באופן פורמלי. 2021הצדדים המשיכו לפעול בהתאם להסכם, ובחודש ינואר 

יום.  30אי כל צד להסכם לבטלו בגין הפרה יסודית של ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת של ההסכם, רש

כמו כן, רשאי צד להסכם לבטלו באופן מיידי, במקרה של הפרת חובת הסודיות לה התחייבו הצדדים במסגרת 

 ההסכם.

אינו מהותי לחברה, בתמורה לשירותים שמעמיד המפיץ לחברה, הוא יהא זכאי לתמורה בהיקף שלמועד הדוח 

וזאת למשך תקופה בת שנתיים למן התקשרות החברה והלקוח הפוטנציאלי בהסכם. בנוסף, יהא זכאי המפיץ 

לתמורה בשיעור כאמור גם בקשר עם הסכמים בהם התקשרה החברה עם לקוחות אשר הופנו אליה על ידי 

 הלקוח הפוטנציאלי.

כם, מלבד בגין הפרת חובת הסודיות. כמו כן, בכל מקרה למפיץ לא תהא כל אחריות כלפי החברה בגין ההס

שאינו הפרת חובת הסודיות, לאף צד להסכם לא תקום אחריות בגין נזקים עקיפים, כלכליים, עונשיים וכיו"ב 

 ואחריות צד להסכם לא תעלה על הסכום שעומד לתשלום לצד שמנגד. 

יר, וזאת על מנת לוודא את נכונות התשלומים למפיץ תעמוד הזכות לבדוק את ספריה של החברה, באופן סב

 המועברים לה.

 הליכים משפטיים  .29

 למועד הדוח אין הליכים משפטיים מהותיים שהחברה צד להם. 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .30

בשוק המסחר  , הןמטרתה של החברה הינה להיות הפתרון המוביל לתמחור דינמי בשוק הקמעונאות בעולם

כיום עיקר הפעילות של החברה הינה במסחר המקוון, ולפיכך שואפת החברה  הפיזיות. האלקטרוני והן בחנויות

 להגדיל גם את היקף לקוחותיה בערוץ החנויות הפיזיות.
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לפיתוח ומכירה של פלטפורמה תמחור דינמי תוך מתן דגש  2018החברה נכנסה משנת  ,בכדי לתמוך בחזון זה

במקביל, בקבלת החלטות המחיר באופן גנרי.  AI על טרנספורמציה דיגיטאלית של לקוחותיה תוך יישום יכולות

 החברה החליטה לצאת משירות השוואת מחירים ברשת, תחום עם חסם תחרותי נמוך בשנים האחרונות.

 ירותמכ

 ,בכדי לכבוש נתחי שוק מרכזיים באירופה ובצפון אמריקה, החברה מתכננת להקים תשתית מכירות בינלאומית

יסיון וקשר ישיר לענף הקמעונאות בעלי נ , ואשר יהיוהמבוססת על אנשי מכירות מקומיים אשר יעבדו בחברה

  המקומי.

אמריקה, אירופה ושאר העולם.  צוות המכירות  : צפוןשלושה אזוריםבכוונת החברה לחלק את צוות המכירות ל

אשר כל אחד יובל  ,צפון אירופה, מרכז ושאר אירופה: תתי אזורים גיאוגרפיים שונים שלושהבאירופה יחולק ל

  .האזוריעל ידי צוות מקומי וידווח למנהל מכירות 

אחד משני נתחי השוק אנשי מכירות בשנתיים הקרובות )באופן מדורג( בכל  10-בכוונת החברה לגייס כ

 אירופה וצפון אמריקה.  -המרכזיים 

 צפון אמריקה: אזורים גיאוגרפיים שונים שלושהחלק את צוות המכירות בצפון אמריקה ללהחברה בכוונת 

אשר כל אחד יובל על ידי צוות מקומי וידווח למנהל , מקסיקווחוף מערבי  ,, דרום ארה"ב)ארה"ב וקנדה(

 .המכירות בצפון אמריקה

 המכירות לשאר העולם יהיו מכירות שיחולקו בין הצוות שיושב בישראל לצוותים האמריקאים והאירופיים.

  שירות לקוחות

נוספים, , החברה מתכוונת לגייס אנשי שירות לקוחות צוות המכירות במקביל לגיוס אנשי מכירות וחיזוק

כאשר חלקו  ,אזוריםשלושה חות יחולק לגם שירות הלקו ,בדומה לצוות המכירות .יתמכו באנשי המכירותש

 .בישראל וחלקו אופן מקומי בצמוד לאנשי המכירותיבוצע 

  מערך מפיצים

רחיב את מערך המפיצים שלה. החברה מאמינה שנדרש שילוב מתכננת גם לההחברה , בנוסף לאנשי המכירות

מפיצים אלה הם חברות החברה מעריכה כי בין מערך מכירות עצמי לבין רשת הפצה של מפיצים עצמאיים. 

 .שלהן לקוחות הקיימיםביחס להעסקית  ןיישום תוכנה בינלאומיים אשר רוצות להרחיב את פעילות

  מערך שיווק

הן באמצעים וזאת בשנים הקרובות כחברה המובילה בשוק התמחור הדינמי, החברה מעוניינת למצב את עצמה 

בסיס הלקוחות הגדל של החברה לצרכים שימוש בתונות, והן באמצעות שיווקיים כגון כנסים והודעות לעי

 שיווקיים.

 השגת יעדי הפיתוח

 -ו Machine learning, תוך מתן דגש על יכולות גנריות של AI -משיך להרחיב את יכולות המתכננת לההחברה 

Reinforcement learningדוחל 19בסעיף טים החברה תמשיך את תהליכי המחקר והפיתוח המפור ,. כמו כן .

השגת יעדי הפיתוח יסייעו לחברה לממש את חזונה ולשמר את היתרונות התחרותיים שלה. להערכת החברה, 

 באופן אוטומטי לכלל ענפי הקמעונאות.פיתוחים אלה יגדילו את התאימות של המוצר להערכת החברה, 

 .הנהלת החברה בוחנת ותבחן בעתיד את יעדיה האסטרטגיים והעסקיים מעת לעת
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כמשמעותו בחוק ניירות  ,מהווה מידע צופה פני עתיד דוחתיאור יעדיה והאסטרטגיה של החברה למועד ה

ערך. אין ודאות ביישום היעדים והאסטרטגיה של החברה לשנים הקרובות, ובכלל כך יישומם אינו נתון 

יעדיה והערכות החברה, עשויים שלא להתממש או להתממש באופן , לשליטתה המלאה של החברה. בהתאם

 33סעיף החלים על החברה כמפורט ב, אף מהותית, בין היתר בשל השפעת גורמי הסיכון מהמתוכנןשונה 

  .דוחל

 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .31

 ובכוונת החברה להתמקד בפעילויות שלהלן: במהלך השנה הקרובה

 מכירות

 הקמת צוותי מכירות גלובליים באירופה וצפון אמריקהבהחברה להתמקד  , מתכוונתכחלק מייעוד התמורה

 בכדי לתמוך במאמצי המכירה בשווקים אלו.

 מפיצים

התקשרות עם חברות יישום תוכנה  - עם מפיצים אסטרטגיםבנוסף, מתכוונת החברה לפעול להתקשרות 

 .ןלהרחיב את פעילותמעוניינות בינלאומיות אשר 

 מחקר ופיתוח

 Machine, תוך מתן דגש על יכולות גנריות של AI -משיך להרחיב את יכולות ה, מתכוונת החברה להכן-כמו

learning ו- Reinforcement learning.  

האמור בסעיף זה לעיל בדבר הצפי להתפתחות החברה בשנה הקרובה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

האסטרטגיות של החברה ויעדיה לשנה הקרובה. התממשות  בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על תכניותיה

התוכניות האמורות או אי התממשותן, או התממשותן באופן שונה מכפי שנצפה, תלויה )בין השאר( במצב 

 .דוחל 33בסעיף השוק ובהתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים 

 מידע כספי לגבי אזורים גיאוגרפיים .32

  .השנתייםלדוחות הכספיים  19לפרטים בדבר התפלגות הכנסות החברה לפי אזורים גאוגרפיים, ראו באור 

 דיון בגורמי סיכון .33

 סיכוני מאקרו 

 היקף פעילות הסחר המקוון .33.1

פעילות החברה ורווחיותה. קיטון חד בסחר המקוון עלול  להיקף פעילות הסחר המקוון ישנה השפעה על היקף

 לפגוע בהיקף פעילות החברה.

 מצב כלכלי גלובלי  .33.2

 פועלים לקוחותיה של החברהלמצב הכלכלי הגלובלי וכן למצב הכלכלי במדינות בהן לדוח,  9כאמור בסעיף 

היקפי , קיימת השפעה ישירה על )למועד הדוח, בעיקר מדינות צפון ומרכז אירופה וחלק ממדינות ארה"ב(

 ןכלכלית ומיתועסקי החברה ועל תוצאותיה העסקיות. האטה הסחר האלקטרוני והסחר הקמעוני ולפיכך על 

ת כאמור, עלולים לפגוע בהיקף פעילות החברה גלובאלי או מקומי במדינובאופן  בתחום המסחר המקוון

  וברווחיותה.
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 י שער החליפין ישינו .33.3

ובדולר  באירו עיקר הכנסות החברה מתקבלות מלקוחותיה מחוץ לישראל, בעיקרלדוח,  9כאמור בסעיף 

חשופה החברה לשינויים בשערי החליפין, לאור האמור, . הן בש"חחברה ההוצאות למועד הדוח, מרבית . ה"באר

למועד הדוח, החברה לא מבצעת עסקאות הגנה על המטבע.  באופן אשר עלול להשפיע על תוצאותיה העסקיות.

 .והיא תבחן את הצורך בביצוע עסקאות כאמור

 ענפיים סיכונים

   רגולטוריות ותקינה בינלאומיתהתפתחויות  .33.4

 General Data Protectionאחרונה החלה מגמה של חקיקה בנושאי פרטיות של משתמשי קצה בעולם כגון "ל

Regulation "(GDPR)  באירופה. בחלק משיטות התמחור שלה, משתמשת החברה במידע אנונימי שנלקח

עשויה לחייב  מסוג זהחברה. החמרה ברגולציה על מנת לאמוד את הביקוש למוצרי לקוחות ה משתמשי קצהמ

 של חלק משיטות התמחור.  יישוםלשנות את ה את החברה

מידע מאתרים  כרייתאתרי מתחרים. החמרה ברגולציה על ב מקורםבנוסף, החברה משתמשת בנתונים ש

 של חלק משיטות התמחור. יישוםהחברה לשנות את ה עשויה לחייב אתמתחרים 

 תחרות .33.5

להוביל להקטנה בהיקף ההתקשרויות של החברה  העלוללדוח, החברה חשופה לתחרות אשר  17כאמור בסעיף 

 או להורדת מחירים אשר עשויים להביא לשחיקה ברווחי החברה. 

 סיכוני סייבר  .33.6

מסגרת פעילותה, המבוססת על מערכות מידע ועל מידע דיגיטלי מסוגים שונים, החברה חשופה לסיכוני סייבר ב

במקרה  .אובדן או גניבת מידע; תקיפות סייבר; שונים, ובכלל זה נזקים מאירועי סייבר למערכות של החברה

שליליות מהותיות, כגון  של פגיעה בחברה כתוצאה מאירוע סייבר כאמור עלולה החברה לסבול מהשלכות

המידע  שיבוש הפעילות של החברה או של לקוחות להם החברה מספקת שירותים, שיבוש פעולתן של מערכות

מבצעת פעולות שונות החברה . ולהיות בעלי השלכות משמעותיות על מוניטין החברה ופעילותהאו השבתתן, 

תוכנה בטוחה; ביצוע קר סיכונים תקופתי על ידי  לצורך התמודדות עם הסיכון, וביניהן: הטמעת נהלי פיתוח

מומחים חיצוניים; ביצוע בדיקות חדירה על ידי מומחים חיצוניים; מדיניות סיסמאות קשיחה, לרבות, 

  במרבית המקרים, אימות דו שלבי; הטמעה של נהלים מומלצים על ידי ספקי הענן השונים.

 גורמים ייחודיים 

  הון אנושי .33.7

וססת במידה רבה על הון אנושי עתיר ידע וניסיון. אין וודאות שהחברה תצליח לשמר או הצלחת החברה מב

באתגר באיתור, גיוס ושימור עלולה להיתקל החברה בנוסף, לגייס את ההון האנושי האיכותי הנדרש לפעילותה. 

סר הצלחה של חוכח אדם איכותי ומקצועי, על רקע המשך הגידול בביקושים להון אנושי טכנולוגי בישראל. 

במשרות הטכנולוגיות השונות בחברה, עלולים לפגוע בפעילותה של בפרט החברה להציב הון אנושי איכותי 

 וכתוצאה מכך, בתוצאותיה העסקיות.  המערכת המשך הפיתוחהחברה, לרבות בהצלחת 

 תלות בטכנולוגיה ייחודית  .33.8
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לים בטכנולוגיה של החברה, או שינויים החברה מבססת את פעילותה על טכנולוגיה שמפותחת על ידיה. כש

טכנולוגיים מהותיים בתחום, עלולים לפגוע ביכולתה של החברה להפיק הטבות כלכליות מהטכנולוגיה שלה 

 ולפגוע בתוצאותיה העסקיות. 

 יכולת גיוס הון ומקורות מימון  .33.9

מימון שונים למימון , פעילות החברה אינה משיאה רווחים, החברה נעזרת במקורות דוחהיות ולמועד ה

. המשך פעילותה של ומענקים מהרשות לחדשנות פעילותה, לרבות משקיעים פרטיים, גיוסי הון מהציבור

החברה תלוי ביכולתה לעבור לפעילות רווחית או ביכולתה לגייס כספים בעתיד על מנת להמשיך ולפתח את 

 פעילותה. 

   הגנה על קניינה הרוחני של החברה .33.10

החברה  פיתוח מוצר טכנולוגי ואין ודאות שתוכל להגן בהצלחה על הקניין הרוחני שלה.החברה עוסקת ב

  .והגנה באמצעות זכויות יוצרים סודות מסחרייםהגנה באמצעות קיומם של על  מסתמכת

 פגיעה במוניטין החברה ובהכנסות החברה כתוצאה מפגמים או שגיאות בתוכנה  .33.11

פתרונות למכור את  ה, לפגוע ביכולת שלהלים לפגוע במוניטין שלעלו החברה של בתוכנהפגמים או שגיאות 

מורכבים ועשויים להכיל  החברה פתרונות התוכנה של .עלויות משמעותיות ולהשית על החברה התוכנה שלה

 מכילים הוראות שנועדו להגביל את אחריות חלק מהסכמי החברה עם לקוחותיה פגמים או שגיאות שלא זוהו.

ים, הפסדים ותביעות שנובעים מהסכם הרישיון או קשורים אליו או ממתן השירותים ללקוח, בגין נזק החברה

כאשר האחריות מוגבלת בסכום כנגזרת מהתמורה ששולמה לחברה במסגרת ההתקשרות במהלך מספר 

חודשים אחרונים, כקבוע בהסכם. במרבית ההתקשרויות, האחריות כאמור אינה חלה ביחס לאובדן מידע או 

  ם שנגמרו למערכות הלקוח, מלבד במקרים של מעשה מכוון או רשלנות רבתי מצד החברה.נזקי

  קיםתלות מסוימת בספ .33.12

ספציפי הספק עיקרי. על אף שלחברה אין תלות בספק ממחשוב ענן מבוסס על שירותים אותם החברה מקבלת 

 ביכולתה של החברה לעבוד עם ספקינו ניתן להחלפה, להערכת החברה, שיבושים בפעילות הספק, או פגיעה הש

  , עלולים לפגוע בפעילות החברה ובתוצאות העסקיות שלה.שירותי הענן

 תלות בעובד  .33.13

הזנק עם בסיס הון אנושי מצומצם,  , נוכח היותה של החברה חברתדוח, למועד הדוחל 21.3בסעיף כאמור 

סמנכ"ל הטכנולוגיות של החברה ובמנכ"ל החברה, המתבטאת לה תלות ביש מקצועי ומיומן, החברה מעריכה ש

 .חילופי הון אנושי עשויים להיות ארוכים וכרוכים בהוצאות משמעותיותבכך ש

  המשך פיתוח .33.14

לפתח בכל עת מוצרים חדשים ואיכותיים יותר תוצאות הפעילות של החברה בטווח הרחוק תלויות ביכולתה 

מקודמם, ולחלופין, להצליח לגוון את מוצריה. אין כל ודאות, כי המחקר והפיתוח של החברה ישאו פרי, וכי 

 תחרות מוצלחת עם מוצרים מתחרים. לקיים בעתידתוכל 

  קשיים נלווים לצמיחת חברת הזנק .33.15
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החברה הינה חברת הזנק. אם החברה לא תצליח לנהל את צמיחתה העסקית והמסחרית בצורה יעילה, המשך 

פעילותה עלול להיות מושפע באופן מהותי. החברה עשויה להתמודד עם קשיים כאמור לעיל למשל, בין היתר, 

 המכירות.בעת הרחבת 

 טבלת גורמי סיכון

פי טיבם, אשר דורגו בהתאם להערכת ההנהלה של -לעיל על בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו

  פי השפעתם על עסקי החברה בכללותם:-החברה, ועל

 מידת ההשפעה על עסקי החברה  

השפעה  סוג הסיכון גורמי הסיכון

 קטנה

 השפעה גדולה השפעה בינונית

  X היקף פעילות הסחר המקוון 

 

סיכוני 

 מצב כלכלי גלובלי   X מאקרו

 X  י שער החליפיןישינו 

X   
התפתחויות רגולטוריות ותקינה 

 בינלאומית

סיכונים 

 ענפיים

  X תחרות 

 X  סיכוני סייבר 

X   סיכונים  הון אנושי

ייחודיים 

 לחברה
X   תלות בטכנולוגיה ייחודית 

  X יכולת גיוס הון ומקורות מימון 

X   הגנה על קניינה הרוחני של החברה 

 X  

פגיעה במוניטין החברה ובהכנסות 

החברה כתוצאה מפגמים או שגיאות 

 בתוכנה

X   קיםתלות מסוימת בספ 

  X תלות בעובד 

 X  המשך פיתוח 

 X  קשיים נלווים לצמיחת חברת הזנק 
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בגדר ת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על החברה, הינה והערכ

וכן  דוחמידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המבוססת על המידע הקיים בחברה נכון למועד ה

הערכות וניתוח של החברה. השפעת התממשותו של גורם סיכון מסוים עשויה להשתנות מהערכותיה של על 

ה עלולה להיות חשופה החברה, בין היתר בשל גורמים אשר אינם בהכרח בשליטת החברה. כמו כן, החבר

בעתיד לגורמי סיכון נוספים והשפעתו של כל גורם סיכון, אם יתממש, עשויה להיות שונה מהערכותיה של 

 .החברה

 

 

 

 

 

 



 

 

 ליזארד בע"מקוויק

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה  דוח

 2020 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

מתכבד בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנה שהסתיימה ביום  החברה דירקטוריון

  "(, בהתאם לתקנות הדוחות.תקופת הדוח)להלן: " 2020בדצמבר  31

 חברהעסקי ה הסברי הדירקטוריון למצב .א

 פעילות החברה ואירועים מהותיים בתקופת הדוח ואחריה .1

 כחברה פרטית מוגבלת במניות.  5.5.2010החברה הוקמה והתאגדה בישראל ביום  .1.1

 SaaSהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות, המפתחת פלטפורמת  .1.2

לתמחור דינמי אשר מנתחת מידע ממגוון מקורות באמצעות מנוע תמחור המבוסס על בינה 

מערכת ללקוחות החברה מקבלים גישה . משולבת חוקה לתמחור בזמן אמת( AIמלאכותית )

 ענן.טכנולוגית הבאמצעות  התוכנה

המערכת מתממשקת למערכות התפעוליות של הלקוח ומנתחת את קטלוג המוצרים בערוצי 

המכירה השונים וכן מידע על עלויות ומלאי. בנוסף, המערכת מנתחת את התנהגות הצרכנים 

ונתוני קנייה מנקודות המכירה, ובכללם הביקוש על מנת לזהות את אופן רכישת הלקוחות 

מידע התחרותי )מחירים ומגמות שוק(, מאפשר למדוד את הסופיים. מידע זה, בתוספת ל

 הגמישות היחסית של המחיר. 

 Machine-ו AI כלל הנתונים נשלחים אל מנוע קבלת ההחלטות אשר מבוסס על אלגוריתם

Learningהלקוח )דוגמת  , שמייצר אופטימיזציה למחיר, על פי אסטרטגיות עסקיות שקובע

 התשואה מהמלאי(. מקסום הרווח הגולמי או מקסום 

המערכת משנה באופן אוטומטי ודינאמי בזמן אמת את המחיר שמוזן חזרה למערכות 

 הארגוניות של הלקוח ומשם ללקוח הסופי. 

בדרך זו, מאפשרת המערכת תגובה מיידית לביצועי השוק, ותמחור אופטימאלי שנועד להביא 

 של הלקוח.לעלייה במדדי הליבה של הלקוח, כגון הכנסות והרווחיות 

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

"(. במסגרת ההקלות שניתנו לתאגידים קטנים במסגרת תקנות תקנות הדוחות)" 1970-ומיידיים(, התש״ל

ד)ב( לתקנות כאמור ככל 5ההקלות המנויות בתקנות כל הדוחות, החליט דירקטוריון החברה לאמץ את 

ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית ודוח רואה החשבון  (1) שהן רלבנטיות לחברה, ובכלל זה:

העלאת ( 3) ; 20%העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל־ ( 2) המבקר על הבקרה הפנימית;

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

 .2021בינואר,  1, החל מתקופת הדיווח שהתחילה ביום )מתכונת דיווח חצי שנתית( של תאגיד קטן פטור
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קהל היעד של הפלטפורמה הינו בעיקר חברות קמעונאיות גלובאליות, בינוניות וגדולות, עם 

מרכיב מרכזי של מכירות מקוונות. למועד הדוח הדגש השיווקי של החברה הינו על חברות 

 מאירופה ומארה"ב, כאשר למועד הדוח מירב המכירות של החברה הינו לחברות מאירופה.

לרבות כלל נויה בצורה ייחודית, אשר מתאימה באופן גנרי לענפי פעילות שונים, הפלטפורמה ב

 ללא צורך בהתאמה פר ענף. הענפי הקמעונאות תיירות ותעופ

לפרטים נוספים אודות פעילותה של החברה ותיאור הסביבה העסקית והשפעותיה על פעילות 

 החברה ראו פרק א' לדוח זה.

 על פעילות החברההשפעת התפשטות נגיף הקורונה  .1.3

פוקד את העולם אירוע בעל השלכות מאקרו כלכליות שמקורו בהתפשטות  2020החל משנת 

הוטלו מגבלות שונות ברחבי העולם למניעת  הנגיף(. בעקבות Covid-19נגיף הקורונה )

התפשטותו, ובכלל כך, מגבלות בדבר בידוד אוכלוסיות, הגבלות על תנועת אזרחים ותנועות 

, הגבלות על התקהלויות וכיו"ב. להתפשטות הנגיף השלכות מאקרו כלכליות תחבורתיות

 משמעותיות כמו גם על שוקי ההון בעולם, אשר מתאפיינים בתנודתיות.

 ,נוצרו הזדמנויות עסקיות ובשוק בו היא פועלת , בהתחשב באופי פעילות החברהדוחלמועד ה

 נוצר .בצורה משמעותית גלובלית שערוצי המכירות ממסחר אלקטרוני צמחו כיווןמוזאת 

הכנסות על  בעיקר מלקוחות אשר בעבר התבססו ים לטרנספורמציה דיגיטליתגידול בביקוש

 . בחנויות פיזיות ממכירות

פגישות  .בהיבט השיווקי החברה הצליחה לייצר קשרים עם לקוחות חדשים ופוטנציאלים

ה מצב שאין חשיבות למיקום ללא צורך במפגשים פיזיים וטיסות. יכולת זו יצר מכירה

וכתחליף לפגישות פיזיות נעשה שימוש בפלטפורמות שיחות ועידה וירטואליות  הגיאוגרפי

 אשר הנגישו את תהליכי המכירה.

, בהתחשב באופי פעילות החברה למועד זה והשלבים בהן היא דוחעל אף האמור, למועד ה

 הצורך במימון., וכן על מצויה, לא אותרה השפעה מהותית על פעילותה

מדובר באירוע דינמי המאופיין באי ודאות רבה, בין היתר, בקשר עם קצב התפשטות  יודגש כי

נגיף הקורונה, משך ההתפשטות והצעדים שיינקטו על ידי הרשויות השונות במדינות השונות 

 .בהן החברה פעילה

השפעה מהותית על , בהתחשב באופי פעילות החברה, לא אותרה דוחאף האמור, למועד ה על

פעילותה. לפרטים נוספים אודות השפעת נגיף הקורונה והשפעתו על פעילות החברה ראו 

 פרק תיאור עסקי התאגיד. -בפרק א'  15.4-ו 10.1 פיםסעי

 אירועים במהלך תקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן  .1.4

 .2020בדצמבר  31של החברה ליום  בדוחותיה הכספיים 23לפרטים ראו ביאור 

 המצב הכספי    .2
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 סעיף
 בדצמבר 31ליום 

 הסברי החברה )באלפי ש"ח(
2020 2019 

נכסים 
 שוטפים 

4,114 9,073 
נובע בעיקר ממזומנים ששימשו לפעילות  2020בשנת הקיטון 

 השוטפת.

נכסים שאינם 
 שוטפים

346 592 
נובע בעיקר מפחת והפחתות, בגין רכוש קבוע  2020שנת ב הקיטון 

 .זכות שימושובגין נכס 

 9,665 4,460 הנכסים סך
נובע בעיקר ממזומנים ששימשו לפעילות  2020בשנת הקיטון 

 השוטפת. 

 התחייבויות
 שוטפות

2,581 2,835 
נובע מפרעון התחייבות למדען ופרעון שותף של  2020הקיטון בשנת 

 החכירות.

 התחייבויות
 שאינן

 שוטפות
4,981 3,450 

יה וכן פצמגידול בהערכת שווי של כתב האוע נוב 2020השינוי בשנת 

 .מסילוק החכירה לזמן ארוך

 סך
 6,285 7,562 ההתחייבויות

יה וכן פצע מגידול בהערכת שווי של כתב האונוב 2020השינוי בשנת 

 .מסילוק החכירה לזמן ארוך

 נובע מהפסדים. 2020הקיטון בשנת  3,380 (3,102)  הון

 ההון סך
 נובע מהפסדים. 2020הקיטון בשנת  9,665 4,460 וההתחייבויות

 

  תוצאות הפעילות .3

 סעיף
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

 החברה הסברי (ח"ש באלפי)
 לשינויים בין התקופות

2020 2019 

הכנסות מפלטפורמת 
 תמחור דינמי

6,517 4,125 
נובע מהגדלת המכירות  2020הגידול בשנת 

ללקוחות חדשים וכן הגדלת מכירות של 

 הרחבות למוצר ללקוחות קיימים. 

הכנסות מהשוואת מחירי 
 2,965 757 מתחרים )מוצר ישן(

נובע מהפסקה יזומה של  2020הקיטון בשנת 

 חוזים.

 השינוי הוא בהרכב המכירות. 7,090  7,274  מכירות

 (1,960) (1,798) המכירותעלות 

נובע  2020הגידול באחוז הרווח הגולמי בשנת 

בעקבות הגידול בחלק היחסי של מכירות 

 מתמחור דינמי.

 - 5,130 5,476 רווח גולמי

 ללא שינוי מהות בין התקופות. (5,549) (5,808) ופיתוח מחקר הוצאות

 (1,920) (1,782) וכלליות הנהלה הוצאות
נובע מקיטון בטיסות  2020הקיטון בשנת 

 לחו"ל והוצאות משרדיות.

 (3,281) (4,006) מכירה ושיווק וצאותה
נובע מהגדלת צוות  2020הגידול בשנת 

 המכירות.

 - (5,620) (6,120) הפסד תפעולי

 (1,157) (1,694) שערוך כתבי אופציה
נובע מהעמדת כתבי  2020השינוי בשנת 

 האופציה על פי שווי הוגן.

 - 6 27 הכנסות מימון

 ההפרש בין התקופות נובע מהפרשי שער.   (514) (444) הוצאות מימון
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 - (7,285) (8,231) לשנה( הפסד) רווח

 

 

 נזילות ומקורות מימון .4

 תזרימי מזומנים .4.1

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר

 לשינויים בין התקופות החברה הסברי (ח"ש באלפי)

2020 2019 

המזומנים  תזרים
 ששימש לפעילות שוטפת

(5,574) (4,229) 

ידול ביציאת המזומנים בתזרים מזומנים מפעילות הג

נבע בעיקרו מהגידול בהפסדי החברה  2020בשנת שוטפת 

 ך.כ עקב הגידול בהיקף פעילותה והוצאותיה בעקבות

תזרים המזומנים 
ששימש לפעילות 

 השקעה
(56) (120) 

מפעילות השקעה נובע התנועה בתזרים המזומנים 

 מהשקעות ברכוש קבוע.

תזרים המזומנים שנבע 
 8,544 340 מפעילות מימון

בעיקר  הבתזרים המזומנים מפעילות מימון נבע תנועהה

 .מסבבי גיוס הון

 תנודות השפעת
 מזומנים ושווי במזומנים

(161) (432) - 

 במזומנים גידול( קיטון)
 - 3,763 (5,451) מזומנים ובשווי

יתרת מזומנים ושווי 
 - 7,845 2,394 מזומנים לסוף השנה

 

ממענקים  ,גיוסי הון מהכנסות, החברה את פעילותהדוח מממנת למועד ה - מקורות מימון .4.2

  , וכן מקו אשראי מבנק.שנתקבלו בידה מאת רשות החדשנות
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 נתוני הפרופורמה .5

פלטפורמת התמחור הדינמי בלבד, שנערכו על מנת לשקף את תוצאות פרופורמה הנתוני יובאו להלן 

 ללא הפעילות של השוואת מחירי מתחרים.

 הפעילות תוצאות

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה לשנה
 בדצמבר

 (ח"ש באלפי)
 החברה הסברי

 לשינויים בין התקופות
2020 2019 

הכנסות מפלטפורמת 
 תמחור דינמי

נובע מהגדלת המכירות ללקוחות חדשים וכן  2020הגידול בשנת  4,125 6,517

 הגדלת מכירות של הרחבות למוצר ללקוחות קיימים. 

 נובע מהגדלת המכירות. 2020הגידול בשנת  (1,140) (1,611) עלות המכירות

 ללא שינוי מהותי בשיעור הרווח הגולמי בין התקופות. 2,985 4,906 רווח גולמי

 ללא שינוי מהותי בין התקופות. (5,230) (5,656) ופיתוח מחקר הוצאות

 הנהלה הוצאות
 (1,920) (1,782) וכלליות

נובע מקיטון בטיסות לחו"ל והוצאות  2020הקיטון בשנת 

 משרדיות.

 נובע מהגדלת צוות המכירות. 2020הגידול בשנת  (3,147) (3,930) מכירה ושיווק וצאותה

 - (7,312) (6,462) הפסד תפעולי

 נובע מהעמדת כתבי האופציה על פי שווי הוגן. 2020השינוי בשנת  (1,157) (1,694) שערוך כתבי אופציה

 ההפרש בין התקופות נובע מהפרשי שער.   6 27 הכנסות מימון

 ההפרש בין התקופות נובע מהפרשי שער.   (514) (317) הוצאות מימון

 - (8,977) (8,446) לשנה( הפסד) רווח

 

 תזרימי מזומנים

 סעיף
 31 ביום שהסתיימה לשנה

 לשינויים בין התקופות החברה הסברי (ח"ש באלפי) בדצמבר

2020 2019 

תזרים המזומנים 
ששימש לפעילות 

 שוטפת
(6,001) (6,021) 

ידול ביציאת המזומנים בתזרים מזומנים מפעילות הג

החברה נבע בעיקרו מהגידול בהפסדי  2020בשנת שוטפת 

 ך.עקב הגידול בהיקף פעילותה והוצאותיה בעקבות כ

תזרים המזומנים 
ששימש לפעילות 

 השקעה
(56) (120) 

התנועה בתזרים המזומנים מפעילות השקעה נובע 

 מהשקעות ברכוש קבוע.

תזרים המזומנים שנבע 
 8,544 779 מפעילות מימון

בעיקר  הבתזרים המזומנים מפעילות מימון נבע תנועהה

 .מסבבי גיוס הון

 תנודות השפעת
 ושווי במזומנים

 מזומנים
(161) (432) - 

 במזומנים גידול( קיטון)
 - 1,971 (5,439) מזומנים ובשווי
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 מידע בדבר הערכת שווי מהותית מאוד המצורפות לדוחות  .6

לרכישת  אופציות כתבי של ההוגן השווי :ההערכה נושא זיהוי

מניות הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח 

 . והפסד

 .2019-2020 בשנים בספטמבר 30 לימים :ההערכה עיתוי

 .2018-2020בדצמבר בשנים  31 לימים

נושא ההערכה סמוך לפני מועד  שווי

כללי החשבונאות המקובלים, ההערכה אילו 

לרבות פחת והפחתות, לא היו מחייבים את 

 :להערכת השווישינוי ערכו בהתאם 

 .ר.ל

שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם 

 להערכה:

 אלפי 556"ח )ש אלפי 2,085 - 31.12.18
 (.דולר

 (.דולר אלפי 898"ח )ש אלפי 3,278 -30.9.19

 אלפי 938"ח )ש אלפי 3,242 - 31.12.19
 (.דולר

 אלפי 941"ח )ש אלפי 3,073 - 30.9.20
 (.דולר

אלפי  1,535)אלפי ש"ח  4,936 - 31.12.2020
 דולר(.

 

 .השווי להערכת 3 עמוד ראו פרטים אודות מעריך השווי:

 "ח.ש 12,000 סך על - כן האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?

 .סבלק ושול מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו:

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את 

 :ההערכה, בהתאם למודל ההערכה

 .השווי להערכת 12-14 עמודים ראו

 

 ממשל תאגידי היבטי .ב

 מדיניות החברה בנושא מתן תרומות  .7

  כלשהם. סכומיםהחברה לא קבעה מדיניות בנוגע למתן תרומות. בתקופת הדוח לא תרמה  חברהה

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .8

דירקטוריון החברה קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי 

 דירקטורים.  2, הינו 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א()92לחברה, בהתאם לסעיף 

 דירקטורים בלתי תלויים .9

 בהתאםים , החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויהדוח מועדל

 הראשונה לחוק החברות. התוספתלהוראות 
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 מבקר פנים .10

 מבקר פנים.  בחברה למינוי פועלת החברה הדוח למועד

 גילוי בדבר רואה החשבון המבקר של החברה .11

 זהות רואה החשבון המבקר .11.1

הינו  31.12.18החל ממועד אישור הדוחות הכספיים ליום החברה רואי החשבון המבקרים של 

 "(.רואה החשבון המבקר"להלן: ) (KPMGחייקין )משרד סומך 

 שכר רואה החשבון המבקר .11.2

להלן נתונים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת, שירותים 

  )אלפי ש"ח(: 2019 -ו 2020הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים 

 אחרים שירותים שירותי מס שירותי ביקורת 

2019-2020 100 - - 

להלן נתונים בדבר שעות העבודה שהושקעו על ידי רואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת, 

 : 2019 -ו 2020שירותים הקשורים, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשנים 

 אחרים שירותים מס שירותי ביקורת שירותי 

2019-2020 800 - - 

של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר  המבקרשכר טרחת רואה החשבון 

לבין הנהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על כמות השעות 

טרחת רואה החשבון המבקר מאושר על ידי  שכרהמושקעות על ידי רואה החשבון המבקר. 

 . דירקטוריון החברה

 ים קריטייםאומדנים חשבונאי .11.3

לפירוט בדבר השימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים בעת עריכת הדוחות הכספיים, ראו 

 . 2020בדצמבר,  31לדוחות הכספיים ליום  .ו2ביאור 

 אפקטיביות הבקרה הפנימית .12

ד 5כאמור לעיל, דירקטוריון החברה בחר לאמץ את כל ההקלות ל"תאגידים קטנים" כקבוע בתקנה 

, לרבות ההקלה הנוגעת לפטור מפרסום 1970 -ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, תש"ל בתקנות ניירות 

דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. בהתאם להוראות התקנות 

האמורות, החברה מצרפת, חלף הדוח כאמור, נוסח הצהרות מנהלים, כמצורף כנספח לדוח 

 דירקטוריון זה.

 שר עם הדיווח הפיננסיגילוי בק .ג

 פירעון מועדי לפי החברה התחייבויות מצבת .13

  .2020בדצמבר  31 ליוםאלפי ש"ח למועד הדוח  300קו אשראי מתחדש חודשי בסך  חברהל

 לדוח הדירקטוריון. 4.2לפרטים אודות מקורות מימון פעילות החברה ראו סעיף 
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 ישי קב  פנחס מנדל

 יו"ר הדירקטוריון  החברהמנכ"ל 
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 1970-( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל1ב )ד( )9הצהרת מנהלים עפ"י תקנה 

 

 הצהרת מנהל כללי 

 

 מצהיר כי: 034322743ת.ז.  אני, פנחס מנדל

 "(; הדוחות)" 2020( לשנת "התאגיד") קוויקליזארד בע"מבחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  (2)
של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם 

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע  (3)
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

( גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של 4)
תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי דירקטוריון התאגיד, כל 

או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח 
 הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם; 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 2021, במרץ 24 :תאריך

 ____________________________________ 

 חס מנדל, מנכ"ל פנ 
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 1970-תש"לערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  ( לתקנות ניירות2ב )ד( )9הצהרת מנהלים עפ"י תקנה 

 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 

 , מצהיר כי:038095667. ת.ז אור שטוקלמןאני, 

 בע"מ קוויקליזארדבחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)
 "(;הדוחות)" 2020"( לשנת התאגיד)"

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל  (2)
שהמצגים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי 

שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת 
 הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  (3)
מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 ים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;התאגיד לתאריכ

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של  (4)
דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי 

י בדיווח או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעות
 הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם; 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

 

 

 

 

 2021, במרץ 24 :תאריך

 ______________________________________ 

 אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים 
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 לכבוד
 וקלמןאור  שט

 קוויקליזארד בע"מ
 , פתח תקווה4השילוח 

 
 
 

 א.נ.,
 
 

 הסמכת מורשה חתימה אלקטרונית הנדון:
 
 

לתקנות  2בע"מ ובהתאם להוראות תקנה  קוויקליזארדכרואי חשבון מבקרים של 
אור , אנו מסמיכים אותך, 2003-ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשס"ג

, כמורשה חתימה אלקטרונית מטעם התאגיד לצורך דיווח 038095667ת.ז  שטוקלמן
אלקטרוני לרשות ניירות ערך, לחתום בשמנו ולדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות 

 -לדרך שנקבעה לכך בתקנות הנ"ל וזאת בקשר ערך, ב
 

שלנו, הרצ"ב והמסומן בחותמתנו לשם זיהוי,  המבקריםרואי החשבון  דוח .1
 .2020 דצמברב 31בע"מ ליום  קוויקליזארדשל  לגבי דוחות כספיים שנתיים

בחותמתנו לשם זיהוי, דוח רואי החשבון המבקרים שלנו, הרצ"ב והמסומן  .2
כל אחת משתי השנים של קוויקליזארד בע"מ ל פרופורמהלגבי דוחות כספיים 

 .2020בדצמבר  31 בתקופה שהסתיימה ביום
 

בדיווח  הלתקנות הנ"ל ולהבטיח כי המסמך שהינך מגיש 8עליך לפעול על פי תקנה 
האלקטרוני לרשות יהיה זהה לחלוטין מבחינת תוכן, מבנה וצורה למסמך המצורף 

 למכתב הסמכה זה.
 

ק, מובהר בזאת כי ההסמכה על פי מכתב הסמכה זה כפופה לכך כי במועד למען הסר ספ
 בע"מ. קוויקליזארדמסירת המכתב הינך מורשה חתימה אלקטרונית מטעם 

 
 

 בכבוד רב,
 
 

 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 2021 מרסב 24
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 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של
 בע"מ קוויקליזארד

 
"החברה"(  -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של קוויקליזארד בע"מ )להלן

ואת הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון  2019 -ו 2020בדצמבר  31לימים 
 31העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

ת כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. . דוחו2020בדצמבר 
 אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות 

פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו  . על1973 -רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג 
לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

ים שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנ
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

 בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב 
 נהואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהו 2019 -ו 2020דצמבר ב 31הכספי של החברה לימים 

 2020בדצמבר  31ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום 
כספיים  דוחותתקנות ניירות ערך ) והוראות (IFRSבהתאם לכללי דיווח כספי בינלאומיים )

 .2010 -התש"ע שנתיים(, 
 
 
 
 

 סומך חייקין
 חשבוןרואי 
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 קוויקליזארד בע"מ

 

 פרופורמהדוחות כספיים 

 2020 דצמברב 31ליום 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 קוויקליזארד בע"מ
 

 2020 דצמברב 31ליום פרופורמה דוחות כספיים 
 
 

 
 תוכן העניינים

 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוח רואי החשבון המבקרים
 

 3 הכוללהרווח על כספיים פרופורמה דוחות 
 

 5 כספיים פרופורמה על תזרימי המזומניםדוחות 
 

 6                פרופורמהדוחות כספיים ל ביאורים 
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KPMG  ארגון הגלובלי שלב פירמה חברהוישראל רשומה בסומך חייקין, שותפות KPMG ותהמורכב מ צמאי ע ת  ו רמ ותהמ פי נפ   סו

KPMG -ל  In te rn a t i o na l  L i mi te d ,ות י חר בא גבלת  ו מ ת  י פרט ת  י ט י בר  חברה 

 

 
 
 
 
 

 של המניות לבעלי המבקרים החשבון רואי דוח
 בע"מ קוויקליזארד

 
ביקרנו את הדוחות על הרווח והפסד פרופורמה ואת הדוחות על תזרימי המזומנים פרופורמה 

 31"החברה"( לכל אחת משתי השנים בתקופה שהסתיימה ביום  -בע"מ )להלן של קוויקליזארד
. דוחות כספיים פרופורמה אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של 2020בדצמבר 

 החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות  ערכנו
 מאיתנו. על פי תקנים אלה, נדרש 1973 -"ג התשלרואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, 

לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים 
קורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע הצגה מוטעית מהותית. בי

שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 

 פקת בסיס נאות לחוות דעתנו.בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מס
 

לדעתנו, הדוחות הכספיים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 
תוצאות הפעולות פרופורמה ותזרימי המזומנים פרופורמה של החברה לכל אחת משתי השנים 

ך )דוחות ב' לתקנות ניירות ער38בהתאם לתקנה  2020בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 
 .2וזאת על בסיס ההנחות המופרטות בביאור  1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
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 הכוללעל הרווח  פורמהופרדוחות 

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין  לפני אירוע  

 נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה הפרופורמה  באלפי ש"ח 

  
     מכירות:

 6,517  -  6,517   הכנסות מתמחור דינמי
 -  (757) 757   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים

 6,517  (757) 7,274   סה"כ
     

 (1,611) 187  (1,798)  המכירותעלות 
     

 4,906  (570) 5,476   רווח גולמי
     
     

 (5,656) 152  (5,808)  הוצאות מחקר ופיתוח
 (3,930) 76  (4,006)  הוצאות מכירה ושיווק

 (1,782)  - (1,782)  הוצאות הנהלה וכלליות
     

 (11,368) 228  (11,596)  תפעוליות הוצאות סה"כ
     

 (6,462) (342) (6,120)  הפסד תפעולי
     

 (1,984)  127  (2,111)  מימון, נטו הוצאות

     

     

 (8,446) (215) (8,231)  הפסד כולל לשנה

     

 (4.97) (0.13) (4.84)  ומדולל למניה )בש"ח( בסיסיהפסד 
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 2021 במרץ 24ופורמה:  רתאריך אישור המידע הכספי פ
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 הכוללרמה על הרווח ופודוחות פר
 
  
 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין  לפני אירוע  

 נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה הפרופורמה  באלפי ש"ח 

  
     מכירות:
 4,125   - 4,125   מתמחור דינמיהכנסות 

 -  (2,965) 2,965   הכנסות מהשוואת מוצרי מתחרים
 4,125  (2,965) 7,090   סה"כ

     
 (1,140) 820  (1,960)  המכירותעלות 

     
 2,985  (2,145) 5,130   רווח גולמי

     
 (5,230) 319  (5,549)  הוצאות מחקר ופיתוח

 (3,147) 134  (3,281)  ושיווקהוצאות מכירה 
 (1,920) -  (1,920)  הוצאות הנהלה וכלליות

     
 (10,297) 453  (10,750)  תפעוליות הוצאות סה"כ

     
 (7,312) (1,692) (5,620)  הפסד תפעולי

     
 (1,665) -  (1,665)  הוצאות מימון, נטו

     
 (8,977) (1,692) (7,285)  הפסד כולל לשנה

     
 (6.19) (1.17) (5.02)  )בש"ח( למניה ומדולל בסיסיהפסד 
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 פורמה על תזרימי המזומניםודוחות פר
 

 

 2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין  לפני אירוע  

 נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה הפרופורמה  באלפי ש"ח 

  
 (6,001) (427) (5,574)  שוטפתמזומנים נטו ששימשו לפעילות 

 (56) -  (56)  השקעה פעילותששימשו ל מזומנים נטו
 779  439  340   מימון פעילותשנבעו מ מזומנים נטו

 (161) -  (161)  השפעת תנודות במזומנים ושווי מזומנים

     

 (5,439) 12  (5,451)   במזומנים ושווי מזומנים קיטון

     

 
 
 
 

 2019בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום   
  התאמות בגין  לפני אירוע  

 נתוני הפרופורמה נתוני הפרופורמה הפרופורמה  באלפי ש"ח 

  

 (6,021) (1,792) (4,229)  נטו ששימשו לפעילות שוטפת מזומנים
 (120) -  (120)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 8,544  -  8,544  מימון מזומנים נטו שנבעו מפעילות
 (432) -  (432)  מזומנים ושווי במזומנים תנודות השפעת

     

 1,971  (1,792) 3,763   במזומנים ושווי מזומנים גידול
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 ביאורים לדוחות הכספיים פרופורמה

 

 כללי .1
 

ב לתקנות 38"החברה"( נערכו בהתאם להוראות תקנה  –בע"מ )להלן  דוחות כספיים פרופורמה אלה של קוויקליזארד
ומתייחסים להפסקה הדרגתית של פעילות פיתוח ושיווק של  1970 -ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 תוכנה להשוואת מחירי מתחרים )"הפעילות המופסקת בהדרגה"(.
 
 
 
 ביניים פרופורמה הנחות ששימשו לעריכת הדוחות הכספיים .2

 
 2020בדצמבר  31ביום  נסתיימוש יםשנלהדוחות הכספיים פרופורמה נערכו על מנת לשקף את תוצאות הפעולות של החברה 

 .2019ו
 

 הדוחות הכספיים פרופורמה נערכו תחת ההנחות הבאות:
 
, אשר נערכו בהתאם 2020ר דצמבב 31הדוחות הכספיים פרופורמה מבוססים על הדוחות הכספיים של החברה ליום  (1)

 .IFRS -ה לתקני
 
 
, 2019 ו 2020בדצמבר  31דוחות רווח והפסד פרופורמה ודוחות תזרים מזומנים פרופורמה לשנה שהסתיימה ביום  (2)

 .2019בינואר  1הופסקה ביום  הפעילות המופסקת בהדרגהנערכו תחת ההנחה כי 
 

 :התאמות הפרופורמה
 

לפעילות המופסקת בהדרגה בהתאם לחלק היחסי של הכנסות הפעילות המופסקת בהדרגה  העלות המכר יוחס (1)
 מתוך סך הכנסות החברה. 

הוצאות מחקר ופיתוח והוצאות שיווק ומכירה יוחסו לפעילות המופסקת בהדרגה רק כשמדובר בהוצאות  (2)
 תוספתיות אשר היו נחסכות אילו הפעילות המופסקת בהדרגה לא הייתה קיימת.

ימי המזומנים מפעילות שוטפת יוחסו לפעילות המופסקת בהדרגה בהתבסס על הרווח שנבע מדוחות רווח תזר (3)
לפעילות  תוהפסד פרופורמה, עם התאמות הנובעות משינויים בסעיפי רכוש והתחייבות המתייחסים ספציפי

 המופסקת בהדרגה.
ק כשמדובר בתזרים שהיה נחסך אילו תזרימי המזומנים מפעילות מימון יוחסו לפעילות המופסקת בהדרגה ר (4)

 הפעילות המופסקת בהדרגה לא הייתה קיימת.

 
 
 
 

 



 

 

 קוויקליזארד בע"מ

  2020בדצמבר  31 לשנה שנסתיימה ביום פרטים נוספים על התאגיד - פרק ד'

 תוכן עניינים 

 

 2 ....... אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוידוח בדבר  -ב' 9תקנה  .1

 2 ................................................................. דוח בדבר מצבת ההתחייבויות -ד' 9תקנה  .2

 2 .... 2020תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהחציונים  -א' 10תקנה  .3

 2 ................................................................... שימוש בתמורת ניירות ערך -ג' 10תקנה  .4

 3 ........................................ שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות - 12תקנה  .5

 3 ..................................והכנסות מהןהכנסות של חברות בת וחברות כלולות  - 13תקנה  .6

 3 ......................................................................................... מסחר בבורסה - 20תקנה  .7

 3 ..............................................תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה - 21תקנה  .8

 8 ............................................................................ בעל השליטה בחברה -א' 21תקנה  .9

 8 ......................................................................... עסקאות עם בעלי שליטה - 22תקנה  .10

 8 ....................................................................... החזקות בעלי עניין בחברה - 24תקנה  .11

 8 ............................................. הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים -א' 24תקנה  .12

 9 ................................................................................ מרשם בעלי מניות -ב' 24תקנה  .13

 10 ....................................................................... הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה  .14

 13 ........................................................................... נושאי משרה בכירה -א' 26תקנה  .15

 13 ........................................................................ רואה חשבון של התאגיד - 27תקנה  .16

 13 ........................................................................ שינוי בתזכיר או בתקנות - 28תקנה  .17

 14 ................................................................ המלצות והחלטות דירקטורים - 29תקנה  .18

 14 ................................................................................. החלטות החברה -א' 29תקנה  .19
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 מען רשום -א' 25תקנה 

 בע"מ קוויקליזארד: שם החברה

 514439785: מספר חברה ברשם החברות

  4951437: מיקוד, פתח תקווה;  4השילוח  :משרדה הרשום של החברה כתובת

 or.stokelman@quicklizard.com : כתובת דואר אלקטרוני

 03-7428800: פקסימיליה; 058-4928227: 2טלפון   ;03-7428800 :1טלפון  :טלפון

  2020בדצמבר  31: תאריך הדו"ח

 

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי -ב' 9תקנה  .1

ת הדירקטוריון וההנהלה את החברה אינה מצרפת לדוח התקופתי שנתי דוח שנתי בדבר הערכ

 ( לתקנות ההקלות.4ד)5"תאגיד קטן" לפי תקנה -אפקטיביות הבקרה הפנימית, בהתאם להקלה ל

 דוח בדבר מצבת ההתחייבויות -ד' 9תקנה  .2

 ( במקביל לדוח תקופתי זה.126-ראו דיווח מיידי שמפרסמת החברה )ת

  2020אחד מהחציונים בשנת תמצית דוחות על הרווח הכולל של החברה לכל  -א' 10תקנה  .3

 2020מחצית ראשונה  2020מחצית שנייה  2020סה"כ  

 אלפי ש"ח

 3,408 3,866 7,274 הכנסות ממכירות

 (900) (898) (1,798) עלות המכירות

 2,508 2,968 5,476 רווח גולמי

 (2,836) (2,972) (5,808) הוצאות מחקר ופיתוח

 (759) (1,023) (1,782) הוצאות הנהלה וכלליות

 (1,672) (2,334) (4,006) הוצאות מכירה ושיווק

 (2,759) (3,361) (6,120) הפסד תפעולי

 20 (1,714) (1,694) שערוך כתבי אופציה לשווי הוגן

 (11) (406) (417) הוצאות מימון, נטו

 (2,750) (5,481) (8,231) הפסד כולל לשנה

 

 ערךשימוש בתמורת ניירות  -ג' 10תקנה  .4
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, הושלמה הנפקה לציבור, בדרך של הנפקת מניות רגילות של החברה וכתבי 2021בחודש פברואר 

לתשקיף החברה  5כאמור בפרק  .1מיליון ש"ח 45.5-( של החברה, בהיקף של כ1אופציה )סדרה 

 מיועדת, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה, תמורת ההנפקה 20212מפברואר 

ח פעילות השיווק והמכירה של החברה באירופה ובצפון אמריקה, ולצורך הרחבת פעילות לפיתו

שימוש בתמורת ההנפקה עושה המחקר והפיתוח הקיים והעתידי של החברה. למועד הדוח, החברה 

 למטרות להן יועדה ההנפקה כמפורט לעיל. 

 שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות - 12תקנה  .5

 , החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר.למועד הדוח

 הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות מהן - 13תקנה  .6

 למועד הדוח, החברה אינה מחזיקה בכל תאגיד אחר.

 מסחר בבורסה - 20תקנה  .7

, לא נסחרו ניירות 2020. בשנת הדיווח, 2021בפברואר  18מניות החברה נרשמו למסחר לראשונה ביום 

 החברה בבורסה.ערך של 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה - 21תקנה  .8

 תגמולים לנושאי משרה בכירה .8.1

, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר 2020שניתנו בשנת  3להלן פירוט התגמולים

מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה, לכל אחד 

משרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שניתנו להם בקשר משלושת נושאי ה

עם כהונתם בחברה עצמה )ככל שאינם נמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוהים ביותר הנ"ל( 

וכן לבעלי עניין בחברה )כאשר גמול הדירקטורים, למעט גמול יו"ר הדירקטוריון, מפורט 

 להלן(, באלפי ש"ח:  8.2 בסעיף

  0202שנת 

 סה"כ )באלפי ש"ח( תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 

היקף  תפקיד שם
 משרה

 שיעור
 החזקה

 בהון
 החברה

 מענק [1]שכר
תשלום 
מבוסס 

 [2]מניות

דמי 
דמי  ריבית [3]אחר ניהול

  אחר שכירות

פנחס 
 867 - - - - - 372 - 495 %3.52 100% מנכ"ל מנדל

סמנכ"ל  יוסף כהן
 טכנולוגיות

100% %3.52 499 - 372 - - - - - 871 

סמנכ"ל  טל וובר
 מכירות

100% - 600 - - - 4.2 - - - 604.2 

                                                

(, 019935-01-2021מספר אסמכתא: ) 2021בפברואר,  18תוצאות ההנפקה, מיום לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה אודות   1
 .אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה

 "(.התשקיף( )להלן: "018207-01-2021 מספר אסמכתא:) 16.2.2021ראו תשקיף החברה נושא תאריך   2
ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק,  לרבות התחייבות למתן תגמול, בין במישרין -"תגמול"   3

דמי ניהול, דמי יעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תגמול פנסיוני, טובת הנאה וכל 
 הטבה אחרת, והכל למעט דיבידנד. סכומי התגמול מובאים במונחי עלות לחברה.
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אור 
 שטוקלמן

סמנכ"ל 
 26      - - 26 - 100% כספים

 . ונלוות כמקובל רכיב השכר כולל את הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות [1]
אשר הפרטים לתשקיף החברה,  3למועד הדוח, הוענקו לנושאי המשרה כאמור אופציות לא סחירות. לפרטים ראו גם פרק  [2]

הסכומים הרשומים בטור "תשלום  .לדוחות הכספיים השנתיים 11, וכן ביאור הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה
תקופות הדיווח הרלוונטיות בדוחותיה הכספיים של החברה ה בשנרשמהתיאורטית ההוצאה סכום מבוסס מניות" מייצגים את 

 בגין הענקת האופציות לנושאי המשרה הבכירה. 
 החזר הוצאות תקשורת ומשרדיות. [3] 

 

 :עיקרי פרטי ההתקשרויות עם נושאי משרה בכירה בחברה ובעלי עניין בחברה

 מר פנחס מנדל .א

החברה, מכהן כמנכ"ל  החברה החל מפברואר מר פנחס מנדל, אשר הינו אחד מהיזמים שהקימו את 

)ולפני כן כחלק מצוות ההקמה של החברה, כיהן  2021בינואר  21, ומונה לדירקטור בחברה ביום 2018

בתפקידים שונים בחברה לרבות כדירקטור וכאחראי על התפעול(. תנאי העסקתו של מר מנדל עוגנו 

(; 100%( העסקה במשרה מלאה )1נאים הבאים: )וכוללים את הת 2021בינואר  1בהסכם העסקה מיום 

ש"ח ברוטו לחודש, כולל  35,000הינו בסך של  2020ועד דצמבר  2018( השכר החודשי החל מפברואר 2)

ש"ח ברוטו לחודש, כולל שעות  50,000, השכר החודשי הינו בסך של 2021שעות נוספות. החל מינואר 

ימי חופשה  20סיוני, קרן השתלמות, הפרשות סוציאליות, ( תנאים נלווים כולל ביטוח פנ3נוספות; )

תשלום  - 2021)וצבירה שלא תעלה על שנתיים(, דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לדין, החל מינואר 

ש"ח לחודש וכן העמדת טלפון ונשיאה בעלויותיו ו/או החזר  250חודשי בגין הוצאות על נסיעות על סך 

צאות עסקיות כנגד הצגת חשבוניות. כמו כן, זכאי להחזר בגין הוצאות תקשורת; זכאות להחזר הו

ש"ח ביום, מחושב על בסיס חודשי. הסכם ההעסקה מחיל את ההסדר הקבוע  100ארוחות עד לסכום של 

( התחייבות לשמירה על 4; )1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף 

( הוראות 5חודשים אחריה; ) 12הלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה של תחרות בחברה במ-סודיות ולאי

( קביעה לפיה הסכם ההעסקה ניתן לסיום בכל עת 6לעניין בעלותה של החברה על קניין רוחני לחברה; )

חודשים מראש. יצוין כי עד למועד  6על ידי כל אחד מהצדדים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של 

( מר מנדל זכאי לקבל בונוס שנתי 6הודעה המוקדמת היתה לפי חוק; )ההתקשרות בהסכם, תקופת ה

 ARR (Annual-משכורות חודשיות, בהתאם ליעדים הבאים: א. במקרה שבו ה 6בסכום של עד 

Recurring Revenues) ("ARR") לעומת  20%-של החברה המחושב לפי חודש דצמבר בשנה מסוימת גדל ב

דצמבר בשנה הקודמת לה, מר מנדל יהיה זכאי לבונוס שנתי  של החברה המחושב לפי חודש ARR-ה

, מר מנדל יהיה זכאי לבונוס שנתי 40%-משכורות חודשיות; ב. במקרה של גידול כאמור ב 2בסכום של 

ויותר, מר מנדל יהיה זכאי לבונוס  60%-משכורות חודשיות; ג. בגין גידול שנתי כאמור ב 4בסכום של 

חודשיות. במידה ותקום למר מנדל זכאות לבונוס השנתי, הבונוס השנתי  משכורות 6שנתי בסכום של 

באפריל של כל שנה קלנדרית שלאחר השנה שבגינה משולם הבונוס השנתי, ובלבד  30-ישולם לא יאוחר מ

( 7) -שבתום השנה בגינה משולם הבונוס הוא מועסק בחברה )ולא מצוי בתקופת הודעה מוקדמת(; ו

"( מועד ההענקהשנים ממועד ההתקשרות בהסכם ההעסקה )להלן: " 3דל, מדי החברה תעניק למר מנ

אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה בכמות שתקבע על ידי החברה, על פי תנאי תכנית האופציה 

בכל שנה  1/3של החברה, כפי שתתוקן מעת לעת, אשר תבשיל בחלקים שווים על פני שלוש שנים )קרי, 

כפוף להעסקתו המתמשכת של מר מנדל, ובמחיר מימוש שיהא ממוצע מחיר הסגירה ממועד ההענקה( ב
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. ההבשלה תואץ באופן מלא 4ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה 20של מניות החברה בבורסה במהלך 

בגין שינוי שליטה בחברה )כהגדרת מונח זה בתכנית האופציות של החברה( או עם סיום העסקתו של מר 

 עילה.מנדל שלא בגין 

כמו כן, זכאי מר מנדל לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ולשיפוי ופטור מאחריות, הכל כמפורט 

 להלן. 8.5-ו 8.4, 8.3בסעיפים 

הפרטים  אשרלתשקיף החברה,  3לפרטים בדבר האופציות שהוקצו למר מנדל עד למועד הדוח, ראו פרק 

 הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

 וסף כהןימר  .ב

 2018מפברואר בחברה החל סמנכ"ל טכנולוגיות מכהן כ אשר הינו אחד מהיזמים שהקימו את החברה,

)ולפני כן כחלק מצוות ההקמה של החברה, כיהן בתפקידים  2018וכדירקטור בחברה החל מפברואר 

בהסכם  עוגנושל מר כהן  ותנאי העסקתשונים בחברה לרבות כדירקטור וכממונה על טכנולוגיות(. 

( העסקה 1. תנאי העסקתו של מר כהן כוללים את התנאים הבאים: )2021בינואר  21מיום ההעסק

 35,000הינו בסך של  2020ועד דצמבר  2018השכר החודשי החל מפברואר ( 2) ;(100%במשרה מלאה )

ש"ח  50,000של  בסךהינו חודשי השכר , ה2021ש"ח ברוטו לחודש, כולל שעות נוספות. החל מינואר 

ביטוח פנסיוני, קרן השתלמות, הפרשות  כולל( תנאים נלווים 3שעות נוספות; ), כולל ברוטו לחודש

החל , דמי הבראה וימי מחלה בהתאם לדין, )וצבירה שלא תעלה על שנתיים(  ימי חופשה 20סוציאליות, 

העמדת טלפון ונשיאה וכן  ש"ח לחודש 250תשלום חודשי בגין הוצאות על נסיעות על סך  - 2021מינואר 

זכאות להחזר הוצאות עסקיות כנגד הצגת חשבוניות. כמו כן,  ;בעלויותיו ו/או החזר הוצאות תקשורת

הסכם ההעסקה מחיל ש"ח ביום, מחושב על בסיס חודשי.  100זכאי להחזר בגין ארוחות עד לסכום של 

( 4; )1963-ורים, התשכ"גלחוק פיצויי פיט 14את ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף 

 12של תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה -התחייבות לשמירה על סודיות ולאי

( קביעה לפיה הסכם ההעסקה 6( הוראות לעניין בעלותה של החברה על קניין רוחני לחברה; )5) ;אחריה

. יצוין חודשים מראש 6ת של ניתן לסיום בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים, בכפוף למתן הודעה מוקדמ

זכאי לקבל  כהן( מר 6; )כי עד למועד ההתקשרות בהסכם, תקופת ההודעה המוקדמת היתה לפי חוק

 ARR-בהתאם ליעדים הבאים: א. במקרה שבו המשכורות חודשיות,  6בונוס שנתי בסכום של עד 

(Annual Recurring Revenues"( )ARRשל החברה המחושב לפי חודש דצמב )"ר בשנה מסוימת גדל ב-

של החברה המחושב לפי חודש דצמבר בשנה הקודמת לה, מר כהן יהיה זכאי לבונוס  ARR-לעומת ה 20%

, מר כהן יהיה זכאי לבונוס 40%-במקרה של גידול כאמור ב .משכורות חודשיות; ב 2שנתי בסכום של 

ויותר, מר כהן יהיה זכאי לבונוס  60%-משכורות חודשיות; ג. בגין גידול שנתי כאמור ב 4שנתי בסכום של 

במידה ותקום למר כהן זכאות לבונוס השנתי, הבונוס השנתי  משכורות חודשיות. 6שנתי בסכום של 

באפריל של כל שנה קלנדרית שלאחר השנה בה מגיע הבונוס השנתי, ובלבד שמר  30-ישולם לא יאוחר מ

שבתום השנה בגינה משולם הבונוס ובלבד  ,כהן מועסק בחברה )ולא בהתראה מוקדמת( במועד התשלום

שנים  3כהן, מדי למר תעניק ( החברה 7)-ו; מוקדמת(ולא מצוי בתקופת הודעה הוא מועסק בחברה )

מניות רגילות של  אופציות לרכישת "(מועד ההענקהממועד ההתקשרות בהסכם ההעסקה )להלן: "

                                                

כל הקצאת ניירות ערך של החברה כפופה לאישור הבורסה ולעמידה בהוראות תקנון והנחיות הבורסה, לרבות לעניין מחיר מזערי,  4
 כפי שתהיינה מעת לעת
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, כפי שתתוקן מעת לעתעל פי תנאי תכנית האופציה של החברה, בכמות שתקבע על ידי החברה, החברה 

בכפוף להעסקתו  (ההענקהשנה ממועד בכל  1/3אשר תבשיל בחלקים שווים על פני שלוש שנים )קרי, 

שיהא ממוצע מחיר הסגירה של מניות החברה בבורסה במהלך , ובמחיר מימוש כהןהמתמשכת של מר 

)כהגדרת בחברה שינוי שליטה בגין . ההבשלה תואץ באופן מלא 5ימי המסחר שקדמו למועד ההענקה 20

   .העסקתו של מר כהן שלא בגין עילהעם סיום או  (מונח זה בתכנית האופציות של החברה

כמו כן, זכאי מר כהן לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ולשיפוי ופטור מאחריות, הכל כמפורט 

 להלן. 8.5-ו 8.4, 8.3בסעיפים 

הפרטים  אשרלתשקיף החברה,  3רטים בדבר האופציות שהוקצו למר כהן עד למועד הדוח, ראו פרק לפ

 הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

 מר טל וובר .ג

שירותי ניהול  מעניק. מר וובר 2016החל מחודש ינואר  של החברהמכירות  מר וובר מכהן כסמנכ"ל

זכאי מר , בגין שירותיו. בשליטתו המלאה שלמיטב ידיעת החברה הינה מכירות לחברה באמצעות חברה

כוללים ההתקשרות תנאי בנוסף,  בתוספת מע"מ )כנגד חשבונית(. ,ש"ח 50,000של  חודשי וובר לתשלום

ש"ח בחודש  350( תשלום חודשי בגין הוצאות תקשורת והוצאות משרדיות על סך 1: )את התנאים הבאים

תחרות בחברה במהלך תקופת -לאיוכן התחייבות התחייבות לשמירה על סודיות ( 2בתוספת מע"מ; )

 ( הוראות לעניין בעלותה של החברה על קניין רוחני לחברה;3) ;אחריה 12של ההעסקה ולמשך תקופה 

סכם ניתן לסיום בכל עת על ידי כל אחד מהצדדים, בכפוף למתן הודעה מוקדמת של הקביעה לפיה ה( 4)

מעביד, וההסכם כולל הוראות מקובלות לעניין -( בין הצדדים לא מתקיימים יחסי עובד5) ;מראשיום  90

החזר רטרואקטיבי של חלק מהשכר במקרה בו יקבע על ידי טריבונל שיפוטי כלשהו כי בין הצדדים 

 התקיימו יחסי עובד מעביד.

  מר אור שטוקלמן .ד

תנאי העסקתו של מר . 2020באוקטובר  22מר שטוקלמן מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מיום 

 23,100( שכר חודשי של 2; )(100%העסקה במשרה מלאה )( 1) כוללים את התנאים הבאים: שטוקלמן

( תנאים נלווים כולל ביטוח 3)ש"ח בגין סך כל שעות העבודה הנוספות;  9,900ש"ח ותוספת חודשית של 

חופשה  )וצבירה שלא תעלה על שנתיים(, דמי  ימי 20פנסיוני, קרן השתלמות, הפרשות סוציאליות, 

יום, אך מר שטוקלמן אינו רשאי  90)אשר ניתנים לצבירה עד לסף של  הבראה וימי מחלה בהתאם לדין

ש"ח לחודש; הסכם ההעסקה מחיל את  250, תשלום חודשי בגין הוצאות על נסיעות על סך לפדותם(

( התחייבות 4; )1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14ההסדר הקבוע בהתאם לאישור הכללי לפי סעיף 

( 5אחריה; ) 12תחרות בחברה במהלך תקופת ההעסקה ולמשך תקופה של -לשמירה על סודיות ולאי

תקופת הודעה מוקדמת לפי חוק, אולם ( 6הוראות לעניין בעלותה של החברה על קניין רוחני לחברה; )

 ההסכם כולל עילות סיום העסקה מיידי. 

הפרטים הכלולים  אשרלתשקיף החברה,  3רטים בדבר האופציות שהוקצו למר שטוקלמן, ראו פרק לפ

 בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.

                                                

כל הקצאת ניירות ערך של החברה כפופה לאישור הבורסה ולעמידה בהוראות תקנון והנחיות הבורסה, לרבות לעניין מחיר   5
 .ינה מעת לעתמזערי, כפי שתהי
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 מדיניות תגמול

 8לפרק לפרטים אודות מדיניות התגמול של החברה אשר הינה בתוקף נכון למועד דוח זה ראה נספח 

 הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. אשרהחברה, לתשקיף 

 לפרק זה 8.1גמול לדירקטורים שאינם נמנים על המפורטים שבסעיף  .8.2

 בשנת הדיווח לא שולם גמול לדירקטורים המכהנים בחברה, שאינם מועסקים בתפקיד נוסף בחברה.

אישרו דירקטוריון החברה  2021בינואר  26ביום  - גמול דירקטורים לאחר השלמת ההנפקה לציבור

הדירקטורים , פי תשקיףהשלמת ההנפקה לציבור על והאסיפה הכללית של החברה, כי החל ממועד 

ם החיצוניים והבלתי דירקטוריהמכהנים בחברה, שאינם מועסקים בתפקיד נוסף בחברה, לרבות ה

יו זכאים לגמול השתתפות בישיבות וגמול שנתי, יה תלויים המכהנים בחברה, או שיכהנו בה מעת לעת,

בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, מזערי בהתאם לסכומי הגמול ה

"(, לפי דרגתה של החברה, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן יהיו זכאים להחזר תקנות הגמול)" 2000-התש"ס

לשיפוי ופטור וכן לכיסוי ביטוחי כנהוג ומקובל בחברה, הגמול, כתב התחייבות הוצאות על פי תקנות 

 .לדוח זה 8.3-8.5בסעיפים 

 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .8.3

והאסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה  אישרו דירקטוריון החברה, 2021בינואר  26ום בי

הענקת  6של החברה לתוקףבכפוף להשלמת ההנפקה על פי התשקיף וכניסת התקנון החדש , )בהתאמה(

המכהנים ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה 

תאגידים מטעם החברה ב , מעת לעת,יהיו מועסקיםמשרה המכהנים או שיכהנו ושמועסקים או ש

 תאגידבעקיפין )להלן: "אחרים בהם מחזיקה או תחזיק החברה בניירות ערך כלשהם, במישרין או 

  ."(אחר

כל חבות או הוצאה כמפורט להלן, בגין במסגרת כתבי השיפוי התחייבה החברה לשפות את האמורים 

שבוצעו עקב פעולות שעשה או יעשה בתוקף היותו נושא משרה )לרבות פעולות  נושא המשרה שתוטל על

 ן או בעקיפין, לאחד או יותר מסוגי(, הקשורות במישריעובר למועד הענקת כתב ההתחייבות לשיפוי

ובלבד "( המזכים האירועיםשנכללו בכתב ההתחייבות ושסווגו כאירועים המזכים בשיפוי )" אירועים

לשיפוי נושאי המשרה  השיפוי המירבי )כהגדרתו להלן(. התחייבותשסכום השיפוי לא יעלה על סכום 

חבות או הוצאה אחרת וחוק החברות, וכן כל  תחול בגין חבות או הוצאה בהתאם להוראות תקנון החברה

 דין אשר בגינן ניתן ו/או יהיה ניתן לשפות נושא משרה.פי -המותרת בשיפוי על

סכום השיפוי הכולל שתשלם החברה לכל נושאי המשרה בחברה, במצטבר, על פי כל כתבי השיפוי 

י"(, לא יעלה על סכום השווה שהוצאו ושיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת השיפוי )"כתבי השיפו

מהונה העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה לפי  25%מבין: )א(  לגבוה

הדוחות הכספיים המאוחדים, סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שיהיו קיימים נכון למועד 

 10קרה בודד או במצטבר, או )ב( תשלום השיפוי בפועל וזאת לכל אחד מנושאי המשרה ולכולם יחד, למ

"( )וזאת מבלי לגרוע מזכותם של נושאי המשרה לקבל סכום השיפוי המרבימיליון דולר ארה"ב )"

                                                

אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלפת תקנון החברה בתקנון חדש המותאם לחברה ציבורית.  2020בדצמבר  23ביום   6
תשקיף ורישום מניות החברה למסחר בבורסה. ניתן לעיין בנוסח המלא הכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי נהתקנון החדש 

 (. www.magna.isa.gov.ilרשות ניירות ערך )של תקנון החברה באתר ההפצה של 

http://www.magna.isa.gov.il/
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תגמולי ביטוח, לרבות בגין האירועים הקבועים בכתב השיפוי המבוטחים בחברת ביטוח, שהחברה תקבל 

ריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, עבור נושא המשרה מזמן לזמן, אם תקבל, במסגרת כל ביטוח אח

 והכל בתנאים המפורטים בכתבי השיפוי(.

 התחייבות לפטור נושאי משרה .8.4

נושאי ל פטור כתביאישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה הענקת  2021בינואר  26ביום 

משרה בחברה, המכהנים או כפי שיכהנו מעת לעת. הפטור יחול בקשר עם הפרת חובת הזהירות כלפי 

אין במתן הפטור או באי תחולתו כדי לגרוע מזכאות נושא המשרה לשיפוי החברה או תאגיד מוחזק שלה. 

ובכפוף  ילפי כתב השיפו שפעולת נושא המשרה הינה בגדר אירוע מזכה כאמור בכתב השיפוי, ככל

 .להוראות כל דין

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה .8.5

החברה עם אישרו הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה את התקשרות  2021בחודש ינואר 

ביחס לדירקטורים ונושאי משרה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, ה לבפוליסמבטחים 

ועד יום  21.1.2021לתקופה של שנה, החל מיום וזאת  מעת לעת, או יכהנו בחברה אשר מכהנים

למקרה ולתקופת ביטוח. הפרמיה השנתית הינה בסך  דולרמיליון  7בגבולות אחריות של עד , 20.1.2022

חברה בפוליסת הביטוח בגין תביעות כנגד נושאי משרה ה לש. ההשתתפות העצמית דולר 31,500-של כ

. תנאי פוליסת הביטוח יהיו זהים דולר 50,000, ובתביעות בארה"ב ובקנדה דולר 10,000הינה בסך של 

 .לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה

 בעל השליטה בחברה -א' 21תקנה  .9

למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה. לפרטים אודות בעלי עניין בחברה וסבבי השקעה בחברה 

 ם בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.אשר הפרטים הכלולי ,לתשקיף החברה 3ראו פרק 

 עסקאות עם בעלי שליטה - 22תקנה  .10

למועד הדוח לא קיים בעל שליטה בחברה. לפרטים אודות בעלי עניין בחברה וסבבי השקעה בחברה 

 לתשקיף החברה, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 3ראו פרק 

 החזקות בעלי עניין בחברה - 24תקנה  .11

ניין ונושאי משרה בניירות ערך של החברה, ראו דיווח מיידי של החברה רטים בדבר החזקות בעלי עלפ

הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת  (, אשר019821-01-2021אסמכתא מס': ) 2021בפברואר  18מיום 

 , )מספרי אסמכתאות:2021בפברואר  23-, וכן דיווחים מיידיים של החברה מיום העל דרך ההפניה

)מספר אסמכתא:  2021בפברואר  24-( ומיום ה2021-01-022669-ו 2021-01-022666, 2021-01-022453

 (, אשר הפרטים הכלולים בהם מובאים בזאת על דרך ההפניה.2021-01-022960

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים -א' 24תקנה  .12

כתבי אופציה  הון מונפק הון רשום

, המירים (1)סדרה 

 למניות החברה

אופציות )לא 

, רשומות(

המירות למניות 

 החברה

כתבי אופציות )לא 

, המירים סחירים(

 למניות החברה
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10,000,000 2,826,645 1,020,180 459,976 177,495 

 מרשם בעלי מניות -ב' 24תקנה  .13

 2021 בפברואר 22לפרטים בדבר מרשם בעלי המניות של החברה, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

, 2021-01-020769-ו 2021-01-020754)מספרי אסמכתאות:  2021בפברואר  22כפי שתוקן ביום 

 בהתאמה(, אשר הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה. 

 

 

 



 

 

  הדירקטורים של התאגיד - 26תקנה  .14

 

 :8דוחהמכהנים בדירקטוריון החברה במועד ה 7חברי הדירקטוריוןלהלן יובאו פרטים בדבר 

יו"ר  ישי קב פרטים/שם הדירקטור
 דירקטוריון

 אברי קציר
 דירקטור

 מנדל נחספ
 מנכ"ל ודירקטור

 יוסף כהן
סמנכ"ל 

 טכנולוגיות
 ודירקטור

גילי הרט 
דירקטורית בלתי 

 תלויה

  קרן פרימור כהן
דירקטורית 

 חיצונית

    עמיחי הלמן
 דירקטור חיצוני

 036241404 037546074 031807886 032234262 034322743 032225583 035696277 מס' זיהוי

 13/06/1979 28/11/1975 30/09/1974 27/04/1975 29/11/1977 1/6/1975 6/4/1979 תאריך לידה

מען להמצאת כתבי בית 
 דין

ב, 25אח"י דקר 
 רעננה

 ,10יוני נתניהו 
 גבעת שמואל

מרדכי מירקין 
 , פתח תקווה13

 , 3הענבר 
 ,156לכיש  , שוהם4האודם  שוהם

 שוהם

האחים 
, 42יטקובסקי 

 פתח תקווה
 יתישראל ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

חברות בוועדה / ועדות 
 ביקורת, תגמול ביקורת, תגמול ביקורת, תגמול לא לא  לא לא של הדירקטוריון

האם מכהן כדירקטור 
דירקטורית  לא לא לא לא לא  חיצוני

 דירקטור חיצוני  חיצונית

האם סווג כדירקטור 
דירקטורית בלתי  לא לא לא לא בלתי תלוי

 תלויה
דירקטורית 

 חיצונית
 דירקטור חיצוני

תפקיד בחברה, חברה 
בת, חברה קשורה או 

 בבעל עניין בחברה
סמנכ"ל  מנכ"ל דירקטור יו"ר דירקטוריון

דירקטורית  דירקטורית טכנולוגיות
 דירקטור חיצוני חיצונית

תאריך תחילת כהונה 
  25/11/2020 21/02/2018 כדירקטור

21/1/2021 
)לפני כן, כחלק 

מצוות ההקמה של 
החברה, כיהן 

18/02/2018 
)לפני כן, כחלק 

מצוות ההקמה של 
החברה, כיהן 

21/02/2021  21/02/2021  21/02/2021  

                                                

, מונה כמשקיף בדירקטוריון החברה. בהתאם 2020, מר דוד ליפשיץ, בעל עניין בחברה, אשר כיהן כדירקטור בחברה עד דצמבר 2020יצוין כי בהתאם להחלטת דירקטוריון מחודש דצמבר   7
לא יהיה רשאי להשתתף רקטוריון, המשקיף יהיה זכאי לקבל הזמנות לישיבות הדירקטוריון ולהשתתף )ללא זכות הצבעה( בישיבות הדירקטוריון. על אף האמור, המשקיף להחלטת די

ות עלולה, על פי החלטת הדירקטוריון, לגרום לחברה בישיבות דירקטוריון החברה אם לא היה רשאי להשתתף באותן ישיבות אילו כיהן כדירקטור בחברה; או אם השתתפותו באותן ישיב
 .על התחייבות להימנע מניצול הזדמנויות עסקיות של החברהכן כתב סודיות בנוסח המקובל על דירקטוריון החברה ו חתם עלהמשקיף יצוין כי לקוח הקיים לחברה.  -לפגוע בחיסיון עו"ד 

 סדר יומה אישור מינויים של ה"ה עמיחי הלמן וקרן פרימור כהן כדירקטורים חיצוניים. יצוין כי החברה פועלת לזימון אסיפה כללית שעל  8
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יו"ר  ישי קב פרטים/שם הדירקטור
 דירקטוריון

 אברי קציר
 דירקטור

 מנדל נחספ
 מנכ"ל ודירקטור

 יוסף כהן
סמנכ"ל 

 טכנולוגיות
 ודירקטור

גילי הרט 
דירקטורית בלתי 

 תלויה

  קרן פרימור כהן
דירקטורית 

 חיצונית

    עמיחי הלמן
 דירקטור חיצוני

בתפקידים שונים 
בחברה לרבות 

 כדירקטור(

בתפקידים שונים 
בחברה לרבות 

 כדירקטור(
תואר ראשון   השכלה

(BS.c )  בהנדסת
תעשייה וניהול, 

האוניברסיטה 
 הפתוחה.

 (MBA)תואר שני 
 -במנהל עסקים 

התמחות במימון, 
-אוניברסיטת בר

 אילן.

תואר ראשון 
(B.A במנהל )

עסקים, 
אוניברסיטת 

 .אנגליהדרבי, 

תואר ראשון 
(BS.c בהנדסת )

תעשייה וניהול, 
 מכללת שנקר.

( MBAתואר שני )
בלוגיסטיקה 

וניהול, 
-אוניברסיטת בר

 אילן. 

תואר ראשון 
(BS.c)  במדעי

המחשב ומנהל 
עסקים, 

אוניברסיטת 
 אילן.-בר

תואר שני 
(MBA במנהל )

עסקים, 
התמחות 
במימון, 

אוניברסיטת 
 אילן.-בר

תואר ראשון 
(BS.c) 

בביוטכנולוגיה, 
מכון  -הטכניון 
טכנולוגי 
 לישראל.

תואר שני 
(MSc)  במדעי

הרפואה, מכון 
 ויצמן.

דוקטורט 
(PhD)  במדעי

הרפואה, מכון 
 ויצמן. 

תואר ראשון 
במשפטים 

(L.L.B ,)
אוניברסיטת תל 

 אביב.
תואר ראשון 

(, B.Aבכלכלה )
אוניברסיטת תל 

 אביב.
תואר שני 

במשפטים 
(L.L.M ,)

ניברסיטת תל או
 אביב.

תואר ראשון 
(B.A בכלכלה )
חשבונאות, ו

אוניברסיטת בר 
 אילן.

( M.Aתואר שני )
בלימודי משפט, 
אוניברסיטת בר 

 אילן.

תעסוקה בחמש השנים 
 האחרונות

C.I.O ב-MSA 
Shine Global 
Family Office 

Ltd. 

מנכ"ל ובעלים 
בייבי סטאר 

  .בע"מ

מנכ"ל חברת 
 , טרייבייס בע"מ

חברת בת של 
טלדור מערכות 
בע"מ, בין השנים 

2008-2017 . 
שילוג בדירקטור 

שינוע 
ולוגיסטיקה 
 משנתבע"מ, 

 ועד היום. 2006
מנכ"ל החברה, 

עד  2018מינואר 
 היום.

מנהל טכנולוגיות 
( CTOראשי )

 , בטרייבייס בע"מ
חברת בת של 
טלדור מערכות 
בע"מ, בין השנים 

2008-2017. 
מנהל טכנולוגיות 

( CTOראשי )
בחברה, מינואר 

 .ועד היום 2018

-מנכ"ל ב
Splisense ,

 במשך שנה.
מנהלת דיגיטל 

(CDOב )-Ayala 
pharma במשך ,

 שבעה חודשים.
-מנכ"ל ב

Mitoconix ,
 שנים. 2.5במשך 

 OPKO-מנכ"ל ב
Biologics ,

במשך ארבע 
 שנים. 

"רמות  יתמנכ"ל
ליד אוניברסיטת 

; תל אביב בע"מ"
יועצת משפטית 
וסמנכ"ל עניינים 

 של עסקיים
"רמות ליד 
אוניברסיטת תל 

 אביב בע"מ"

סמנכ"ל כספים 
ותפעול, 

טרנסוורלד 
לוגיסיטיקה 

 בע"מ

פירוט תאגידים נוספים 
 אין אין בהם מכהן כדירקטור

יו"ר ודירקטור 
בשילוג שינוע 
ולוגיסטיקה 

 בע"מ.

קולפלנט דח"צ ב אין
 . אחזקות בע"מ

Imasiadairy 

Ltd.;  Silib Ltd.; 

Multi Vn Ltd.; 

 אין
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יו"ר  ישי קב פרטים/שם הדירקטור
 דירקטוריון

 אברי קציר
 דירקטור

 מנדל נחספ
 מנכ"ל ודירקטור

 יוסף כהן
סמנכ"ל 

 טכנולוגיות
 ודירקטור

גילי הרט 
דירקטורית בלתי 

 תלויה

  קרן פרימור כהן
דירקטורית 

 חיצונית

    עמיחי הלמן
 דירקטור חיצוני

חברת 
-דירקטוריון ב

ENLIVEX. 
חברת 

 -דירקטוריון ב
Splisense.  

 

Qart Medical 

Ltd.; Trobix Bio 

Ltd.; Unispectral 
Ltd.; TAV 

Ventures. 

קרבת משפחה עם בעל 
עניין אחר בחברה )אם 

 יש(
 לא

מר פרנסואה 
פולק, אבא של 
אשתו של מר 

קציר, הינו בעל 
 עניין בחברה. 

 לא לא לא לא לא

האם החברה רואה אותו 
כבעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 
לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע 

 הדירקטוריון

 כן כן לא כן לא לא לא

האם הינו מורשה 
 לא לא לא כן כן לא לא חתימה עצמאי

 

 



 

 

 נושאי משרה בכירה  -א' 26תקנה  .15

להלן פרטים ביחס לנושאי המשרה הבכירה של החברה שפרטים אודותיהם לא הובאו במסגרת תקנה 

 לעיל: 26

 ניר מאור רטל ווב שטוקלמן אור נושא המשרה

 017377664 025248428 038095667 תעודת זהות

 22/4/1977 5/4/1973 24/12/1985 תאריך לידה

 7/3/21 1/1/2016  10/12/2020 מועד תחילת הכהונה

תפקיד בחברה, חברה 
בת, חברה קשורה או 

 בבעל עניין בחברה

 סמנכ"ל מכירות  סמנכ"ל כספים
CHIEF REVENUE 

OFFICER  

 סמנכ"ל שיווק
CHIF MARKETING 

OFFICER 
( B.Aתואר ראשון ) השכלה

בכלכלה עם התמחות 
חשבון, בראיית 

 גוריון.-אוניברסיטת בן

( BSCתואר ראשון )
אוניברסיטת  במימון,

New York Institute of 
Technology (NYIT) . 

( MASTERSתואר שני )
בכלכלה, אוניברסיטת 
New York Institute of 

Technology (NYIT). 

( B.Aתואר ראשון )
במנהל עסקים, המרכז 
הבינתחומי הרצליה; 

תואר )תואר שני מקצועי 
 (MEMשני מקצועי )
תואר ו, בניהול הנדסה

שני במנהל עסקים 
(M.B.Aמ ) אוניברסיטת

 Kellogg) נורת'ווסטרן
School of 

Management). 
עיסוק בחמש השנים 

 האחרונות
FP&A Director 

Prodalim Groupתל ,-
מנהל ; אביב, ישראל

, Prodalim US-כספים ב
 ; באורלנדו פלורידה

Corporate controller 
Prodalim Group ;
 סמנכ"ל כספים בחברה.

 VPסמנכ"ל שיווק ) סמנכ"ל מכירות בחברה.
Marketing)  בחברת

Earnix ;   סמנכ"ל
 VPשיווק ואסטרטגיה )
Marketing & 

Strategy)  בחברת
Celeno ראש מחלקת ;

 Intelשיווק של חברת 
(Head of Global B2B 

Brand and Industry 
Marketing) 

 
האם הוא בעל עניין 

בחברה או בן משפחה 
של נושא משרה בכירה 

אחר או של בעל ענין 
 בחברה

 לא לא לא

האם הינו מורשה 
 חתימה עצמאי

 לא לא כן

 

 רואה חשבון של התאגיד - 27תקנה  .16

 .6100601, תל אביב 17סומך חייקין, רחוב הארבעה 

 שינוי בתזכיר או בתקנות - 28תקנה  .17
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אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה כי בכפוף להשלמת הצעת  2020בדצמבר  23ביום 

לתשקיף החברה, אשר  4ניירות הערך על פי תשקיף, תאמץ החברה את התקנון שצורף כנספח א לפרק 

הפרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה, וזאת חלף נוסח התקנון שהיה קיים עובר 

בעקבות השלמת גיוס ההון ורישום ניירות הערך של החברה  2021פברואר ב 18להשלמת ההנפקה. ביום 

למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב נכנס לתוקפו תקנון ההתאגדות החדש של החברה. לפרטים 

)מספר  2021בפברואר  18נוספים אודות תקנון ההתאגדות ראה דיווח מיידי של החברה מיום 

 פרטים הכלולים בו מובאים בזאת על דרך ההפניה.(, אשר ה2021-01-019833אסמכתא: 

 המלצות והחלטות דירקטורים - 29תקנה  .18

להלן יובאו המלצות הדירקטורים בפני האסיפה הכללית והחלטותיהם שאינן טעונות אישור האסיפה 

 :2020הכללית, בשנת 

 2,826,645, נרשמו למסחר 2021בפברואר  21שינוי ההון הרשום או המונפק של החברה: ביום  .18.1

לציבור ( מכוח תשקיף הצעה 1כתבי אופציה )סדרה  1,020,180-מניות רגילות של החברה ו

(IPO)  כפי שתוקן  2021בפברואר  21שפרסמה החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום

אשר  , בהתאמה(,2021-01-020616-ו 2021-01-020280בפברואר )מספר אסמכתא:  22ביום 

 . ם בו מובאים בזאת על דרך ההפניההפרטים הכלולי

אשר כללו את אישור תנאי העסקתם , 2020בדצמבר  23החלטות אסיפה כללית מיוחדת מיום  .18.2

לפרק זה(; שינוי תקנון החברה  8.1מנדל ומר יוסי כהן )לפרטים נוספים, ראו סעיף  נחסשל מר פ

לעיל(; וכן אישור מרשם בעלי המניות של  28)לפרטים אודות שינוי תקנון החברה ראו תקנה 

)לפרטים אודות מרשם בעלי המניות המעודכן של החברה,  2020בדצמבר  23החברה, נכון ליום 

  ב לעיל(.24ו תקנה רא

כללית שעל סדר יומה אישור מינויים של ה"ה  אסיפהבנוסף, יצוין כי החברה פועלת לזימון 

 .כהן כדירקטורים חיצוניים פרימורעמיחי הלמן וקרן 

 החלטות החברה -א' 29תקנה  .19

 שבתוקף משרה נושא לשיפוי התחייבות או להלן פרטים בדבר החלטות החברה ביחס לפטור, ביטוח

 הדוח: בתאריך

 פטור לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .א

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לפטור לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים 

 לפרק זה לעיל. 8.4 בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, ראו סעיף

 ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בחברה .ב

לפרטים בדבר התקשרות התאגיד בפוליסת ביטוח נושאי משרה ודירקטורים בחברה, ראו סעיף 

 לפרק זה לעיל. 8.5

 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .ג

לפרטים בדבר הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה המכהנים 

 זה לעיל.  לפרק 8.3בחברה וכפי שיכהנו בה מעת לעת, ראו סעיף 

 

 2021במרץ,  24
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___________________________________ 

 קוויקליזארד בע"מ              

 :שמות החותמים ותפקידיהם

 פנחס מנדל, דירקטור ומנכ"ל

 אור שטוקלמן, סמנכ"ל כספים

 
 

 



 

 

 

www.betafinance.co.il l  יפו -, תל אביב 58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבתl  '6767006-03טל  
 contact@betafinance.co.ilדוא"ל  03-3030196פקס 

 2021במרץ  24: תאריך

 לכבוד 

 )"החברה"(  קוויקליזארד בע"מ

 

 

 ג.א.נ.,

 

 הסכמה להכללת הערכת שווי בדוחות הכספיים של החברה הנדון: 

 

להודיעכם כי אנו נותנים בזאת את הסכמתנו להכללת הערכת השווי בדבר שווים ההוגן של  הרינו  

ביום   שהונפקו  הפיננסיים  לימים  23.11.2016המכשירים  נערכה  2020ו   2019בדצמבר    31,  אשר   ,

, בדוחות הכספיים של החברה וכן את הסכמתנו כי הערכת השווי  2021ונחתמה על ידינו בחודש מרץ  

 בור. תפורסם לצי 

 אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בדוחות הכספיים ויפורסם לציבור. 

 

 

 

 בכבוד רב,   

 

 _______ _________ 

 יניב אבדי, רו"ח, שותף 

 מ "עבטא פייננס צ.י.ש ב

                                                                                                              

 

 

http://www.betafinance.co.il/


 
 
 
 

                                                                                                                            
 

 

 

 

 

'   

 קוויק ליזארד בע"מ 

 מכשירים פיננסיים הערכת 

 31.12.2020 ליום

 2021 ,מרץ

 

 

 

 

 

יפו-, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  972-3-6767006+  www.betafinance.co.il 
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 שלום רב, 

על ליזארד  ידי  -נתבקשנו  " קוויק  " קוויק)להלן:  ו/או  "  " חברה ה "  העבודהו/או  (  " מזמינת 

  31ליום    23.11.2016ביום  שהונפקו    ההוגן של המכשירים הפיננסיים להעריך את שווים  

"   2020  בדצמבר,    לצרכי הצגת האופציות הנ"ל בשווי הוגן  זאתו"(  המדידהמועד  )להלן: 

  לרבות תקןהחברה  בהתאם לדרישות הדיווח החלות על    החברהבדוחותיה הכספיים של  

בינלאומי מספר   פיננסיים  9חשבונאות  בינלאומי מספר  ,  הדן במכשירים  תקן חשבונאות 

   , הדן במדידת השווי ההוגן. 13בינלאומי מספר  וכן תקן דיווח כספי"( IAS32)להלן: " 32

 

 לצורך ביצוע עבודתנו התבססנו על נתונים ומסמכים, כמפורט להלן: 

 2021ברואר פב 23שבוצעה ביום  IPOנפקת נתונים אודות ה ▪

מיום   ▪ מידית  תש  2021בפברואר    18הודעה  פי  על  הצעה  תוצאות  קיף  על 

 להשלמה 

 הבהרות מהנהלת החברה  ▪

 . מידע פומבי וציבורי ▪

ב  פתהמצור  הדעת  חוות "   רכושההנם    הוהמידע  )להלן:  פייננס  בטא  של    חוות הבלעדי 

 "(.  הדעת

מל  בהתאם   נה הוכ  ו ז  דעת  חוות שסופקו  " קוויק    -הנחיות,    הנועד ו"(,  הלקוחה)להלן: 

והאישי,    הלשימוש החברה,הבלעדי  בתשקיף  העבודה  פרסום  לטובת  לגורמים    כןו  וכן 

מאשרת במפורש ובכתב להסתמך או להשתמש בעבודתנו. אין    פייננסנוספים להם בטא  

צירופו למסמכים   או  ממנו  או חלק  ציטוטו במלואו  כולל  זה,  לעשות שימוש אחר במסמך 

ובכתב של בטא    אישורהאחרים, למעט למען המטרות אשר הובאו לעיל, ללא   המפורש 

  . פייננס

בטא פייננס הניחה והסתמכה על דיוק, שלמות ועדכניות המידע  בעת גיבוש חוות הדעת  

בטא  מהלקוחהשהתקבל   עתיד.  פני  צופה  מידע  ולרבות  הפיננסיים  הנתונים  לרבות   ,

לא   ובהתאם  שקיבלה,  המידע  של  תלויה  בלתי  עצמאית  לבחינה  אחראית  אינה  פייננס 

 .כזו ערכה בחינה 

לשקף בצורה סבירה והוגנת מצב נכון  חוות דעת כלכלית אינה מדע מדויק, והיא אמורה  

 בזמן מסוים, על בסיס נתונים ידועים, הנחות יסוד שנקבעו ותחזיות שנאמדו. שינויים  

 

במשתנים העיקריים ו/או במידע, עשויים לשנות את הבסיס להנחות היסוד ובהתאם את  

 .המסקנות 

( נאותות  בדיקת  מהווה  אינה  זו  דעת  את  Due-Diligenceחוות  לכלול  ואינה מתיימרת   )

המידע, הבדיקות והמבחנים או כל מידע אחר הכלולים בבדיקות נאותות, לרבות בדיקת  

עם צדדים שלישיים. המידע המפורט בחוות דעת זו, הינו    הלקוחהחוזים והתקשרויות של  

כונים אשר  ואת הסי   הלקוחהמידע תמציתי בלבד, הוא אינו מתאר באופן מלא את פעילות  

משתמש  הלקוחה  פה חשו  םלה כל  על  כללית.  והערכה  מידה  קנה  להוות  נועד  המידע   .

בחוות   אין  כי  יודגש  ולשיקוליו.  לצרכיו  בהתאם  המידע  נאותות  ו/או  שלמות  את  לבחון 

הדעת משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. פירוש מסמכים שונים, שבהם עיינו, נעשה אך  

 ורק לצורכי חוות דעת זו.  

מהשקעה,    דעת  בחוותאין   הימנעות  או  השקעה,  המלצת  משום  בחלק    בלקוחהזו  או 

ודאות כי תחזיותיה והערכותיה ביחס   אכן יתממשו,    ללקוחהממנה. לבטא פייננס אין כל 

של   הפעילות  ותוצאות  חלקן,  או  מהותי    הלקוחהכולן  באופן  שונות  להיות  עשויות 

ב מהאמור  המשתמעות  או  המוערכות  שינוי  מהתוצאות  עקב  היתר  בין  זו,  דעת  חוות 

פעילות   את  המאפיינים  הסיכון  מאקרוהלקוחהבגורמי  מההתפתחויות  וכן  כלכליות  -, 

פעילות   על  המשפיעים  חיצוניים  שינוי  הלקוחהובגורמים  כל  אף  על  ספק,  הסר  למען   .

ואינה   כאמור  הערכה  או  תחזית  לשנות  או  לעדכן  מתחייבת  אינה  פייננס  בטא  כאמור, 

הדעת תקפות לשם בחינת    בחוות זו. אין התחזיות המופיעות    דעת   חוותבת לעדכן  מתחיי

כדאיות השקעות בפרויקטים כאלו ואחרים ואין הן מהוות המלצה לנקיטת אי אילו צעדים  

 ובעליה.  הלקוחהעל ידי  

  המידע לשלמות   אחראים  או /ו  ערבים אינם( מניותיה בעלי   לרבות )  מטעמה ומי  פייננס בטא

  ליקוי  או  שגיאה,  השמטה  לכל  או/ו  בה  הכלולים  הנתונים  לדיוק,  הדעת  בחוות  המפורט

בה    במסמך   אחר התכנים  דיוק  על  תאריך  /ו ובפרט  מאז  השתנה  לא  בה  המידע  כי  או 

 כתיבת המסמך.  

ישאו   לא  ונציגיה  עובדיה  שותפיה,  פייננס,  הפסדים    בכלבטא  ו/או  נזקים  בגין  אחריות 

באופן מיידי או תוצאתי, בין אם    למשתמשסוג שהוא אשר יגרמו    ישירים או עקיפים מכל

  או/ועולה מתוך חוזה, עוולה )כולל רשלנות( ומכוח כל דין, כתוצאה משימוש בחוות הדעת  

, או בכל אירוע אחר שבא  הדעת   חוותעל    המשתמשיםאו בכל הסתמכות של    בה  המידע 

 .  הדעת לחוות נוספים   משתמשיםבעקבות השגת גישה של 



 

 15 מתוך 3 

 

31.12.2020 ליום  אמידת שווי הוגן מכשירים פיננסיים|   קוויק ליזארד בע"מ |  2021  ,מרץ  
Beta Finance T: +972-3-6767006 ι W: www.betafinance.co.il ι A:  יפו -, תל אביב58מגדל אלקטרה סיטי, רח' הרכבת  

נוהלה בהתאם לדרישות המקצועיות הנדרשות מיועץ הפיננסי.    עבודתה של בטא פייננס 

ויתכן   שונים  להיות  עשויים  לעבודה  הרלוונטיים  ומנהגים  נהלים  אחרים,  בתחומים 

שהנתונים יוצגו בצורה שונה. לכן מסמך זה לא נערך בתיאום עם נהלים ומנהגים של אף  

, בכל  ה או חלקים ממנ  הדעת זו לצטט אות   חוותאל  גוף מקצועי מתחום אחר. אין להפנות  

 מסמך אחר החשוף לצד ג'. 

כהסכמה   ויפורש  ומגבלותיה,  פרטיה  והכרת  בקריאה  מותנה  זו  דעת  בחוות  שימוש  כל 

 בעליל לתנאים דלעיל. 

יתכנו   לפיכך  אלקטרוני,  בגיליון  שימוש  באמצעות  נעשה  זו  בעבודה  החישובים  ביצוע 

 הפרשי עיגול. 

  איזו  כי ,  כלשהיא  מוסכמת   רשות   או  משפטית  ערכאה  תחליט,  שהיא  סיבה  ומכל  במידה

  הרי ,  מתנאיה  תנאי  שונה  אילו  סבירה  הייתה  אך,  סבירה  בלתי  הינה  זה  מסמך  מהוראות

  מסמך   של  שתוקפו  כך,  מלכתחילה  בו  היו   כאילו  למסמך  ביחס  מחייבים  יהיו  אלה  ששינויים

 . ישמר זה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבצע העבודה:  

בטא    יניב   מר ידי  על בוצעה השווי הערכת בחברת  מייסד  שותף  רו"ח,    פייננסאבדי, 

וכלכלה    .שווי והערכות במימוןומומחה   בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל  הינו  אבדי  מר 

יתרה,   וחשבונאות    ח"רובהצטיינות  במימון  בהתמחות  עסקים  במנהל  שני  ותואר 

ל מעל  יש  ליניב  אקדמיים    13-בהצטיינות.  במוסדות  והוראה  וניהול  בייעוץ  ניסיון  שנים 

כלכלי.   ובייעוץ  אסטרטגיה  בעסקים,  רחב  ניסיון  לרבות  והמימון(  החשבונאות  )בתחום 

יניב שימש ככלכלן ראשי של חברת אחזקות בינלאומית.    יננסיפ בטרם הצטרפותו לבטא  

, חוות דעת להוגנות עסקה,  ליניב ניסיון בהערכות שווי של חברות ציבוריות ופרטיות כאחד 

( מניה  שווי  שווי  PPA)   רכישה  עלות   הקצאת(,  A409הערכות  הערכות   ,)ESOP  

 . לפרויקטים ועוד  תמחיריתומכשירים פיננסיים מורכבים, בדיקת היתכנות כלכלית ואנליזה 

 

 

                                                                              

            

 יניב אבדי, רו"ח, שותף 

 בטא פייננס צ.י.ש בע"מ 
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 תוכן עניינים 
 

 5 ..................................................................... על החברה 

 7 .................................................................... מתודולוגיה 

 11 ................................................................. הערכת שווי 
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 על החברה 
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 על החברה 

 

"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה  החברהחברת קוויק ליזארד בע"מ )להלן: " 

ביום   חוק    2010במאי    5בישראל  להוראות  מוגבלת  בהתאם  פרטית  כחברה  החברות, 

שינתה את שמה לשמה    2010בספטמבר    21( בע"מ", וביום  2010במניות בשם "סמפה )

 הנוכחי, קוויקליזארד בע"מ. 

פלטפורמת   מפתחת  מנתחת    SAASהחברה  אשר  דינאמי  לתמחור  כשירות"(  )"תוכנה 

לקוחות   בזמן אמת.  מנוע תמחור אשר מתמחר  החברה  מידע ממגוון מקורות באמצעות 

 מקבלים גישה למערכת התוכנה בענן. 

המוצרים   קטלוג  את  ומנתחת  הלקוח  של  התפעוליות  למערכות  מתממשקת  המערכת 

את   מנתחת  המערכת  בנוסף,  ומלאי.  עלויות  על  מידע  וכן  השונים  המכירה  בערוצי 

את   לזהות  מנת  על  ובכללם הביקוש  מנקודות המכירה,  קנייה  ונתוני  התנהגות הצרכנים 

רכ  ומגמות  אופן  )מחירים  התחרותי  למידע  בתוספת  זה,  מידע  הסופיים.  הלקוחות  ישת 

שוק(, מאפשר למדוד את הגמישות היחסית של המחיר. כלל הנתונים נשלחים אל מנוע  

קבלת ההחלטות אשר מבוסס על בינה מלאכותית שמייצרת אופטימיזציה לרווח הגולמי  

ר שמוזן חזרה למערכות הארגוניות  ומשנה באופן אוטומטי ודינאמי בזמן אמת את המחי 

 של הלקוח ומשם ללקוח הסופי. 

שנועד   אופטימאלי  ותמחור  השוק,  לביצועי  מיידית  תגובה  המערכת  מאפשרת  זו,  בדרך 

 להביא לעלייה בהכנסות וברווחיות של הלקוח. 

החברה פיתחה ושיווקה תוכנה להשוואת מחירים עם מתחרים. הכנסות    2017עד לסוף   

לכות ודועכות. במקביל החברה פיתחה את המוצר הנוכחי, תוכנה לתמחור  ממוצר זה הו 

משנת   אותו  לשווק  והחלה  של  2018דינמי,  הישן  מהמוצר  נוספות  מכירות  לחברה   .

 השוואת  מחירי מוצרי מתחרים. 

מיליון מניות וסכום דומה    1.82  -מיליון ₪ הכוללים כ  45.5החברה ביצעה גיוס בסך של  

 . 2020והסתיים באפריל    2019אשר החל בספטמבר  (1של כתבי אופציה )

 

 

 

 

אביב  2021בפברואר    23ביום   בתל  ערך  לניירות  בבורסה  להיסחר  החלה  החברה   ,

. בנוסף, בהתאם להודעה מידית מיום במועד ההנפקה  מיליון ₪  114  -שווי של כלפי  

המסחר  עילית בתום  -, מניית החברה תתווספנה למדד ת"א טק2021בפברואר,    25

 . 2021למאי  6 -ב

מיום  םבהתא להלשמה  פי תשקיף  על  תוצאות הצעה  על  ,  2021בפברואר    18  להודעה 

לרכישת   להזמנות  נענתה  ה  1,020,180החברה  ו  1,020,180לות  כוליחידות    -מניות 

   .₪ 45,500,028 -( בתמורה מיידית בסך כולל של כ1)סדרה ופציה כתבי א 1,020,180
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 מתודולוגיה 
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מונחים מרכזיים במדידת השווי ההוגן

( הוגן  בינלאומי  Fair Valueשווי  כספי  דיווח  בתקן  מוגדר  נכס  של  )להלן:    13( 

 "IFRS13  משולם להעברת התחייבות  "(, כ"המחיר שהיה מתקבל ממכירת נכס או שהיה

 בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה". 

הערכת שוויו ההוגן של נכס הינה מדידה מבוססת שוק ולא מדידה ספציפית לישות וככזו  

איננה יכולה להביא בחשבון שיקולים של מחזיק בנכס, לרבות: סינרגיות, שימוש לא יעיל  

יא בחשבון מאפיינים אשר משתתפים בשוק היו  או אי שימוש בנכס אך מאידך נדרש להב

מביאים בחשבון בעת תמחור הנכס או ההתחייבות במועד המדידה בתנאי שוק נוכחיים.  

בין היתר, יש להביא בחשבון מאפיינים כגון: מצב ומיקום הנכס, מגבלות במידה וקיימות  

ועוד.   בנכס  שימוש  או  מכירה  לבצע  IFRS13על  יש  המדידה  שאת  עוד  בשוק    קובע 

אותו   עבור  ביותר  הכדאי  בשוק  עיקרי  שוק  ובהיעדר  ההתחייבות,  או  הנכס  של  העיקרי 

 נכס. 

IFRS13   :קובע מדרג לשווי ההוגן בהתבסס על איכות הנתונים כדלקמן 

מחירים מצוטטים בשווקים פעילים. לפי ראיית התקן, נתוני רמה    -  1נתוני רמה   ▪

 השתמש בו ללא כל התאמה. מספקים את הראייה המהימנה ביותר ויש ל  1

רמה   ▪ עבור    -  2נתוני  או  דומים  או  זהים  נכסים  עבור  מצוטטים  מחירים 

לחלץ   בכדי  פעילים.  לא  ובשווקים  פעילים  בשווקים  דומות  או  זהות  התחייבויות 

לנכס,   ספציפיות  התאמות  לבצע  נדרש  המבוקש  הנכס  של  ההוגן  השווי  את 

ה הנתונים מתייחסים לפריטים  לרבות: המצב או המיקום של הנכס, המידה שב

הפעילות   של  הרמה  או  הפעילות  של  הנפח  וכן  לנכס  להשוואה  ניתנים  שהם 

 בשווקים שבהם הנתונים נצפים.  

רמה   ▪ כדי    -  3נתוני  ישמשו  ואלו  הנכס  עבור  לצפייה  ניתנים  שאינם  נתונים  הם 

אינם   לצפייה  שניתנים  רלוונטיים  נתונים  שבה  במידה  הוגן  שווי  ניתנים  למדוד 

בכלל,   אם  מועטה,  שוק  פעילות  קיימת  שבהם  מצבים  יתאפשרו  ובכך  להשגה, 

ניתנים לצפייה ישקפו את ההנחות   נתונים שאינם  עבור הנכס במועד המדידה. 

שמשתתפים בשוק ישתמשו בהן בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, כולל הנחות  

 לגבי סיכון. 

פעיל   עסקאו  -(active market) שוק  שבו  ההתחייבות  "שוק  של  או  הנכס  של  ת 

בסיס   על  תמחור  לגבי  מידע  לספק  כדי  מספיק  ובנפח  מספיקה  בתדירות  מתרחשות 

 מתמשך". 

, )להלן:  13של נכס מוגדר בתקן דיווח כספי בינלאומי    (principal marketשוק עיקרי )

 "IFRS13 כ עבור  "(  או  הנכס  עבור  ביותר  הגדולים  פעילות  ורמת  נפח  בעל  "השוק 

 ות. ההתחייב 

( קונים או מוכרים בשוק העיקרי )או הכדאי  "  –(  Market participantsמשתתפי שוק 

 ביותר( של הנכס או של ההתחייבות שיש להם את כל המאפיינים הבאים: 

  IAS24-הם בלתי תלויים אחד בשני, כלומר הם לא צדדים קשורים כהגדרתם ב ( א)

ן למדידת שווי הוגן  . למרות זאת, המחיר בעסקה עם צד קשור עשוי לשמש כנתו

 אם לישות יש ראייה שההתקשרות בעסקה בוצעה בתנאי שוק.  

ולגבי העסקה   ( ב) או ההתחייבות  הנכס  יש להם הבנה סבירה לגבי  ידע,  הם בעלי 

באמצעות   להשיגו  שניתן  מידע  כולל  להשגה,  הניתן  המידע  בכל  שימוש  תוך 

 בדיקות נאותות שהם רגילים ונהוגים.  

 קה עבור הנכס או ההתחייבות. הם יכולים להתקשר בעס ( ג)

בעלי   ( ד) הם  כלומר  ההתחייבות,  או  הנכס  עבור  בעסקה  להתקשר  נכונים  הם 

 מוטיבציה אך אינם מאולצים או מחויבים בדרך אחרת לעשות זאת. 

) השימוש ידי    –  (Highest and best useהמיטבי  על  פיננסי  לא  נכס  של  "השימוש 

של   הערך  את  ממקסמים  שהיו  בשוק  נכסים  משתתפים  של  הקבוצה  של  או  הנכס 

 והתחייבויות )לדוגמה עסק( שבה הנכס היה משמש". 

"עסקה שמניחה חשיפה לשוק לתקופה שלפני    –(  transaction  orderlyעסקה רגילה )

בהם   לעסקאות  ונהוגות  רגילות  שהן  שיווקיות  פעילויות  לאפשר  כדי  המדידה  מועד 

עסקה כפויה )לדוגמה פירוק כפוי או מכירה    מעורבים נכסים או התחייבויות כאלה; זו אינה

 בתנאי לחץ("

מספר   בינלאומי  כספי  דיווח  לתקן  "  9בהתאם  תמדוד  IFRS9)להלן:  ישות   )"

במדידה עוקבת בשווי הוגן דרך    , כולל נגזרים שהם התחייבויות,התחייבות פיננסית

 רווח או הפסד. 
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 .הצגה ומדידה של מכשיר פיננסי

 

הדן בהצגה ומדידה של מכשירים פיננסים,    32חשבונאות בינלאומי מספר  בהתאם לתקן  

מנפיק של מכשיר פיננסי יסווג את המכשיר או את החלקים המרכיבים את המכשיר, בעת  

למהות   בהתאם  הוני,  מכשיר  או  פיננסי  נכס  פיננסית,  כהתחייבות  לראשונה  ההכרה 

 . יננסי ומכשיר הוניההסדר החוזי ולהגדרות של התחייבות פיננסית, נכס פ

 

כאשר המנפיק מיישם את ההגדרות בתקן כדי לקבוע אם מכשיר פיננסי הוא מכשיר הוני  

ו )א(  התנאים,  שני  אם  ורק  אם  הוני,  מכשיר  הוא  המכשיר  פיננסית,  התחייבות  )ב( -ולא 

 להלן, מתקיימים: 

 המכשיר אינו כולל מחויבות חוזית:  -א

 אחר; או  למסור לישות אחרת מזומן או נכס פיננסי •

להחליף נכסים פיננסיים או התחייבויות פיננסיות עם ישות אחרת בתנאים   •

 פוטנציאלים נחותים למנפיק. 

 אם המכשיר יסולק או עשוי להיות מסולק במכשיריה ההוניים של הישות, הוא:  -ב

מכשיר לא נגזר, שאינו כולל מחויבות חוזית של המנפיק למסור מספר משתנה   •

 ו של מכשיריו ההוניים; א

נכס פיננסי אחר   • או  ידי החלפת סכום קבוע של מזומן  יסולק רק על  נגזר אשר 

זכויות,   כך,  לצורך  המנפיק.  של  הוניים  מכשירים  של  קבוע  למספר  בתמורה 

אופציות או כתבי אופציה לרכישת מספר קבוע של מכשיריה ההוניים של הישות  

ת מציעה את  תמורת סכום קבוע במטבע כלשהו הם מכשירים הוניים אם הישו 

לכל הבעלים הקיימים מאותו    יהזכויות, האופציות או כתבי האופציה באופן יחס 

נגזרים. בנוסף, לצורך מטרות אלה, המכשירים   סוג של מכשיריה ההוניים הלא 

והם   המאפיינים  כל  את  להם  שיש  מכשירים  כוללים  אינם  המנפיק  של  ההוניים 

ג    16ב או סעיפים    -16א ו    16מקיימים את התנאים המתוארים בתקן בסעיפים  

של    -16ו   עתידית  מסירה  או  עתידית  לקבלה  חוזים  שהם  מכשירים,  או  ד, 

 מכשירים הוניים של המנפיק

 

מחויבות חוזית, לרבות זו הנובעת ממכשיר פיננסי נגזר, אשר תוצאתה תהיה או עשויה  

של   הוניים  מכשירים  של  עתידית  מסירה  או  עתידית  קבלה  אינה  להיות  אבל  המנפיק, 

ו   )א(  תנאים  את  מכשיר  -מקיימת  זו,  להגדרה  כחריג  הוני.  מכשיר  אינה  דלעיל,  )ב( 

כל   את  לו  יש  אם  הוני  כמכשיר  מסווג  פיננסית  התחייבות  של  ההגדרה  את  שמקיים 

 -ג ו  16ב או של סעיפים    -16א ו    16המאפיינים והוא מקיים את התנאים בתקן בסעיפים  

 . ד 16

חשבו ב אונתקן  של    9לאומי  ינ ת  במדידה  פינדן  ושלננכסים  פי  סיים  סיות.  ננהתחייבויות 

הו  על נמכשירים  המעידים  מכשירים  הם  ב  יים  שייר  לאחר  נ זכות  הישות  כל  נכסי  יכוי 

לפיכך, פינכאשר הערך בספרים הראשו   התחייבויותיה.    סי מורכב מוקצהנני של מכשיר 

יכוי הסכום  נ השיורי לאחר    מיוחס הסכום  ני  י ולרכיב ההתחייבות, לרכיב ההו נלרכיב ההו 

בנש ההתחייבות, נ קבע  רכיב  עבור  של    פרד  הערך  בכללותו.  המכשיר  של  ההוגן  משוויו 

הפי   גזריםנים  נ מאפיי במכשיר  המשובצים  רכש(,  אופציית  )כגון  המורכב,ננכלשהם    סי 

ברכיב  ( כלל  option  conversion equity  י )כגון אופציית המרה להוןנמלבד הרכיב ההו 

המיוחסים בספרים  הערכים  סך  ההו   ההתחייבות.  ולרכיב  ההתחייבות  בעת  נלרכיב  י 

וצר רווח  נ לשווי ההוגן שהיה מיוחס למכשיר בכללותו. לא    ה שווה תמיד נההכרה לראשו 

 פרדת של רכיבי המכשיר. נה הנהפסד בשל ההכרה לראשו  או

תנאי   את  לבחון  נדרש  נגזר  לא  פיננסי  מכשיר  של  מנת  המנפיק  על  הפיננסי,  המכשיר 

בנפרד   יסווגו  אלו  רכיבים  הוני.  רכיב  וגם  התחייבות  רכיב  גם  כולל  הוא  אם  לקבוע 

 . כהתחייבויות פיננסיות, נכסים פיננסיים או מכשירים הוניים, בהתאם לאמור לעיל

פיננסית של   יוצר התחייבות  )א(  פיננסי, אשר  ישות מכירה בנפרד ברכיבים של מכשיר 

)ב( מעניק למחזיק במכשיר זכות להמירו במכשיר הוני של הישות. לדוגמה,    הישות, וכן

מניות   של  קבוע  למספר  המחזיק  ידי  על  להמרה  הניתנים  דומה,  מכשיר  או  חוב  אגרת 

רגילות של הישות, הוא מכשיר פיננסי מורכב. מנקודת מבטה של הישות, מכשיר כאמור  
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חו )הסדר  פיננסית  התחייבות  רכיבים:  שני  אחר(  כולל  פיננסי  נכס  או  מזומן  למסירת  זי 

ומכשיר הוני )אופציית רכש המעניקה למחזיק בה את הזכות, לפרק זמן מוגדר, להמיר  

את המכשיר למספר קבוע של מניות רגילות של הישות(. התוצאה הכלכלית של הנפקת  

בו להנפקה  למעשה  זהה  כזה  מוקדם  -מכשיר  סילוק  המאפשר  חוב  מכשיר  של  זמנית 

אופציה לרכישת מניות רגילות, או להנפקת מכשיר חוב עם כתבי אופציה לרכישת  וכתבי  

מניות, הניתנים להפרדה, לרכישת מניות  המנפיק. בהתאם לכך, בכל המקרים, הישות  

 מציגה את רכיב ההתחייבות והרכיב ההוני בנפרד בדוח על המצב הכספי שלה. 

מכשי של  ההוני  והרכיב  ההתחייבות  רכיב  של  מתעדכן  הסיווג  אינו  להמרה  הניתן  ר 

שמימוש   נראה  כאשר  אפילו  ההמרה,  אופציית  של  המימוש  בסבירות  משינוי  כתוצאה 

לנהוג   עשויים שלא  מסוימים. מחזיקים  כלכלית למחזיקים  כדאי מבחינה  נהיה  האופציה 

בהתאם לציפיות מהם, מכיוון, לדוגמה, שהשלכות המס כתוצאה מההמרה עשויות להיות  

למחזי המחויבות  שונות  לזמן.  מזמן  תשתנה  ההמרה  סבירות  כן,  על  יתר  שונים.  קים 

של   בדרך  לחיסולה  עד  בתוקף  נשארת  עתידיים  תשלומים  לביצוע  הישות  של  החוזית 

 המרה, פדיון המכשיר או עסקה אחרת כלשהי. 

ההוניים.   מכשיריה  של  ברכישה  או  בהנפקה  שונות  עלויות  מתהוות  לישות  רגיל,  באופן 

אלו   המשולמים  עלויות  סכומים  אחרות,  פיקוחיות  ועמלות  רישום  עמלת  לכלול  עשויות 

ומס   הדפסה  עלויות  אחרים,  מקצועיים  ויועצים  חשבונאיים  יועצים  משפטיים,  ליועצים 

עלויות   והן  במידה  מההון  כניכוי  מטופלות  הונית  עסקה  בגין  עסקה  עלויות  בולים. 

ולולא הייתה העסקה מתבצעת ניתן  תוספתיות, שניתן לייחסן במישרין לעסקה ההונית,  

 היה להימנע מהן. עלויות בגין עסקה הונית שננטשה מוכרות כהוצאה.

לסעיף   בהתאם  כן,  בינלאומי  ב  38כמו  חשבונאות  עסקה  במספר    32תקן  עלויות 

ההתחייבות   ולרכיב  ההוני  לרכיב  מוקצות  מורכב,  פיננסי  מכשיר  של  להנפקה  הקשורות 

הת להקצאת  יחסי  באופן  מעסקה  שלו  ליותר  במשותף  הקשורות  עסקה  עלויות  קבולים. 

זמנית של מניות מסוימות ורישום למסחר של מניות    -אחת )לדוגמה, עלויות של הצעה בו

עם עסקאות   ועקבי  הגיוני  בבסיס הקצאה  שימוש  לאותן עסקאות תוך  מוקצות  אחרות(, 

   דומות.
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 כללי

 

זה     23.11.2016ביום   להסכם  בהתאם  אופציות.  וכתבי  בעלים  הלוואת  הסכם  נחתם 

   פעימות.  3-אלף דולר אשר תתקבל ב 350החברה תקבל הלוואת בעלים בסך של 

עד   תוחזר  )  24הלוואה  לפעימות  בחלוקה  ההלוואה  קבלת  מיום  מרגע    24חודש  חודש 

 לכל רבעון(.  1.25%הינו רבעוני ) 5%קבלת אותה פעימה( כאשר תשלום הריבית  

אשר   מלווה  לכל  אופציות  כתבי  תעניק  החברה  החברה,  ע"י  ההלוואה  מקבלת  כחלק 

 , כדלקמן: סך של החלק שלו חלקי תוספת המימושב השתתף במתן ההלוואה

 במידה ומדובר במלווה שהינו מייסד   2.25א. 

 לכל משקיע אחר   4.5ב. 

שכל  לפיכך,   האופציות  המימוש.כמות  תוספת  בגובה  תלויה  מקבל  פקיעת    מלווה  מועד 

 שנים מיום חתימת הסכם הלוואת הבעלים.  10פקיעה האופציות הינו 

  

 נחתם עדכון לתוספת המימוש וכמות כתבי האופציות, כדלקמן:   20.12.2017בתאריך  

על   תעמוד  המימוש  ו  1.9תוספת  מייסדים  שהינם  לשאר    3.8-למלווים    המלווים.דולר 

העדכון, כמות האופציות עודכנה בהתאם ככה שסך הכל כתבי אופציות שהוענקו  בעקבות  

 כתבי אופציות.    100,717למלווים עומדת על 

 

אשר    22.1.2018בתאריך   הבעלים  הלוואת  המרת  הסכם  ההסכם  נחתם  את  מתקן 

שנצברה  2016מנובמבר   )וריבית  ההלוואה  שקרן  ככה  המירה,  הלוואה  להסכם  במידה  , 

 וישנה( תומר למניות וכתבי אופציות. 

שאי  מלווים  ובנוסף  למניות,  תומר  ההלוואה  ההסכם,  כתבי    נםלפי  גם  יקבלו  מייסדים 

 אופציות: 

של   .א המרה  שער  לפי  הינן  שיתקבלו  המניות  שכל    4.245כמות  אומרת  זאת  דולר. 

חלקי   שולמה  +ריבית שלא  מניות השווה לסך הקרן  כמות  יקבל  קרי,    .4.245מלווה 

 כתבי אופציה.  76,788

 

 

 

שניתן   .ב ההלוואה  מסכום  יחסי  בחלק  אופציות  כתבי  יקבל  מייסד  שאינו  מלווה  כל 

 לחברה. 

 

בשנת   .ג שהוענקו  האופציות  כתבי  של  תנאים  אותם  יש  האופציות  לפי  2016לכתבי   ,

 . דולר למניה(  3.8) 2017תוספת מימוש מתוקנת מדצמבר 

, החברה נדרשת להעריך את שווי האופציות למייסדים ולמשקיעים  בהתאם לאמור לעיל

 . 31.12.2020ליום  שאינם מייסדים 

 : 31.12.2020יום  נכון ל   להלן הפרמטרים בהם השתמשנו ותוצאות החישובים שערכנו

 

הבסיס ▪ נכס  לשווי  בהת,  דולר  11.81  –  שווי  ההנפקה אם  במועד  רגילה    מניה 

דיסקאונט  בתו הערכה   %01של  ספת  במועד  סחירות  אי  פינרטי  בגין  פי   1על 

ליום  )לפי שע"ח    40%-30%יים ותנודתיות  תשנ-בהינתן תקופת חסימה של שנה

ראה נספח  יה רגילה במועד ההנפקה  נבגין חישוב שווי מ לפרטים    (31.12.2020

 .א'

אופציה    ▪ מימוש לכתב  מייסדים    1.9  –מייסדים    -מחיר  לא  דולר,    3.8  –דולר, 

 . 20.12.2017בהתאם לעדכון תוספת המימוש מתאריך  

המימוש   ▪ האופציה  5.9  –תקופת  של  המימוש  תקופת  )משך  בהתאם    שנים 

 (.החתימה על הסכם הבעלים וכתבי האופציותשנים מיום  10למועד פקיעה של 

סיכון   ▪ ע"י חברת  דולרית  בהתאם לריבית  (,  1.11%)  –ריבית חסרת  שפורסמה 

 31/12/2020 –לתאריך  "מרווח הוגן" 

התקן   ▪ בענף    ,34.77%  –סטית  הממוצעת  התקן  לסטיית    Softwareבהתאם 

)Internet(    ,2021לפי פרופסור דמודראן לינואר . 

 
1 model-finnerty-marketability-lack-discount 
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 סיכום 

למייסדים    על בסיס הנתונים הנ"ל ושימוש בנוסחת בלק ושולס, חישבנו את ערך האופציות

 )בדולר(:  31.12.2020ליום  למשקיעים שאינם מייסדים  

 שווי )דולר( כמות שווי ליחידה פירוט

 240,479 23,939 10.045 מייסדים 

 1,294,711 153,556 8.432 לא מייסדים 

 1,535,190 177,495   סה"כ 
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 לה  יחבפירוק  –נספח א'  

החברה נענתה להזמנות    2021בפברואר    23פרק "על החברה", ביום  אר בבהמשך למתו

ה   1,020,180לרכישת   ו  1,020,180לות  כוליחידות  א  1,020,180  -מניות  ופציה  כתבי 

   .₪  45,500,028  -( בתמורה מיידית בסך כולל של כ1)סדרה 

ציה  י האופכתב   15.2.2021שפורסם ביום  שלמה של החברה  שקיף להלתבנוסף, בהתאם  

החברה  נית  של  רגילות  למניות  למימוש  ההנפקה  נים  ליום  23.2.2021)מיום  ועד   )

 צמוד. לא  ₪ 66.9במחיר מימוש  22.2.2023

, נבצע  2021בפברואר    23, קרי  הנפקהכאמור במועד המניה רגילה  ווי  כדי להעריך את ש 

כתבי  חישוב השווי הוגן של   על ידי  כאמור נעשה התמורה . פירוק  הנפקהלתמורת הפירוק  

ל  ההאופצי ידי    IAS32  -בהתאם  על  חושב  המניות  שווי  אמידת  שימוש  ובהתאם, 

 שני הרכיבים. יתכנס לשווי   הנפקהעל מנת שסך תמורת ה משוואה איטרטיביתב

,  (םמודיצ  לא)  כתבי האופציה, תחילה נאמוד את שווי  הנפקהכדי לבצע פירוק לתמורת ה

את   נגזור  לכך  הליום    המניה שווי  ובהתאם  כך שתמורת  שהנפקה  זה,  לשווי  ני  תתכנס 

 הרכיבים, כדלקמן: 

 

 ביאור   ₪ פירוט

 1 43,035,185 רגילות   סך שווי מניות

 2 2,464,843 ( 1  כתבי אופציה )סדרהסך שווי  

   45,500,028 סה"כ תמורת ההנפקה 

 יות רגילות שווי מנ סך  –  1ביאור 

בהתאם  כמתואר לעיל.  מחיר מניית החברה נאמד על ידנו באמצעות משוואה איטרטיבית  

מניית   לכך, ה  רגילהשווי  כה  הנפקלמועד  למניה  42.2-הינו  שווי  לפיכך,    .₪  סך 

 . ₪מיליון  43 -כהינו  ,  החברהמניות  1,020,180

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 1 כתבי אופציה )סדרהסך שווי   - 2ביאור 
 

הרכש    אמידת  אופציות  של  ההוגן  ההענקה השווי  בלק    למועד  מודל  באמצעות  נעשה 

 להלן: דכ ( ובהתאם לפרמטרים Black & Sholesושולס )

 

 פירוט   פרמטר 

 34.7% תנודתיות 
בהתאם לסטיית התקן הממוצעת בענף  

Software (Internet)    לפי פרופסור דמודראן
 . 2021לינואר, 

 התאם לתשקיף ההשלמה ב 66.9 מחיר מימוש 

 0.14% ריבית חסרת סיכון 
שפורסמה ע"י  שקלית לא צמודה  בהתאם לריבית  

 28/2/2021 –לתאריך  חברת "מרווח הוגן" 

 התאם לתשקיף ההשלמה ב 2 אורך חיים

  2.42 שווי אופציה 
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✓ Beta Finance  הוקמה על ידי שלושה שותפים בעלי ניסיון עשיר ואיכותי בפרויקטים בחזית עולם העסקים הישראלי. הכוח הניהולי הנ"ל נותן

 .מענה לצרכים רחבים של לקוחותינו בתחומי הייעוץ והניהול

 .לשותפים רשת קשרים ענפה בעולם העסקים ובעולם הייעוץ, היוצרת נגישות לידע אינסופי בכל התחומים ✓

✓ Beta Finance  מושתתת על צוות יועצים פיננסיים מהמובילים בישראל בענפי המימון, כלכלה, רגולציה וייעוץ ניהולי. ניסיוננו בשווקים המקומיים

בשילוב הדגש המיוחד  Beta Finance והבינלאומיים הינו גורם מפתח בהצלחתם של לקוחותינו. היצירתיות העסקית והפיננסית המאפיינת את

  .לצרכי הלקוח, מובילים את שותפי החברה לקחת חלק בלתי נפרד מקבלת ההחלטות בקרב רבים מלקוחותינו

  .צוות החברה מלווה מזה שנים, מגוון רחב של גופים פרטיים, מוסדות ציבוריים ופיננסים, משרדי ממשלה, קרנות ועוד ✓

מאמינים כי ייעוץ הוא מקצוע ואנו מקדישים את זמננו ליעוץ מקצועי מזה שנים רבות. כל אחד מצוות השותפים ייעץ  Beta Finance אנו שותפי ✓

  .במרוצת השנים לעשרות גופים בשאלות עסקיות שונות ומגוונות

אנו מאמינים שיושרה, אמינות ומקצועיות ימשיכו להוביל את לקוחותינו לעבר הישגים חדשים. כפועל יוצא, מערכות היחסים ושיתופי הפעולה של  ✓

  החברה עם הקהילה העסקית בישראל הינם רחבי היקף.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צח קסוטו יניב אבדי שגיא בן סימון
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