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 על מצב ענייני החברה  דוח הדירקטוריון

 2022, ביוני 30נסתיימה ביום חודשים ששישה ל שתקופה ל

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

ניירות ערך תקנות , בהתאם ל, בהתאמה("מועד הדוח"-ו"תקופת הדוח" ) 2022, ביוני 30שנסתיימה ביום 

  .1970-תש"להומיידיים(, )דוחות תקופתיים 

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

כי התיאור הנכלל בדוח  ,. מובהרבהם הוא עוסקהעניינים ת, של ממצומצ הריסקכולל 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 ה )"ידרך הפניהאמור מובא כהכללה על  האזכור( 2022-01-032313 :אסמכתא

-2022-01)מס' אסמכתא:  2022במאי,  24ביום , כפי שפורסם 2022במרץ,  31וכן דוח הדירקטוריון ליום 

  ."(2022במרץ,  31דוח הדירקטוריון ליום )" ( האזכור האמור מובא כהכללה על דרך הפנייה063496

  השל העצמי ותזרימי המזומנים ה, הונהתוצאות פעולותי, חברהההסברי הדירקטוריון למצב עסקי  .1

 העסקית הוסביבתחברה התיאור  1.1

י שירותמתן ו , שיווק ומכירהייצורפיתוח, בתכנון,  העוסקת, יצרנית טכנולוגית החברהינה  החברה

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

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 

ופתרונות לנקודות קריטיות בכלכלה  "חשמל ללא הפרעה"אספקת מענה ל ת בכדי לתתומתוכננ

התקינה את מכרה ו החברה. חשמל לרשת גיאוגרפים שאינם מחובריםלאזורים  חשמל נייחים

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

נכון למועד הדוח, מעסיקה  לבחון את ביצועי המערכות כתנאי קדם להצטיידות משמעותית.

, בהם מומחים בעולם 2021ביחס לסוף שנת  18% -עובדים, המשקפים גידול של כ 145החברה 

 בתחום תאי דלק אלקליים.

 אסטרטגית-ברמה העסקית הן בפעילותה מהותיתהתקדמות רשמה החברה  הדוח תקופתבמהלך 

 :, כמתואר להלןבמחקר ובפיתוח של מוצריה הטכנולוגית ברמה הןו

 –אסטרטגית -עסקית ברמה

 הכוללת פעולה לשיתוף ותתשתי חבפיתו החברההמשיכה  תקופת הדוח במהלךכפי שיתואר להלן, 

נוספים בתחומי העניין של החברה  בארץ ובעולם עם שחקנים מובילים משותפות התקנות מספר

כדי לייצר תשתית וחברות טעינת רכבים חשמליים,  ואנרגיה, חשמל חברות, טלקוםלרבות 
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שיווקית למוצרי החברה תחת הסכמים מסחריים אפשריים בין החברה לשחקנים בינלאומיים 

בקרב  (POCיחד עם המשך ההצלחה של התקנות )צבר ההזמנות הנוכחי  . החברה צופה כינוספים

 . 2022לשנת  העסקייםביעדים סייעו לחברה לעמוד י העסקייםהלקוחות ושיתופי הפעולה 

 The Federal Electricחברתשבוצעו ל REX -המערכות  74 לאספקה והתקנת בהמשך .א

Company of Mexico ("CFE"), בסכום של כ בהכנסות הדוח תקופתהחברה במהלך  הכירה- 

 לאחר התקבלו דולר מיליון 1)מתוכם  דולר ןמיליו 2.8 -סכום של כגבתה כן ו אלפי דולר 472

נכון למועד הדוח טרם הוחזרה ההלוואה שהעמידה החברה לשותף המקומי  .(המאזן תאריך

מיליון דולר וסכום ההפרשה להפסדי אשראי  2.7 -במקסיקו והיא עומדת על סכום של כ

 החברה ממשיכה ,לכךמעבר . מיליון דולר 1.5 -של כבסכום הינו חזויים בגין הלוואה זו 

מערכות החברה לגיבוי לשנים הבאות של המשך הצטיידות ל CFEבמגעים עם הנהלת 

  .CFEמתקנים קריטיים ברשת החשמל של 

, השלימה החברה את השלב הראשון שנקבע בהסכם שיתוף הפעולה עם 2022ביוני,  2ביום  .ב

 EV-לשל החברה  REXמערכות  4 החברה, במסגרתו סיפקה E.V. Motors Ltd ("EV") חברת

סוכם בין , EVעם  בהתאם להסכםובמהלך תקופת הדוח  .אלפי דולר 400 של סךבתמורה ל

נוספות באמצעות חברת בת בשליטתה, עשרות מערכות תאי דלק  ,תרכוש EVהצדדים כי 

שהותאמו לצרכיה הספציפיים של מערכות טעינת הרכבים ההיברידיות של חברת הבת של 

EV שלרכבים חשמליים  היותקנו בתחנות טעינ והן-EV  תתקין במתקניה או בקרב

נערכת  EVהחברה ביחד עם  ., מרכזים מסחריים, חברות הייטק ועודרכב ציי בהם, לקוחותיה

 הצפויה המוערכת התמורה. להתקנה במספר אתרים במקביל מדרום הארץ ועד לצפונה

בראייתה של  .דולר מיליון 5 של בסך הינה כאמור מערכותיה מכירת בגין בחברה להתקבל

החברה, השלמת השלב הראשון של הסכם השת"פ יחד עם הטמעת תחנות הטעינה כאמור, 

מהווים הוכחה ליכולתה של החברה להפיק ולספק פתרונות של חשמל נקי וללא פליטות 

בתחנות טעינה אוטונומיות היברידיות, להטענה של רכבים חשמליים, המנותקות מרשת 

  .החשמל הארצית

ת להתקשרות עם חברות נוספות מחוץ למדינת ישראל כאשר ההתקנות שהחברה פועל החברה

לפרטים נוספים, ראו דוח  .המערכות לפעילות מוכחות כדוגמאות משמשות ישראלבמבצעת 

. האזכור האמור (2022-01-069163)מס' אסמכתא:  2022, ביוני 2 מיידי של החברה מיום

 מהווה הכללה על דרך הפניה. 

 חברותכן עם ו ,טלקום דויטשהל בנוסף ,אירופיות תקשורתהתקשרה עם חברות  החברה .ג

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

 התקנות 3התקנה של גיבוי ירוקה המבוססת תאי דלק של החברה. החברה השלימה 

הגז לבחינה והצגה הולכת לתעשיית  אנרגיהראשוניות בצפון אמריקה אצל ספקי שרותי 

גיבוי של ה מערכת אתהגז המובילים בצפון אמריקה בחן הולכת אחד מספקי  יהם.לקוחותל

. מערכת מעלות צלזיוס -40-ל אף חודשים ובתנאי קיצון שהגיעו 8-כ לאורך תקופה של החברה

 .לאורך כל הבחינה בכל תנאי הסף עמדה בהצלחה רבההגיבוי 

לאפשר לחברה יכולת להעניק שירותים מקומיים לחברות ספקי שירותי אנרגיה,  כדי .ד

 -ו RedHawk Energy עם ותמיכה הפצה הסכמי על החברה חתמהלתעשיית הולכת הגז, 

Westgen ,וההנדסה המרכזיות בשוק של הולכת הגז בצפון אמריקה ההפצה מחברות שתיים . 
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תקופת הדוח, התקשרה החברה בעסקאות חשובות לאספקות ראשוניות של מערכות  במהלך .ה

החברה למשווקים של החברה וללקוחות קצה בשוק הטלקום וגיבוי למערכות קריטיות, 

תאגיד איטלקי מוביל העוסק בתכנון וניהול פרויקטים של הנדסת  Milani S.p.Aוביניהן,

תים הנדסיים, בנייה, רכש ותחזוקה הקנדית המעניקה שירו ONECקבוצת לחשמל, 

 . BOX-ייחודיים, במסגרתן סיפקה והתקינה החברה את מערכת ה

, ספק אנרגיה וטלקום SimTel TEAMהטלקום, השלימה בהצלחה החברה, באמצעות  בשוק

 Vodafoneהמופעל על ידי ברומניה, לחברות במרכז אירופה, ניסוי שטח באתר טלקום סלולר

Telekom ("VD") לאור התוצאות המהימנות של הניסוי ויכולת החברה להעניק פתרון ו

בנוסף, להציג את מערכות החברה לחטיבות השונות אצלה.  VD, בכוונת VDההולם את צרכי 

, ותקשורת טכנולוגיה חברות קבוצת, AICOX SOLUCIONESהתקשרה החברה, בשיתוף עם 

, BOX-ה מערכת לשילוב טלקום מגדלי לאחזקת שירותים הנותן ספרדי תאגיד עם בהסכם

 יםמיידיה ותדוחהלפרטים נוספים, ראו . פוטנציאליות משמעותיות להזמנות ראשון כשלב

 2022-01-095116: ות)מס' אסמכתא 2022באוגוסט,  29 -ו 2022ביולי,  26מימים של החברה 

  הכללה על דרך הפניה. יםמהוו יםהאמור ים(. האזכורבהתאמה 2022-01-109456 -ו

שיוכל לעמוד  כךשלה הייצור  קו וייעול לחיזוק ,התפעוליים מאמציה את הגדילה החברה .ו

מלאי חומרי גלם ופריטים  המבטיחה מלאי מדיניות ויישמהבתחזית הייצור של החברה 

במהלך תקופת  לאספקה רציפה כדי להתמודד עם מחסור בחומרי הגלם ובעיות לוגיסטיות.

ת בשלבי התקנה ואשר נמצא לקו הייצור של האלקטרודות,ת ומכונשתי הדוח, קלטה החברה 

לסייע לחברה לייצר את האלקטרודות בקצבים גבוהים יותר  ותעתידוכיוון מתקדמים, ואשר 

להערכת החברה . G10 -ו BOX –לתמוך בייצור האלקטרודות של מוצרי החברה  ותועתיד

את להגדיל  ותוצפוי, 2022במהלך הרבעון הרביעי של שנת להיכנס לשימוש עתידות ת ומכונה

ת ואוטומטיהיותן מהותית בכוח אדם מעצם הפחתה תוך יכולת היצור של האלקטרודות 

ת ברובוטיקה מתקדמת וכמו כן להקטין את הפחת הפוטנציאלי שנוצר בתהליך והנתמכו

 יצור האלקטרודות. י

( לרכישת מערכותיה בסך back logות )הזמנהחברה מחזיקה בצבר למועד פרסום הדוח,  .ז

מיליון דולר ולהערכתה היא תצליח לספק את חלקן הגדול עוד במהלך החציון  7העולה על 

 2022לעמוד בתחזית החברה לשנת להערכות החברה צפויה ובהתאם  ,2022השני לשנת 

 . מיליון דולר 9 -של כ הזמנותלהיקף 

  -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

 להאשר יאפשר  KW10דלק בהספק של  תא של הפיתוח העמקתאת  המשיכה לקדם החברה .א

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

 לתוכנית בהתאם מתנהל זה מוצר פיתוח .יוםכ פועלת אינהנוספים בהם  לשווקים לפנות

 חדש דלק תא פיתוח כוללה במהלך תקופת הדוח, הושלם פיתוח אב טיפוסכאשר  ,החברה

המבוסס על אלקטרודה חדשה, בעלת יעילות אנרגטית גבוהה משמעותית מהאלקטרודה 

 -. מערכת ה.לקילוואט עלות של יותר טוב יחס עם מוצר להציג לחברה יאפשר ובכך הקיימת
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TMGenCell OX –  10תא דלקkW  .החברהמופעלת במעבדות החברה כחלק מתכנית הפיתוח 

 ויתחיל שיווקו. TMGenCell OXה מוצר יושק 2023 שנת במהלך כי צופה

להשתתפותה של , היפנית TDKעם חברת  שנחתםהסכם שיתוף פעולה אסטרטגי ל המשךב .ב

TDK  ,הודיעה החברה ל, 2022 ,בפברואר 27ביום בפרויקט "האמוניה הירוקה" של החברה- 

TDK  כי היא הגיעה לפריצת דרך מדעית משמעותית המאפשרת יצור אמוניה ירוקה ישירות

ממים בלחץ ובטמפרטורה נמוכים מאוד ביחס לתהליכי יצור אמוניה הידועים כיום בעולם. 

לאחר שבחנה את פריצת הדרך כאמור על כוונתה לממש את זכותה  TDKבהתאם, הודיעה לה 

לתנאי ההסכם, וזאת לצורך המשך פיתוח הפרויקט  ולהמשיך ולהשקיע בפרויקט בהתאם

פתרון  ללקוחותיה להציע לחברהחדשנית זו תאפשר  טכנולוגיה .במסגרת אבן הדרך הבאה

 וז טכנולוגיהוהשימוש בו בנקודת יצור החשמל.  )אמוניה ירוקה( הדלק יצורמלא הכולל 

תתווסף להצעת הערך של החברה המבוססת על אספקת תאי דלק לשימושים שונים ובכך 

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

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

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

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

לתחום ייצור דלקים נקיים שלהערכת החברה מהווה הזדמנות עסקית ייחודית וגדולה מאד 

 בשנים הקרובות. 

להערכת החברה השימוש ההולך וגובר במימן כדלק העתיד ידחוף למציאת דרכים לשינועו 

 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  עוד

ים המרכזיים של שוק האמוניה וביניהם, חקלאות, תעשייה ועוד. להציע טכנולוגיה זו לשווק

לעבודה בסביבת מימן ( catalysts)החברה מאמינה שיכולותיה בתחום פיתוח קטליסטים 

פרטים נוספים אודות הסכם שיתוף הפעולה ליסייעו לה למצוא מקום בשוק הולך ומתפתח זה. 

  .2021לשנת  תקופתיהלפרק א' לדוח  29.5האסטרטגי, ראו סעיף 

בהסכם האסטרטגי עם חברת התקשרות  תקופת הדוח ובהמשך להתקשרות  במהלך .ג

מוקד שירותי תקשורת  המפעילה "(,האיסלנדית התקשורת חברת") Neyðarlínanהאיסלנדית 

 -ה מערכתבחנו הצדדים את הפעלה  של חירום באיסלנד באמצעות מאות אתרי תקשורת, 

FOX ה מערכת בו חי תקשורת באתר- FOX בתנאי מזג  24/7ספקית האנרגיה הרציפה  היא

 הצדדים, "(ההתקנה הנוספת)" 2022 שנת של הראשון החציון הלךבמ  משתניםאוויר 

עוד סוכם, כי  .פעיל תקשורת באתר רצופה בפעולה נמצאת אשר המערכת בבחינת ממשיכם

התקשרות האיסלנדית  חברת ותפעיל תרכוש, הנוספת ההתקנה של הניסוי להצלחת בכפוף

 .לפרק א' לדוח התקופתי 29.9סעיף לפרטים נוספים, ראו  .יהבתחנות החברה שלמערכות 

 ,"("פהשת הסכם)" טלקום דויטשה חברת עם אסטרטגיה פעולהה שיתוף הסכם במסגרת .ד

 בשני יתבצעו מראש שהוגדר מתווה פי על 5G -ה מערכתתבחן את  טלקום דויטשהנקבע כי 

החברה  אתרבתחת עומס המדמה אתר סלולרי  ניסוי התבצע הראשון שלבה כאשר, שלבים

 "להנ הראשון השלב הצלחת אורל .2021בנובמבר,  10והושלם ביום  ימיםבמשך כשבוע 

ת וומערכ טלקום דויטשהכספק רשמי של  הוכרה החברה, "פהשתובהתאם להוראות הסכם 
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ברחבי  דויטשהלרכישה עבור כלל חברות קבוצת  יםהמאושר יםלמוצר הפכו BOX-וה 5G -ה

 ביצועבהצדדים  החלוטלקום  דויטשה לאחר רכישה של מערכות ראשונות על ידי  העולם.

 של יםפעיל םסלולרי יםאתר ארבעהבשטח  ניסוי הצדדים מבצעים במסגרתוהשני  השלב

עבודה שונים כפי  בתרחישי המערכת בדיקת תימשךזמן זה  בפרק כאשר, טלקום דויטשה

תוך כדי אינטגרציה של המערכת למערכות השידור השונות בהן  שיוגדר על ידי הצדדים

  .טלקום דויטשה משתמשת

 של בישראל שטח ניסויב טלקום דויטשה ההחל 2021 בשנתהסכם השת"פ, ל התאםב עוד

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

השלימה נכון למועד פרסום דוח זה  .הצדדים בין שנקבעו מדדיםפי -על מתבצעתהבחינה 

 1,000בו המערכת עמדה בהצלחה בתנאי הסף של עבודה רציפה של  'החברה את ניסוי שלב א

המערכת ך אספקת פרופיל האנרגיה שאופיין על ידי דויטשה טלקום. בימים אלו ושעות ת

של הניסוי שיעודו לבחון את המערכת בהפעלה בפרופיל עבודה ב' שלב בשלבי סיום של נמצאת 

 .להסתיים לפני סוף הרבעון השלישי(ניסוי זה עתיד קיצוני כפי שהוגדר על ידי דויטשה טלקום )

כספק רשמי של  תוכר החברה, השטח ניסוי להצלחת בכפוף"פ השתהסכם  להוראות בהתאם

למוצר המאושר לרכישה עבור כלל חברות קבוצת  תהפוך FOX -ומערכת ה טלקום דויטשה

בדיקות של דויטשה טלקום של ה השלמת, החברה של בראייתהברחבי העולם.  דויטשה

 הטכנולוגיה להצלחת משמעותית גושפנקא, מהווה מערכות החברה לפי הסכם השת"פ

ולמוצריה ותתרום ליכולת החברה למכור את מוצריה לחברות השייכות  החברה שפיתחה

טלקום בעולם כולו. יתרה מכך, החברה מעריכה, כי הצלחה זו תתרום  דויטשהלקבוצת 

ופתרונות לאנרגיה רציפה  להפיכת החברה לספק של פתרונות של גיבוי לחשמל מבוססי מימן

דולרים, והכל בהתאם  ישרות מיליארדלשוק הטלקום העולמי המוערך בע מבוססי אמוניה

נוספים אודות הסכם השת"פ עם דויטשה,  לפרטיםליעדים ולאסטרטגיה העסקית של החברה. 

  .לפרק א' לדוח התקופתי 29.10סעיף ראו 

 אכןהירוקה  האמוניהפעולה במסגרת פרויקט ה פיותיכי המידע והתחזיות לעיל, לרבות ש ,יובהר

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

, קבלת הזמנות פוטנציאליות מוצרים נוספים של החברה מכירת לכדי ,ועוד EV ,VD, טלקום

, החברה של הייצור יכולת, של החברה בתהליכיה המסחרייםוהקידום שלהם  הסיועוכן  נוספות

, 2022במועדים המוערכים על ידה וסכום ההכנסות הצפויות לשנת  מערכותיה תא ספקל יכולת

 עשויות אלו ותחזיות הערכות ערך ניירות בחוק המונח כמשמעות עתיד פניבגדר מידע צופה  הינם

 החברהותחזיות  הערכות. שהוערך מכפי שונה באופן להתממש או, חלקן או, כולן להתממש שלא

  .החברה בשליטת אינןוהן  לפעילותה בנוגע כיום החברה בידי הקיים המידע על מבוססות

  ת על הפעילות העסקית של החברהוהשפע 1.2

  משבר הקורונה 1.2.1

, תקופת הדוח במהלך, 2022במרץ,  31לדוח הדירקטוריון ליום  1.2בהמשך למתואר בסעיף 

 כאשר ,הקורונה של נגיף בקצב ההתפשטותברמות התחלואה ו ירידה ולאחריה עלייה חלה

נגיף הקורונה  שלנט אורי בפרט ובישראל העולם ברחבי תפרץלמועד פרסום הדוח, ה נכון

העת הנוכחית עדיין מאופיינת  תחלואה.הרמת עלייה מחודשת ב" אשר הוביל לBA5בשם "
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ל"גלים" נוספים של תחלואה, הטלת ו/או הסרת מגבלות, באי ודאות משמעותית בקשר 

יעילות החיסונים כנגד מוטציות ו/או זנים  ה, שיפוריהשלמת התחסנות כלל האוכלוסי

חדשים של נגיף הקורונה ופיתוח תרופות יעילות להתמודדות עם נגיף הקורונה, ובקשר עם 

 אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכך.

במספר גורמים  ורחב ותלוי בעיקר ולהערכת החברה, מנעד תרחישי היציאה מן המשבר הינ

 היקף ההגבלה על הפעילות העסקית ורמת התמיכה בשליטת החברה, ובין היתר םאינאשר 

 .י העולםבמשק השונות תוהממשל של

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

כאמור עלולה להיות השלכה שלילית מהותית בעסקיה, בפעילותה ובתוצאותיה הכספיות 

האפשריות וגורמי הסיכון של החברה כתוצאה מהחמרה במצב  ההשלכותשל החברה. 

 ומועדימשק ואי ודאות כלכלית, יכולים להתבטא בזמינות הכלכלי, לרבות מיתון, האטה ב

 ביכולת פגיעהל בהתאםו חומרי גלם ושינויים חדים במחיריהם, מחסור בכוח אדםאספקת 

  .ללקוחותיה החברה מוצרי של והשילוח הייצור

 אוקראינה -רוסיה מלחמת 1.2.2

בפברואר,  24ביום , 2022במרץ,  31לדוח הדירקטוריון ליום  1.3.1בהמשך למתואר בסעיף 

והחלה במלחמה שנמשכת נכון הטריטוריאלי של אוקראינה  הרוסיה לשטחפלשה , 2022

לנוכח הפלישה כאמור, הוטלו על ידי מדינות המערב סנקציות למועד פרסום הדוח. 

המלחמה גרמה ועודה גורמת לפגיעה לכליות שונות על רוסיה ואזרחיה. פיננסיות וכ

, כאשר הפגיעה המשמעותית, לצד הסנקציות שהוטלו כאמור, עולםבפעילות הכלכלית ב

 הינה על הזמינות והמחיר של סחורות וחומרי גלם שונים. 

את  לה להעניק ממשיכיםהחברה מקבלת שירותי פיתוח משני נותני שירותים אשר 

, הדוח פרסום למועד נכוןאף הסנקציות שהוטלו כאמור, הצליחה החברה  ועל, השירותים

כמו כן, החברה התקשרה  .נותני השירותים ברוסיה של נותלחשבו בנקאיות העברות לבצע

עם חברה ביילורוסית, המעניקה שירותים יחד עם נותני שירותים אוקראינים, לקבלת 

כאמור, הופסקו כתוצאה מהשלכות המלחמה . FOX -שירותי פיתוח של הזרז במערכת ה

של נותני השירותים הפעילות , הדוח פרסום למועד נכון, כאשר זמנית השירותים

לקבל את המערכות  צפויה החברהממנו  לאתר חדש בתורכיה מועתקתהאוקראיניים 

 ודאות באי מאופיינת הנוכחית העת. מנותני השירותים כאמורשהוזמנו  הראשונות

. המשך הלחימה, לסיומה הצפי את להעריך ניתן ולא הלחימה המשך עם בקשר משמעותית

נכון למועד  כאשר, עשוי להביא לעיכובים בפיתוחים עליהם עובדים נותני השירותים כאמור

וכן  טאיוואןהתחיל ייצור של מערכות פיצוח האמוניה בהחברה צפויה ל פרסום הדוח,

  .ובאוקראינהם האתרים בבלארוס אתר ניסוי פעיל במקובה להקים 

 השפעות אינפלציה ועליית הריבית על פעילות החברה 1.2.3

במהלך תקופת הדוח, חצה שיעור האינפלציה את הגבול העליון של היעד של בנק ישראל. 

עליית המחירים שיקפה, בין היתר, את התגברות הביקוש העולמי, את השיבושים הנמשכים 

באוקראינה. כל אלה הובילו לעליית מחירי האנרגיה בשרשרות האספקה ואת המלחמה 

 .ל כמו גם במדינות רבות אחרותוהסחורות בעולם ולהאצה בשיעור האינפלציה בישרא
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הסחרור האינפלציוני הוביל להעלאת ריבית בחלק מהבנקים המרכזיים בעולם. כחלק 

יים )ארה"ב, מהתמודדות של בנקים מרכזיים עם עליות המחירים החדות החלו בנקים מרכז

 .בריטניה, ישראל ועוד( לשנות את הטון ביחס למתווה קצב העלאות הריבית

ועד בסמוך למועד  2022במסגרת החלטות הריבית שהתקבלו בחציון הראשון של שנת 

, מרמה 1.9%עור כולל של י, בשהחליט בנק ישראל על העלאת שיעור הריביתפרסום הדוח, 

וזאת בניסיון להתמודד עם  2%, עד לרמה של 2020, ששררה מאז תחילת 0.1%של 

 האינפלציה הגוברת בחודשים האחרונים ולבלום, הן את הצריכה והן את עליות המחירים. 

, 2022התחזית המקרו כלכלית שפרסמה חטיבת המחקר בבנק ישראל בחודש יולי  אףעל 

, ושיעור האינפלציה צפוי לעמוד 2023בשנת  2.75%לשיעור של צפויה הריבית להגיע לפיה 

ד פרסום הדוח האינפלציה בישראל מצויה מעל הגבול העליון של היעד וע, נכון למ4.5%1על 

 .5.2%2ועומדת בשניים עשר החודשים האחרונים על 

 לרמת האינפלציה ולעליה בשיעורי הריבית ,הדוח פרסום להערכת החברה, נכון למועד

, אין השפעה מהותית לרעה על תוצאות החברה ופעילותה ובכלל זה הכנסותיה, מבנה מורכא

יחד  עלויות החברה, שיעור רווחיות החברה, עלויות מימון ו/או ערעור איתנותה הפיננסית.

תכן השפעה שלילית על השווקים באופן גלובלי ומכאן שגם על יעם זאת, החברה צופה כי ת

לקוחות אפשריים של החברה, דבר שיכול להאט או לשנות כוונות של חלק מהלקוחות 

משך או יכן, ככל שמגמת עלית המחירים ת הפוטנציאלים להצטיד במערכות החברה. כמו

רבית הלקוחות והלקוחות מכיוון שממאידך,  י לפגיעה ברווחיות החברה.ותגבר יעלה הסיכ

הפוטנציאלים של החברה הינן חברות מבוססות מאד כדוגמת חברות חשמל, חברות טלקום 

היות בנוסף,  וחברות גז ונפט אין החברה צופה בשלב זה עליה ברמת הסיכון העסקי שלה.

, העלאת הריבית כאמור מיטיבה עם החברה כלשהו ונכון למועד הדוח, החברה לא נטלה חוב

   .פיקדונותיהיבה לה הכנסות מימון גדולות יותר על ומנ

התלויים  לשינויים זה לעיל, הינן דינמיות ונתונות 1.2יש לציין, כי התחזיות המתוארות בסעיף 

אין באפשרות החברה  בהנחיות ובהתנהלות מדינת ישראל ויתר מדינות העולם, כאשר במועד זה

 .החברה תחזיות אלו על פעילותה שללהעריך את ההשפעה המלאה והסופית של 

המשך התפשטות נגיף הקורונה, המשך מלחמת הערכות החברה בדבר ההשלכות האפשריות של 

ועליית הריבית על  ההאינפלצישיעור אוקראינה, וכן בדבר ההשלכות האפשריות של -רוסיה

ערך, המבוסס, פעילות החברה ותוצאותיה, מהוות מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

בין היתר, על הערכות של החברה נכון למועד פרסום הדוח ביחס לגורמים אשר אינם בשליטתה. 

הערכות החברה מבוססות על מידע הקיים כיום בידי החברה, על פרסומים ותחזיות בנושא זה, 

ת כולן או חלקן, והעשויות להתממש באופן שונה מהותית, וזא אשר אין כל ודאות כי יתממשו,

 עקב גורמים שאינם בשליטת החברה.

 

 

                                                 
1  .aspx22-07-18https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/ 

2  2022.aspx-08-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/22 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/18-07-22.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/22-08-2022.aspx
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  בתקופת הדוח ולאחריו נוספיםאירועים מהותיים  1.3

אופציות שאינן  791,936הקצאת , אישר דירקטוריון החברה 2022, אוגוסטב 29ביום  1.3.1

של  אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת , עובדי החברה 22-רשומות ל

 1968-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1ב)15סעיף  לפימתאר הנפקה לעובדים  מכוח, החברה

 שפרסמה, 2000-ולתקנות ניירות ערך )פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים(, התש"ס

בהתאם לתנאי תכנית ו, 20224ביוני,  2וכפי שעודכן ביום  20223, במרץ 30 ביום החברה

ביולי,  25דירקטוריון החברה ביום אופציות לעובדים ונושאי משרה בחברה, שאושרה על ידי 

 . 5כפי שתוקנה מעת לעת, 2016

  כספיהמצב ה 1.4

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

  (:דולרלשינויים העיקריים שחלו בהם )באלפי 

 הסעיף

 ביוני 30ליום 
ליום 

31.12.2021 
 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 

נכסים 

 60,497 71,915 81,595 שוטפים

 מזומנים מיתרת בעיקר נובע השינוי

 כתוצאה גדלו אשר"ק לז קדונותיופ

למשקיעים הנפקה פרטית  מתמורת

 -בסכום של כ 2022מוסדיים מחודש ינואר 

 .מיליון דולר בניכוי עלויות ההנפקה 34.5

מיליון דולר ששימשו  12 -מנגד, ירידה של כ

מיליון דולר אשר  3 -עילות שוטפת וכפל

שימשו לפעילות השקעה של רכישת רכוש 

קבוע והשקעה בפרויקטי פיתוח של 

 החברה.

נכסים לא 

 שוטפים
24,653 16,600 20,151 

 עלויות היווןמ כתוצאה בעיקר נובע הגידול

 2.5 -בסך של כ תקופת הדוח במהלך פיתוח

 זכות נכס יצירת בגין וכן דולר מיליון

 הנובע דולר מיליון 1 -כ של בסכום שימוש

וכן   החברה של המשרדים שטחי הגדלת

השקעה ברכוש קבוע בסכום של כחצי 

  .רמיליון דול

סה"כ 

 נכסים
106,248 88,515 80,648 

- 

                                                 
 .032781-01-2022: אסמכתא' מס   3
 .069310-01-2022: אסמכתא' מס   4
"ל אשר הנ האופציות ממימוש שתנבענה המניות של למסחר לרישום הבורסה אישור לקבלת כפופה, כי ההקצאה הנ"ל יצוין  5

 .הדוח פרסום למועד נכוןהתקבל  טרם
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 הסעיף

 ביוני 30ליום 
ליום 

31.12.2021 
 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 

התחייבויות 

 שוטפות
9,542 4,685 

 

6,346 

 

יבות כתוצאה יעליה בהתחנובע מ הגידול

מיליון דולר  1.9 של גידור בסך מנכס

 גידולוכן מ של הדולר בשע"ח עליהבעקבות 

 דולר מיליון 0.4 -כ שלבסך  הספקים ביתרת

 ונתכ)מ קבוע רכוש מרכישת בעיקר שנבעה

כתוצאה וכן יצירת התחייבות  צור(יי

מיליון דולר בגין  1 -חכירה בסכום של כמ

  .הגדלת שטחי המשרדים של החברה

התחייבויות 

 18,08 7,840 7,658 לא שוטפות

 שינוי סיווג של בגין בעיקר נובע הקיטון

 עלייתמ כתוצאה חכירה בגין התחייבות

  .הדולר של"ח שע

 66,221 75,990 89,048 הון"כ סה

הנפקה פרטית  מתמורת בעיקר נובע גידולה

 2022למשקיעים מוסדיים מחודש ינואר 

מיליון דולר. מנגד  34.5 -בסכום נטו של כ

מיליון דולר בקרן הון  1.9 של בסך קיטון

 גידול וכן גידור בעקבות שינוי שע"חבגין 

ליון דולר בגין קרן הון בגין ימ 2.8של 

 -של כ בסך , הפסדתשלום מבוסס מניות וכן

  .לתקופהמיליון דולר  12

  תוצאות הפעילות 1.5

  (:דולרתמצית דוחות רווח והפסד של החברה )באלפי להלן 

 הסעיף

חודשים  לתקופה של שישה

 ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה 

חודשים שנסתיימה ביום 

 ביוני  30

לשנה          

שהסתיימה       

 31ביום 

 2021בדצמבר 

 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 

 5,542 2,766 419 2,801 1,235 מכירות

עיקר ההבדל בהכנסות 

נובע  בין התקופות 

בסך כנסה ההכרה במ

מיליון דולר שנבעו  2.7

 1בחציון  CFEמעסקת 

לעומת  2021של שנת 

 2022של שנת  1חציון 

שבו הוכרה הכנסה 

בגין  CFEמעסקת 

 בסךבלבד  שירותים
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 הסעיף

חודשים  לתקופה של שישה

 ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה 

חודשים שנסתיימה ביום 

 ביוני  30

לשנה          

שהסתיימה       

 31ביום 

 2021בדצמבר 

 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 

 דולרמיליון  0.4 -של כ

 .בלבד

עלות 

 3,421 המכירות

 
 

3,810 

 

1,785 2,548 8,507 

עלות המכירות ב קיטון

מקיטון   נובע כתוצאה

במכירות והשפעתם על 

 1.9 -סעיף זה בכ

מנגד ו מיליון דולר,

מיליון  1.5גידול בסך 

דולר בהוצאות שכר 

שנובע בעיקר מגידול 

 14 -כ) בכמות עובדים

 ושטחי (עובדים

 הייצור.

הפסד 
 - 2,965 (218) 1,366 1,009 2,186 גולמי

הוצאות 

מחקר 

 ופיתוח, נטו
4,317 2,521 1,924 1,085 5,704 

 בעיקר נובע הגידול

 גידולמ כתוצאה

בסכום  שכרעלויות הב

 מיליון דולר 1 -של כ

וכן בגין האצת קצב 

ההתקדמות במספר 

פרויקטים שנמצאים 

 800 -בכ בשלב המחקר

 .אלפי דולר

הוצאות 

מכירה 

 ושיווק
2,881 2,267 1482 1,052 4,780 

 בעיקר נובע הגידול

 גידולמ כתוצאה

עבודה  שכרהוצאות ב

גיוס  בגיןבעיקר 

בסכום  עובדים חדשים 

אלפי  444 -של ככולל 

במסגרת הגדלת דולר 

מערך השיווק 

 ,והמכירות של החברה

הוצאות שיווק וכן בגין 
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 הסעיף

חודשים  לתקופה של שישה

 ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה 

חודשים שנסתיימה ביום 

 ביוני  30

לשנה          

שהסתיימה       

 31ביום 

 2021בדצמבר 

 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 

אלפי  100-שגדלו בכ

 דולר. 

הוצאות 

הנהלה 

 וכלליות
2,934 2,397 1,338 1,215 6,973 

 בעיקר נובע הגידול

 גידולכתוצאה מ

בסך של  שכרהוצאות ב

 ,דולר אלפי 416 -כ

בעיקר בגין גידול 

וכן  מספר העובדים 

גידול בהוצאות מ

תקורה בגין הגדלת 

בסך של  שטחי המשרד

 .דולר אלפי 110-כ

הפסד 

מפעולות 

 רגילות
12,318 8,194 6,110 3,352 20,422 

 נובעבהפסד  הגידול

 מגידול בעיקר

 המחקר בהוצאות

 1.8 -בכ והפיתוח

גידול של ליון דולר, ימ

ליון דולר ימ 1 -כ

 וכן ,בהפסד הגולמי

גידול בהוצאות 

השיווק המכירות 

והנהלה וכלליות 

 1.2 -כשל ולל כבסכום 

 ליון דולר נוספים ימ

 לתוכנית התאםבוזאת 

 החברה של העבודה

 .2022 לשנת

הכנסות 

 (הוצאות)

 , נטומימון
(376) (444) 632 326 603 

בהוצאות  קיטוןה

בעיקר נובע מימון  

עקב עלייה בשער 

הדולר במהלך חציון 

 ,2022הראשון של שנת 

כנסות הגידול במ וכן

הנובעות מימון ה

הכנסות בעיקר מ
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 הסעיף

חודשים  לתקופה של שישה

 ביוני 30שנסתיימה ביום 

לתקופה של שלושה 

חודשים שנסתיימה ביום 

 ביוני  30

לשנה          

שהסתיימה       

 31ביום 

 2021בדצמבר 

 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 

קדונות יריבית מפ

 .והלוואות

הכנסות 

 - - 12 - 12 אחרות
ת רהכנסות בגין מכי

 .פסולת ומתכות

מיסים על 

 65 3 71 6 99 הכנסה

הגידול נובע מעלייה 

בתשלומי מקדמות 

להוצאות עודפות 

למה החברה בשנת ישש

, בעיקר בגין 2022

גידול בהוצאות 

 העודפות של החברה 

 .2022במהלך שנת 

 רווח

 )הפסד(

 כולל אחר
(2,000) 55 (2,317) 66 72 

כתוצאה מעסקאות 

 ,דולר / גידור שקל

 של"ח בשע יהיעלה

גרמה לרישום  הדולר

הוצאות מימון בקרן 

ההון. הפסד לא 

יתקזז תזרימי זה 

בעתיד אל מול הוצאות 

שכר שמשולמות בש"ח 

 אך נרשמות בדולרים.

הפסד 

 - 21,018 2,745 7,854 8,589 14,781 תקופהל
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  ומקורות מימון נזילות 1.6

   ניתוח תזרים המזומנים של החברה

 הסעיף

 שישהלתקופה של 

 ביום שנסתיימה חודשים 

 ביוני 30

 לתקופה של שלושה חודשים 

 ביוני 30 ביום שנסתיימה

לשנה          

שהסתיימ

ה       

 31ביום 

 בדצמבר

2021 

 הדירקטוריון יהסבר

2022 2021 2022 2021 

 תזרימי

 המזומנים

 שנבעו

 מפעילות

 שוטפת

(12,198) (6,645) (5,573) (3,039) (12,010) 

 בתזרימי השינוי

המזומנים שנבעו 

מפעילות שוטפת נובע 

בעיקר מ: )א( גידול 

בהוצאות שכר 

גידול כתוצאה מ

בכמות העובדים של 

 החברה במהלך שנת

; )ב( הגדלת 2022

הוצאות פעילות 

המחקר והפיתוח 

ומאמצי השיווק 

והפרסום כתוצאה 

 נפח מהרחבת

 ;החברה של הפעילות

 ורכישת הצטיידות)ג( 

 הגדלת לטובת מלאים

 מנת על הייצור יותכמו

 בביקושים לעמוד

 .2022 לשנת הצפויים

 תזרימי

 המזומנים

 ששמשו

 לפעילות

 השקעה

(10,278) (23,694) 12 (22,536) (23,174) 

בתזרימי   הקיטון

המזומנים ששימשו 

לפעילות השקעה נובע 

 שבמהלך מהעובדה

 הושקעו הדוח תקופת

 7 של בסך פיקדונות

 לעומת  דולר מיליון

 יקדונותהשקעה בפ

 מיליון 19.5 של בסך

 בתקופה דולר

 וכן אשתקד מקבילה

 מגידול כתוצאה
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  פרטים אודות מקורות המימון 1.6.1

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 

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

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 1.6.2

להמשיך את פעילותה היכולת וקבלת כספי התמורה, לחברה  ותמהשלמת ההנפק כתוצאה

  .אישור הדוחות הכספיים ממועד חודשים 36 -30 -כ של השוטפת לתקופה 

  6בטי ממשל תאגידייה .2

 ואחריות חברתית מדיניות מתן תרומות 2.1

 ממשיכה לפעולהחברה , 2021לדוח הדירקטוריון לדוח התקופתי לשנת  2.1בהמשך לתיאור בסעיף 

ומדידת  ESG עבודה והייצור הלוקחים בחשבון שיקולילגיבוש תוכנית עבודה ליישום תהליכי 

 .חברהב ESG סיכוני

 פנימית אכיפה תכנית 2.2

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

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

                                                 
הוראת )" 2022 -, כי בהתאם לתקנות החברות )כללים בדבר גמול הוצאות לדירקטור חיצוני( )הוראת שעה(, התשפ"ביצוין    6

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

בחלק מהישיבות כאמור כהשתתפות המזכה  בישיבה רגילה, ובהתאם, סיווג את השתתפותם של הדירקטורים הרלוונטיים
 . בסכום שהינו זניח עבור החברה, בגמול השתתפות בגין ישיבה רגילה

 פיתוח בעלויות

  .קבוע ברכוש והשקעה

 תזרימי

 המזומנים

 שנבעו

 מפעילות

 מימון

 
 
 
 
 
 

33,897 

 

 

 

 

13,492 
 

(342) 
 

13,525 

 

13,206 

הגידול נובע בעיקר 

מתמורת הנפקה 

פרטית למשקיעים 

מוסדיים מחודש 

בסכום של  2022ינואר 

 דולר ןמיליו 34 -כ

בניכוי הוצאות 

  הנפקה.
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התכנית קובעת נהלים שמטרתם, בין היתר,  ."(תכנית האכיפה הפנימית)" 2011באוגוסט, 

איתור, אישור ודיווח עסקאות מידיים, דיווחים כגון אופן פרסומם של  להסדיר נושאים מרכזיים

, ניהול ושמירת תרמית ומניפולציה , איסור שימוש במידע פנים,ונושאי משרה עם בעלי שליטה

, דרכי טיפול והתנהגות לצד תהליכי עבודה שמטרתם ליצור בקרות עת כללי פעילותוכן קבי מידע

במסגרת תוכנית האכיפה הפנימית. על תהליכים מרכזיים בנושאים המוסדרים והפקת לקחים 

תכנית האכיפה אומצה על בסיס סקר ציות אכיפה פנימית בדיני ניירות ערך ודיני תאגידים אשר 

"ל סמנכדירקטוריון החברה מינה את  .2021בנובמבר,  23החברה ביום  אושר על ידי דירקטוריון

  כממונה על האכיפה הפנימית בחברה. ,סלמון יוסי מר, החברה של הכספים

 החברההוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של  .3

 אי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת תמצית הדוחות הכספיים 3.1

, החברה אינה 1970 –לאור תיקון לתקנות ניירות ערך )דו"חות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

בות יימחויבת בצירוף דו"ח כספי נפרד )סולו( לדו"חות הרבעוניים, כל עוד לא הנפיקה תעודות התח

 נכון למועד פרסום הדוח, החברה לא הנפיקה תעודות התחייבות לציבור. לציבור.

 חשבונאיים קריטייםאומדנים שימוש ב 3.2

ראו ביאור מס'  ,נוספים. לפרטים אומדנים חשבונאיים קריטייםשימוש בשינויים ביחס ל חלו לא

  .2021לשנת  תקופתיהג' לדוח  פרקל 3

 י שוק ודרכי ניהולםנפרטים בדבר חשיפה לסיכו 3.3

 סיכוני שוק בחברה ניהולהאחראי על  3.3.1

 .מוןוהכספים של החברה, מר יוסי סלסמנכ"ל  הואהאחראי על סיכוני השוק בחברה, 

  .התקופתי לדוח' ד בפרק 21 תקנה וראנוספים,  לפרטים

 סיכוני השוק  תיאור 3.3.2

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

  מימושה ואופן עליה הפיקוח, שוק סיכוני בניהול החברה מדיניות 3.3.3

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

 בסיסי הצמדה ומבחני רגישות 3.3.4

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

   לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי הנוגעים לסיכוני שוקאירועים  3.3.5

 לעיל.  1.2.3לפרטים נוספים ראו סעיף 

 הסברי הדירקטוריון 3.3.6

 בשערי לשינויים דולר מיליון 8-כ של בסכום חשופההחברה  יתהיה 2022, יוניב 30 ליום נכון  

 התחייבויות לספקיםו המשרדים שכירת בגין יבויותימהתח בעיקר נובעת החשיפה. ח"מט

המופיע  הוצאות השכר של עובדיםיתרת ו (IFRS 16תקן דיווח  )התאמות הנדרשות מתוך
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 במזומנים החברה יתרות .משולמות במטבע ש"חנכון לסוף התקופה ובמאזני החברה 

 .דולר ליוןימ 19.4 -כ הינם ח"במט

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, באוגוסט 29 ,פתח תקווה



 
  

 
 

 ג'נסל בע"מ
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
 2220, ביוני 30ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(

 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 ע מ ו ד 

  
 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

  
  

  מאוחדים )בלתי מבוקרים(:דוחות כספיים תמציתיים 
  

 3 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי
  
  

 4 דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל
  
  

 5-6 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון
  
  

 7-8 דוחות תמציתיים מאוחדים על תזרימי המזומנים
  
  

 9 - 11 התמציתיים המאוחדיםבאורים לדוחות הכספיים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

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

 
 מבוא

"הקבוצה"( הכולל את הדוח התמציתי  -חברת ג'נסל בע"מ והחברה הבת )להלן סקרנו את המידע הכספי המצורף של 
ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים  2021-ו 2022 ביוני 30 מיםהמאוחד על המצב הכספי לי

הדירקטוריון וההנהלה אחראים . כיםתארי םבאות וחודשים שהסתיימ לושהששישה ושל  ותבהון ותזרימי המזומנים לתקופ
"דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם  IAS 34בהתאם לתקן חשבונאי  ואלהת ביניים ולעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופ

-לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל ואלהביניים  תאחראים לעריכת מידע כספי לתקופו
 בהתבסס על סקירתנו.אלה ת ביניים וו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופ. אחריותנ1970

 
 היקף הסקירה

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

עם אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת 
בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג 

עניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביטחון שניוודע לכל ה
 ביקורת.

 
 מסקנה

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 
אינו ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים 

 .1970-ומיידים( התש"ל
 
 
 
 
 
 

 'בריטמן אלמגור זהר ושות
 רואי חשבון

A Firm in the Deloitte Global Network 
 

 2022, באוגוסט 29 אביב,  תל
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

  

ליום                                         
 ביוני  30

ליום            
 בדצמבר 31

  2 0 2 2 2 12 0 2 12 0 

 אלפי דולר אלפי דולר  

 )מבוקר(    )בלתי מבוקר(  

      
     נכסים

     
     נכסים שוטפים

 11,881 16,262 24,026  מזומנים ושווי מזומנים
 42,611 49,449 50,374  פקדונות לזמן קצר

 2,347 2,724 955  לקוחות
 2,144 1,852 3,285  חייבים ויתרות חובה

 1,514 1,628 2,955  מלאי

 60,497 71,915 81,595  סה"כ נכסים שוטפים

     
     נכסים לא שוטפים

 1,927 2,059 1,796  פקדון מוגבל בשימוש
 7,687 *8,029 8,411  נכסי זכות שימוש, נטו

 5,411 *3,828 6,310  רכוש קבוע, נטו

 5,126 2,684 8,136  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו

 20,151 16,600 24,653  סה"כ נכסים לא שוטפים
     

     

 80,648 88,515 106,248  סה"כ נכסים

     
     התחייבויות והון

     

   התחייבויות שוטפות
 

 
 1,273 1,254 1,501  חלויות שוטפות בגין התחייבויות חכירה

 1,826 832 2,166  ספקים ונותני שירותים אחרים
 - - 1,925  מכשירים פיננסים נגזרים

 3,247 2,599 3,950  זכאים ויתרות זכות

 6,346 4,685 9,542  סה"כ התחייבויות שוטפות

     
     התחייבויות לא שוטפות
 7,444 *7,258 6,946  התחייבויות בגין חכירה 

 16 - 49  התחייבות בשל הטבות לעובדים

 621 *582 663  התחייבויות בגין מענקים

 8,081 7,840 7,658  סה"כ התחייבויות לא שוטפות

     
     הון

 287,165 285,249 321,992  הון מניות ופרמיה
 22,906 22,145 23,687  קרנות הון אחרות

 (243,850) (231,404) (256,631)  יתרת הפסד

 66,221 75,990 89,048   סה"כ הון 
     

     

 80,648 88,515 106,248  סה"כ התחייבויות והון 

 
  מחדש סיווג)*( 

   

     
 

    2022, באוגוסט 29

 אשר לוי תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר דירקטוריון

 רמי רשף
 מנכ"ל

 יוסי סלומון
 סמנכ"ל כספים
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 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

 
 ג'נסל בע"מ

 דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל
 

 

 
חודשים  שישהלתקופה של 

 ביוני 30סתיימה ביום הש

 
 

חודשים  שלושהלתקופה של 
 ביוני 30סתיימה ביום הש

לשנה          
 31שהסתיימה ביום 

 בדצמבר

 2 0 2 2 2 0 2 1 2022 2021 2021 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר()בלתי  
      

 מכירות
 

1,235 2,801 419 2,766 
5,542 

 8,507 2,548 1,785 3,810 3,421 עלות המכירות
      

 2,965 (218) 1,366 1,009 2,186 גולמי )רווח( הפסד
      

 5,704 1,085 1,924 2,521 4,317 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו
 4,780 1,052 1,482 2,267 2,881 הוצאות מכירה ושיווק

 6,973 *1,215 1,338 *2,397 2,934 הוצאות הנהלה וכלליות
      

 20,422 3,134 6,110 8,194 12,318 הפסד מפעולות רגילות
      

 482 328 1,594 93 1,679 הכנסות מימון

 1,085 2 962 *537 2,055 הוצאות מימון
      

 נטוות( מימון, וצא)ההכנסות 
 
(376) (444) 632 326 

 
(603) 

 
 

   
 

      
הכנסות "כ  הפסד לפני סה

 21,025 2,808 5,478 8,638 12,694 אחרות

 הכנסות אחרות, נטו
 

12 - 12 - 
 
- 

 
 

   
 

      
על  מיסים"כ  הפסד לפני סה

 21,025 2,808 5,466 8,638 12,682 הכנסה 
      

 65 3 71 6 99  מיסים על הכנסה 

      

 21,090 2,811 5,537 8,644 12,781 סה"כ הפסד לתקופה

      

 )הפסד( כולל אחר  רווח
 
(2,000) 55 (2,317) 66 

 
72 

      

 סה"כ הפסד כולל לתקופה

 
14,781 8,589 7,854 2,745 

 
21,018 

      

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

 
0.12 0.09 0.05 30.0 

 
0.22 

      

ממוצע משוקלל של הון המניות 
 ששימש בחישוב ההפסד

 למניה בסיסי ומדולל   

 
 

106,725,782 93,382,437 107,952,601 036,981,94 94,578,864 

      
      מהותית שאינה*התאמה 

      

      
 

 חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים 



 

5 

 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על השינויים בהון

  
 

הון מניות 
 פרמיה רגילות

 
בגין גידור קרן הון 

 תזרימי מזומנים

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום 

 מבוסס מניות

קרן הון בגין 
 יעסקאות עם בעל

 סה"כ יתרת הפסד מניות

 אלפי דולר 

חודשים שנסתיימה ביום  שישהלתקופה של         
 )בלתי מבוקר( 2202 ביוני 30

 
 

   
  

        

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

 (12,781) (12,781) - - - - - הפסד לתקופה
 (2,000) - - - (2,000) - - כולל אחר )הפסד( רווח

 (14,781) (12,781) - - (2,000) - - כולל לתקופה)הפסד( סה"כ רווח 

        

 3,066 - - 3,066 - - - תשלום מבוסס מניות
 (46) - - (46) - - - אופציה חילוט כתבי

 32 - - (239) - 271 - מימוש כתבי אופציה
 1,269)בניכוי הוצאות הנפקה של  הנפקת מניות

 34,519 37 אלפי דולר(
 
- - - - 34,556 

 89,048 (256,631) 1,447 24,168 (1,928) 321,679 313 2022 ביוני 30סה"כ הון ליום 

        
חודשים שנסתיימה ביום  שישהלתקופה של 

 )בלתי מבוקר( 2021 ביוני 30
 

 
   

  
        

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

 (8,644) (8,644) - - - - - הפסד לתקופה
 55 - - - 55 - - כולל אחר רווח

 (8,589) (8,644) - - 55 - - כולל לתקופה )הפסד( סה"כ רווח

        

 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 למניות

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

 75,990  (231,404) 1,447  20,643  55 284,974  275  2021 ביוני 30סה"כ הון ליום 

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

  
 

מניות הון 
 פרמיה רגילות

 
קרן הון בגין גידור 

 תזרימי מזומנים

קרן הון בגין 
עסקאות תשלום 

 מבוסס מניות

קרן הון בגין 
 יעסקאות עם בעל

 סה"כ יתרת הפסד מניות

 אלפי דולר 

חודשים שנסתיימה  לושהלתקופה של ש        
 )בלתי מבוקר( 2202 ביוני 30ביום 

 
 

   
  

        

 95,950  (251,094) 1,447  23,355  389 321,540  313  2022 באפריל 1יתרה ליום 
        

 (5,537) (5,537) - - - - - הפסד לתקופה
 (2,317) - - - (2,317) - - כולל אחר)הפסד( רווח 

 (7,854) (5,537) - - (2,317) - - סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

        

 963 - - 963 - - - תשלום מבוסס מניות
 (28) - - (28) - - - חילוט כתבי אופציה
 17 - - (122) - 139 - מימוש כתבי אופציה

 89,048 (256,631) 1,447 24,168 (1,928) 321,679 313 2022 ביוני 30סה"כ הון ליום 

        
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה 

 )בלתי מבוקר( 2021 ביוני 30ביום 
 

 
   

  
        

 63,635 (228,593) 1,447 21,066 (11) 269,463 263 2021 באפריל 1יתרה ליום 
        

 (2,811) (2,811) - - - - - הפסד לתקופה
 66  - - - 66  - - כולל אחר רווח

 (2,745) (2,811) - - 66  - - סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

        

 1,172  -  -  1,172 -  -  -  תשלום מבוסס מניות

 63    (3)  66 - פקיעת כתבי אופציה
 -  -  -  - -  -    חילוט כתבי אופציה

 126 -  -  (1,592) -  1,717 1 מימוש כתבי אופציה למניות
אלפי  593)בניכוי הוצאות הנפקה של  הנפקת מניות

 13,739      13,728 11 דולר(

 ,99075  (,404231) 1,447  20,643 55 4284,97 275  2021 ביוני 30סה"כ הון ליום 

 

 
 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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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 
תשלום עסקאות 

 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 - - כולל אחררווח 

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

        

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

 (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 

 

        
 

 
 
 
 

 המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים 
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 ישהלתקופה של ש
חודשים שהסתיימה                         

 ביוני 30ביום 

 
 לתקופה של שלושה 

 חודשים שהסתיימה   
 ביוני 30ביום 

 לשנה        
 שהסתיימה           

 31ביום   
 בדצמבר

 22 0 2 2 12 0 22 0 2 2 12 0 2 12 0 

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 )מבוקר ( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

      תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 (21,090) (2,811) (5,537) (8,644) (12,781) הפסד לתקופה

התאמות הדרושות להצגת תזרימי 
 583 מזומנים לפעילות שוטפת )נספח א'(

 
1,999 

 
(36)  

 
(228) 9,080* 

 (12,010) (3,039) (5,573) (6,645) (198,12) מזומנים נטו לפעילות שוטפת

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 (1,533) (1,676) 66 (1,665) 150 שינויים בפיקדון מוגבל
 (2,615) - - - - שינויים ביתרת הלוואה שניתנה 

 (12,662) (19,500) 1,561 (19,500) (7,389) שינויים בפיקדון לז"ק
 (*3,910) (981) (1,370) (1,855) (2,519) השקעה בנכס בלתי מוחשי

 (2,454) (379) (245) (674) (520) השקעה ברכוש קבוע

 (23,174) (22,536) 12 (23,694) (10,278) מזומנים נטו לפעילות השקעה

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 491 205 17 205 33 תמורה ממימוש אופציות
תמורה מהנפקת מניות, בניכוי הוצאות 

 34,556 הנפקה
 

13,739 
 
   - 

 
13,657 13,739 

 (11) (4) (1) (4) (2) תשלום תגמולים בגין מענקים שהתקבלו

 (171) (133) (50)    (179) (106) תשלום ריבית בגין חכירה 

 (842) (200) (308) (269) (584) פרעון התחייבויות בגין חכירה

 13,206 13,525 (342) 13,492 33,897 מזומנים נטו מפעילות מימון
      

      
עלייה )ירידה( נטו במזומנים ושווי 

 (16,847) 11,421 מזומנים
 
)5,903( 

 
(12,050) (21,978) 

      
השפעת השינויים בשערי חליפין בגין 

 18 724 יתרות מזומנים המוחזקות במט"ח
 
(65) 

 
523 768 

      

 33,091 27,789 29,994 33,091 11,881 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

      

 11,881 16,262 24,026 16,262 24,026 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      
      

      במזומן שלא מהותיות פעילויות
      

 357 305 675 305 675 במזומן שלא קבוע רכוש רכישת

הכרה בנכס זכות שימוש כנגד התחייבות 
 2,856 1,052  בגין חכירה

 
- 

 
545 4,087 

 1,216 429 182 829 490 פעילות השקעה שלא במזומן

      
      
      התאמה שאינה מהותית*

 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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חודשים  שישהלתקופה של 
שהסתיימה                         

 ביוני 30ביום 

 
 

 לתקופה של שלושה חודשים 
 שהסתיימה                       

 ביוני 30ביום   

לשנה          
שהסתיימה       

 בדצמבר 31ביום 

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

 אלפי דולר אלפי דולר אלפי דולר 

 )מבוקר( מבוקר()בלתי  )בלתי מבוקר( 
      

 התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת - נספח א'

      
הכנסות והוצאות שאינן 

 כרוכות בתזרימי מזומנים:
     

 952 164 343 273 691  והפחתות פחת
 65 (5) 71 6 99  מס  )הכנסות( הוצאות

הפרשי שער על יתרות 
 מזומנים 

 
(724) (18) 

 
65 

 
(523) (768) 

ריבית )הכנסות( הוצאות 
 והפרשי שער

(3481,) 
231 

(1,257) 522 
991 

הוצאות בגין תשלום מבוסס 
 2,667 2,730 מניות 

 
857 

 
806 4,820 

 1,448 3,159 79 964 6,060 

      
שינויים בסעיפי רכוש 

 והתחייבויות:

     

 (2,303) (2,725) 620 (2,682) 1,392  בלקוחות )גידול( קיטון
בחייבים ויתרות )גידול( קיטון 
  חובה

 
(3,025) (528) 

 
(2,248) 

 
(652) 1,633 

 16 - 6 - 34 גידול בהפרשה לפיצויים נטו
 2,002 1,952 (874) 1,889 (1,441)  במלאי (גידולקיטון )

גידול )קיטון( בספקים ונותני 
 114 (336)  שירות אחרים

 
761 

 
(54) 1,055 

 
  זכאים ויתרות זכותב גידול

 
2,610 53 

 
1,691 

 
282 682 

 (766) (1,154) (44) (1,197) 3,085 

      
 (65) 5 (71) (6) (99) מיסים ששולמו 

      

 583 1,999 (36) (228) 9,080 

      
      
      

 

 

 
הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 כללי - 1אור יב
 

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

 החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת שמה הנוכחי.חוק 
 

 ותהמבוססחשמל  תקואספגיבוי  מערכות משווקתו מייצרת, תפתחמלמועד אישור הדוחות הכספיים, החברה  נכון
מפתחת את תאי הדלק כמענה לצורך הגובר באנרגיה המבוססת על תחליפי נפט.  החברהעל תאי דלק אלקליים 

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

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

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

 
 

 עיקרי מדיניות חשבונאית - 2באור 
 

 בסיס לעריכת הדוחות הכספיים
 

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

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

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

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

 
 התאמה שאינה מהותית על מספרי השוואה

התאימה החברה את מספרי השוואה בגין הסכמי החכירה. לפיכך השינוי בנכסי זכות שימוש, רכוש  2022ביוני  30ליום 
אלפי דולר בהתאמה וכן  986 -אלפי דולר ו 41אלפי דולר,  1,194 -כקבוע והתחייבויות בגין חכירות הסתכמו לסך של 

 אלפי דולר. 249-בקיטון הוצאות בסך של כ
 

  ולאחריהעסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח   - 3באור 
 

יפקה ס ,החברה עם חברת אי.וי מוטורס בע"מ ותהתקשר, בדבר 2021ה לדוח הכספי לשנת 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
 

ליטתה, תרכוש, באמצעות חברת בת בש EV, סוכם בין הצדדים כי EVבמהלך תקופת הדוח ובהתאם להסכם עם 
הרכבים ההיברידיות של  MN טעינת עשרות מערכות תאי דלק נוספות שהותאמו לצרכיה הספציפיים של מערכות

והן יוטמעו וישולבו במספר תחנות טעינה אוטונומיות היברידיות, שחלקן אף יהיו מנותקות מרשת  EVחברת הבת של 
בגין מכירת מערכותיה כאמור הינה בסך של  החשמל הארצית בישראל. התמורה המוערכת הצפויה להתקבל בחברה

אלפי דולר    451-מיליון דולר שתוכר על פני תקופה של כשנתיים, נכון לתאריך פרסום הדוח, נגבה סכום של כ 5
 .כמקדמה על חשבון ההזמנה החדשה

 
 

 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 -)כ₪ אלפי  107,884
 בביטוח השקעות הראל מקבוצת לגופים וכן בחברה עניין בעלתמגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ, ל, היתר בין

 אחד כלפי התחייבה החברה כי, יצוין"מ שהפכה לבעלת עניין כתוצאה מההקצאה הפרטית. בע יננסיםפ ושירותים
, 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
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 )המשך( עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח ולאחריה  - 3באור 

 
 

להסכם שכירות המשנה למשרדים והמפעל שלה בפתח  נוסף בתיקון החברה התקשרה, 2022, בפברואר 1 ביום .ג
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 בסבירות גבוהה כי היא תממש צופה החברה תחילת החכירה

 
, פלישה של רוסיה לשטחה הטריטוריאלי של אוקראינהה , בדבר2021א' לדוח הכספי לשנת 30בהמשך לאמור בביאור  .ד

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

 
הסכם מסגרת ב TDKהחברה עם חברת  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

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

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

 שנים. 10 -והתקופה החזויה של האופציות היא ל 96.47%, תנודתיות צפויה של 1.69%הוא -סיכון 
 

 22, אישר דירקטוריון החברה, לאחר שנתקבל אישורה של ועדת התגמול של החברה ביום 2022במרץ,  29ביום  .ז
, והכול בהתאם להוראות מדיניות 2021בגין שנת  יםמענק חברהב ים בכיריםמנהלמספר ל, להעניק 2022למרץ, 

לדוח הכספי לשנת  27אה ביאור לפרטים נוספים ר ,2022ם לשנת התגמול של החברה וכן לעדכן את הסכם העסקת
2021. 

 
ידי חברת -מכרז שנערך עלבנוגע לזכייתה של החברה ב 2021ד' לדוח הכספי לשנת  14המשך לאמור בביאור ב .ח

 2022, הכירה החברה במהלך החציון הראשון של שנת 2020בדצמבר  19יום ב CFEהחשמל הפדרלית במקסיקו 
ועד למועד אישור הדוחות הכספים,  2022בינואר  1מיום רויקט. כמו כן, אלפי דולר מהפ 472 -בהכנסות בסכום של כ

נכון למועד הדוח, טרם הוחזרה ההלוואה שהעמידה  .מיליוני דולר במסגרת הפרויקט 2.8-גבתה החברה סכום של כ
 .מיליוני דולר.   2.7 -החברה לשותף המקומי במקסיקו והיא עומדת בסכום של כ

 
 1.02של  אופציות שאינן רשומות במחיר מימוש 791,936, אישר דירקטוריון החברה הקצאת 2022, אוגוסטב 29ביום  .ט

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

אלפי דולר. הפרמטרים אשר שימשו ביישום מודל בלאק אנד שולס בהקצאה  660 -הענקות אלו הסתכם לסכום של כ
דולר ארה"ב, שיעור הריבית  0.96המפורטת בסעיף לעיל הינם כלהלן: מחיר מניית החברה למועד ההענקה עמד על 

שיעור  שנים. 10 -והתקופה החזויה של האופציות היא ל 93.1%של  , תנודתיות צפויה2.42%הוא -חסרת סיכון 
 . 0%דיבידנדים צפוי 

 



 

   

 

 

 

 יעל הדיווח הכספי ועל הגילוי לפ הבקרה הפנימיתאפקטיביות  בדבר רבעוני דוח

 הדוחותלתקנות  ג)א(38 תקנה

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

 על הדיווח הכספי ועל הגילוי בחברה. 

 לעניין זה, חברי ההנהלה הינם:

 , מנכ"ל;י רשףרמ .1

  סמנכ"ל כספים; ,יוסי סלמון .2

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

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

החברה, אשר נועדו לספק מידה סבירה של ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח האמורים, בפיקוח דירקטוריון 

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

 דין נאסף, מעובד, מסוכם ומדווח במועד ובמתכונת הקבועים בדין.העל פי הוראות  מפרסמת

ננו להבטיח כי מידע שהחברה נדרשת לגלותו כאמור, שתוכ בקרות ונהליםין השאר, בהבקרה הפנימית כוללת, 

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

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

 .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.

הרבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אשר צורף לדוח הרבעוני בדוח 

נמצאה "(, בדבר הבקרה הפנימית האחרון הרבעוניהדוח " –)להלן  2022, במרץ 31ם לתקופה שנסתיימה ביו

 אפקטיבית.כ הבקרה הפנימית

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

  ..הפנימית האחרון בדבר הבקרההרבעוני בדוח שנמצאה האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

בדבר הבקרה הפנימית האחרון, ובהתבסס על מידע שהובא הרבעוני למועד הדוח, בהתבסס על האמור בדוח 

 .לידיעת ההנהלה והדירקטוריון כאמור לעיל, הבקרה הפנימית היא אפקטיבית



 

 

 הצהרת מנהלים

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

 , מצהיר כי:רשףרמי אני, 

 :להלן) 2022שנת של השני רבעון ( ל"החברה" :להלןבע"מ ) ג'נסלשל  רבעוניבחנתי את הדוח ה .1

 "(;הדוחות"

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה  .2

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות  .3

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

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

של  והדוחות הכספיים ת הביקורתוה החשבון המבקר של החברה, לדירקטוריון ולוועדגיליתי לרוא .4

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

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

לאסוף,  חברהשל ה הלהשפיע לרעה על יכולת סביר באופן העלולים הגילוי לוע הכספי הדיווח על

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

  - וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

מי שכפוף לו במישרין או  כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או .ב

 מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי;

 לבד או יחד עם אחרים בחברה:אני,  .5

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

, בפרט במהלך מובא לידעתי על ידי אחרים בתאגידלהבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, 

 -וכן תקופת ההכנה של הדוחות; 

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

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

 שבונאות מקובלים;לרבות בהתאם לכללי ח

לבין  האחרון רבעוניההתקופה שבין מועד הדוח לא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך  .ג

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

 ;על הדיווח הכספי ועל הגילוי ואת השפעתם על הבקרה הפנימית כאמור

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

  

 _____________________                                          2022, באוגוסט 29 :תאריך

  , מנכ"לרמי רשף                            

    



 

 

 הצהרת מנהלים

 הדוחות: ( לתקנות2)ג)ד(38לפי תקנה  יםספנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכהצהרת 

 כי: מצהיר, יוסי סלמון, אני

 ג'נסלשל לתקופת ביניים  אחר הכלול בדוחותהכספי המידע את הוביניים את הדוחות הכספיים  בחנתי .1

 (;"הדוחות לתקופת הבינייםאו " "הדוחות" :להלן) 2022של שנת השני רבעון "( להחברה" :להלן) בע"מ

 כוללים אינםלתקופת הביניים  בדוחות הכלול אחרה כספיה מידעהוביניים  הכספיים דוחותה, ידיעתי 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 לא, מצגים אותם נכללו שבהן הנסיבות לאור, בהם

משקפים לתקופת הביניים אחר הכלול בדוחות הכספי המידע הו ביניים הדוחות הכספיים ידיעתי, לפי .3

 חברההבאופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

ולוועדות הביקורת והדוחות הכספיים של , לדירקטוריון חברהה של המבקר החשבון לרואה ליתיגי .4

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

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

 האחר הכספי ולמידעביניים  ייםהכספ לדוחות מתייחסת שהיא ככל הגילוי ועל הכספי הדיווח על

לאסוף,  חברהשל ה הלהשפיע לרעה על יכולת סביר באופן העלולים, לתקופת הביניים בדוחות הכלול

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

 -וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

ותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או כל תרמית, בין מה .ב

 ימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי.מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנ

 :חברהב אחרים עם יחד או לבד, אני .5

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

, בפרט במהלך חברהב אחרים ידי על לידיעתי מובא, חברהל המתייחס מהותי שמידע להבטיח

 -וכן  תקופת ההכנה של הדוחות;

, המיועדים נוקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוח .ב

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;

האחרון לבין  הרבעונילא הובא לידיעתי כל אירוע או עניין שחל במהלך התקופה שבין מועד הדוח  .ג

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

וההנהלה בנוגע לאפקטיביות  לשנות, להערכתי את מסקנת הדירקטוריון הביניים, אשר יש בו כדי

 .הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה

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

                    2022, באוגוסט 29 :תאריך

  _____________________                                                                   

     סמנכ"ל כספים יוסי סלמון,
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