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 על מצב ענייני החברה   דוח הדירקטוריון

 2022, מרץב 13נסתיימה ביום ל שלושה חודשים ששתקופה  ל

דוח   להגיש את  מתכבד  החברה  מצב  דירקטוריון  על  של שלושה  ל   החברהענייני  הדירקטוריון  של  תקופה 

ביום  חודשים   הדוח"-ו"תקופת הדוח"  )  2022,  מרץב  31שנסתיימה  ל, בהתאמה("מועד  תקנות  , בהתאם 

   .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

 . הנתונים בדוח זה מתייחסים לדוחות הכספיים הביניים, אלא אם כן יצוין אחרתכל 

כי התיאור הנכלל בדוח    ,. מובהרבהם הוא עוסקהעניינים  ת, של  ממצומצ  הרי סק כולל  דוח הדירקטוריון  

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

)מס'    2022במרץ,    30שפורסם ביום  כפי    , לרבות דוח הדירקטוריון לאותה שנה,2021הדוח התקופתי לשנת  

   . "(2021הדוח התקופתי לשנת  דרך הפנייה )"האמור מובא כהכללה על    האזכור(  2022-01-032313  :אסמכתא

   השל העצמי ותזרימי המזומנים ה, הונה, תוצאות פעולותיחברהההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  .1

 העסקית הוסביבתחברה התיאור  1.1

י  שירות מתן  ו   , שיווק ומכירהייצורפיתוח,  בתכנון,    העוסקת,  יצרנית  טכנולוגית  החברהינה    החברה

after sale,    מערכות חשמללשל  ואספקת  אלקליים  ,גיבוי  דלק  בתאי  שימוש  על    המבוססות 

כמענה לצורך    ,ביצירת חשמל ירוק וללא כל פליטה של פחמן דו חמצני לאטמוספרההמאופיינים  

מערכות החברה    .על תחליפי נפטכתחליף מנועי בעירה פנימית המבוססים  ירוקה  הגובר באנרגיה  

ל   מתוכננת בכדי לתת ופתרונות  לנקודות קריטיות בכלכלה    "חשמל ללא הפרעה"אספקת  מענה 

נייחים  גיאוגרפים שאינם מחוברים  חשמל  ו   החברה.  חשמל  לרשת  לאזורים  התקינה את  מכרה 

ממשיכים  אשר    נמצאת בשלב ההיתכנות אצל לקוחותמוצריה אצל לקוחות אסטרטגיים וכמו כן  

   שמעותית.לבחון את ביצועי המערכות כתנאי קדם להצטיידות מ

מניות רגילות    11,966,979של  , השלימה החברה הנפקה פרטית למשקיעים  2022בינואר,    23ביום  

  36,228-אלפי ש"ח )כ  112,490ש"ח ע.נ. כל אחת בתמורה ברוטו בסך של    0.01של החברה בנות  

בהתאם לתקנות ניירות  ,  2022בינואר,    18מיום  דוח הקצאה פרטית מהותית  פי  -על אלפי דולר(,  

התש"ס   רשומה(,  בחברה  ערך  ניירות  של  פרטית  )הצעה  אודות  2000  –ערך  נוספים  לפרטים   .

 .2021לפרק א' לדוח התקופתי לשנת   5ההנפקות, ראו סעיף 

  אסטרטגית -ברמה העסקית   הן   בפעילותה רשמה החברה התקדמות מהותית   הדוח  תקופת במהלך  

 : , כמתואר להלןבמחקר ובפיתוח של מוצריה הטכנולוגית ברמה הןו

 – אסטרטגית -עסקית ברמה

  הכוללת   פעולה  לשיתוף   ותתשתי  חבפיתו  החברה המשיכה    תקופת הדוח   במהלךכפי שיתואר להלן,  

נוספים בתחומי העניין של החברה    בארץ ובעולם עם שחקנים מובילים  משותפות  התקנות  מספר
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כדי לייצר תשתית שיווקית למוצרי  וחברות טעינת רכבים חשמליים,    חשמל   חברות,  טלקוםלרבות  

בינלאומיים   לשחקנים  החברה  בין  אפשריים  מסחריים  הסכמים  תחת  החברה  נוספיםהחברה   .

בקרב הלקוחות ושיתופי    (POCיחד עם המשך ההצלחה של התקנות )צבר ההזמנות הנוכחי    צופה כי

 .  2022לשנת  העסקייםביעדים סייעו לחברה לעמוד י העסקייםהפעולה 

והתקנת   בהמשך .א ל  REX  - המערכות    74  לאספקה  במהלך    הכירה  ,CFE  - שבוצעו  החברה 

  1.8  -סכום של כגבתה  החברה  כמו כן,  .  אלפי דולר  289  -בסכום של כ  בהכנסות  תקופת הדוח

   .להרחבת הפעילות המשותפת CFEוממשיכה במגעים עם הנהלת   זומיליוני דולר במסגרת 

  400  בסך של  זו  זמנה בגין ה  והכירה בהכנסה ,  EVלחברת    REX  - ה מערכות    4  סיפקה  החברה .ב

 . 2022 במהלך  עודזה    פרויקטב  נוספות עסקאות  לקדם בידה  יש  , החברהלהערכת   .אלפי דולר

הודיעה לחברה, לאחר שבחנה את פריצת הדרך המדעית של החברה המאפשר    TDK  חברת .ג

יצור   לתהליכי  ביחס  נמוכים מאוד  ובטמפרטורה  בלחץ  ישירות ממים  ירוקה  יצור אמוניה 

להשקיע  אמוניה   ולהמשיך  זכותה  את  לממש  כוונתה  על  בעולם,  כיום  .  בפרויקטהידועים 

 . דולר אלפי 483-כ שלבסך סכום נוסף  לחברה העבירה  TDKבהתאם, 

  הפועלות  וחברות   טלקום   דויטשה ל  בנוסף   , אירופיות  תקשורת התקשרה עם חברות    החברה   .ד

בקנדה ובארה"ב לתעשיית הולכת הגז לאספקת אנרגית גיבוי ירוקה    אנרגיה  שירותי  בתחום

בצ  3המבוססת תאי דלק של החברה. החברה השלימה התקנה של   פון  התקנות ראשוניות 

אמריקה אצל ספקי שרותי אנרגייה לתעשיית הגז לבחינה והצגה בקרה לקוחות ספקי שירותי  

  5G  -ה  מערכת   את   רבה  בהצלחההאנרגיה. אחד מספקי הגז המובילים בצפון אמריקה בחן  

 מעלות צלזיוס.  -40  -חודשים ובתנאי קיצון שהגיעו ל   3 -כ לאורך תקופה של

מוצרי שתי החברות לקהלי    של   ABBשיווקית משותפת יחד עם חברת    בפעילות החלה    החברה  .ה

 .ABB חברתהיעד של  

. לאחר השלמת  ADPנמלי הים של אבו דאבי    חברת ב  5G  - ה  מערכת  של  ניסוי   השלימה  החברה  .ו

שארך   המוצלח  חברת    ,שבועות  4  -כהניסוי  מערכות    ADPבוחנת    בתשתית  החברהשילוב 

 . ם באזור האמירויותנמלי 7 -בהפרוסה   ADPהקריטית של 

את מוצריה    ההציג בברצלונה ו  MWCבתערוכת    , השתתפה החברהטלקום  דויטשה  לבקשת  .ז

 .  קבוצתהמולחברות   טלקום דויטשהלקהל לקוחות   טלקום  דויטשהבביתן 

חדשים,    16של    גיוסבאמצעות  לרבות    ,התפעוליים  מאמציה  את  הגדילה  החברה .ח עובדים 

  מדיניות   ויישמה שיוכל לעמוד בתחזית הייצור של החברה    כךשלה  הייצור    קו  וייעול  לחיזוק

מלאי חומרי גלם ופריטים לאספקה רציפה כדי להתמודד עם מחסור בחומרי    המבטיחה  מלאי

 הגלם ובעיות לוגיסטיות.  

  -ומחקר ופיתוח הטכנולוגית ברמה

  והגיעה ,  ופיתוח  במחקר   רבים  ומשאבים  מאמצים   השקיעהו  החברה  משיכהתקופת הדוח ה  במהלך

 . - תחומים במספר  דרך ולפריצת משמעותית להתקדמות  הביאו  אשר  משמעותיים להישגים

חברת  החברה  התקשרה    ,2021בפברואר,    22ביום   פעולה  היפנית  TDKעם  שיתוף  בהסכם   ,

בפרויקט "האמוניה הירוקה" של החברה, שמטרתו לפתח מוצר    TDKאסטרטגי להשתתפותה של 

ירוקה"   ייצור "אמוניה  כל פליטת  שיאפשר  יצור החשמל.    2COללא  בפברואר    27ביום  בנקודת 
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ל,  2022 יצור    TDK  -הודיעה החברה  כי היא הגיעה לפריצת דרך מדעית משמעותית המאפשרת 

אמוניה   יצור  לתהליכי  ביחס  מאוד  נמוכים  ובטמפרטורה  בלחץ  ממים  ישירות  ירוקה  אמוניה 

לאחר שבחנה את פריצת הדרך כאמור על כוונתה    TDKהידועים כיום בעולם. בהתאם, הודיעה לה  

לתנאי ההסכם, וזאת לצורך המשך פיתוח   לממש את זכותה ולהמשיך ולהשקיע בפרויקט בהתאם

הבאה הדרך  אבן  במסגרת  תאפשר    .הפרויקט  זו  חדשנית  ללקוחותיהטכנולוגיה  להציע    לחברה 

  ו טכנולוגיה ז והשימוש בו בנקודת יצור החשמל.    )אמוניה ירוקה(  הדלקיצור  פתרון מלא הכולל  

ים שונים ובכך לאפשר  תתווסף להצעת הערך של החברה המבוססת על אספקת תאי דלק לשימוש 

ירוק. אוטרקי  ייצור    משק  יתאפשר  החברה  שללקוחות  כך  זו  טכנולוגיה  לנצל  החברה  בכוונת 

להבאה   הלוגיסטיקה  פעילות  כלל  שתחסך  כך  החשמל  ייצור  במקום  )הדלק(  הירוקה  האמוניה 

של החברה.  ואחסון  של  הדלק  תאי  מוצבים  בהם  האתרים  אל  ייצור    האמוניה  פיתוח  כן,  כמו 

האמוניה הירוקה מהווה מבחינת החברה צעד ראשון המעיד על כוונתה להיכנס גם לתחום ייצור  

החברה מהווה הזדמנות עסקית ייחודית וגדולה מאד בשנים הקרובות.  דלקים נקיים שלהערכת  

לשינוע  דרכים  למציאת  ידחוף  העתיד  כדלק  במימן  וגובר  ההולך  השימוש  החברה  ו  להערכת 

עוד    מימן באופן יעיל.   ואחסונו כאשר האמוניה הירוקה הינה דרך אחת לאגירת אנרגיה בתצורת

מעריכה החברה כי אפשרות ייצור אמוניה ירוקה בנקודות השימוש תפתח את האפשרות להציע  

החברה   ועוד.  תעשייה  חקלאות,  וביניהם,  האמוניה  שוק  של  המרכזיים  לשווקים  זו  טכנולוגיה 

לעבודה בסביבת מימן יסייעו לה למצוא  (  catalysts)לותיה בתחום פיתוח קטליסטים  מאמינה שיכו 

זה.   נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי, ראו  למקום בשוק הולך ומתפתח  פרטים 

 . 2021לשנת    תקופתיהלפרק א' לדוח   29.5סעיף 

ת האיסלנדית  האסטרטגי עם חברת התקשרו  בהסכםתקופת הדוח ובהמשך להתקשרות    במהלך

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

  מתחנותיה  באחת  FOX  - מערכת ה  שלחה והתקינה את  החברהבאמצעות מאות אתרי תקשורת,  

במטרה לבחון את הפעלתו באתרי התקשורת לחירום של חברת    האיסלנדית  התקשרות  חברת  של

החברה וחברת    הצליחו   סוי יהנ  של  הטובות   התוצאות  לאור ו   הסכםה   פי-עלהתקשורת האיסלנדית.  

ובכך    ונומיבאופן רציף ואוט   שעות  1,500  -ל   FOX  - התקשרות האיסלנדית להפעיל את מערכת ה

באופן   המימן  הפקת  תוך  ממושך,  כה  זמן  למשך  עובד  אשר  בעולם  הראשון  הדלק  לתא  להפוך 

בכל שעות היממה  נקי וחסכוני    ,עצמאי מאמוניה )ללא כל חיבור לרשת החשמל( ולספק חשמל ירוק

לאור האמור, הגיעו החברה וחברת התקשורת להסכמה לפיה, יבחנו    ובתנאי מזג אוויר הפכפך.

  של   הראשון  החציון  הלךת ההפעלה וההתקנה של המוצר בתנאי מזג אוויר הקיצונים במ הצדדים א

הנוספת)"  2022  שנת מו"מ    ."(ההתקנה  הצדדים  ינהלו  הנוספת  להתקנה  עובר  כי  סוכם,  עוד 

. לפרטים נוספים,  האיסלנדית  לרכישה והפעלה של מערכות המוצר בתחנות של חברת התקשורת

 . לפרק א' לדוח התקופתי 29.9סעיף ראו 

  חליפיותמערכות גיבוי ומערכות    אספקת  בתחוםחלק משמעותי    קחתל   החברה  של  רצונה  במסגרת

דיזל בשוק הטלקום  יחד עם מערך    ולאור   , העולמי  למנועי  בשלות הטכנולוגיה שהחברה מציגה 

  של  FOX  -ה  מערכתההתקנות הגובר של החברה ברחבי העולם, ויחד עם הצלחת ניסוי השטח של  

  הסכם )"  טלקום  דויטשה   חברת   עם  אסטרטגי  פעולה  שיתוף  הסכםב   החברה  התקשרה החברה,  

כי    במסגרתו  ,"("פהשת את    טלקום  דויטשהנקבע,    שהוגדר   מתווה  פי  על  5G  -ה  מערכתתבחן 

תחת עומס המדמה אתר סלולרי    ניסוי  התבצע  הראשון שלבה  כאשר,  שלבים  בשני  יתבצעו  מראש
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  הראשון  השלב  הצלחת   אורל  .2021בנובמבר,    10והושלם ביום    ימיםבמשך כשבוע  החברה    אתרב

ת  ו ומערכ  טלקום דויטשהכספק רשמי של    הוכרה  החברה , "פהשתובהתאם להוראות הסכם    "ל הנ

קבוצת    יםהמאושר  יםלמוצר  הפכו   BOX-וה   5G  -ה חברות  כלל  עבור  ברחבי    דויטשהלרכישה 

   העולם.

  במסגרתו השני    השלב   לביצוע   נערכים  הצדדים,  כאמור  הראשון   השלב  של   המוצלח   הסיום  לאחר

  פעיל   סלולרי  באתר  עבודה  להמשך  5G  -ה   מערכת  תותקן  במהלכושטח    ניסוי  הצדדים  יבצעו

  בתרחישי   המערכת  בדיקת  תימשךזמן זה    בפרק  כאשרלפרק זמן ארוך יותר של עד כשנה,    בגרמניה

הצדדים ידי  על  שיוגדר  כפי  שונים  השידור    עבודה  למערכות  המערכת  של  אינטגרציה  כדי  תוך 

משתמשת בהן    החציון   במהלך  יחל  השני  השלב  כי  מעריכה  החברה  .טלקום  דויטשה  השונות 

   .2022 לשנת  הראשון

  מערכת   של  בישראל   שטח  ניסוי ב   טלקום  דויטשה  ה החל  2021  בשנתהסכם השת"פ,  ל   התאםב   עוד

כמקור    ,FOX  -ה בסיס    והפועלת   ראשי  אנרגיההמשמשת  הבחינה  כדלק  המשמש  אמוניהעל   .

עדין    .הצדדים  בין  שנקבעו  מדדיםפי  - על  מתבצעת נמצאת  זה המערכת  דוח  פרסום  למועד  נכון 

  תוכר   החברה,  השטח  ניסוי  להצלחת  בכפוף"פ  השת הסכם    להוראות  בהתאם  במהלך ניסוי השטח.

של   רשמי  ה  טלקום  דויטשהכספק  כלל    תהפוך  FOX  -ומערכת  עבור  לרכישה  המאושר  למוצר 

 ברחבי העולם.   דויטשהחברות קבוצת 

הקשורים  פ" השתבהסכם    נקבע   עוד אסטרטגי  טכנולוגי  פעולה  לשיתוף  האפשרות  תיבחן  כי   ,

   לייצר מימן נקי, ובכלל זה ייצור אמוניה ירוקה.  ביכולת

"פ, מהווה  השתפי הסכם    על  5G  -ה  למערכת  בנוגע  הראשון  השלב  השלמת,  החברה  של  בראייתה

ולמוצריה ותתרום ליכולת החברה    החברה  שפיתחה  הטכנולוגיה  להצלחת  משמעותית  גושפנקא 

טלקום בעולם כולו. יתרה מכך, החברה    דויטשהלמכור את מוצריה לחברות השייכות לקבוצת  

מעריכה, כי הצלחה זו תתרום להפיכת החברה לספק של פתרונות של גיבוי לחשמל מבוססי מימן  

ים ולאסטרטגיה  דולרים, והכל בהתאם ליעד   ילשוק הטלקום העולמי המוערך בעשרות מיליארד 

לפרק א'    29.10סעיף  נוספים אודות הסכם השת"פ עם דויטשה, ראו    לפרטיםהעסקית של החברה.  

 . לדוח התקופתי

הדוח,    במהלך  עוד ליישומים  לתקופת  הטלקום  שוק  של  וגדלות  ההולכות  הדרישות  נוכח 

החברה השיקה  מתחדשת,  אנרגיה  ומספקים  המייצרים  ה  את טכנולוגיים  ,  BOX  -מערכת 

בסיס   על  התקשורת  בתחום  ולאתרים  קריטיים  לאתרים  זמן  ארוכת  גיבוי  אנרגיית  המספקת 

קילוואט, עם יכולת גיבוי    5  עד  הספק של  BOX  -ה  מערכתטכנולוגיית תאי הדלק של החברה. ל

כך שתוכל להתממשק עם מערכות    תוכננה  BOX  -ה  מערכתלזמן ארוך בתנאי מזג אוויר קיצוניים.  

העולמי   הטלקום  שוק  של  בפרוטוקולים סטנדרטיים  אנרגיה   standard telecom Energy)ניהול 

Management System protocols.)  ה  מערכתנוספים אודות    לפרטים-  BOX  לרבות יתרונותיו ביחס ,

 .התקופתי  לדוח' א לפרק.ג. 10.3, ראו סעיף G5  -למוצר ה

אשר יאפשר לחברה    KW10דלק בהספק של    תא של  הפיתוח  העמקתמקדמת החברה את    ,כמו כן

  פנות ל  וכן  ומעלה  KW10של    להספקים  גםאת מנעד מוצריה לשווקים שבהם היא פועלת    הרחיבל

   .היום פועלת   אינהנוספים בהם  שווקיםל
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 אכןהירוקה    האמוניהפעולה במסגרת פרויקט  ה  פיותיכי המידע והתחזיות לעיל, לרבות ש  ,יובהר

חברת  TDK  עם  אסטרטגיים"פ  שת  התממשות,  מויתקיי , דויטשההאיסלנדית,    התקשרות, 

ABB  ו-  EV,  וכן    מכירת  לכדי נוספים של החברה  בתהליכיה  והקידום שלהם    הסיועמוצרים 

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

  מכפי   שונה  באופן  להתממש  או,  חלקן  או,  כולן  להתממש  שלא   עשויות  אלו  ותחזיות  הערכות

 בנוגע  כיום  החברה  בידי  הקיים  המידע  על   מבוססות  החברהותחזיות    הערכות.  שהוערך

   .החברה בשליטת  אינןוהן  לפעילותה

 הקורונה והשפעתו על הפעילות העסקית של החברהמשבר  1.2

ה"קורונה"    2020שנת    בתחילת מסוג  נגיף  גורם  לה  המגיפה  העולם  ברחבי  להתפשט  החלה 

(COVID-19  התפרצות עולמית.  כמגיפה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על  בידי  הוכרזה  אשר   ,)

המגיפה   עם  להתמודדות  שיידרש  הזמן  למשך  התפשטותה,  לקצב  באשר  הוודאות  ואי  המגיפה 

ולמשך הזמן שיידרש לתהליך החזרה לשגרה, הביאו למשבר כלכלי עולמי, בין היתר, גם בישראל.  

הנגיף   התפרצות  שמאז  ופיננסיים  מ בתקופה  )ריאליים  רבים  בשווקים  חדה  תנודתיות  ורגשת 

גבוהה.   וודאות  באי  המתאפיינים  ב   אלו כאחד(,  גם  היתר,  בין  ביטוי,  לידי  דרמתית    עליהבאו 

המשלוחים   להאטת  הגורמות  ואוויריים  ימיים  משלוחים  כגון  והשירותים  הסחורות  במחירי 

   .בסיכוןם בחו"ל ועליה לקוחות וספקי מול  תנודתיותל  )פנימה והחוצה( וכן

הדוח,    במהלך וירידותעלי  וחל תקופת  ו  לסירוגין   ות  התחלואה  ההתפשטותוברמות  של    בקצב 

ה  כאשר  הנגיף,  הדוח,  פרסום  למועד  נגיף    של נט  א ורי  בפרט  ובישראל  העולם   ברחבי  תפרץנכון 

הנמצאות נכון למועד פרסום הדוח    הקורונה בשם "אומיקרון" אשר הוביל לרמות תחלואה גבוהות 

בשורה של צעדים מחמירים    בפרט  ובישראל  העולם  ברחבי  ממשלות  ו. בהתאם, נקט במגמת ירידה

ל"גלים" נוספים של  העת הנוכחית עדיין מאופיינת באי ודאות משמעותית בקשר   והטלת מגבלות.

ה, שיפור יעילות החיסונים  יאה, הטלת ו/או הסרת מגבלות, השלמת התחסנות כלל האוכלוסי תחלו

נגיף   יעילות להתמודדות עם  ופיתוח תרופות  נגיף הקורונה  זנים חדשים של  ו/או  כנגד מוטציות 

 הקורונה, ובקשר עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכך.

  לה  המאפשר והרווחה העבודה ממשרדמפעל חיוני  אישור בעלת החברהח, למועד פרסום הדו  וןנכ

   .וככל הנדרש ערוכה לעבודה מהבית חירום במצב משק על הכרזה בשעת ולפעול  להמשיך

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

  ה האוכלוסיי להשלמת התחסנות כלל  בשליטת החברה, ובין היתר: משך הזמן שיחלוף עד    םאינ

  של   לנגיף ורמת התמיכה  ההאוכלוסיילהתחסנות  לנגיף, היקף ההגבלה על הפעילות העסקית עד  

 . י העולםבמשק  השונות  תוהממשל

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

של החברה.   ובתוצאותיה הכספיות  בפעילותה  בעסקיה,  שלילית מהותית  להיות השלכה  עלולה 

ההשלכות האפשריות וגורמי הסיכון של החברה כתוצאה מהחמרה במצב הכלכלי, לרבות מיתון,  

חומרי גלם ושינויים  אספקת    ומועדימשק ואי ודאות כלכלית, יכולים להתבטא בזמינות  האטה ב

  החברה   מוצרי  של  והשילוח  הייצור   ביכולת  פגיעהל   בהתאםו  חסור בכוח אדםחדים במחיריהם, מ

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

בטיפול בנגיף, המשך התפשטותו והשפעתו על המשק, כאשר במועד    -והעולם כולו    -   ישראלמדינת  

אין באפשרות החברה להעריך את ההשפעה המלאה והסופית של הנגיף על פעילותה    פרסום הדוח

 של החברה. 

ושל ההנחיות    התפשטות נגיף הקורונההערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של המשך  

מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק    טיו, על פעילותה של החברה הניתנות לציבור בע

המבוסס, בין היתר, על הערכות של החברה נכון למועד פרסום דוח זה ביחס לגורמים   ,נירות ערך

על  החברה,  בידי  כיום  הקיים  מידע  על  מבוססות  החברה  הערכות  בשליטתה.  אינם  אשר 

כולו או  ש,ת הרלוונטיות, ואשר אין כל ודאות כי יתממפרסומים בנושא זה ועל הנחיות הרשויו

חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שאינם בשליטת החברה ובהם, 

היתר,   נגיף  בין  התפשטות    כלל   התחסנות  להשלמת   עד  שיחלוף   הזמן  משך   ,הקורונההמשך 

מוטציות ו/או זנים חדשים של נגיף הקורונה  שיפור יעילות החיסונים כנגד    ,לנגיף  האוכלוסייה

, ההנחיות של הרשויות הרלוונטיות בארץ  ופיתוח תרופות יעילות להתמודדות עם נגיף הקורונה

 .ובעולם ועוצמת ומשך ההאטה הכלכלית שתתפתח בארץ ובעולם

   דוח ולאחריובתקופת ה נוספיםתיים אירועים מהו 1.3

הטריטוריאלי של אוקראינה אשר   ה פלישה של רוסיה לשטח, החלה  2022בפברואר,    24ביום   1.3.1

לוותה בהפצצות ביעדים ברחבי אוקראינה, כולל בעיר הבירה קייב, אודסה, חרקוב, לביב  

וכלכליות  ועוד.   פיננסיות  סנקציות  מדינות המערב  ידי  על  הוטלו  כאמור,  הפלישה  לנוכח 

ני נותני שירותים אשר נכון  החברה מקבלת שירותי פיתוח מש.  על רוסיה ואזרחיה  שונות

כאמור לא ניתן לבצע    למועד פרסום הדוח ממשיכים להעניק השירותים אך נוכח הסנקציות

נותני השירותים ברוסיה. כמו כן, החברה התקשרה עם חברה  העברות בנקאיות לחשבון 

ביילורוסית, המעניקה שירותים אלה יחד עם נותני שירותים אוקראינים, לקבלת שירותי  

  נכון  השירותים.זמנית  . לאור המערכה כאמור, הופסקו  FOX  -תוח של הזרז במערכת הפי

  העתהפעילות אצל שני הספקים חזרה גם אם לא בעצימות מלאה.  ,  הדוח  פרסום  למועד 

  את  להעריך  ניתן  ולא  הלחימה  המשך  עם  בקשר  משמעותית  ודאות  באי   מאופיינת  הנוכחית

נותני    .לסיומה  הצפי עובדים  עליהם  בפיתוחים  לעיכובים  להביא  עשוי  הלחימה,  המשך 

להעסקת אנשי מקצוע מתאימים בישראל  החברה בוחנת את האפשרותהשירותים כאמור. 

   לצורך המשך הפיתוחים.

אופציות שאינן רשומות    566,432, אישר דירקטוריון החברה הקצאת  2022במרץ,    29ביום   1.3.2

כל  20-ל אשר  החברה,  אחת  עובדי  רגילה  למניה  למימוש  ניתנת  מהן  החברה  אחת  , של 

 . 1של החברה   בהתאם לתכנית האופציות

   כספיהמצב ה 1.4

וההסברים   המבוקרים  הכספיים  לדוחות  בהתאם  הכספי  המצב  על  הדוח  סעיפי  יוצגו  להלן 

 (: דולרלשינויים העיקריים שחלו בהם )באלפי 

 
"ל אשר  הנ  האופציות  ממימוש  שתנבענה   המניות  של  למסחר  לרישום  הבורסה  אישור  לקבלת  כפופה , כי ההקצאה הנ"ל  יצוין      1

 .הדוח פרסום למועד נכוןהתקבל   טרם



9 
 

 הסעיף

 במרץ 31ליום 
ליום 

31.12.2021 
 הסברי הדירקטוריון שינוי 

2022 2021 

 60,497 62,497 88,476 נכסים שוטפים 

 

 

 
27,979 

 

נובע   מיתרת  השינוי  בעיקר 

מזומנים ופקדונות לז"ק אשר 

כתוצאה מתמורת    גדלו 

למשקיעים  פרטית  הנפקה 

ינואר   מחודש   2022מוסדיים 

כ של   ן מיליו  34.5  -בסכום 

 .  בניכוי עלויות ההנפקה דולר

נכסים לא  

 שוטפים 
22,549 

 

11,627 

 

20,151 2,398 

בעיקר בגין היוון נובע  הגידול  

פיתוח במהלך   הרבעון עלויות 

מיליון   1.3- הראשון בסך של כ

וכן בגין יצירת נכס זכות    דולר

מיליון   1-שימוש בסכום של כ

הגדלת   בגין   שטחי דולר 

 . המשרדים של החברה

 -  30,377 80,648 74,124 111,025 סה"כ נכסים 

התחייבויות 

 שוטפות
6,385 

 

3,774 

 

 

6,346 

 

39 

תשלום בונוסים נובע מהשינוי 

שנת   החברהלהנהלת   בגין 

אלפי דולר   450בסך כל כ    2021

וכן,   2022  חודש מרץ שכר של  ב

הכנסות מראש מחברת  יתרת  

TDK    כ של  אלפי   480בסך 

דולר בגין תשלום להשתתפות 

דרך   בפרוייקט  השנייה  באבן 

האמוניה הירוקה של החברה. 

הספקים   ביתרת  קיטון  מנגד, 

כ דולרימ  1-של  שנבעה   ליון 

למלאי  חו"ג  מהזמנות  בעיקר 

משלוח  וועל שנת  יות  בסוף 

2021 . 

התחייבויות לא 

 שוטפות

 

 

8,690 

 

 

6,726 

 
 

18,08 

 

 

609 

יצירת  בגין  בעיקר  הגידול 

התחייבות בגין חכירה בסכום 

כ בגין   1-של  דולר  מיליון 

של   המשרדים  שטחי  הגדלת 

 . החברה
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 29,729 66,221 63,624 95,950 הון"כ סה

כתוצאה  בעיקר  נובע    השינוי 

פרטית  מתמורת   הנפקה 

מחודש  מוסדיים  למשקיעים 

 - של כ   נטו  בסכום  2022ינואר  

 דולר.   ןמיליו 34.5

  תוצאות הפעילות 1.5

  (:דולר תמצית דוחות רווח והפסד של החברה )באלפי להלן  

 הסעיף

לתקופה של שלושה  

חודשים שנסתיימה 

 במרץ 31ביום 

לשנה           

שהסתיימה        

  31ביום 

בדצמבר  

2021 

 הסברי הדירקטוריון שינוי 

2022 2021 

 816 מכירות 

 

35 

 

5,542 781 

הגידול בעיקר בגין עסקת אי וי מוטורס בסכום  

הכרה בהכנסות כמו כן, בגין    .אלף דולר  400של  

במקסיקו    –  CFEיקט  ופרמ החשמל  חברת 

כ של  בסכום  הכנסה  הוכרה  אלפי    290  -בגינו 

 . 2022דולר ברבעון הראשון של שנת 

עלות  

 374 8,507 1,262 1,636 המכירות 

בגין  לגידול בהכנסות, בעיקר  הגידול בהלימה 

מוטורס   וי  אי  עסקת  בגין  מערכות  אספקת 

 ולמספר לקוחות נוספים.  

הפסד 
 407 2,965 1,227 820 גולמי

בעיקר בגין אספקת שירותים במסגרת   ןהקיטו

   .CFEפרויקט 

הוצאות  

מחקר  

ופיתוח, 

 נטו 

2,393 1,436 5,704 957 

בגין גידול בשכר בשל גיוס הגידול נובע בעיקר  

קצב   האצת  בגין  כן,  וכמו  חדשים  עובדים 

שנמצאים  פרויקטים  במספר  ההתקדמות 

 בשלב המחקר.

הוצאות  

מכירה 

 ושיווק
1,399 1,215 4,780 184 

הגידול נובע בעיקר בגין גידול בשכר בשל גיוס 

הגדלת   במסגרתחדשים    שיווק ומכירות   עובדי

וכן, בגין   של החברה  מערך השיווק והמכירות 

שנערך במהלך הרבעון הראשון   MWCאירוע  

 . 2022של שנת 

הוצאות  

הנהלה 

 וכלליות
1,596 1,182 6,973 414 

הגידול נובע בעיקר בגין גידול בשכר בשל גיוס 

השירותים   הגדלת  כן,  וכמו  חדשים  עובדים 

החברה   של  והמשפטיים  בעקבות  הפיננסיים 

 הפיכתה לחברה ציבורית. 
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הפסד 

מפעולות  

 רגילות
6,208 5,060 20,422 1,128 

המחקר   בהוצאות  מגידול  בעיקר  נובע  הגידול 

החברה  של  העבודה  לתוכנית  התאם  וזאת 

 . 2022לשנת 

הוצאות  

 238 603 770 1,008 מימון

בגין בעיקר  שקליים    הגידול  פקדונות  שחיקת 

מד כתוצאה  על יאשר  מצביעים  דולרי  ווח 

עקב   במהלך שחיקה  הדולר  בשער  עלייה 

 . 2022הרבעון הראשון של שנת 

הכנסות  

 אחרות
 -  -  -  -  - 

מיסים  

על 

 הכנסה

28 3 65 25 

מקדמות   בתשלומי  מעלייה  נובע  הגידול 

 . 2022להוצאות עודפות ששלמה החברה בשנת 

רווח כולל  

 אחר
317 (11 ) 72  - 

הגנה   מעסקאות  כתוצאה  נובע  - שקלהגידול 

 .וטרם מימשהשבצעה החברה דולר 

הפסד 

 תקופהל
6,927 5,844 21,018 1,083  - 

 

  ומקורות מימון נזילות 1.6

   ניתוח תזרים המזומנים של החברה 1.6.1

 הסעיף

לתקופה של 

 שלושה חודשים 

 ביום שנסתיימה

 מרץב 31

לשנה           

שהסתיימה        

  31ביום 

  בדצמבר

2021 

 הדירקטוריון יהסבר שינוי 

2022 2021 

  תזרימי

 המזומנים 

 שנבעו 

 מפעילות

 שוטפת

(6,625 ) 

 

(3,606 ) 

 

(12,010 ) 3,019 

מפעילות    השינוי שנבעו  המזומנים  בתזרימי 

שוטפת נובע בעיקר מ: )א( גידול בהוצאות שכר 

עובדים, העלאות שכר ותשלום  כתוצאה מגיוס 

; )ב( הגדלת 2022בונוסים להנהלת החברה בשנת  

ומאמצי   והפיתוח  המחקר  פעילות  הוצאות 

כתוצאה   והפרסום   נפח  מהרחבתהשיווק 

  כישתור  הצטיידות)ג(   ;החברה  של  הפעילות

 מנת   על  הייצור  כמויות  הגדלת  לטובת  מלאים

   .2022 לשנת הצפויים בביקושים לעמוד
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   פרטים אודות מקורות המימון 1.6.2

ראשונה לציבור ההנפקה הנוספת לציבור  ההחברה מממנת את פעילותה מכספי ההנפקה  

אשר פורסם מכוח התשקיף מחודש    2021פי דוח הצעת מדף מחודש אפריל  -של מניותיה על

, בדרך 2022פרטית למשקיעים מוסדיים מחודש ינואר  ההנפקה  מתמורת הוכן   2021אפריל  

ער ניירות  של  פרטית  )הצעה  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  מהותית  פרטית  הקצאה  ך של 

לשנת    לפרק א' לדוח התקופתי   5לפרטים נוספים, ראו סעיף    .2000-בחברה רשומה(, התש"ס

פרטים נוספים אודות אופן השימוש בתמורת ההנפקה הראשונה וההנפקה הנוספת,  ל   .2021

 ג' לפרק ד' לדוח התקופתי. 10ראו תקנה 

 נזילות  1.6.3

להמשיך את פעילותה  היכולת  וקבלת כספי התמורה, לחברה    ות מהשלמת ההנפק  כתוצאה

 . אישור הדוחות הכספיים חודשים ממועד 36של לפחות השוטפת לתקופה 

 2בטי ממשל תאגידי יה .2

 ואחריות חברתית  מדיניות מתן תרומות 2.1

  ממשיכה לפעול החברה  ,  2021לדוח הדירקטוריון לדוח התקופתי לשנת    2.1בהמשך לתיאור בסעיף  

שיקולי  בחשבון  הלוקחים  והייצור  עבודה  תהליכי  ליישום  עבודה  תוכנית  ומדידת   ESG לגיבוש 

 .  חברהב  ESG סיכוני

 פנימית  אכיפה תכנית 2.2

אכיפה פנימית בתחום ניירות ערך לחברה  אימץ דירקטוריון החברה תכנית    ,2022במאי,    23ביום  

לתכנית המידה  ביום    בהתאם לאמות  ערך  ניירות  רשות  ידי  על  פורסמו  יעילה, אשר    15אכיפה 

כגון אופן    , התכנית קובעת נהלים שמטרתם, בין היתר, להסדיר נושאים מרכזיים2011באוגוסט,  

של   עם  מידיים,  דיווחים  פרסומם  עסקאות  ודיווח  אישור  שליטהאיתור,  שימוש  בעלי  איסור   ,

 
הוראת  )"  2022  -בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני( )הוראת שעה(, התשפ"ביצוין, כי       2

קבע דירקטוריון החברה אמות מידה, לפיהן תסווג השתתפות של דירקטורים בחלק מישיבות    ,2022במאי,    23"(, ביום  השעה
)כהגדרתה בהוראת השעה(, כהשתתפות   הדירקטוריון וועדותיו, שהתקיימו ויתקיימו באמצעי תקשורת בתקופת ההגבלות 

ות כאמור כהשתתפות המזכה  בישיבה רגילה, ובהתאם, סיווג את השתתפותם של הדירקטורים הרלוונטיים בחלק מהישיב
בגמול השתתפות בגין ישיבה רגילה. יובהר, כי התשלום בגין הסיווג כאמור טרם בוצע ואינו כלול בתגמולים שהוכרו בדוחות  

 הכספיים. 

  תזרימי

 המזומנים 

  ששמשו 

 לפעילות

 השקעה

(10,290 ) (1,158 ) (23,174 ) 

 

9,132 

 

לפעילות   השינוי ששימשו  המזומנים  בתזרימי 

ברובו   נובע   מיליון   9  -כ  של  מהפקדההשקעה 

 2022  ינואר  חודש  של  הגיוס  מכספי  דולר

של   בהיוון  מגידול  כן  וכמו  לז"ק  בפיקדונות 

כ של  בסכום  פיתוח  דולר   275  -עלויות  אלפי 

 . 2021ביחס לרבעון הראשון של שנת 

  תזרימי

 המזומנים 

 שנבעו 

 מפעילות

 מימון

34,239 (33 ) 13,206 34,272 

בעיקר   נובע  הנפקה הגידול  מתמורת  כתוצאה 

  2022ינואר  פרטית למשקיעים מוסדיים מחודש  

 דולר.   ןמיליו 36 -בסכום של כ
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והתנהגות לצד תהליכי עבודה שמטרתם    וכן קביעת כללי פעילות תרמית ומניפולציה במידע פנים,

והפקת לקחים  ליצור בקרות בנושאים המוסדרים  , דרכי טיפול  במסגרת  על תהליכים מרכזיים 

פנימית בדיני ניירות  תוכנית האכיפה הפנימית. תכנית האכיפה אומצה על בסיס סקר ציות אכיפה  

 . 2021בנובמבר,  23ערך ודיני תאגידים אשר אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום  

כממונה על האכיפה    ,סלמון  יוסי  מר,  החברה  של  הכספים"ל  סמנכדירקטוריון החברה מינה את  

 הפנימית בחברה. 

 החברה הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  .3

 אומדנים חשבונאיים קריטיים שימוש ב 3.1

  מס'  ראו ביאור  . לפרטים נוספים,אומדנים חשבונאיים קריטייםשימוש בלא חלו שינויים ביחס ל

   .2021לשנת  תקופתיהפרק ג' לדוח ל 3

 י שוק ודרכי ניהולם נ פרטים בדבר חשיפה לסיכו 3.2

 סיכוני שוק בחברה  ניהולהאחראי על  3.2.1

בחברה,   השוק  סיכוני  על  סל   הואהאחראי  יוסי  מר  החברה,  של  הכספים    . מוןוסמנכ"ל 

   .התקופתי לדוח' ד בפרק 21  תקנה   וראנוספים,   לפרטים

 סיכוני השוק   תיאור 3.2.2

 . 2021לשנת  לפרק ג' לדוח התקופתי 27לפרטים נוספים, ראו באור   

   מימושה ואופן עליה הפיקוח, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות 3.2.3

 . 2021לשנת   לפרק ג' לדוח התקופתי 2לפרטים נוספים, ראו ביאור מס' 

 בסיסי הצמדה ומבחני רגישות 3.2.4

 . 2021לשנת  לפרק ג' לדוח התקופתי 27ראו באור נוספים,   לפרטים  

 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי הנוגעים לסיכוני שוקאירועים  3.2.5

 לא התרחשו אירועים לאחר תאריך הדוח בעניין זה.    

 הסברי הדירקטוריון 3.2.6

החברה    2022,  במרץ  31  ליום  נכון     לשינוייםדולר    מיליון  9.2-כ  של  בסכום   חשופההיתה 

והוצאות השכר   המשרדים  שכירת  בגין  יבויותי מהתח  בעיקר  נובעת  החשיפה.  ח"מט  בשערי

  ליוןימ   30  -כ  הינם  ח"במט   במזומנים  החברה  יתרות.  של עובדים המשולמות במטבע ש"ח

 . דולר ליוןימ  51.6 -כ  קצר זמן ל ונותד קיבפו דולר

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

 לקידומה של החברה.  

 

 , מנכ"ל  רמי רשף   , יו"ר הדירקטוריוןאשר לוי

 . 2022, במאי 23  ,פתח תקווה



 

 

 
 
 

 ג'נסל בע"מ 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
 2220, במרץ 13ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(

 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 ע מ ו ד  

  
 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(: 
  

 3 המצב הכספי דוחות תמציתיים מאוחדים על 
  
  

 4 דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל 
  
  

 5-6 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון 
  
  

 7-8 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים 
  
  

 9 - 10 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
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 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 
 לבעלי המניות של ג'נסל בע"מ  

 
 מבוא 

)להלן   והחברה הבת  בע"מ  ג'נסל  הדוח התמציתי    - סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת  הכולל את  "הקבוצה"( 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים    2021-ו  2022במרץ    31  מים המאוחד על המצב הכספי לי

. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה  כיםתארי  םבאות  וחודשים שהסתיימ   לושהשל ש  ותבהון ותזרימי המזומנים לתקופ 
"דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים    IAS 34י לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאי  ולהצגה של מידע כספ 

. אחריותנו  1970-לעריכת מידע כספי לתקופו ביניים זו לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל
 בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים והיא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ 

 
 היקף הסקירה 

של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות    2410אם לתקן סקירה )ישראל(  ערכנו את סקירתנו בהת
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר  

אנל  סקירה  נהלי  ומיישום  והחשבונאיים,  הכספיים  לעניינים  האחראים  אנשים  מצומצמת  עם  הינה  סקירה  ואחרים.  יטיים 
בהיקפה במידה 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. 
 

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

 . IAS 34בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי 
 

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

 . 1970-ומיידים( התש"ל
 
 
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות' 
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 2022,  במאי 23  אביב,  תל
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

  

ליום                                         
 במרץ   31

ליום             
 בדצמבר  31

  2 0 2 2 2 12 0 2 12 0 

 אלפי דולר  אלפי דולר   

 )בלתי מבוקר(  
 

     
     נכסים

     

     שוטפיםנכסים 
 11,881 27,789 29,994  מזומנים ושווי מזומנים 

 42,611 29,949 51,583  פקדונות לזמן קצר 
 2,347 - 1,574  לקוחות 

 2,144 1,180 3,244  חייבים ויתרות חובה 

 1,514 3,579 2,081  מלאי 

 60,497 62,497 88,476  סה"כ נכסים שוטפים 

     
     נכסים לא שוטפים

 1,927 383 1,834  פקדון מוגבל בשימוש 
 7,687 6,725 8,511  נכסי זכות שימוש, נטו 

 5,411 3,245 5,621  רכוש קבוע, נטו 

 5,126 1,274 6,583  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו 

 20,151 11,627 22,549  סה"כ נכסים לא שוטפים 
     

     

 80,648 74,124 111,025  סה"כ נכסים 

     
     התחייבויות והון 

     

   התחייבויות שוטפות
 

 
 1,273 876 1,399  חלויות שוטפות בגין התחייבויות חכירה 

 1,826 582 811  ספקים ונותני שירותים אחרים 
 3,247 2,316 4,175  זכאים ויתרות זכות 

 6,346 3,774 6,385  סה"כ התחייבויות שוטפות 

     
     התחייבויות לא שוטפות 
 7,444 6,179 8,005  התחייבויות בגין חכירה  

 16 - 44  התחייבות בשל הטבות לעובדים 

 621 547 641  התחייבויות בגין מענקים 

 8,081 6,726 8,690  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

     
     הון

 287,165 269,726 321,853  הון מניות ופרמיה 
 22,906 22,502 25,191  קרנות הון אחרות 

 (243,850) (228,604) (251,094)  יתרת הפסד 

 66,221 63,624 95,950  סה"כ הון  
     

     

 80,648 71,124 111,025  סה"כ התחייבויות והון 

     
     

 
    2022, במאי 23

 אשר לוי  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 דירקטוריוןיו"ר 

 רמי רשף 
 מנכ"ל 

 יוסי סלומון
 סמנכ"ל כספים
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 ג'נסל בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל 
 

 

 

 

לתקופה של שלושה חודשים  
 במרץ  31סתיימה ביום הש

לשנה           
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר 

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

 אלפי דולר  אלפי דולר   

  )בלתי מבוקר(  
     

 5,542 35 816  מכירות 
 8,507 1,262 1,636  עלות המכירות 

     
 2,965 1,227 820  גולמי  הפסד

     
 5,704 1,436 2,393  הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 4,780 1,215 1,399  הוצאות מכירה ושיווק
 6,973 1,182 1,596  הוצאות הנהלה וכלליות 

     
 20,422 5,060 6,208  הפסד מפעולות רגילות

     

 482 80 85  הכנסות מימון 

 1,085 850 1,093  הוצאות מימון 
     

 הוצאות מימון, נטו 
  

1,008 770 
 

603 
  

 
 

 

     
 21,025 5,830 7,216  על הכנסה   מיסים"כ  הפסד לפני סה

     

 65 3 28    מיסים על הכנסה 

     

 21,090 5,833 7,244  סה"כ הפסד לתקופה

     

 כולל אחר  )הפסד(  רווח
  

317 (11) 
 

72 

     

 סה"כ הפסד כולל לתקופה 

  
6,927 5,844 

 
21,018 

     

 ש"ח ע.נ. בסיסי ומדולל  0.1הפסד למניה רגילה אחת )בדולר( בת 

  
0.07 0.06 

 
0.22 

     

 ממוצע משוקלל של הון המניות ששימש בחישוב ההפסד 
 למניה בסיסי ומדולל    

  
105,663,634 91,729,869 94,578,864 
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

  
 

הון מניות 
 פרמיה  רגילות

 
קרן הון בגין גידור  

 תזרימי מזומנים 

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום 

 מבוסס מניות

קרן הון בגין 
  י עסקאות עם בעל

 סה"כ  יתרת הפסד  מניות 

 אלפי דולר  

חודשים שנסתיימה   לושהלתקופה של ש        
 )בלתי מבוקר( 2202 מרץב 13ביום 

 
 

   
  

        

 66,221  ( 243,850) 1,447  21,387  72 286,889  276  2022בינואר  1יתרה ליום 
        

 ( 7,244) ( 7,244) - - - - - הפסד לתקופה 
 317 - - - 317 - - כולל אחר רווח 

 ( 6,927) ( 7,244) - - 317 - - כולל לתקופה)הפסד( סה"כ רווח 

        

 2,103 - - 2,103 - - - תשלום מבוסס מניות 
 (18) - - (18) - - - חילוט כתבי אופציה 
 15 - - ( 711) - 132 - מימוש כתבי אופציה 

  1,269)בניכוי הוצאות הנפקה של  הנפקת מניות
 34,519 37 אלפי דולר( 

 
- - - - 34,556 

 95,950 ( 251,094) 1,447 23,355 389 321,540 313 2022  מרץב  31סה"כ הון ליום 

        
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה  

 )בלתי מבוקר( 2021במרץ  31ביום 
 

 
   

  
        

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

 ( 5,844) ( 5,844) - - - - - הפסד לתקופה 
 (11) - - - )11) - - כולל אחר הפסד

 ( 5,855) ( 5,844) - - (11) - - כולל לתקופה )הפסד( סה"כ רווח

        

 2,170  -  -  2,170  -  -  -  תשלום מבוסס מניות 
  (61) -  -  (61) -  -  -  חילוט כתבי אופציה 

 19   -  -  (63) -  82  - מימוש כתבי אופציה למניות 

        

 63,624  ( 228,604) 1,447  21,066  (11) 269,463  263  2021  מרץב  31סה"כ הון ליום 

 
 

 נפרד מהם. הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי 
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

 
  

 

הון 
מניות 
 פרמיה  רגילות

קרן הון בגין 

גידור תזרימי  

 מזומנים 

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום  

 מבוסס מניות 

קרן הון בגין 
עסקאות עם  
 סה"כ  יתרת הפסד  בעלי מניות 

 אלפי דולר  

        2021בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

        

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

        

 (21,090) (21,090) - - - - - הפסד לתקופה 
 72 - - - 72 - - רווח כולל אחר 

 (21,018) (21,090) - - 72 - - כולל לתקופההפסד סה"כ 

        

 5,814  -  -  5,814  -  -  -  מניות תשלום מבוסס 

 ( 158)  -  ( 158) -  -  -  חילוט כתבי אופציה 

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

 493  -  -  ( 3,223) -  3,714  2  מימוש כתבי אופציה למניות 

 13,739  -  -  -  -  13,728  11  ( דולר  אלפי 593  של הנפקה הוצאות)בניכוי   מניות הנפקת 

        

 66,221  ( 243,850) 1,447  21,387  72 286,889  276  2021בדצמבר  31סה"כ הון ליום 

        

 מחדש  סיווג)*(  
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

ה חודשים  לושלתקופה של ש
שהסתיימה                          

 מרץ ב 31ביום 

לשנה           
שהסתיימה        

 בדצמבר  31ביום 

 22 0 2 2 12 0 2 12 0 

 אלפי דולר  אלפי דולר  

  )בלתי מבוקר( 
    

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (21,090) ( 5,833) ( 7,244) הפסד לתקופה 

 * 9,080 2,227 619 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'(

 (12,010) ( 3,606) ( 6,625) מזומנים נטו לפעילות שוטפת 

    
    השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 

 ( 1,533) 11 84 שינויים בפיקדון מוגבל 
 ( 2,615) - -   שניתנה הלוואהשינויים ביתרת 

 (12,662) - ( 8,950) שינויים בפיקדון לז"ק 
 * (3,910) ( 874) ( 1,149) השקעה בנכס בלתי מוחשי 

 ( 2,454) ( 295) ( 275) השקעה ברכוש קבוע 

 (23,174) ( 1,158) (10,290) מזומנים נטו לפעילות השקעה 

    
    תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 491 - 16 תמורה ממימוש אופציות 
 13,739 82 34,556 תמורה מהנפקת מניות, בניכוי הוצאות הנפקה 

 (11) - (1) תשלום תגמולים בגין מענקים שהתקבלו 

 ( 171) (46) (56) תשלום ריבית בגין חכירה  

 ( 842) (69) ( 276) חכירה פרעון התחייבויות בגין 

 13,206 (33) 34,239 מזומנים נטו מפעילות מימון
    

    
 (21,978) ( 4,797) 17,324 עלייה )ירידה( נטו במזומנים ושווי מזומנים

    
 768 ( 505) 789 השפעת השינויים בשערי חליפין בגין יתרות מזומנים המוחזקות במט"ח 

    

 33,091 33,091 11,881 מזומנים לתחילת התקופהמזומנים ושווי 

    

 11,881 27,789 29,994 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

    
    

    במזומן  שלא מהותיות פעילויות
    

 357 69 81 במזומן  שלא קבוע רכוש רכישת

 4,087 2,311 1,052  הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירה 

 1,216 400 308 פעילות השקעה שלא במזומן 

    
    
    התאמה שאינה מהותית *
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים

 

 

לתקופה של שלושה חודשים  
                   שהסתיימה       

 במרץ  31ביום 

לשנה           
שהסתיימה        

 בדצמבר  31ביום 

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

 אלפי דולר  אלפי דולר  

  )בלתי מבוקר( 
    

 התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומנים  -  נספח א'
 לפעילות שוטפת  

   

    
    מזומנים:הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי  

 * 952 109 348   והפחתות  פחת
 65 11 28 הוצאות מס  

 ( 768) 505 ( 789) הפרשי שער על יתרות מזומנים  
 991 ( 291) (91) הוצאות ריבית והפרשי שער 

 * 4,820 1,861 1,873 הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות  

 1,369 2,195 6,060 

    
    והתחייבויות: שינויים בסעיפי רכוש 

 ( 2,303) 43 773   בלקוחות )גידול( קיטון
 1,633 124 ( 778)  בחייבים ויתרות חובה)גידול( קיטון 

 16 - 28 גידול בהפרשה לפיצויים נטו 
 2,002 (63) ( 567)   במלאי (גידולקיטון )

 1,055 168 ( 1,097)   גידול )קיטון( בספקים ונותני שירות אחרים
 682 ( 229) 919   זכאים ויתרות זכותב )גידול( קיטון

 (722 )  43 3,085 

    
 (65) (11) (28) מיסים ששולמו  

    

 619 2,227 9,080 

    
    
    התאמה שאינה מהותית *
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם. 



 ג'נסל בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
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 כללי - 1אור יב
 

 : אור החברהית
 
, בהתאם להוראות  2011בפברואר    21התאגדה ונרשמה בישראל ביום    " או "הקבוצה"(החברה )להלן: "   'נסל בע"מ ג

 החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת שמה הנוכחי.חוק 
 

  ות המבוססחשמל    תקואספגיבוי    מערכות  משווקת ו   מייצרת,  תפתח מ למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה    נכון
מפתחת את תאי הדלק כמענה לצורך הגובר באנרגיה המבוססת על תחליפי נפט.    החברהעל תאי דלק אלקליים  

תקווה.  בפתח  הממוקמים  במשרדיה  מרוכזת  החברה  מחזיקה    פעילות  מלאה,    בחברההחברה  בבעלות  בת 
Gencell Inc , דוח. ה  למועד  נכון פעילה  אינה אשר 

 
מניותיה מכוח התשקיף, במסגרתו נרשמו    , השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של2020בנובמבר,    18ביום  

וכן   מניות החברה למסחר בבורסה, ובהתאם הפכה החברה לחברה ציבורית, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 
 לתאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. 

 
 

 עיקרי מדיניות חשבונאית  - 2באור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
 

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

 
ם לאילו שיושמו  בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה הקבוצה מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהי

 . "הדוחות השנתיים"(  –)להלן  ולשנה שהסתיימה באותו תאריך 2021בדצמבר,   31בעריכת דוחותיה הכספיים ליום  
 

הדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים נערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  
 .1970-ומיידיים(, התש"ל

 
   ולאחריהעסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח   - 3באור 

 
יפקה  ס   ,חברת אי.וי מוטורס בע"מהחברה עם    ות התקשר, בדבר  2021לדוח הכספי לשנת    ה 14בהמשך לאמור בביאור   .א

בגין    2022שהוכרה בספרי החברה לשנת    הכנסה , סך ה2022במהלך הרבעון הראשון של שנת  מערכות    4החברה  
 , נכון לתאריך פרסום הדוח, סכום זה נגבה במלואו. אלפי דולר 400 הינה  זמנה זוה
 

 
  בנות   החברה  של  רגילות  מניות  11,966,979  של  פרטית  הקצאה,  החברה  דירקטוריון  אישר,  2022,  בינואר  17  ביום .ב

  בה   השליטה  לבעלאו  /ו  לחברה  קשורים  שאינם,  שלישיים   לצדדים"(  הרגילות  המניות)"  אחת  כל.נ.  ע"ח  ש   0.01
  בו   באופן ,  החברה  של  אחת   רגילה  למניה "ח  ש  9.4  של", לפי העניין(, כנגד תשלום  הפרטית  ההקצאה"  -ו"  הניצעים)" 

  - אלפי דולר( או בנטו כ  36,228  -ש"ח )כ  אלפי  112,490ל  ש  סך  על  עמד  מהניצעים  שהתקבלה  ברוטו  התמורה  סך
  רגילות   מניות  הוקצו  הפרטיות  ההקצאה  במסגרת,  החברה  ידיעת  למיטב  אלפי דולר(.  34,556  -אלפי ₪ )כ  107,884

ופיננסים בע"מ,  ל,  היתר  בין    בביטוח   השקעות   הראל  מקבוצת  לגופים   וכן   בחברה  עניין  בעלתמגדל אחזקות ביטוח 
עניין כתוצאה מההקצאה הפרטי בע   פיננסים  ושירותים   אחד   כלפי  התחייבה  החברה   כי,  יצויןת.  "מ שהפכה לבעלת 

,  למניה"ח  ש   11  -מ  הנמוך   למניה   במחיר   החברה  מניות  תקצה  לא  היא,  2022  שנת  במהלך   כי ,  הניצעים  המשקיעים
 . אסטרטגי  מהלך  במסגרתאו /ו  אסטרטגי למשקיע הקצאה תבצע  כן  אם אלא

 
 

והמפעל שלה בפתח    נוסף   בתיקון  החברה  התקשרה,  2022,  בפברואר  1  ביום .ג להסכם שכירות המשנה למשרדים 
למ"ר    דולר(    21-)כ  "חש   65  -כשל    בעלות "ר  מ  524  - כ  כולל   בשטח  המושכר   שטח   יוגדל  לפיו ,  2011תקווה החל ממאי  

לתקופה שתסתיים ביום    שלה  והפיתוח  המחקר  פעילות  ולהגדלת  המשרדים  שטחי  הגדלת  לטובת   אותה  ישמש  אשר
  34,060-כדולר ) 10,640 -עבור המושכר דמי שכירות חודשיים ודמי ניהול בסך של כ  תשלםהחברה   .2024, מאיב 8

מועד  ל   נכון,  שנים  שלוש  של  לתקופה  אחת  כל,  הארכה  אופציות  שתי  יש  לחברה  ש"ח( בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה.
 .המבנה  בגין  ההארכה  אופציות את גבוהה כי היא תממשבסבירות    צופה החברה תחילת החכירה

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ג'נסל בע"מ 
 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
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 )המשך(  הדיווח ולאחריהעסקאות ואירועים מהותיים בתקופת   - 3באור 
 

 
,  פלישה של רוסיה לשטחה הטריטוריאלי של אוקראינהה   בדבר,  2021' לדוח הכספי לשנת  א30בהמשך לאמור בביאור   . ד

קידום  לבשיתוף פעולה מלא עם נותני השירותים האוקראינים והביילרוסים    פועלת החברה נכון למועד פרסום הדוח,  
   ואינה צופה בעיות או עיכובים משמעותיים בהתקדמות הפרויקט.  FOX -פיתוח של הזרז במערכת ה

 
הסכם מסגרת  ב  TDKברת  החברה עם ח  ותהתקשרבדבר    , 2021ב' לדוח הכספי לשנת  14  בהמשך לאמור בביאור  .ה

נוסף  סכום    לחברה   TDKחברת    שילמה  בפרויקט "האמוניה הירוקה" של החברה,    TDK)"ההסכם"( להשתתפותה של  
 . 2022במהלך הרבעון הראשון של שנת   אלפי דולר 483-של כ

 
  2.39 אופציות שאינן רשומות במחיר מימוש של  566,432, אישר דירקטוריון החברה הקצאת  2022,  מרץב  29ביום   . ו

ארה"ב למניה אשר יובשלו על פני ארבע שנים, לעובדי החברה, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה    דולר
ש"ח ע.נ., בהתאם לתכנית האופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה. שווי ההטבה בגין    0.01אחת של החברה בת  

אלפי דולר. הפרמטרים אשר שימשו ביישום המודל בהקצאה המפורטת    1,120  -סכום של כהענקות אלו הסתכם ל
  ארה"ב, שיעור ההריבית חסרת דולר    2.25בסעיף לעיל הינם כלהלן: מחיר מניית החברה למועד ההענקה עמד על  

נכון למועד פרסום    שנים.  10  -והתקופה החזויה של האופציות היא ל  96.47%, תנודתיות צפויה של  1.69%הוא  -סיכון  
 הדוחות הכספיים, טרם התקבל אישור הבורסה להענקה זאת. 

 
  22, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישורה של ועדת התגמול של החברה ביום  2022במרץ,    29ביום   .ז

להעניק  2022למרץ,   והכול בהתאם להוראות מדיניות  2021בגין שנת    יםמענק  חברהב  ים בכירים מנהל מספר  ל,   ,
לדוח הכספי לשנת    27לפרטים נוספים ראה ביאור    , 2022ם לשנת  התגמול של החברה וכן לעדכן את הסכם העסקת

2021 . 
 

בביאור  ב .ח לשנת    14המשך לאמור  לדוח הכספי  ב  2021ד'  לזכייתה של החברה  עלבנוגע  ידי חברת  -מכרז שנערך 
  2022שנת  הרבעון הראשון של  במהלך  , הכירה החברה  2020בדצמבר    19יום  ב   CFEסיקו  החשמל הפדרלית במק

כן, גבתה החברה סכום של כ  289  - ום של כסות בסכ נבהכ מיליוני דולר במסגרת    1.8-אלפי דולר מהפרויקט. כמו 
 הפרויקט. 

 
  



 

   

 

 

 

  יעל הדיווח הכספי ועל הגילוי לפ  הבקרה הפנימיתאפקטיביות  בדבר רבעוני דוח

 הדוחות לתקנות  ג)א( 38 תקנה

, בפיקוח הדירקטוריון של החברה, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה  החברההנהלת   

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה.  

 ההנהלה הינם: ילעניין זה, חבר 

 , מנכ"ל; רשףי רמ .1

  סמנכ"ל כספים; ,יוסי סלמון .2

אשר תוכננו בידי המנהל    , כוללת בקרות ונהלים הקיימים בחברההגילוי  בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל  

התפקידים  , או בידי מי שמבצע בפועל את  הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם

ה, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח  החבר וח דירקטוריון  ק יהאמורים, בפ

שהיא   בדוחות  לגלות  נדרשת  שהחברה  מידע  כי  ולהבטיח  הדין,  להוראות  בהתאם  הדוחות  ולהכנת  הכספי 

 הקבועים בדין. ד ובמתכונת  מסוכם ומדווח במועדין נאסף, מעובד, העל פי הוראות  מפרסמת

ננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו כאמור,  שתוכ  בקרות ונהליםן השאר,  י בת כוללת,  נימי פההבקרה  

למי   או  הכספים  בתחום  ביותר  הבכיר  המשרה  ולנושא  הכללי  למנהל  לרבות  החברה,  להנהלת  ומועבר  נצבר 

לדרישת    סח במועד המתאים, בהתיי  , וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות שמבצע בפועל את התפקידים האמורים

 . הגילוי

בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט  

 שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה. 

הדי  השנתיבדוח   על  הפנימית  הבקרה  אפקטיביות  לדבדבר  צורף  אשר  הגילוי  ועל  הכספי  התקופתי  ווח  וח 

העריכו    "(,בדבר הבקרה הפנימית האחרון  השנתי הדוח  "   –)להלן    2021  ,בדצמבר  31לתקופה שנסתיימה ביום  

הפנימית בתאגידוההדירקטוריון   והנהלת החברה  ; בהתבסס על הערכהנהלה את הבקרה  זו, הדירקטוריון  ה 

 . אפקטיביתהיא    2021בדצמבר,  31, ליום כאמורקנה כי הבקרה הפנימית הגיעו למס

הנהלה כל אירוע או עניין שיש בהם כדי לשנות את הערכת  לידיעת הדירקטוריון וה  עד למועד הדוח, לא הובא

   בדבר הבקרה הפנימית האחרון. השנתי  האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי שהובאה במסגרת הדוח

בהת הדוח,  עלמועד  בדוח  ל  בסס  שהובא    השנתיהאמור  מידע  על  ובהתבסס  האחרון,  הפנימית  הבקרה  בדבר 

 נהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית. לידיעת הה 



 

 

 הצהרת מנהלים 

 :לתקנות הדוחות ( 1ג)ד()38 תקנה התקנ  לפי  מנהל כלליהצהרת 

 כי: , מצהיר י רשףרמ אני, 

הדו  .1 את  )  לנס'ג  של  רבעוני הח  בחנתי  ל"החברה"  :לןלהבע"מ  של  (  הראשון   :להלן)   2022שנת  רבעון 

 "(;הדוחות"

ידי  .2 הדלפי  אוחועתי,  כל    ינםת  עובדה  כוללים  של  מצג  בהם  חסר  ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא  מצג 

לא בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי  הנחוץ  לא  מהותית  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  מטעים  ור  יהיו 

 חות; דוה  פתקובהתייחס לת

באופיד  ילפ .3 משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  נאות,יעתי,  המכ   ן  נות  בחיל 

החברה   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  ולתקופות  המהותיות,  לתאריכים 

  הדוחות; שאליהם מתייחסים

ש .4 המבקר  החשבון  לרואה  לדירקטוריון  גיליתי  החברה,  הכספייםדוחוה   ת הביקור  תועד ווול ל  של    ות 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי:על   מיתפניהבקרה הבהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי   החברה,

  יתהפנימ   הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  המשמעותיים  הליקויים  כל  את .א

לר  סביר   באופן   העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על לאסוף,    רהחבה  של  ה ולתיכ ל  ע  עה להשפיע 

דיווח הכספי והכנת  ת המנומהיל ספק בלעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטי

   - וכן  הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

רין או  מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במיש מית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבהכל תר .ב

 הכספי ועל הגילוי; י בבקרה הפנימית על הדיווח ד משמעותיק תפ להםשיש ם ריאחמעורבים עובדים 

 ה:ם בחברחרים א ד עאו יחד  לבאני,  .5

ונהלים .א בקרות  וקיומם  קבעתי  קביעתם  וידאתי  או  ונה,  בקרות  המיועדים  לים  של  פיקוחי,  תחת 

לחברה,   המתייחס  מהותי  שמידע  ידילהבטיח  על  לידעתי  בתאגיד  מובא  במהלך  אחרים  בפרט   ,

 -וכן וחות; נה של הד הכה  פתתקו

ונהלים .ב בקרות  או קבעתי  וקיומם    ,  קביעתם  ונהוידאתי  בקרות  המיועדים  לים  של  פיקוחי,  תחת 

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין,    הדיווח הכספי והכנת  להבטיח באופן סביר את מהימנות 

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

לבין    וןהתקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחר שחל במהלך  י כל אירוע או עניין  לא הובא לידיעת .ג

מועד דוח זה ואשר משנים את מסקנת הדירקטוריון וההנהלה בנגוע לאפקטיביות הבקרה הפנימית  

 ;מית כאמורעל הדיווח הכספי ועל הגילוי ואת השפעתם על הבקרה הפני

  פי כל דין.  חריות כל אדם אחר, עלגרוע מאחריותי או מאאין באמור לעיל כדי ל

  

 ____________________ _                                             2022, מאיב 23 :תאריך

  , מנכ"ל שףררמי                             

    



 

 

 הצהרת מנהלים 

 :ותהדוח קנות( לת2)ג)ד( 38לפי תקנה  ספיםנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכהצהרת 

 כי:  מצהיר ,יוסי סלמון, אני

הכספיים    בחנתי .1 הדוחות  הוביניים  את  כספאת  בדוחותהי  מידע  הכלול  ביניים    אחר    ג'נסל   לשלתקופת 

 (;"הדוחות לתקופת הביניים או "  " הדוחות" :להלן) 2022רבעון הראשון של שנת  "( להחברה" :להלן) בע"מ

  כוללים   אינם לתקופת הביניים    בדוחות   הכלול   אחרה  י כספה  מידע ה וביניים    ספייםהכ   הדוחות ,  יידיעת  לפי  .2

  שנכללו   שהמצגים  כדי  הנחוץ  מהותית  עובדה  של  מצג   בהם  חסר   ולא  מהותית  עובדה  של  נכון  לא   מצג  כל

 ; הדוחות  לתקופת בהתייחס מטעים  יהיו  אל,  מצגים אותם נכללו ןשבה  הנסיבות  לאור, בהם

הכספייםידיע  לפי .3 הדוחות  בדוחו  אחרהספי  כהידע  מהו  ביניים  תי,  הביניים  ת  הכלול  משקפים  לתקופת 

  חברה הת ותזרימי המזומנים של  נות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולו באופן נאות, מכל הבחי

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

לדירקטוריון  חברהה  של  קרהמב  החשבון  לרואה  ילית גי .4 והדוח,  הביקורת  הכספייםולוועדות  של    ות 

 :הגילוי ועל הכספי  הדיווח  על הפנימית הבקרה  לגבי  ביותר העדכנית רכתיהע על  בהתבסס, החברה

  הפנימית  הבקרה  של  בהפעלתה  או  בקביעתה  המהותיות  והחולשות  שמעותייםהמ  הליקויים  כל  את .א

  האחר   הכספי  ולמידעביניים    הכספיים  לדוחות  מתייחסת   יאה ש  ככל  הגילוי  ועל  ספיהכ  הדיווח  על

לאסוף,    חברהשל ה ה תלהשפיע לרעה על יכול סביר באופן העלולים, נייםלתקופת הבי  בדוחות ול הכל

להטיל ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת    לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו

 -כן והדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

רין או  שכפוף לו במישי או מי ב המנהל הכללותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורהמ  כל תרמית, בין .ב

 ימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי. להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנ ים עובדים אחרים שישמעורב

 :חברהב  אחרים עם יחד  או  לבד, אני .5

  המיועדים,  וחיק פי  תחת  ונהלים  בקרות   של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או ,  ונהלים  בקרות   קבעתי .א

במהלך  רהחבב  אחרים  דיי  על  לידיעתי  מובא,  רהחבל  המתייחס  מהותי  שמידע  להבטיח בפרט   ,

 -וכן  ת ההכנה של הדוחות;תקופ

ונה .ב בקרות  וק קבעתי  קביעתם  וידאתי  או  פיקוחלים,  תחת  ונהלים  בקרות  של  המיועדים  נויומם   ,

ת הכספיים בהתאם להוראות הדין,  ווח ווח הכספי והכנת הדבאופן סביר את מהימנות הדי  להבטיח

 נאות מקובלים; בות בהתאם לכללי חשבולר

יין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח התקופתי האחרון לבין  לא הובא לידיעתי כל אירוע או ענ  .ג

לתקופת   בדוחות  הכלול  אחר  כספי  מידע  ולכל  ביניים  הכספיים  לדוחות  המתייחס  זה,  דוח  מועד 

בו כדי לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטו יש  ל   ריון הביניים, אשר  אפקטיביות  וההנהלה בנוגע 

 הגילוי של החברה. הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל  

 אדם אחר, על פי כל דין. מאחריות כל  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או 

                       2022, מאיב 23 :תאריך

  _ _______ _____________                                                                         

      סמנכ"ל כספים  יוסי סלמון,


