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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר  
לבעלי המניות של  ג'נסל בע"מ    

 
מבוא  

סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת ג'נסל בע"מ  והחברה הבת )להלן -  "הקבוצה"( הכולל את הדוח התמציתי המאוחד  
על המצב הכספי  ליום  30  ביוני  2021  ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים  בהון ותזרימי המזומנים  
לתקופ ות   של שישה חודשים שהסתיימה  באות ו  תאר יך. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת  
ביניים  זו  בהתאם לתקן חשבונאי  IAS 34  "דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופ ו  ביניים  זו  
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל-1970. אחריותנו  היא להביע מסקנה על מידע כספי   לפי פרק ד' של תקנות 

לתקופת ביניים זו  בהתבסס על סקירתנו.  
 

היקף הסקירה  
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה   )ישראל(  2410  של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  
במידה   בהיקפה  מצומצמת  הינה  סקירה  ואחרים.  אנליטיים  סקירה  נהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  לעניינים הכספיים  האחראים 
ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל  

העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.  
 

מסקנה  
בהתבסס על  סקירתנו לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך, מכל הבחינות המהותיות,  

  .IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי
 

בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו  
ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידים(  ד' של תקנות  ממלא, מכל  הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק 

התש"ל-1970.  
 
 
 
 
 
 

בריטמן אלמגור זהר ושות'  
רואי חשבון 

 A Firm in the Deloitte Global Network
 

תל אביב,  29 באוגוסט, 2021 

 

 

info@deloitte.co.il


 

ג'נסל בע"מ 

 2
 

דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי 
 
 

  

 לל יי וו   םם   

  

  
  

ללייווםם                                                 לל יי וו   םם                             
31 בדצמבר   30 ביוני 

 2 0 2 0  2 0 2 0  2 0 2 1

אלפי דולר   אלפי דולר  

)בלתי מבוקר( 

     
נכסים     
     

    נכסים שוטפים 
 33,091  568  16,262 מזומנים ושווי מזומנים   
 29,949  -  49,449 פקדונות לזמן קצר   

 44  116  2,724 לקוחות   
 1,306  580  1,852 חייבים ויתרות חובה   

 1,628 3,516 3,387 מלאי   

 71,915 67,906 4,651 סה"כ נכסים שוטפים   

     
    נכסים לא שוטפים 

 394  383  2,059 פקדון מוגבל בשימוש   
 4,388  4,700  6,835 נכסי זכות שימוש, נטו   
 3,035  2,333  3,787 רכוש קבוע, נטו   

 2,684 - - נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו   

 15,365 7,817 7,416 סה"כ נכסים לא שוטפים   
     

     
 87,280 75,723 12,067 סה"כ נכסים   

     
התחייבויות והו ן     
     

    התחייבויות שוטפות 
 -  2,572  - צדדים קשורים   
 -  641  - אשראי מתאגידים בנקאיים    

 861  727  1,254 חלויות שוטפות בגין התחייבויות חכירה    
 -  23,379  - הלוואות המירות   

 414  435  832 ספקים ונותני שירותים אחרים   
 2,599 2,547 963 זכאים ויתרות זכות   

 4,685 3,822 28,717 סה"כ התחייבויות שוטפות   

     
    התחייבויות לא שוטפות  

 4,028  4,014  6,272 התחייבויות בגין חכירה    
 582 522 548 התחייבויות בגין מענקים   

 6,854 4,550 4,562 סה"כ התחייבויות לא שוטפות   

     
    הון 

 )  ( * (269,644  2,058  285,249 הון מניות ופרמיה   
 -  127,375  - מניות בכורה המירות   

 ) ( (* 20,467  57,409  22,145 קרנות הון אחרות   
   )231,653( )222,760(  )208,054(  יתרת הפסד   

 75,741 67,351 )21,212( סה"כ הון    
     

     
 87,280 75,723 12,067 סה"כ התחייבויות והון   

     
( סיווג  מחדש      (*

 
29 באוגוסט, 2021    

יוסי סלומון  רמי רשף   אשר לוי   תאריך אישור הדוחות הכספיים 
סמנכ"ל כספים  מנכ"ל   יו"ר דירקטוריון 

 

הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל  
 

 
 

 

  

  
  
  

ללששננהה                  
שהסתיימה  

ביום 31  לתקופה של שישה חודשים  
בדצמבר   שהסתיימה ביום 30 ביוני 
 2 0 2 0  2 0 2 0  2 0 2 1

אלפי דולר   אלפי דולר  
)בלתי מבוקר(  

     
 324  204  2,801 מכירות   

 3,810 1,887 863 עלות המכירות   
     

 1,563  659  1,009 הפסד גולמי   
     

 8,287  1,812  2,521 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו   
 4,158  395  2,267 הוצאות מכירה ושיווק  

 2,438 4,615 640 הוצאות הנהלה וכלליות   
     

 8,235 18,623 3,506 הפסד מפעולות רגילות  
     

 1,289  135  93 הכנסות מימון   
 745 1,717 970 הוצאות מימון   
 652 428 835 הוצאות מימון, נטו   

  

 -   17  -
 

הכנסות אחרות  
  

     

 19,034  4,341  8,887 סה"כ  הפסד לפני מיסים על הכנסה    
     

 20  7  6 מיסים על הכנסה     
     

 8,893 19,054 4,348 סה"כ הפסד לתקופה  

     
 -  -  55 רווח כולל אחר   

     
 8,838 19,054 4,348 סה"כ הפסד כולל לתקופה   

     
הפסד למניה רגילה אחת )בדולר(   

 0.09 1.26 0.91   בת  0.1 ש"ח ע.נ. בסיסי ומדולל  

     
ממוצע משוקלל של הון המניות ששימש בחישוב ההפסד   

 93,382,437 18,038,063 6,933,300   למניה בסיסי ומדולל   

     
     
     
     

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  

 
הון מניות 
פרמיה  רגילות 

מניות בכורה  
המירות  

 
קרן הון בגין גידור  
תזרימי מזומנים  

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום 
מבוסס מניות 

קרן הון בגין 
עסקאות עם בעל י  

סה"כ  יתרת הפסד  מניות  

אלפי דולר    

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה           
ביום 30 ביוני 2021 )בלתי מבוקר( 

     
   
         

 67,351   )222,760(  1,447  19,020  -  -  269,381  263 יתרה ליום 1 בינואר 2021 
         

   )8,893(   )8,893(  -  -  -  -  -  - הפסד לתקופה  

 - 55 - - - 55 - - רווח כולל אחר  

 - )8,838(  (8,893) - - 55 - - סה"כ רווח כולל לתקופה 

         

 3,342  -  -  3,342  -  -  -  - תשלום מבוסס מניות  

 )61(  -  -  )61(  -  -  -  - חילוט כתבי אופציה  

 -  -  -  )66(  -  -  66  - פקיעת כתבי אופציה  

 208  -  -   )1,592(  -  -  1,799  1 מימוש כתבי אופציה  

הנפקת מניות )בניכוי הוצאות הנפקה של 

 11 - 13,728 593 אלפי דולר( 
 

 - - - - 13,739

 275 75,741 )231,653(  1,447 20,643 55 - 284,974 סה"כ הון ליום 30 ביוני 2021 

         
         

לתקופה של שישה חודשים שנסתיימה  
ביום 30 ביוני 2020 )בלתי מבוקר( 

     
   
         

 )17,076(   )203,706(  1,325  56,100  -  127,375  1,812  18 יתרה ליום 1 בינואר 2020 

 234
   -   -  23

 
4   -  

 
-   -  

 
-  תשלום מבוסס מניות  

  )122(  -  -   )122(  -  -  -  - חילוט כתבי אופציה  

 -  -  -   )228(  -  -  228  - פקיעת כתבי אופציה  

 100  -  100  -  -  -  -  - עסקאות עם בעלי מניות  

 - )4,348(  )4,348(  - - - - - הפסד לתקופה  

 18 )21,212( )208,054(  1,425 55,984 - 127,375 2,040 סה"כ הון ליום 30 ביוני 2020 

         
 

 
הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
 

 
הון מניות 

פרמיה  רגילות 
מניות בכורה  

המירות  

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום 

מבוסס מניות 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  
סה"כ  יתרת הפסד  בעל י מניות 

אלפי דולר    

       ל שנה  שנסתיים ביום31 בדצמבר 2020        
        

 )17,076(   )203,706(  1,325  56,100  127,375  1,812  18 יתרה ליום 1 בינואר 2020 

 9,49 3   -   -  9,49 3   -   -   -  תשלום מבוסס מניות  

  )213(  -  -   )213(  -  -  - חילוט כתבי אופציה  

 -  -  -   )725(  -  725  - פקיעת כתבי אופציה  
  )*(  )*( 33  -  -  )45,635(  -  45,636  32 מימוש כתבי אופציה למניה  

 122  -  122  -  -  -  - עסקאות עם בעלי מניות  

הנפקת מניות מכורה המירות של החברה)בניכוי הוצאות    

 10,531  -  - -  - -  13 13  10,518 10,518  - - הנפקה של 549 דולר( הנפקה של 549 דולר( הנפקה של 549 דולר( 

 24,681  -  -  -  44  24,637  - המרת הלוואות המירות למניות בכורה המירות  

הנפקת מניות רגילות של החברה לציבור )בניכוי הוצאות    

 58,834  -  -  -  -  58,764  70 הנפקה של 3,080 אלפי דולר( הנפקה של 3,080 אלפי דולר( 

 -  -  -  -   )127,432(  127,289  143 המרת מניות בכורה המירות למניות רגילות  

 - )19,054( )19,054( - - - - הפסד לשנה  

 263 67,351 )222,760(  1,447 19,020 - 269,381 סה"כ הון ליום 31 בדצמבר 2020 

        
 )*( סיווג  מחדש 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 

                    

 
לתקופה של שישה חודשים  

שהססתתייייממהה                  
ביום 30 ביוני   

לשנה           
  ש הסתיימה        
ביום 31 בדצמבר  

 2 0 2 1   2 0 2 0 2 0 2 0
אלפי דולר   אלפי דולר   

)בלתי מבוקר(    
    

   תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 
 )19,054(   )4,348(   )8,893( הפסד לתקופה  

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים   
 3,362 9,111 900   לפעילות שוטפת )נספח א'(  

  )5,531( )9,943(  )3,448(  מזומנים נטו לפעילות שוטפת  

    

   תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
 -   )113(  - שינויים במזומן מוגבל  
 -  -   )2,684( גידול בנכס בלתי מוחשי  

  )124(  -   )1,665( שינוים בפיקדון מוגבל   
 )29,949(  -  )19,500( שינויים בפיקדון ז"ק 

  )937( )921(  )90( רכישת רכוש קבוע  

 )24,786( )30,994( )203(  מזומנים נטו לפעילות השקעה  

    

   תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
  )437(  628  - קבלת )פרעון( אשראי מתאגידים בנקאיים 
 4,573  3,453  - קבלת הלוואות המירות  

 33  -  205 תמורה ממימוש אופציות  
 69,314  -  13,739 תמורה מהנפקת מניות, בניכוי הוצאות הנפקה  

  )281(  228  - קבלת )פרעון( הלוואות שהתקבלו ממייסדי החברה  
 92  -  - קבלת מענקים  
 )1(  )4(  )4( תשלום תגמולים בגין מענקים שהתקבלו  

  )618(  )48(  )37( תשלום ריבית בגין חכירה   
 (433) )163(  )343(  פרעון התחייבויות בגין חכירה  

 13,470 72,512 3,914 מזומנים נטו מפעילות מימון 
    

    
 31,575  263  )16,847( עלייה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים 

    
השפעת השינויים בשערי חליפין בגין יתרות  

 1,212  1  18   מזומנים המוחזקות במט"ח  
    

 33,091 304 304 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

    

 16,262 33,091 568 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

    
    

   פעילויות מהותיות שלא במזומן  
    

 4,592  117  2,856 הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה  ראה ביאור 3.  
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
 

 

  
   
 

 
 
 

לשנה          לתקופה של שישה חודשים  
שהסתיימה                             ש הסתיימה     
ביום 31 בדצמבר  ביום 30 ביוני 

 2 0 2 0  2 0 2 0  2 0 2 1
אלפי דולר   אלפי דולר  

)בלתי מבוקר(  
    

נספח א' -  התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומנים  
 לפעילות שוטפת  

   

    
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי  מזומנים:    

 946  515  613 פחת  והפחתות   
 20  7  6 הוצאות מס   

 (1,212)  (1)  )18( הפרשי שער על יתרות מזומנים   
 1,470  728  336 הוצאות ריבית והפרשי שער  

 3,281  9,280 112 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות   

 4,218   1,361 10,504

    
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :    

 191  119   )2,680( קיטון )גידול( בלקוחות   
 (767)  (41)   )529( קיטון )גידול( בחייבים ויתרות חובה  
 (107)  22  1,888 קיטון )גידול( במלאי   

 (1,652)  8  - גידול )קיטון( ביתרות עם מייסדי החברה  
 (391)  (370)  418 גידול )קיטון( בספקים ונותני שירות אחרים   

 53 1,353 (192) קיטון בזכאים ויתרות זכות    

  )850(   (454) (1,373)

    
 )6( (20) (7) מיסים ששולמו   

    

 3,362   900 9,111
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א.  תיאור החברה:  

ג'נסל בע"מ   )להלן:  "החברה " או "הקבוצה"(  התאגדה ונרשמה בישראל ביום  21  בפברואר  2011, בהתאם להוראות  
חוק החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת שמה הנוכחי. 

 
נכון  למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה  מ פתח ת,  מייצרת   ומשווקת   מערכות  גיבוי  ואספקת  חשמל  המבוססות   
על תאי דלק אלקליים  החברה  מפתחת את תאי הדלק כמענה לצורך הגובר באנרגיה המבוססת על תחליפי נפט.  
מלאה,   בבעלות  מחזיקה  בחברה  בת  תקווה.   החברה  בפתח  הממוקמים  במשרדיה  מרוכזת  החברה  פעילות 

Gencell Inc, אשר  אינה פעילה  נכון  למועד ה דוח.  
 

ביום  18  בנובמבר,  2020, השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה מכוח התשקיף, במסגרתו נרשמו  
וכן   מניות החברה למסחר בבורסה, ובהתאם הפכה החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 

לתאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.  
 
 

באור 2 - עיקרי מדיניות חשבונאית  
 

בסיס לעריכת הדוחות הכספיים 
 

לתקן   בהתאם  נערכו  הקבוצה  של  ביניים"(  כספיים  )להלן   -  "דוחות  ביניים  התמציתיים  המאוחדים  הכספיים  הדוחות 
חשבונאות בינלאומי  IAS  34, "דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  -   "IAS  34").   הדוחות  הכספיים   התמציתיים  המאוחדים   

נערכו בהתאם להוראות הגילוי  בפרק ד'  לתקנות ניירות ערך )דוחות  תקופתיים  ומיידים(, התש"ל- 1970.  
 
 

בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאילו שיושמו  
בעריכת דוחותיה הכספיים ליום  31  בדצמבר,  2020  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך   )להלן  –   "הדוחות השנתיים"(,  פרט  
לשינויים במדיניות החשבונאית שנבעו מיישום של תקנים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשים אשר נכנסו לתוקף בתקופת   

הדיווח ועסקאות חדשות  כמפורט מטה:  
 

הכרה בהכנסה:  
 

ו

הכנסה מהסכמי מכירה, הכוללים מספר רכיבים כגון מערכות, התקנה, והסכמי תמיכה, מפוצלת למחויבויות  ביצוע  נפרדות  

מוכרת בנפרד לגבי כל  מחויבות  ביצוע. רכיב מהווה  מחויבות  ביצוע  נפרדת אם ורק אם, קיים לו ערך בנפרד ללקוח וההבטחה  

ניתנת לזיהוי בנפרד בחוזה עם אות ו לקוח. ההכרה בהכנסה מה מחויבויות   ביצוע   השונות מוכרת בנקודת  זמן או על פני זמן  

בה מקויימת מחויבות הביצוע.  

בעת הקצאת התמורה הכוללת בחוזה אומדת החברה את מחיר המכירה הנפרד של כל מחויבות ביצוע שזוהתה. במקרים  

בהם מחיר המכירה הנפרד אינו ניתן לצפייה במישרין  אומדת   החברה את מחיר המכירה הנפרד של כל מחויבות ביצוע  

בהתאם לגישת עלות חזויה בתוספת מרווח.  

 
בעסקאות בהן  מעורב  צד ג'  עבור אספקת שירותים או מוצרים ללקוח, החברה בוחנת האם היא פועלת מול הלקוח כספק  

עיקרי או כסוכן. בעסקאות בהן מהות ההבטחה של החברה היא לוודא שאותם סחורות או שירותים יסופקו ע"י  אותו  צד  ג',  

מוצגות הכנסות החברה  מהעסקאות על בסיס נטו. הכנסות בגין עסקאות בהן הקבוצה  היא הספק העיקרי, מוצגות  ההכנסות   

על בסיס ברוטו.  

 

  גידור תזרימי מזומנים: 
 

החברה  מיישמת חשבונאות גידור תזרימי מזומנים בגין  עסקאות עתידיות לרכישה או למכירה של מטבע חוץ המיועדות  
להבטחת תמורות ייצוא ותשלום עבור ייבוא אשר צמודים למטבע חוץ  וכן להבטחת תשלומי שכר.  

 
החלק האפקטיבי בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים לגידור תזרימי מזומנים מוכר ברווח הכולל האחר בסעיף  

" רווח  כולל  אחר  " והחלק שאינו אפקטיבי מוכר מיידית ברווח או הפסד.  
 

סכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר ונצברו בהון מסווגים מחדש לרווח או הפסד  בתקופות שבהן הפריט המגודר משפיע  
על הרווח או ההפסד, באותו הסעיף כמו הפריט המגודר. עם זאת, כאשר עסקה חזויה שגודרה מביאה להכרה בנכס לא  
פיננסי או בהתחייבות לא פיננסית, הרווחים וההפסדים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר ונצברו בהון מוסרים מההון ונכללים  

במדידה הראשונית של עלות הנכס או ההתחייבות הלא פיננסיים. העברה זו אינה משפיעה על הרווח הכולל האחר .  
 

החברה  מפסיקה ליישם חשבונאות גידור רק כאשר יחסי הגידור )או חלק מהם( אינם מקיימים את הקריטריונים לאפקטיביות  
הגידור )לאחר איזון מחדש, אם רלוונטי(. זה כולל מקרים בהם המכשיר המגדר פוקע או נמכר, מבוטל או ממומש. סיום   
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הגידור מטופל באופן של מכאן ולהבא. כל רווח או הפסד שהוכר ברווח כולל אחר ונצבר להון באותו מועד, נשאר בהון ומסווג  
מחדש לרווח או הפסד כאשר העסקה החזויה מוכרת בסופו של דבר  ברווח או הפסד. כאשר לא צפוי עוד כי העסקה החזויה  

תתממש, הרווח או ההפסד שנצבר בהון מוכר מיידית ברווח או הפסד.  
 

 
 

באור 3 -  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה   
 

א. ביום  22  בפברואר  2021, התקשרה החברה עם חברת  TDK, בהסכם מסגרת ) "ההסכם"( להשתתפותה של  TDK  בפרויקט  
  )CO2  האמוניה הירוקה" של החברה, שמטרתו לפתח מוצר שיאפשר ייצור "אמוניה ירוקה" )ייצור אמוניה ללא כל פליטת"
)"הפרויקט"(. הפרויקט עתיד להתבצע בשלושה שלבי פיתוח אשר ביחס לכל אחד מהם החברה עתידה לחתום על הסכם  
פרויקט ספציפי מול  TDK  )אשר  השלב הראשון כבר נחתם(. במסגרת ההסכם,  עתידה  TDK  להשתתף במימון חלק מעלויות  
הפרויקט בסך של כאחד וחצי מיליון דולר ארה"ב בכפוף לעמידה ביעדי פיתוח מסוימים. על-פי ההסכם כול הקניין הרוחני  
שמפותח במסגרת ההסכם שייך לחברה. בתמורה למימון וכחלק משיתוף הפעולה האסטרטגי  TDK  תהא זכאית, בין היתר,  
ורכישה של מוצר אב טיפוס   ודוחות, מעת לעת בנוגע להתקדמות הפרויקט ותוצריו, זכות ראשונים לבחינה  לקבל עדכונים 
על התקשרות בהסכם מסחרי בקשר   מו"מ  לנהל  זכות הצעה ראשונה  וכן  בהסכם(  הנקובים  )במועדים  הפרויקט  במסגרת 
לתוצרי הפרויקט ביפן וטריטוריות אחרות ככול שתוסכמנה, אשר עשוי לכלול זכ ויות מכירה, ייצור שירות ו/או רישון על בסיס  
ובתנאי המסגרת הקבועים בהסכם(.  נכון ל 30  ביוני  2021  קיבלה החברה  תשלום ראשון במסגרת   )במועדים  אקסקלוסיבי 

ההסכם בסך של כ-  483 אלף דולר והכירה בה פחתת הוצאות מחקר ופיתוח  בסך של כ- 217 אלף דולר.  
 

ב. ביום  19  בדצמבר  2020, נודע לחברה כי זכתה יחד עם ספק מקומי במקסיקו )להלן "הספק המקומי"( במכרז שנערך על-ידי  
של G5rx אשר   ולהתקנת  37  מערכות  לאספקה  בהתאמה(   "CFE"ו במקסיקו  CFE  )"המכרז"  הפדרלית  החשמל  חברת 

מותאמות לעבודה בתחנות השנאה )"המערכות"( וכן שירותי התקנה, תחזוקה ואחריות.  
בהתאם לתנאי המכרז, העמידה החברה בינואר  2021  ערבות בנקאית בסכום של  1.2  מיליון דולר והפקידה סכום זהה כפקדון  
משועבד.  במהלך  החודשים  ינואר  -  פברואר  2021, נשלחו  במשלוח ימי  37  מערכות  של החברה למקסיקו במסגרת  המכרז  

עם CFE  והגיעו ליעדן בחודש אפריל  2021.  
 

ביום  3  ביולי  2021  חתמה החברה  על הסכם עסקה משותפת עם ספק מקומי במקסיקו )להלן "ההסכם"(. במסגרת ההסכם  

נקבע שהחברה תיהיה אחראית לספק את  37  המערכות בהתאם לתנאים שנחתמו במכרז מול  CFE  וכי  עבודות הקשורות  

להתקנה ותחזוקת המערכות והטיפול השוטף בהן, יבוצעו באמצעות  הספק המקומי  ולא באמצעות החברה, כך שהתמורה  

הכוללת בגין ההסכם של  5.8  מיליון דולר,  תתחלק בין הספק המקומי לחברה. בהתאם לכך תקבל החברה סך כ-  3.8  מיליון  

דולר  ארה"ב בגין אספקת המערכות,  הכשרת עובדי הספק המקומי, ותמיכה בספק המקומי לאורך תקופת השירות.   כמו כן,  

סיום   ל -CFE  שירותי התקנה ותחזוקה הניתנים במסגרת המכרז למשך של שנתיים ממועד  יעניק  כי הספק  המקומי  סוכם 

התקנת המערכות.  הספק המקומי יישא בהוצאות בגין מתן השירותים הנ"ל.  עוד באותו ההסכם בין החברה לספק המקומי  

נקבע כי סכומים בסך  913  אלפי דולר   אשר  העבירה החברה לספק המקומי מהווים הלוואה הנושאת ריבית שנתית של  5%.  

עד ליום אישור הדוחות הכספיים הגדילה החברה את ההלוואה בכ- 838 אלפי  דולר.    

 

עוד נקבע במסגרת ההסכם כי חלק מההלוואה בסך של 505  אלפי דולר ייפרע על ידי הספק המקומי באמצעות כספים שיקבל  

מ CFE  במסגרת המכרז כתשלום בגין VAT, כאשר הפירעון יתבצע בתוך שלושה ימי עסקים ממועד קבלת כל תשלום כאמור  

מCFE. לגבי יתרת ההלוואה נקבע שתיפרע על ידי הספק המקומי באמצעות כספים אחרים שיקבל מCFE  במסגרת המכרז  

)קרי לא תשלום בגין  VAT(,  כאשר  מכל תשלום שכזה על ידי  CFE  70%  מהתשלום ישמש את הספק המקומי קודם כל  

לפירעון יתרת הלוואה לחברה ולאחר פירעונה המלא של הלוואה ישמש לתשלום לחברה עבור ציוד ושירותים )בגין חשבונות  

שטרם שולמו(.  

 

נכון ליום  30 ביוני  2021, הכירה החברה בהכנסה בגין אספקת 37 מערכות שהגיעו ליעדן ואשר זוהו כמחויבות ב יצוע נפרדת   

בסך כולל של כ- 2,719 אלפי דולר.  

 

יצוין, כי בהתאם לתנאי המכרז, ל-  CFE  ניתנה הזכות להגדיל את כמות המערכות שיסופקו ויותקנו על ידי החברה בשיעור  

  CFE  של עד  100%, היינו, עד  74  מערכות בסה"כ, בתנאים זהים לתנאי המכרז.  ביום  17  באוגוסט, 2021,  הודיעה החברה  כי

מימשה את זכותה כאמור ועל כן תהיה  החברה  זכאית לקבלת תמורה צפויה בגין אספקת המערכות הנוספות ושירותים נוספים,  

בסכום של כ-3.5 מיליון דולר.  

 
ג. במהלך חודש מאי,  2021, האריכה החברה את הסכם השכירות במסגרתו שוכרת החברה את המשרדים )וכן כ –  30  מקומות  
חניה(, מעבדות ושטח ייצור בשטח כולל של כ-  3,000  מ"ר, לתקופה שתסתיים ביום  30  באפריל,  2023. על פי הסכם השכירות  
הנ"ל, החברה משלמת עבור המושכר דמי שכירות חודשיים ודמי ניהול בסך של כ-  75  אלפי דולר )256,000  ש"ח( בתוספת  
מע"מ והפרשי הצמדה. ביום  4  במרץ,  2021, התקשרה החברה בתיקון להסכם שכירות, לפיו יוגדל שטח המושכר בשטח כולל  

של כ- 1,450 מ"ר מתוכו כ- 658 מ"ר לצורך משרדים וכ- 750 מ"ר לשטח ייצור )"התיקון להסכם השכירות" ו- "התוספת   
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למושכר", לפי העניין(,   כמו כן האריכה  החברה  את תקופת ההסכם ל 8  למאי,  2024.  לחברה יש שתי אופציות הארכה, כל  
אחת לתקופה של שלוש שנים, נכון לתאריך הדוח החברה צופה בסבירות גבוהה   לממש את אופציות ההארכה בגין המבנה.  
בגין התוספת למושכר, ולאחר קבלת תקופות   "גרייס "   שונות הקבועות בתיקון להסכם השכירות תשלם החברה דמי שכירות  
חודשיים ודמי ניהול  בסך של כ-   92,270  ש"ח בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה.  נכון  ליום  30  ביוני,  2021,  החברה החלה  
להשתמש בשטח הייצור ומשלמת רק בגין שטחי הייצור והחניה דמי שכירות חודשיים של 49,500 ש"ח ויצרה התחייבות בגין  
חכירה כנגד נכס זכות שימוש בסך של  כ- 2,697 אלפי דולר, החברה צופה  כי  תתחיל  להשתמש בשטח המשרדים וכן  תתחיל  
לשלם דמי שכירות חודשיים של  42,770 ש"ח על שטח זה במהלך חודש אוגוסט . במסגרת ההסכם, העמידה  החברה ערבות  

בנקאית   מול פקדון משועבד  בסכום של 165 אלפי דולר להבטחת הסכם החכירה.   
 

ד.  בימים  7  בינואר,  2021  ו-  17  בינואר,  2021, אישר דירקטוריון החברה ולאחריו ב יום  21  בפברואר,  2021  אישרה  האסיפה  

הכללית של החברה הקצאת  70,000  אופציות שאינן רשומות  במחיר  מימוש  של  4.99  דולר  למניה   אשר יובשלו על פני ארבע  

שנים,  ל-4  דירקטורים בחברה   ובסך הכל  280,000  אופציות, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה,  

בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה , שווי ההטבה בגין ארבעת הענקות אלו הסתכם לסכום של כ-1.32  

מליוני דולר.  ביום  11  ביולי  2021, אישרה האסיפה הכללית השנתית והמיוחדת של בעלי המניות של החברה את אישור תיקון  

מחיר המימוש של  האופציות  הלא רשומות שהעונקו  לארבעת הדירקטורים למחיר מימוש של  5.54  דולר למניה.  הפרמטרים  

אשר שימשו ביישום המודל בהקצאה  המפורט ת  בסעיף לעיל הינם כלהלן :  מחיר  מניית החברה למועד ההענקה  עמד על  5.54  

דולר   ארה"ב,  שיעור הריבית חסרת סיכון  -   0.93%,   תנודתיות  צפויה של   93.42%  והתקופה  החזויה   של האופציות היא ל- 10  

שנים.  

 
ה. ביום  21 מרץ  2021, אישר דירקטוריון החברה הקצאת  74,702  אופציות שאינן רשומות במחיר  מימוש של 4.75  דולר   

בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה. שווי ההטבה בגין ארבעת הענקות אלו הסתכם לסכום של כ-263  

אלפי דולר.   הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל בהקצאה המפורטת בסעיף לעיל הינם כלהלן: מחיר מניית החברה למועד  

צפויה של  94.42%  והתקופה   תנודתיות  סיכון  -היא  1.36%,  שיעור ההריבית  חסרת  על  4.1  דולר ארה"ב,  ההענקה עמד 

החזויה של האופציות היא ל- 10 שנים.  

 
ו.  במהלך החציון הפקידה החברה סכום של כ-  20.7  מיליון דולר לפיקדון דולרי לז"ק. חלק מכספי הפיקדון הופקדו מכספי סבב  

הגיוס שבוצע במהלך חודש אפריל, להרחבה ראה באור 3ז.  

 
ז. בחודש אפריל,  2021, השלימה החברה הנפקה של  3,484,000  מניות רגילות, רשומות על שם, בנות  0.01  ש"ח ערך נקוב  
כ"א של החברה, בדרך של הצעה לא  אחידה כאמור בתקנה  11)א()1( לתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(,  
התשס"ז-2007 ) "תקנות ההצעה"( למשקיעים מוסדיים )כהגדרתם בתקנות ההצעה(, לרבות משקיעים מוסדיים זרים, על-פי  
דוח הצעת מדף מיום  12  באפריל,  2021  שפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה מיום  9 בנובמבר,  2020, נושא תאריך  10  
בנובמבר, 2020. התמורה הכוללת ברוטו שקיבלה החברה בגין הקצאת המניות כאמור הסתכמה בכ-  47,034  אלפי ש"ח  )כ-   
14,332 אלפי דולר( או בנטו  כ-45,093 אלפי ש"ח ) כ- 13,739 אלפי דולר(.ומשמשת למימון פעילותה השוטפת של החברה,  

כפי שיחליט  דירקטוריון החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתו.  
 

ח. החל מיום  1  ביולי,  2021,  ועד ל מועד אישור הדוחות הכספיים, מימשו עובדי החברה  124,172  אופציות למניות רגילות  בנות  

0.01 ש"ח ע.נ כ"א.  

 
ט. במהלך  החציון הראשון של שנת  2021, הכירה החברה בירידת ערך  מלאי  בסכום  של  363  אלפי   דולר,  ירידת  ערך  זו  נובעת  

בעיקר ממערכות אשר ה תגלו  כלא שמישות.  

  

י.  החל מיום  1  לינואר,  2021, הגיעה החברה למסקנה כי בשלו התנאים להיוון הוצאות הפיתוח בהתאם  להוראות תקן חשבונאות  

בינלאומי IFRS 38( 38(, בגין שלושה פרוייקטים עיקריים :   

  .A5  1. פיתוח מוצר

  .G5.5 2. פיתוח מוצר

  .G10 3. פיתוח מוצר

 

בהתאם לכך, היוונה החברה במהלך החציון הראשון של שנת  2021, עלויות פיתוח לנכס בלתי מוחשי בסכום של כ- 2,684  

אלפי דולר.  

 
יא.   ביום 1 ביוני אישרה ועדת ה תגמול של החברה את מינוי של מר שמואל פרץ לתפקיד סמנכ"ל התפעול של החברה ואת תנאי  

העסקתו.  
 
 
 



ג'נסל בע"מ 
באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים  

 
 

באור 3 -  עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה )המשך(: 
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יב.    ביום  1 ביולי, 2021, התקשרה החברה בהסכם מסגרת לשיתוף פע ולה אסטרטגי עם  חברת דויטשה טלקום .  

במסגרת ההסכם,  תיבחן האפשרות לשילוב מערכות תאי דלק של החברה בחלק מרשתות התקשורת של דויטשה ) הסכם 
מסוגGenCell G5 Long Duration UPS   ה פועלת    אחת  מערכת  תרכוש  דויטשה  כי  נקבע,  השת"פ  השת"פ(.    בהסכם 
באמצעות מימן,  המשמשת   למטרות  של  גיבוי  ) "מערכת  ה-  G5"(, אשר  תסופק    במהלך הרבעון    השלישי  ותופעל בתחילת  

הרבעון הרביעי של שנת 2021.  
 

   ,)"  A5 – של החברה )" מערכת ה Gencell A5 off-grid solution עוד נקבע בהסכם השת"פ, כי דויטשה תבחן את מערכת

המשמשת כמקור אנרגיה ראשי ופועלת על בסיס אמוניה המשמש כדלק. לצורך כך, נקבע כי מערכת ה  –  A5  תוצב במהלך  

שנת  2021  באתר סלולרי בגרמניה שייועד לכך ע"י דויטשה טלקום. הבחינה תתבצע בהתאם למתווה מוסכם אשר כולל, בין  

היתר, הרצה של מערכת ה –A5 למשך תקופה של 1,000 שעות. 

 

עוד נקבע בהסכם כי הצדדים יבחנו את האפשרות לשיתוף פעולה טכנולוגי אסטרטגי הקשורים ביכולת לייצר מימן נקי, ובכלל  

זה ייצור אמוניה ירוקה.  

 

יג.  ביום  3  באוגוסט,  2021, אישר דירקטוריון החברה הקצאת  83,223  אופציות שאינן רשומות במחיר מימוש של  4.075  דולר  
ארה"ב   למניה אשר יובשלו על פני ארבע שנים,  לעובדי החברה, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של  
החברה בת  0.01  ש"ח ע.נ., בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה. שווי ההטבה בגין ארבעת הענקות  
אלו הסתכם לסכום של כ-  286  אלפי דולר.  הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל בהקצאה המפורטת בסעיף לעיל הינם  
כלהלן: מחיר מניית החברה למועד ההענקה עמד על  3.96  דולר ארה"ב, שיעור ההריבית חסרת סיכון  -הוא  1.13%, תנודתיות  
צפויה של  94.42%  והתקופה החזויה של האופציות היא  ל-  10  שנים.  נכון  למועד  פרסום  הדוח ות הכספיים, טרם התקבל  

אישור הבורסה להענקה זאת.  
 
 



 

 

 

ג'נסל בע" מ 

דוחות ביניים לתקופה שנסתיימה  

ביום 30 ביוני, 2021 
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לתקנה  5ג   בהתאם  קטן"  "תאגיד  הגדרת  על  עוד  עונה  החברה  אינה  מיום  1  בינואר,  2021,  החל 

הדוחות"(  ותקנה  6ג   ומיידיים(,  התש"ל  -1970  )"תקנות  תקופתיים  )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות 

לתקנות תקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  –   מבנה וצורה(, תשכ"ט -1969. בהתאם  

לתקנה  5ה)ג( לתקנות הדוחות,  הודיעה  החברה  כי היא תמשיך לדווח לפי תקנה  5ד לתקנות הדוחות, 1.1.1  5ה)ג1.1.1

תוך יישום ההק לות המנויות ל"תאגיד קטן", לרבות בדבר מתכונת דיווח חצי שנתית,  וזאת  בהתאם 

הדוחות  וכולל  עד  מימים  8  בנובמבר,  2020  ו-  20  במאי,  2021,  החברה  דירקטוריון  להחלטות 

הרבעוניים של החברה ליום 30  בספטמבר,  2021. לפרטים נוספים, ראו  דוח מיידי  של החברה  מיום 

4 בינואר, 2021 ) מס' אסמכתא: 2021-01-001390( הנכלל בזאת על דרך ההפנייה.  

לחלופת הנגשה יש לפנות לרכז ההנגשה של החברה, באמצעות פנייה לחברה בטלפון שמספרו: 03-7261616 
  info@gencellenergy.com :או בפקס שמספרו: 03-7261617 או בכתובת הדוא"ל

mailto:info@gencellenergy.com


 

 

 

 

 

תוכן העניינים  
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• דוח הדירקטוריון על מצב עסקי החברה 

• דוחות כספיים ליום  30 ביוני, 2021   
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דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה   

לתקופה  של שישה חודשים שנסתיימה ביום 30 ביוני, 2021 

 

דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לתקופה של שישה חודשים  

שנסתיימה ביום 30 ביוני,  2021 )"תקופת הדוח" ו-"מועד הדוח", בהתאמה(, בהתאם לתקנות הדוחות.   

כל הנתונים בדוח זה מתייחסים לדוחות הכספיים הביניים המאוחדים, אלא אם כן  יצוין אחרת.  

דוח הדירקטוריון  כולל  סק י רה  מצומצמת, של  העניינים  בהם הוא עוסק. מובהר,  כי התיאור הנכלל בדוח  

הדירקטוריון כולל רק מידע אשר לדעת החברה מהווה מידע מהותי והוא נערך בהנחה שבפני הקורא מצוי  

הדוח התקופתי לשנת  2020, לרבות דוח הדירקטוריון לאותה שנה,    כפי  שפורסם ביום  22  במרץ,  2021  )מס'  

אסמכתא:  2021-01-040740(  האזכור האמור מובא כהכללה על  דרך הפנייה  )"הדוח התקופתי לשנת  2020"(.   

1. הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד, תוצאות פעולותיו, הונו העצמי ותזרימי המזומנים שלו   

1.1 תיאור התאגיד וסביבתו העסקית 

חוק  החברות,   להוראות  בהתאם  ביום  21  בפברואר  2011,  בישראל  ונרשמה  התאגדה  החברה 

כחברה פרטית מוגבלת  במניות  תחת שמה הנוכחי.  ביום  18  בנובמבר,  2020, השלימה החברה  

הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה מכוח תשקיף  להנפקה ראשונה לציבור המהווה גם תשקיף  

מדף של החברה מיום  9  בנובמבר,  2020, נושא תאריך  10  בנובמבר,  2020  )מס' אסמכתא:  -2020

01-120750(  )"התשקיף"(, ב דרך של  הצעה לא אחידה כאמור בתקנה  11)א()1( לתקנות ניירות  

ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז- 2007  )" תקנות ההצעה"( למשקיעים מוסדיים  

)כהגדרתם בתקנות ההצעה(, במסגרתו נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה, ובהתאם הפכה  

החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, וכן לתאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה  

Error! Reference   סעיף ראו  אודות השלמת ההנפקה,  נוספים  ערך  )לפרטים  ניירות  בחוק 

.source not found  להלן(.  ביום  12  באפריל,  2021, השלימה החברה  הנפקה נוספת של מניותיה   
,  בדרך  של  הצעה   לא  אחידה  כאמור  בתקנה   11)א()1(  לתקנות  ההצעה  11 הנוספת"(  )"ההנפקה 

זרים,  וביניהם   מוסדיים  משקיעים  למשקיעים  מוסדיים  )כהגדרתם  בתקנות   ההצעה(,  לרבות 

BNPP PARBIS CAPITAL  בעל  מוניטין  בהשקעה בחברות אנרגיה ירוקה  בינלאומיות  מובילות,  

על-פי דוח הצעת מדף מיום  11 באפריל, 2021 שפורסם מכוח התשקיף.    

החברה  הינה חברת מחקר ופיתוח, בעלת אישור רשות החדשנות,  העוסקת  בתכנון,  פיתוח,  ייצור,  

שיווק ומכירה ומתן  שירותי after sale,  של מערכות גיבוי ואספקת חשמל, המבוססות על שימוש  

 
1  לפרטים נוספים, אודות תוצאות ההנפקה, ראו דוח מיידי של החברה מיום  12  ב אפריל,  2021  )2021-01-061755(. האזכור האמור  

מובא כהכללה על דרך הפנייה.  



 

חמצני   דו  פחמן  של  פליטה  כל  וללא  ירוק  חשמל  אלקליים  המאופיינים  ביצירת  דלק  בתאי 

לאטמוספרה,  כמענה לצורך הגובר באנרגיה  ירוקה  כתחליף מנועי בעירה פנימית המבוססים  על  

תחליפי נפט.   מערכות החברה מתוכננת בכדי לתת   מענה לאספקת  "חשמל ללא הפרעה"  לנקודות  

קריטיות בכלכלה  ופתרונות חשמל נייחים  לאזורים גיאוגרפים שאינם מחוברים  לרשת  חשמל.  

החברה  התקינה את מוצריה אצל לקוחות אסטרטגיים וכמו כן  נמצאת בשלב ההיתכנות אצל  

לקוחות אשר ממשיכים  לבחון את ביצועי המערכות כתנאי קדם להצטיידות משמעותית.   

במהלך  תקופת  הדוח  רשמה החברה התקדמות מהותית  בפעילותה  הן  ברמה  הטכנולוגי ת  במחקר  

ובפיתוח של מוצריה והן ברמה העסקית-אסטרטגית, כמתואר להלן:   

ברמה הטכנולוגית ומחקר ופיתוח-  

  

ה משיכה  החברה  ו השקיעה  מאמצים  ומשאבים  רבים  במחקר  ופיתוח,   הדוח  במהלך  תקופת 

והגיעה  להישגים  משמעותיים  אשר  הביאו  להתקדמות  משמעותית  ולפריצת  דרך  במספר  תחומים  

כמפורט  בדוח  התקופתי  וביניהם  השלמת הפיתוח  של  ה קטליסט  )" זרז"( שאינו מבוסס עוד על  

מתכות אצילות  )פלדיום(  ומהווה תחליף  חסכוני  יותר  לשימוש באותן מתכות אצילות.  הזרז  מאיץ  

מהלכן של תגובות כימיות הנדרשות לייצור חשמל נקי בתהליך האלקטרוכימי בתא הדלק באופן  

זהה לחשמל המיוצר ע"י זרז  המבוסס על מתכות אצילות. הזרז שפותח על החברה כאמור, מוגן  

בפטנט במספר מקומות בעולם. פיתוח זה להערכת החברה  מבסס את עליונות החברה בתחום  

הקטליסט   שכן  העובדה שלחברה יכולת להתקין את  הזרז החדש  באיזה ממוצריה, יגרום לירידה  

בעלויות הייצור שלהם  מאלו הקיימות כיום ובכך יקנה  לחברה יכולת למכור את מוצריה במחיר  

בעתיד  אל  מול  מתחרותיה.  לפרטים   יתרון  תחרותי  משמעותי  תחרותי  ועשוי  להעניק  לחברה 

נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מי ום 9 במרץ, 2021 )מס' אסמכתא: 2021-01-029763(. 

פעולה   שיתוף  בהסכם  עם  חברת  TDK  היפנית,  כן,  ביום  22  בפברואר,  2021,   התקשרה  כמו 

לפתח   שמטרתו  החברה,  של  "האמוניה  הירוקה"  של  TDK  בפרויקט  להשתתפותה  אסטרטגי 

זה  החשמל.   פתרון  יצור  פליטת  CO2 בנקודת  כל  ירוקה"  ללא  "אמוניה  ייצור  שיאפשר  מוצר 

יאפשר לחברה להציע ללקוחותיה    פתרון מלא הכולל  יצור האמוניה ושימוש  מקור אנרגיה נקי  

לחלוטין ליצור    חשמל נקי באמצעות תאי הדלק של החברה להם תשמש האמוניה הירוקה כדלק.  

לדוח   א'  סעיף  29.10  לפרק  ראו  האסטרטגי,  הפעולה  שיתוף  הסכם  אודות  נוספים  לפרטים 

התקופתי וכן דוח מיידי של החברה מיום  23  בפברואר,  2021  )מס' אסמכתא:  2021-01-022072(.  

האזכור הנ"ל מהווה הכללה על דרך של הפנייה.  

ירוקה,  תיפתח  בפניה   אפשרות   אמוניה  לייצור  טכנולוגית  יכולת  לפתח  תצליח  ככל  שהחברה 

להיכנס  לשוק  י יצור   האמוניה  שצפוי  בתנאים מסויימים  להגיע בשנים הקרובות לייצור עולמי של  
. עוד  מוסיפה החברה  2 ירוקה במחיר מוערך של כ-   340  דולר לטון  1  מיליארד טון של אמוניה 

ומוסרת כי בכוונתה לנצל טכנולוגיה זו כך שללקוחות החברה יתאפשר ייצור האמוניה הירוקה  

)הדלק(  במקום ייצור החשמל  כך שתחסך כלל פעילות הלוגיסטיקה להבאה ואחסון של    מימן  

והאמוניה אל האתרים בהם מוצבים תאי הדלק של החברה. 
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על  כוונתה   ייצור האמוניה הירוקה מהווה מבחינת  החברה  צעד ראשון המעיד  כן,  פיתוח  כמו 

הזדמנות  עסקית  יי חודית   מהווה  החברה  שלהערכת  נקיים  להיכנס  גם   לתחום  ייצור   דלקים 

וגדולה  מאד  בשנים  הקרובות .  להערכת  החברה השימוש ההולך וגובר במימן כדלק העתיד ידחוף  

אנרגיה   לאגירת  אחת  דרך  הינה  הירוקה  האמוניה  כאשר  ואחסונו  לשינועו  דרכים  למציאת 

בתצורת    מימן באופן יעיל.    כמו כן,   מעריכה החברה כי אפשרות ייצור אמוניה ירוקה בנקודות  

זו  לשווקים   המרכזיים  של  שוק   האמוניה    טכנ ולוגיה  להציע  האפשרות  את  תפתח  השימוש 

ובינ יהם,  חקלאות,  תעשייה  ועוד.  החברה מאמינה שיכולותיה בתחום המימן ובמיוחד בפיתוח  

זרזים (catalysts) לעבודה בסביבת מימן יסייעו לה למצוא מקום בשוק הולך ומתפתח זה.  

במהלך  תקופת הדוח ובהמשך להתקשרות  בהסכם  האסטרטגי עם חברת התקשרות האיסלנדית  

חירום   תקשורת  שירותי  מוקד  Neyðarlínan  )"חברת  התקשורת  האיסלנדית "(,המפעילה 

Gencell A5 Off-  באיסלנד באמצעות מאות אתרי תקשורת,   החברה  שלחה והתקינה את מוצר

Grid solution  )"מוצר  ה-  A5"(  באחת  מתחנותיה  של  חברת  התקשרות  האיסלנדית  במטרה לבחון  

את הפעלתו באתרי התקשורת לחירום של חברת התקשורת  האיסלנדית. עוד נקבע בין הצדדים,  

כי אם וככל שההתקנה הנ"ל תעמוד בתנאי הסף שהוגדרו בהסכם, תיבחן  על ידי חברת התקשורת  

האיסלנדית  הצטיידות של יחידות נוספות של המוצר עבור תחנות של חברת התקשורת.  על פי  

ההסכם  התחייבה החברה  להפעיל את  מוצר ה-  A5  במשך  1,000  שעות באופן רציף ואוטו נומי.  

במהלך החודשים  מאי ויוני  2021, לאור התוצאות הטובות של הנ יסוי החליטו החברה  וחברת  

התקשורת האיסלנדית  על הארכת משך הניסוי  והמשך הפעלת מוצר ה -  A5  ל-   1,500  שעות  באופן  

רציף ואוט ונומי  ובכך להפוך לתא הדלק הראשון בעולם אשר עובד למשך זמן כה ממושך, תוך  

)ללא כל חיבור לרשת החשמל( ולספק חשמל ירוק,  נקי   הפקת המימן  באופן עצמאי מאמוניה 

וחברת   החברה  הגיעו  האמור,  הפכפך.   לאור  אוויר  מזג  ובתנאי  היממה  שעות  וחסכוני  בכל 

התקשורת להסכמה לפיה, יבחנו הצדדים את ההפעלה וההתקנה של המוצר בתנאי מזג אוויר  

הקיצונים במשך חודשי החורף  )נובמבר  –  ינואר( )באיזור הארקטי( )"ההתקנה הנוספת"(. עוד  

המוצר   מערכות  של  והפעלה  לרכישה  מו"מ  הצדדים  ינהלו  הנוספת  להתקנה  עובר  כי  סוכם, 

בתחנות של חברת התקשורת. יצוין, כי ההתקשרות בין הצדדים נתמכת על ידי ממשלת איסלנד.  

לפרטים נוספים, ראו דוחות מיידים של החברה מימים  10  בינואר,  2021,  20  במאי,  2021  ו -   20  

אסמכתאות:  2021-01-003907,  2021-01-027766  ו-  2021-01-040795,   ביוני,  2021  )מס' 

בהתאמה(. האזכורים הנ"ל מהווים הכללה על דרך של הפנייה.  

גיבוי   בנוסף לכך, במסגרת רצונה של החברה ל קחת חלק משמעותי    בתחום  אספקת מערכות 

ומערכות חליפיות למנועי דיזל בשוק הטלקום   העולמי,     נחתם  הסכם  שיתוף  פעולה  אסטרטגי  

עם  חברת התקשורת  Deutsche Telekom AG  )"דויטשה"(, במסגרתו  נקבע כי  תיבחן  האפשרות   

)"הסכם  דויטשה  של  של  החברה  בחלק  מרשתות  התקשורת  הדלק  תאי  מערכות  לשילוב 

 GenCell G5 Long   השת"פ"(. בהסכם  השת"פ  נקבע, כי  דויטשה  תרכוש  מערכת  אחת  מסוג

 Duration UPS  הפועלת  באמצעות מימן,  המשמשת  למטרות  של  גיבוי  )"מערכת   ה-  G5"(,  אשר 

תסופק  ע"י החברה  במהלך  חודש ספטמבר השנה   ותופעל  בהתאם לזמינות האתר של הלקוח,  

במהלך  הרבעון הרביעי של   שנת 2021.   

כי  דויטשה  תבחן את  מערכת  ה-  G5  על  פי  מתווה  שהוגדר  מראש  עוד  נקבע בהסכם השת"פ, 

ויתבצע  בשני   שלבים,  כאשר  בשלב   הראשון   יתבצע   ניסוי   במעבדות  דויטשה  בגרמניה  או בכל אתר  
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אחר שיבחר על ידי דויטשה  במשך כשבוע  ימים.  בהתאם   ובכפוף   להצלחת  השלב  הראשון  הנ"ל,  

נקבע  כי  החברה   תוכר  כספק רשמי של  דויטשה   ומערכת ה-  G5  ת הפוך   למוצר המאושר לרכישה  

עבור כלל חברות קבוצת דויטשה ברחבי העולם.    

בשלב  השני אשר יחל  לאחר   ובכפוף   לסיום  המוצלח  של   השלב  הראשון   כאמור,  יבצעו  הצדדים  

ניסוי  שטח אשר במסגרתו  מערכת  ה-  G5  תותקן  להמשך  עבודה  באתר   סלולרי  פעיל  בגרמניה  

לפרק זמן ארוך יותר של עד כשנה,  כאשר  בפרק  זמן זה  תימשך  בדיקת  המערכת  בתרחישי  עבודה  

שונים כפי שיוגדר על ידי הצדדים.  

כי  דויטשה  תבחן  את  מערכת  GenCell A5 Off-Grid solution  של  עוד  נקבע בהסכם השת"פ, 

החברה )"מערכת   ה-  A5"(, המשמשת כמקור  אנרגיה  ראשי  והפועלת   על בסיס  אמוניה  המשמש   

כדלק.  לצורך   כך, נקבע  כי  מערכת  ה-   A5  תוצב  במהלך  שנת  2021  באתר  סלולרי בגרמניה שייועד  

של  הרצה  היתר,  בין  כולל,  אשר  מוסכם  למתווה  בהתאם  תתבצע  הבחינה  ע"י  דויטשה.  לכך 

מערכת ה-  A5 למשך  תקופה  של 1,000 שעות.   

ביכולת   הקשורים  אסטרטגי  טכנולוגי  פעולה  לשיתוף  האפשרות  תיבחן  כי  נקבע,  לכך,  בנוסף 

לייצר מימן נקי, ובכלל זה ייצור אמוניה ירוקה.  

לפרטים  נוספים אודות הסכם השת"פ  עם דויטשה, ראו דוח מידיי שפרסמה החברה ביום  4  ביולי,  

2021 )מס' אסמכתא: 2021-01-047335(. האזכור הנ"ל מהווה  הכללה על דרך של הפנייה.  

עוד במהלך תקופת הדוח, המשיכה  החברה  לקדם  את כל התוכניות הטכנולוגיות כפי  בהתאם  

לתוכניותיה, ובכלל זה  פיתוח של מוצר המותאם לשוק הטלקום  הנקרא    .G5.5    אשר יתרונ ותיו  

המרכזיים  ביחס למוצר הקיים ה-  G5  הינם, כדלקמן:  א.   Foot print  קטן בכ-  25%;  ב.  יכולת  

רמת   על  על  שמירה  המוצר  הבודד  תוך  משמעותית  של  עלות  חוץ;  ג.  הקטנה  לפעול  בתנאי 

כן,    מתחריה.  כמו  פני   על  תחרותי  יתרון  לחברה  מקנים  אלה  המוצר.  יתרונות  של  הביצועים 

לחברה   יאפשר  של  10KW  אשר  בהספק  דלק  של  תא  הפיתוח  את    העמקת  החברה  מקדמת 

לפנות   של  10WK  וכן  להספקים  עד  פועלת  היא  שבהם  לשווקים  מוצריה  מנעד  את  להרחיב 

לשווקים נוספים בהם אינה פועלת היום.    

ברמה עסקית-אסטרטגית  -  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

GenCell   ביום  16  בדצמבר,  2020,  קיבלה  החברה  היתר מרשות החשמל  בישראל  להפעלת מערכת

המאפשרות קטנות  מקומיות  מיקרוגריד   )רשתות  בתצורת  G5 Long Duration UPS  לגיבוי 

בישראל ראשון מסוגו  אישור  המהווה  )"האישור"(  חיוני  אספקת רשת חשמל חכמה(  במתקן 

לגנרטור הפועל במימן  בקשר   עם  ניסוי על ידי ניטור מרחוק של  המערכת  בבית חולים מוכר וידוע

מיום  5 מיידי  של החברה  ראו  דוח  נוספים,  ביום  4  בינואר,  2021.  לפרטים  בישראל  שהושלם 

בינואר,  2021  )מס' אסמכתא:  2021-01-001441(. האזכור הנ"ל מהוו ה  הכללה על דרך של הפנייה.

GenCell G5rx Utility Backup Power Solution  מערכת מפיילוט  של  החברה  כחלק  התקנות 

)מערכת המותא מת לעבודה בתחנות השנאה(  )"המערכת"(  בחברת החשמל  הפדרלית  של מקסיקו

)"CFE"(  הוגדרו כהצלחה דבר שהוביל   לזכייתה   של  החברה  במכרז   שנערך על -ידי  CFE  לאספקה

ולהתקנת  37  מערכות )"המכרז"(  בימים  10  במאי,  2021  ו-  11  במאי,  2021, הודיעה החברה  כי
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האספקה   את  בהצלחה  והשלימה  המכרז  תנאי  על- פי  שנקבעו  הזמנים  בלוחות  עמדה  היא 

המכרז,   ותנאי  החברה  להחלטת  בהתאם  כי  החברה  עדכנה  כן,  המערכות.  כמו  של  והבדיקה 

יבוצעו   כחלק מהמכרז,  בהן,  והטיפול השוטף  ותחזוקת המערכות  עבודות הקשורות להתקנה 

בפועל   להתקבל  הצפויה  שהתמורה  כך  החברה,  באמצעות  ולא  שלישי  מקומי  גורם  באמצעות 

זה תמיכה מקצועית שתוענק  לספק  המקומי, הינה   בגין אספקת  37  המערכות,  ובכלל  בחברה 

יעניק  ל -CFE  שירותי התקנה   כן,  הספק  המקומי  דולר ארה"ב. כמו  כ-   3.8  מיליון  בסכום של 

ותחזוקה הניתנים במסגרת המכרז למשך של שנתיים ממועד סיום התקנת המערכות   והוא יהיה  

זכאי לקבלת תמורה בגינם. הספק  המקומי  יישא בהוצאות בגין מתן השירותים הנ"ל.  כמו כן,  

החברה העמידה הלוואה לספק המקומי  לטובת  קידום  עבודות  הפרויקט  )לפרטים נוספים, ראו  

ביאור  3  ב' לדוחות הכספיים ליום  30  ביוני,  2021(.   יצוין, כי  בהתאם   לתנאי המכרז, ל-   CFE  ניתנה  

הזכות  להכפיל  את כמות המערכות שיסופקו ויותקנו על ידי החברה בשיעור של עד  100%, היינו,  

עד  74  מערכות בסה"כ, בתנאים זהים לתנאי המכרז.   ביום  17  באוגוסט,   2021,  הודיעה החברה,  

בגין   צפויה  תמורה  לקבלת  זכאית  תהיה  כן  ועל  כאמור  זכותה  את  מימו ש  כי  CFE  השלימה 

ארה"ב  נוספים   דולר  כ-3.5  מיליון  של  בסכום  נוספים,  ושירותים  הנוספות  המערכות  אספקת 

נוספים, ראו  דוח ות   על פני מהלך הפרויקט.   לפרטים  שיוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה 

מיידים  של החברה מימים  20  בדצמבר,  2020,  10  במאי,  2021,  11  במאי,  2021  ו-  17  באוגוסט,  

2021,  2021  )מס' אסמכתאות :  2020-01-137091,  2021-01-081384  2021-01-082731,  ו- -2021-01

066232, בהתאמה(. האזכורים הנ"ל מהווים  הכללה על דרך של הפנייה.  

בשלות הטכנו לוגיה שהחברה מציגה יחד עם  מערך ההתקנות הגובר של החברה  ברחבי העולם,  

יחד עם  הצלחת ניסוי השטח של המוצר  האמוניה  של החברה  A5  סייע בחתימת הסכם השת"פ  

האסטרטגי  עם דויטשה  טלקום שהוא המפעיל הגדול באירופה ואחד הגדולים בעולם.  במהלך 

תקופת הדוח   החברה  המשיכה  בפיתוח   תשתי ות  לשיתוף   פעולה   הכוללת  מספר  התקנות  משותפות   

בארץ ובעולם עם שחקנים מובילים  בתחומי העניין של החברה לרבות טלקום וחברות חשמל  כדי  

לייצר תשתית שיווקית למוצרי החברה תחת הסכמים מסחריים אפשריים בין החברה לשחקנים  

בינלאומיים כגון חברת  TDK  היפנית, וחברת  דויטשה. החברה צופה כי   צבר ההזמנות הנוכחי  

יחד עם המשך ההצלחה של התקנות  )POC(  בקרב הלקוחות ושיתופי הפעולה  העסקיים  יסייעו  

לחברה לעמוד ביעדים העסקיים לשנת 2021.   

יובהר,  כי המידע והתחזיות לעיל, לרבות שיתופי   הפעולה במסגרת פרויקט  האמוניה  הירוקה  

אכן  יתקיי מו,  התממשות  שת"פ  אסטרטגיים  עם   חברת   TDK, חברת  התקשרות  האיסלנדית,  

שלהם  בתהליכיה   והקידום  וכן  הסיוע  החברה  של  נוספים  ודויטשה  לכדי  מכירת  מוצרים 

המסחריים  של החברה,  הינם  בגדר מידע צופה  פני   עתיד  כמשמעות  המונח  בחוק  ניירות  ערך, 

התשכ"ח-  1968.  הערכות  ותחזיות  אלו  עשויות  שלא  להתממש  כולן,  או  חלקן,  או  להתממש  

באופן שונה מכפי שהוערך.  הערכות ותחזיות החברה מבוססות על המידע הקיים בידי החברה   

כיום בנוגע לפעילותה והן אינן בשליטת החברה.   
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1.2 משבר הקורונה והשפעתו על הפעילות העסקית של החברה 
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1.2.1 התפשטות נגיף הקורונה  

בהמשך למתואר בסעיף 1.2.1 לדוח הדירקטוריון לדוח התקופתי לשנת  2020,   

ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים רבים  בתקופה שמאז התפרצות הנגיף חלה 

הגלובלית   הכלכלית  הפעילות  התמתנות  להמשך  חשש  קיים  בישראל,  לרבות  בעולם, 

והמקומית לתקופות זמן  ארוכות, וכן מורגשת תנודתיות חדה בשווקים רבים )ריאלי ים 

גם  ביטוי, בין היתר,  ופיננסיים כאחד(, המתאפיינים באי וודאות גבוהה.  אלו   באו לידי 

בעליה  דרמתית במחירי הסחורות והשירותים כגון משלוחים ימיים ואוויריים הגורמות  

להאטת המשלוחים )פנימה והחוצה( וכן  לתנודתיות   מול   לקוחות וספקים בחו"ל ועליה  

בסיכון. 

עדיין   הנוכחית  והעת  ההתפשטות  עלייה  לסירוגין  בקצב  הדוח,    חלה  תקופת  במהלך 

מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר עם המשך התפשטות הנגיף,  מידת עוצמתו, יציאה  

ו/או כניסה לסגר  ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים 

חיסונים  ישראל  במבצע  דצמבר  2020  החלה  ממשלת  החל  מחודש  הדרגתי,  באופן 

שלישי   חיסון  מתן  תחילת  אלה   עם  להתנהל  בימים  אשר  מ משיך  ישראל  לאוכלוסיית 

לאזרחים בני 40 ומעלה.   

במקביל לכך, ועל אף ביצוע מבצע החיסונים  כאמור חל ו  עליות  וירידות  משמעותית ברמ ות  

התחלואה,  אשר  הביאו  את ממשלת ישראל להכרזה על  הטלת  והסרת  מגבלות משמעותיות  

להתניידות והתקהלות של אנשים בהתאם לרמות התחלואה.  

והרווחה   העבודה  חיוני  ממשרד  מפעל  הדוח,  החברה  בעלת  אישור  פרסום  למועד  נכון 

המאפשר לה להמשיך ולפעול בשעת הכרזה על משק במצב חירום.   

בעיקר ו  במספר   ותלוי  הינ ו  רחב  המשבר  מן  היציאה  תרחישי  מנעד  החברה,  להערכת 

גורמים אשר  אינם  בשליטת החברה, ובין היתר: משך הזמן שיחלוף עד  להשלמת התחסנות  

כלל האוכלוסיה   לנגיף, היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד  להתחסנות האוכלוסיה  

לנגיף ורמת התמיכה של הממשלות השונות במשקי העולם. 

החשיפה   לצמצום  האמצעים  ו/או  ההתפשטות  ולהחרפת  להתמשכות  החברה,  להערכת 

כאמור עלולה להיות השלכה שלילית מהותית בעסקיה, בפעילותה ובתוצאותיה הכספיות  

במצב  כתוצאה מהחמרה  של החברה  וגורמי הסיכון  של החברה. ההשלכות האפשריות 

הכלכלי, לרבות מיתון, האטה במשק ואי ודאות כלכלית, יכולים להתבטא בזמינות  ומועדי  

לפגיעה   אדם  ובהתאם  בכוח  מחסור  במחיריהם,  חדים  ושינויים  גלם  אספקת  חומרי 

ביכולת הייצור והשילוח של מוצרי החברה ללקוחותיה.   

בהנחיות   התלויים  לשינויים  ונתונה  דינמית  היא  זו  תחזית  כי  לציין  יש  זה  בהקשר 

ובהתנהלות מדינת ישראל  -  והעולם כולו  -  בטיפול בנגיף, המשך התפשטותו והשפעתו על  

המשק, כאשר במועד  פרסום הדוח  אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה  

והסופית של הנגיף על פעילותה של החברה כחברת מחקר ופיתוח.  



 

הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך  התפשטות נגיף הקורונה  ושל  

ההנחיות הניתנות לציבור בעטיו, על פעילותה של החברה  מהוות מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק נירות ערך,  המבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה נכון למועד פרסום 

דוח זה ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה. הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים 

כיום בידי החברה, על פרסומים בנושא זה ועל הנחיות  הרשויות הרלוונטיות, ואשר אין 

כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב 

ויתפשט  נגיף   ובהם, בין היתר, משך הזמן בו ימשיך  גורמים שאינם בשליטת החברה 

ההאטה  ומשך  ועוצמת  ובעולם  בארץ  הרלוונטיות  הרשויות  של  ההנחיות  הקורונה, 

הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם. 

1.3 אירועים מהותיים נוספים בתקופת הדוח ולאחריו   
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1.3.1 ביום 21 מרץ, 2021, אישר דירקטוריון החברה הקצאת  74,702  אופציות שאינן רשומות 

לעובדי   החברה, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת של החברה בת 

בחברה.  לפרטים  משרה  ונושאי  לעובדים  האופציות  לתכנית  בהתאם  ע.נ.,  0.01  ש"ח 

דוח מיידי של החברה מיום  1  באפריל,  2021  )מס' אסמכתא:  -2021-01 נוספים, ראו 

053727(. האזכור הנ "ל מהווה הכללה על  דרך של הפנייה.  

בע"מ  החלה   ופיננסים  ביטוח  אחזקות  מגדל  כי  הודיעה החברה  1.3.2 ביום  26  במאי,2021, 

להיות  בעלת עניין בחברה. לפרטים נוספים ראו   דוח מיידי של החברה מיום  26  במאי, 

דרך  של   על  האזכור  הנ"ל  מהווה  הכללה  אסמכתא:  2021-01-030520(.  2021  )מס' 

הפני יה.  

1.3.3 ביום 11 ביולי, 2021,  אישרה  האסיפה  הכללית  השנתית והמיוחדת של בעלי המניות של 

ובדוח   הכספיים  בדוחות  ודיון  הצגה   )1( להלן:  המפורטות  החברה  את  ההחלטות 

)2( אישור מינויו   הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום  31  בדצמבר,  2020; 

מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות', כרואה החשבון המבקר של החברה; )3( 

)4( אישור  )בני( לנדא לכהונה כדירקטור בחברה;  בן ציון  אישור מינויו מחדש של מר 

מינויה מחדש של הגב' מיכל ארלוזורוב  לכהונה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה; )5(  

אישור תיקון מחיר המימוש של אופציות לא רשומות שהוענקו לה"ה סגי איתן, עמנואל 

אבנר, עמיקם )עמי שפרן( ואלי גורוביץ'.  

לפרטים נוספים, רא ו  דוחות מיידים של החברה מימים  3  ביוני,  2021  ו-  12  ביולי,  2021 

)מס' אסמכתאות:  2021-01-035272  ו-  2021-01-051646, בהתאמה(. האזכור ים הנ"ל  

מהווים הכללה על דרך של הפנייה.  

שאינן   הקצאת  83,223  אופציות  החברה  דירקטוריון  אישר  1.3.4 ביום  3  באוגוסט,  2021, 
רשומות  ל-  5  עובדי  החברה  ונותן שירותים 3, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה 3

רגילה אחת של החברה בת  0.01  ש"ח ע.נ., בהתאם לתכנית האופציות לעובדים,  נושאי  

משרה  ויועצים  בחברה. לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  4  באוגוסט, 

 
3  יצוין, כי ההקצאה הנ"ל  כפופה   לקבלת  אישור   הבורסה   לרישום   למסחר  של   המניות   שתנבענה  ממימוש   האופציות   הנ"ל אשר  טרם  

התקבל  נכון למועד פרסום  הדוח.  



 

אסמכתא:  2021-01-061387(.  האזכור   הנ"ל  מהווה  הכללה   על  דרך   של  2021  )מס' 

הפנייה.  

1.4 המצב הכספי   
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להלן יוצגו סעיפי הדוח על המצב הכספי בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים    )לפי  

העניין(  וההסברים לשינויים העיקריים שחלו בהם )באלפי דולר(:  

הסברי הדירקטוריון 31.12.2020 30.6.2020 30.6.2021 הסעיף 

 

 

 

 

 ,CFE  מעסקת בעיקר  נובע  הגידול 

של  2,719  אלפי  ש"ח  יתרת  לקוח 

שירותים   והלוואה שנתנה  לספק 

מקומי  לטובת  קידום   עבודות   נכסים 
 67,906  4,651  71,915

הפרויקט  על  סך  של    כ-  913  אלפי   שוטפים 

דולר.  לפרטים נוספים, ראו ביאור  3 

ליום  30  ביוני,   הכספיים  לדוחות  ב' 

 2021

נכס   מיצירת  בעיקר  נכס  נובע  מיצירת  בעיקר  נובע  הגידול 

תקן  IFRS 16  בגין  תוספת   מיישום 

בשטחי  ייצור  ומעבדות  בהתאם  
נכסים לא  

להסכם  השכירות    כמפורט בסעיף  19    7,817  7,416  15,365
שוטפים 

לפרק א' לדוח התקופתי לשנת  2020  

היוון   בגין  מוחשי  בלתי  נכס  ויצירת 

הוצאות פיתוח.  

סה"כ 
 -  75,273  12,067  87,280

נכסים 

 

בחלויות   מ גידול  בעיקר  נובע  הגידול   

של  ה התחייבות   שנוצרה   השוטפות   
תקן  IFRS 16  בגין  תוספת   מיישום  התחייבויות  

 3,822  28,717 והמעבדות  בהתאם  4,685  שטחי  הייצור  שוטפו ת 

להסכם השכירות המפורט בסעיף  19    

לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020. 

בחלויות   מגידול  בעיקר  נובע  הגידול   

שנוצרה   ההתחייבות  של  ארוך  לזמן  התחייבויות  
 4,550  4,562  

תקן  IFRS 16  בגין  תוספת   מיישום  לא שוטפות 
בהתאם  6,854  והמעבדות  הייצור  שטח 



 

להסכם השכירות   המפורט בסעיף  19  

לפרק א' לדוח התקופתי לשנת 2020.  
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הגידול נובע מגיוס הון בחודש אפריל   

והענקת  אופציות  לא רשומות  במהלך    67,351   )21,212(  75,741 סה"כ הו ן 

תקופת הדוח.  

1.5 תוצאות הפעילות  

תמצית דוחות רווח והפסד של החברה )באלפי דולר(:   

הסברי הדירקטוריון 31.12.2020 30.6.2020 30.6.2021 הסעיף 

עם   מהעסקה  נובע  הגידול  במכירות 
324מכירות    204  2,801 CFE

 

 

 

 

נובע  המכירות  הגידול  בעלות 

כן,  הגידול  עם  CFE.  כמו  מהעסקה 

נובע  בשל  אשתקד,  החציון  לעומת  עלות 
 1,887  863 החציון  אשתקד 3,810  שמהלך  העובדה  המכירות 

הוצאו עובדי החברה לחל"ת לתקופה 

של שלושה חודשים.  

הפסד 
 -  1,563  659  1,009 גולמי 

הגידול  לעומת  החציון  אשתקד  נובע  

בעיקר מ:  )א(  הוצאות שכר   אשר  גדלו  

מגיוס   דולר  כתוצאה  ב  1,826  אלפי 

שכר;.)2(  לחברה  והעלאות  עובדים 

לחל"ת   החברה  הוצאת  עובדי 

לתקופה של שלושה חודשים   במהלך  

ו -  )3(  הוצאות   אשתקד;  החציון  הוצאות 

ב-  1   גדלו  מניות  מבוסס  תשלום   8,287  1,812  2,521 מחקר  

מהענקת   מיליון  דולר  כתוצאה  ופיתוח, נט ו 

אופציות    לא רשומות  במהלך  תקופת  

הדוח.  

מיום  1  בינואר  2021,   בנוסף,  החל 

בגין   החלה  החברה  להוון  הוצאות 

בשלב  נמצאים  אשר  פרויקטים 

בהתאם,  במהלך  תקופת   הפיתוח. 



 

הדוח  היוונה  החברה סכום של כ-2.7  

פרויקטים   שלושה  דולר   בגין  מיליון 

בלתי   בנכס  בתנאי  ההכרה  שעמדו 

  .IAS 38 מוחשי בהתאם לתקן
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הגידול  לעומת  החציון  אשתקד  נובע  

בכ-  שכר  אשר  גדלו  )א(  הוצאות  מ: 

מגיוס   דולר  כתוצאה  680  אלפי 

)ב(   שכר;  לחברה  והעלאות  עובדים 

לחל"ת   החברה  הוצאת  עובדי  הוצאות 

לתקופה של שלושה חודשים   במהלך    4,158  395  2,267 מכירה  

החציון אשתקד; ו-  )3(    גידול של כ-  ושיווק 

תשלום   בהוצאות  דולר  1,097  אלפי 

מהענקת   מניות  כתוצאה  מבוסס 

אופציות    לא רשומות  במהלך  תקופת  

הדוח.   

נובע   לעומת  החציון  אשתקד  הגידול 

בכ-  300   שכר  אשר  גדלו  מהוצאות 

עובדים   מגיוס  דולר  כתוצאה  אלפי 

כן,   שכר.  כמו  לחברה  והעלאות 

במהלך החציון  אשתקד הוצאו עובדי   הוצאות 

שלושה   של  לתקופה  לחל"ת  החברה   4,615  640  2,438 הנהלה  

כ-  1,097   של  גידול  חודשים.  בנוסף,  וכלליות 

במזומן(   בהוצאות  )שלא  דולר  אלפי 

מבוסס  מניות  כתוצאה   תשלום 

רשומות   אופציות    לא  מהענקת 

במהלך תקופת הדוח.   

הפסד 

 - 18,623 מפעולות   3,506  8,235
רגילות 

  

  

מימון  לעומת  בהוצאות  הקיטון 
הוצאות 

נובע   בעיקר  החציון  אשתקד   428  835  652 מימון 
מהכנסות ריבית מפ יקדונות.  

 - הכנסות 
 17  -  -

אחרות 



 

 - מיסים על  
 20  7  6

הכנסה 
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האחר  נובע  כתוצאה   הרווח  הכולל 
רווח כולל 

לראשונה   גידור  חשבונאות  מיישום   -  -  55
אחר  

בחציון הראשון של שנת 2021. 

הפסד 
 -  19,054  4,348  8,838

לתקופה 

 

1.6 נזילות ומקורות מימון  

1.6.1 ניתוח תזרים המזומנים של החברה  

הסברי הדירקטוריון 31.12.2020 30.6.2020 30.6.2021 הסעיף 

  

  

 

  

  

  

  

מפעילות שנבעו  במזומנים  הגידול 

נובע לעומת  החציון  אשתקד  שוטפת 

שכר בהוצאות  )א(  גידול  בעיקר  מ:  תזרימי  

כתוצאה מגיוס עובדים, העלאות שכר; המזומנים  

)ב(  הוצאת עובדי החברה  לחל"ת במהלך   )9,943(   )3,448(   )5,531( שנבעו 

החציון  אשתקד; ו-   )3(  הגדלת  הוצאות מפעילות 

והפיתוח ,  הוצאות  המחקר  פעילות  שוטפת 

שיווק ופרסום כתוצאה מגיוס ההון  על- 

פי התשקיף וההנפקה  הנוספת.  

  

  

  

  

  

   

לפעילות ששימשו  הגידול  במזומנים 

השקעה  לעומת  החציון  אשתקד  נובע תזרימי  

של  החברה  בפ יקדונות  ברובו  מגידול  המזומנים  

כתוצאה מגיוס הון  וכן    גידול של כ-  937   )30,994(   )203(   )24,786( ששמשו  

אלפי דולר בהשקעה ברכוש קבוע והיו ון לפעילות  

הוצאות פיתוח  לראשונה בסכום של כ- השקעה  

2.7 מיליון דולר. 

תזרימי  

הגידול במזומנים שנבעו מפעילות מימון   המזומנים  

לעומת  החציון  אשתקד  נובע מהתמורה    72,512  3,914  13,470 שנבעו 

מגיוס  ההון מחודש אפריל 2021.   מפעילות 

מימון 



 

1.6.2 פרטים אודות מקורות המימון   
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החברה מממנת את פעילותה מכספי ההנפקה הראשונה וההנפקה הנוספת.   נכון  למועד 

הדוח,  הוציאה   החברה  סך  השווה  לכ -2.5  מ יליון  דולר למימון פעילות המחקר והפיתוח, 

כ-  2.2  מיליון  דולר  למימון  פעילות  השיווק  והמכירות,  כ-  2.4  מיליון  דולר  למימון  פעילות 

ה-  G&A של  החברה  וכ- 937 אלפי דולר למימון רכישת  מכונות וציוד.   

2. היבטי ממשל תאגידי  

2.1 מדיניות מתן תרומות 

לחברה אין מדיניות מתן תרומות וכל  בקשה לתרומה נבחנת לגופה. בתקופת הדוח לא תרמה  

החברה סכומים כלשהם.  

2.2 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית   דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית   

חיצוניים  ראשונים   כדירקטורים  לכהונה  אבנר  ועמנואל  איתן  סגי  מונו  ה"ה  הדוח  חיצוניים  ראשונים  בתקופת  כדירקטורים  לכהונה  אבנר  ועמנואל  איתן  סגי  מונו  ה"ה  הדוח  חיצוניים  ראשונים  בתקופת  כדירקטורים  לכהונה  אבנר  ועמנואל  איתן  סגי  מונו  ה"ה  הדוח  בתקופת 

נוספים,  ראו  דוחות   לפרטים  ופיננסית.  חשבונאית  מומחיות  היתר,  בעלי  בין  כשהם,  נוספים,  ראו  דוחות  בחברה,  לפרטים  ופיננסית.  חשבונאית  מומחיות  היתר,  בעלי  בין  כשהם,  נוספים,  ראו  דוחות  בחברה,  לפרטים  ופיננסית.  חשבונאית  מומחיות  היתר,  בעלי  בין  כשהם,  בחברה, 

מיידים של החברה מימים  17  בינואר,  2021  ו-  21  בפברואר,  2021  )מס' אסמכתאות:  -2021-01מיידים של החברה מימים  17  בינואר,  2021  ו-  21  בפברואר,  2021  )מס' אסמכתאות:  -2021-01מיידים של החברה מימים  17  בינואר,  2021  ו-  21  בפברואר,  2021  )מס' אסמכתאות:  -2021-01

007195  ו -  2021-01-020439,   בהתאמה(.  וכן  סעיף  16  ל פרק  ד'  לדוח התקופתי.  האזכורים הנ"ל  

מהווים הכללה על דרך של הפנייה.  בנוסף לכך, ביום  29  באוגוסט,  2021,  סווג מר עמיקם )עמי(  

שפרן כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים  

התשס"ו-  מקצועית(,  כשירות  בעל  ולדירקטור  ופיננסית  חשבונאית  מומחיות  בעל  לדירקטור 

2005, ובהתאם  עודכן   גמול הדירקטורים לו  הוא  זכאי, כך שיכלול  תוספת "מומחיות" לדירקטור  

חיצוני מומחה כקבוע בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(. 

2.3 גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה   

2.3.1 פרטי המבקר הפנימי   

גיל רוגוזינסקי   שם: 

 24.3.2021 תחילת כהונה:  

כ
  

  

של וחשבונאות  עסקים  מנהל  בוגר  חשבון  מוסמך;  רואה 
ישורים וכשירות 

המכללה למנהל; שותף מנהל תחום הביקורת הפנימית וייעוץ
לתפקיד: 

עסקי בפוקוס שרותי ייעוץ פיננסי תפעולי בע"מ  

הממונה הארגוני  

יו"ר  הדירקטוריון  על המבקר  

הפנימי: 

2.3.2 מינוי המבקר הפנימי   

מינוי המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת של החברה ביום  3  במרץ,  2021  ועל 

המבקר  וניסיון  כישורי  החברה  ביום  21  במרץ,  2021,  בהסתמך  על  דירקטוריון  ידי 

כמפורט לעיל ובהתחשב, בין היתר, בהיקף ובמורכבות פעילות החברה.   

 



 

2.3.3 גילוי בקשר למבקר הפנימי   
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המבקר הפנימי עומד בתנאים הקבועים בסעיף  3)א( לחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב 

בסעיף  הקבועים  בתנאים  עומד  הפנימי  המבקר  הפנימית"(.  1992  )"חוק  הביקורת 

146)ב( לחוק החברות ובתנאי סעיף 8 לחוק הביקורת הפנימית.   

המבקר הפנימי אינו ממלא כל תפקיד נוסף בחברה מעבר לכהונתו כמבקר הפנים של 

החברה. למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר 

מחזיק   אינו  וכן  החברה  של  הפנים  כמבקר  תפקידו  עם  עניינים  ליצור  ניגוד  עלול  או 

בניירות ערך של החברה.  

המבקר הפנימי אינו בעל עניין בחברה, אינו נושא משרה בחברה ואינו קרוב של כל אחד 

מאלה וכן אינו מכהן כרואה החשבון המבקר של החברה. 

אין למבקר הפנימי קשרים עסקים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או  

גם גוף קשור לחברה.   

2.3.4 תכנית העבודה של המבקר הפנימי  

שנתית,  הרב  הביקורת  מתוכנית  נגזרת  אשר  שנתית,  הינה  הפנימית  תכנית   הביקורת 

ונקבעת בהתאם להחלטת ועדת הביקורת של החברה, כאשר למבקר הפנימי שיקול דעת 

לסטות בצורה לא מהותית מתוכנית העבודה, בתיא ום עם יו"ר ועדת הביקורת ובהתאם 

את  ומכוונת  החברה  על  החלים  בסיכונים  מתמקדת  העבודה  תוכנית  החברה.  לצרכי 

פעילות המבקר לתחומים בעלי רגישות גבוהה יותר  כגון סייבר וניהול המלאי.   

תכנית הביקורת הפנימית,  קביעת העדיפויות ותדירות הביקורת  מושפעים, בין היתר, 

בין   נושאים  ופעולות  ש יקבעו,  פעילויות,  של  לסיכונים  הבאים:  החשיפה  מהגורמים 

היתר, על בסיס סקר סיכונים שצפוי להיערך על ידי מבקר הפנים  במהלך שנת  2021, 

ההסתברות לקיומם של ליקויים ניהוליים ומנהליים, נושאים בהם  תתבקש ביקורת ע"י   

אורגני החברה, נושאים המתחייבים על פי דין, על פי הוראות נוהל פנימיות או חיצוניות 

והצורך בשמירה על מחזוריות.  

2.3.5 אופן עריכת הביקורת   

המקצועיים  לתקנים  בהתאם  נערכת  הביקורת  על-פי  הוראות  המבקר  הפנימי, 

המקובלים, כאמור בסעיף  4)ב( לחוק הביקורת הפנימית.   

הביקורת  לחוק  בהתאם  שנקבעו  לצורך  קביעה  כי  המבקר  הפנימי  עומד  בדרישות 

הפנימית,  יסתמך  דירקטוריון  החברה  על  דיווחי  המבקר  הפנימי  בדבר  עמידתו  בתקנים 

המקצועיים וביתר הוראות   חוק הביקורת  הפנימית.  

2.3.6 גישה למידע   

למבקר הפנימי קיימת גישה חופשית למסמכים, למידע ולמערכות המידע של החברה, 

לרבות נתונים כספיים כאמור בסעיף 9 לחוק הביקורת  הפנימית.  

 



 

2.3.7 דין וחשבון המבקר הפנימי   
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סיכונים,   בעקבותיו   לשנת  2021, אשר  כוללת,  בין  היתר,  ביצוע סקר  תוכנית העבודה 

ועדת  ידי  על  נדונה  שנתית,  ורב  שנתית  עבודה  תוכנית  לממצאיו    תיקבע  ובהתאם 

הביקורת ביום  2 במאי, 2021, ועל ידי דירקטוריון החברה ביום  3 ביוני,  2021.  

2.3.8 הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר   

לדעת הדירקטוריון, היקף, אופי, רציפות  הפעילות  ותוכנית העבודה של המבקר הפנימי   

הינם סבירים בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת  הפנימית. 

2.3.9 היקף העסקה ותגמולים   

החלטת  לפי  הפנימית,  הביקורת  מדרישות  נגזר  הפנימי  המבקר  העסקת  היקף 

דירקטוריון החברה,  דירקטוריון החברה בהמלצת  ועדת הביקורת של החברה.  לדעת 

כדי להשפיע על  שיקול דעתו המקצועי של המבקר בבואו   יהיה בו  התגמול סביר ולא 

לבקר את החברה.  

3. הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה   

3.1 שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים  

לפרטים אודות  שינוי בשימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים   החל מיום  1  בינואר,  2021, ראו  

ביאור מס'  3 לדוחות כספיים של החברה ליום 30 ביוני, 2021.   

   

הדירקטוריון והנהלת החברה, מביעים בזה את הערכתם לעובדי החברה ומנהליה על תרומתם ומסירותם 

לקידומה של החברה.   

 

 

רמי רשף, מנכ"ל    אשר לוי, יו"ר הדירקטוריון   

 

פתח תקווה,  29 באוגוסט,  2021. 

 


