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 תוכן העניינים

לתקופה של תשעה חודשים   החברה עניינידוח הדירקטוריון על מצב   •

 2022בספטמבר,    30ושלושה חודשים שנסתיימו ביום 

 2022  ,בספטמבר  30ליום   תמציתיים מאוחדים  דוחות כספיים •

 דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית •
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 על מצב ענייני החברה    דוח הדירקטוריון 

 2022,  בספטמבר 30ביום   ו נסתיימש  ושלושה חודשים  חודשיםתשעה  ל  שתקופה  ל

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

הדוח")  2022,  בספטמבר  30שנסתיימה ביום   הדוח"-ו"  תקופת  בהתאמה("מועד  שלושה   ,  של  ולתקופה 

שנסתיימה ביום   )דוחות תקופתיים תקנות בהתאם ל"(,  הרבעון)"  2022בספטמבר,    30חודשים  ערך  ניירות 

   ."(תקנות הדוחות)"  1970-תש"להומיידיים(,  

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

הדירקטוריון   הוא עוסקהעניינים  ת, של  ממצומצ  הריסקכולל  דוח  מובהרבהם  בדוח    ,.  התיאור הנכלל  כי 

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

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

  "(2021הדוח התקופתי לשנת  ה )"יהאמור מובא כהכללה על דרך הפני  האזכור(  2022-01-032313  :אסמכתא

ליום   הדירקטוריון  שפורסם ביום  2022ביוני,    30ודוח  אסמכתא:   2022באוגוסט,    30, כפי  -2022-01)מס' 

  ."(2022ביוני,   30דוח הדירקטוריון ליום  ( האזכור האמור מובא כהכללה על דרך הפנייה )"110347

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

 העסקית הוסביבתחברה התיאור  1.1

י  שירותמתן  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  

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

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

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

כן    מערכותיה וכמו  אסטרטגיים  לקוחות  לקוחותאצל  אצל  ההיתכנות  בשלב  אשר   נמצאת 

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

מומחים 2021ביחס לסוף שנת    20%  -, המשקפים גידול של כעובדים  147מעסיקה החברה   , בהם 

 .אלקלייםבעולם בתחום תאי דלק  

 הןו  אסטרטגית-ברמה העסקית  הן  בפעילותה  מהותיתהתקדמות רשמה החברה    הרבעוןבמהלך  

 :, כמתואר להלןמערכותיהבמחקר ובפיתוח של  הטכנולוגית  ברמה

 –אסטרטגית  -עסקית ברמה

 מספר  הכוללת  פעולה לשיתוף  ותתשתי חבפיתו החברההמשיכה   הרבעון  במהלךכפי שיתואר להלן, 

עם    משותפות  התקנות ובעולם  לרבות   ותנוספ  ותמוביל  חברותבארץ  בתחומי העניין של החברה 
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כדי לייצר תשתית שיווקית וחברות טעינת רכבים חשמליים,   ואנרגיה,  חשמל חברות,  טלקוםשוק ה

ל  מערכותל החברה  בין  אפשריים  מסחריים  תחת הסכמים  .  ות נוספ  ותבינלאומי  חברותהחברה 

  הלקוחות  בקרב (POCהחברה צופה כי צבר ההזמנות הנוכחי יחד עם המשך ההצלחה של התקנות )

   .2021  שנת  לעומת 2022  בשנת הכנסותיה את הגדילל  לחברה  יסייעו  העסקיים  הפעולה ושיתופי

את  .א מנת להבטיח  ועל  בארצות הברית  בשוק  של החברה  והמכירה  ממאמצי השיווק  כחלק 

ביום   הברית,  בארצות  המקומי  בשוק  החברה  של  התחרותי  , 2022בנובמבר,    4יתרונה 

חברת   עם  אסטרטגי  פעולה  לשיתוף  מסגרת  בהסכם  החברה   & Linde Gasהתקשרה 

Equipment Inc.  "(Linde  חברה תעשייתית אמריקאית, העוסקת בין היתר, באספקת מימן ,)"

השת"פ)" לשיווק פע  ישלבוהצדדים  ,  "(. בהתאם להסכם השת"פהסכם  תכנית  לגיבוש  ולה 

מוצריה השונים ספציפי ללקוחות החברה    ומכירת  יותאמו באופן  גז המימן, אשר  ובמיוחד 

מערכות ה עם  יחד  אחת שתציע החברה  של  "TMGenCell BOX  "(BOX)  -וישווקו  כחבילה   ,

לעת מעת  שיהיו  כפי  בארה"ב,  החברה  לקוחות  של  השונים  לצרכים  ומענה  שלם   .פתרון 

-2022-01)מס' אסמכתא:   2022,  בנובמבר 6לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  

  (. האזכור האמור מהווה הכללה על דרך הפניה.133201

לשנת    12.4למפורט בסעיף    בהמשך .ב לדוח התקופתי של החברה  א'  כוונת  2021לפרק  , בדבר 

החברה להיכנס לתחום טעינת רכבים חשמליים בכל מקום בו נדרשת טעינת רכבים חשמליים  

לתחנות  וגדלות  ההולכות  הדרישות  ולנוכח  קיימת,  אינה  או  מספקת  אינה  החשמל  ורשת 

 מערכתעל השקת   החברההודיעה  ,  2022בספטמבר,   14  ביוםוהיברידיות,    אוטונומיותטעינה 

שהינו מוצר היברידי ואוטונומי המסוגל לייצר חשמל ללא תלות ברשת החשמל   TMEVOX -ה

על בסיס הטכנולוגיה  פותח TMEVOX -ה ומקורות אנרגיה חלופיים וללא כל פליטת מזהמים.

ה החברה  מימן של  מבוססי  תאי הדלק  של    ייצור   יכולת  את  משלבוהוא    BOX  -המוכחת 

)ככל   החשמל)בתדלוק מימן(, שימוש באנרגיה המגיעה מרשת   החברה של דלק בתאי החשמל

וניהול   חיבור  תוך  ליתיום,  בסוללות  אנרגיה  לאגירת  באמצעי  ושימוש  כזה(  חיבור  שישנו 

בחברה.   שפותחה  ייחודית  תוכנה  ידי  על  אלו  אנרגיה  פתרון    TMEVOX-המקורות  מהווה 

  ת היממה ללא תלות בזמינות רשהמבטיח זמינות אנרגיה לטעינת רכבים חשמליים בכל שעות  

טעינה   מאפשרתו  רוח  או  סולארית  אנרגיה,  החשמל לתחנות  הגובר  לביקוש  מענה  לתת 

אינה  מספקת או  אינה  תשתית החשמל  מקום בו  ובכל  אוטונומי  חשמליים באופן  לרכבים 

קיימת, וכן מאפשרת להגדיל את יכולת ההטענה של כמות גדולה יותר של רכבים חשמליים.  

-2022)מס' אסמכתא:    2022בספטמבר,   14ם נוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום לפרטי

  (. האזכור האמור מהווה הכללה על דרך הפניה.01-117157

, באמצעות EV  רכשה,  E.V. Motors Ltd ("EV")הפעולה עם חברת    שיתוףלהסכם    בהתאם .ג

מערכות תאי דלק   הספציפיים של    TMEVOX  מסוגחברת בת בשליטתה,  שהותאמו לצרכיה 

 טעינה תחנות להקמת  יחד לפעול  במטרה וזאת  EVמערכות טעינת הרכבים ההיברידיות של  

ישראל חשמליים ברחבי  לרכבים   תעניק  החברה  יכ  הצדדים  בין  הוסכם,  כן  כמו.  היברידיות 

 .מראש  הצדדים בין השנקבע בתמורה כאמור  הטעינה  תחנות של  הקמההו תכנוןה שירותי  את

  - כ של  בסך  הינה  כאמור  מערכותיה מכירת  בגין  בחברה להתקבל  הצפויה  המוערכת התמורה

  ת כרמו יותמיליון דולר והיתרה צפויה לה 2.7  -כ  הרבעוןבמהלך  מתוכם הוכרו    דולר מיליון 5

' א3  באור, ראו  EV. לפרטים נוספים אודת ההתקשרות עם  2022 לשנת הרביעירבעון  הבמהלך 



5 
 

ליום   מאוחדים  לפרק א'    12.4  סעיףוכן    2022,  בספטמבר  30בתמצית דוחות כספיים ביניים 

לשנת   התקופתי  החברה  םיימייד  ותדוחוכן    2021לדוח  )מס'   2022,  ביוני  2  מימים  של 

 הכללה על דרך הפניה.  יםמהוו יםהאמור ים(. האזכור2022-01-069163אסמכתא:  

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

Company of Mexico ("CFE")    תקופת הדוח  החברה    הכירה,  2021בשנת   בהכנסות במהלך 

לפרסום דוח זה כ  דולר ןמיליו 2.8 -סכום של כ גבתה  כןו  אלפי דולר 675  -בסכום של כ   - ונכון 

עם הנהלת    החברה  ממשיכה  ,לכך  מעבר.  ליון דולרימ  2.95 הצטיידות   המשךל  CFEבמגעים 

של    לשנים החשמל של    מתקניב  והתקנתןהחברה    מערכותהבאות  למועד   נכון  .CFEרשת 

לשותף המקומי במקסיקו ו טרם הוחזרה ההלוואה שהעמידה החברה  עומדת   יתרתההדוח, 

חתמו החברה והשותף המקומי על ,  2022  ,בנובמבר  1. ביום  מיליון דולר  2.7  -על סכום של כ

מיום    התשלומים בגין ההלוואהפריסת  חוב וההסדרת  להסכם    2025באפריל,    1לא יאוחר 

בהתאם ללוח הסילוקין שנקבע בין הצדדים. יצוין, כי פירעון ההלוואה אינו תלוי בתשלומים  

סכום ההפרשה להפסדי אשראי חזויים בגין הלוואה זו  למועד הדוח,    נכון  .CFE -שיתקבלו מ

בתמצית דוחות כספיים    ז'3  באור  ראו  ,לפרטים נוספים  מיליון דולר.  1.5  -כ  של  בסכום  הינו

 . 2021לפרק א' לדוח התקופתי לשנת   13סעיף וכן   2022, בספטמבר 30ביניים מאוחדים ליום 

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

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

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

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

  ים מיידיה  ותדוחהנוספים, ראו    לפרטים.  פוטנציאליות  משמעותיות  להזמנות  ראשון  כשלב

  2022-01-095116:  ותאסמכתא)מס'  2022באוגוסט,    29 -ו 2022ביולי,    26 מימיםשל החברה  

 .הכללה על דרך הפניה יםמהוו  יםהאמור  יםהאזכור(.  בהתאמה  ,2022-01-109456 -ו

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

החברה   של  הייצור  ופריטים    המבטיחה  מלאי  מדיניות  ויישמהבתחזית  גלם  חומרי  מלאי 

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

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 

של    ותועתיד האלקטרודות  בייצור  . TMGenCell OX  -ו  BOX  –החברה    מערכותלתמוך 

לשימוש  עתידות  ת  ומכונהלהערכת החברה   של שנת  להיכנס  הרביעי  , 2022במהלך הרבעון 

מעצם הפחתה  תוך  את יכולת היצור של האלקטרודות  להגדיל    ותוצפוי אדם  מהותית בכוח 

מתקדמת וכמו כן להקטין את הפחת הפוטנציאלי והנתמכות  ואוטומטיהיותן   ת ברובוטיקה 

 יצור האלקטרודות. ישנוצר בתהליך  
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   -ומחקר ופיתוח  הטכנולוגית ברמה

 והגיעה,  ופיתוח  במחקר  רבים  ומשאבים  מאמצים  השקיעהו  החברה  משיכהה  הרבעון  במהלך

 .כפי שיתואר להלן, תחומים במספר  להתקדמות  הביאו  אשר להישגים

לקדם  החברה .א  KW10בהספק של    TMGenCell OXדלק   תא של  הפיתוח העמקתאת   המשיכה 

פועלת    מערכותיהאת מנעד    הרחיבל  להאשר יאפשר   של   להספקים  גםלשווקים שבהם היא 

KW10  מתנהל  וז  מערכת  פיתוח  .יוםכ  פועלת  אינהנוספים בהם    לשווקים  לפנות  וכן  ומעלה  

 פיתוח כוללה טיפוס אב פיתוח הושלם,  הדוח  תקופת במהלך  כאשר  ,החברה לתוכנית בהתאם

משמעותית    חדש  דלק  תא גבוהה  אנרגטית  יעילות  בעלת  חדשה,  אלקטרודה  על  המבוסס 

  עלות  של  יותר  טוב  יחס  עם  מערכת  להציג  לחברה  יאפשר  ובכך  הקיימתמהאלקטרודה  

דלק    –  TMGenCell OX-ה  מערכת  .לקילוואט כחלק   מופעלת  KW10תא  החברה  במעבדות 

 GenCell -ה  מערכת  יושלם הפיתוח של  2023 שנת  במהלך  כי  צופה  החברהמתכנית הפיתוח.  

TMOX תחל בשיווק   .2024במהלך שנת  המסחרי  הוהחברה 

האיסלנדית   .ב התקשרות  חברת  עם  האסטרטגי  בהסכם  להתקשרות   Neyðarlínanבהמשך 

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

תקשורת,   אתרי  מאות  של  ה  לבחינת  ניסוי  הצדדים  השלימובאמצעות   -ה  מערכתהפעלה 

TMGenCell FOX  "(FOX  )"ה  מערכת  בו  פעיל  תקשורת  באתר-  FOX  ספקית האנרגיה   היא

  חברת  הנהלת עם במגעים  נמצאת  החברה,  הדוח  פרסום למועד נכון  ."(הניסוי)"  24/7הרציפה  

  והתקנתן  החברה  של  יהמערכותב  הבאות  לשנים  להצטיידותה  האיסלנדית  התקשרות

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

 Deutsche Telekomחברת התקשורת שנחתם עם   אסטרטגיה פעולהה  שיתוף הסכם במסגרת .ג

AG  "(טלקום דויטשה)" ,מרשתות התקשורת   לשילוב מערכות תאי הדלק של החברה בחלק 

 על  5G -ה מערכתתבחן את  טלקום  דויטשהנקבע כי   ,"("פהשת  הסכם)"  טלקום  דויטשהשל  

תחת עומס    ניסוי התבצע  הראשון שלבב  כאשר,  .שלבים בשני יתבצעו מראש  שהוגדר  מתווה פי

 אורל  .2021בנובמבר,    10והושלם ביום   ימיםבמשך כשבוע החברה   אתרבהמדמה אתר סלולרי  

כספק רשמי   הוכרה  החברה,  "פהשתובהתאם להוראות הסכם    "להנ  הראשון  השלב  הצלחת

לרכישה    יםהמאושר יםלמוצר  הפכו  של החברה BOX-וה  5G -ת הוומערכ טלקום  דויטשהשל 

שטח  ניסוי ביצועבהצדדים   החלובשלב השני,  ברחבי העולם. דויטשהעבור כלל חברות קבוצת  

 בפרק כאשר,  טלקום דויטשה  של יםפעיל  םסלולריי יםאתר ארבעהב BOX-וה  5G  -הת ובמערכ

על ידי הצדדים  בתרחישי  המערכת  בדיקת  תימשךזמן זה   תוך כדי    עבודה שונים כפי שיוגדר 

משתמשת בהן  השונות  השידור  למערכות  המערכת  של   עוד  .טלקום  דויטשה  אינטגרציה 

ביצעו  הסכם השת"פ,  ל  התאםב המורכב    ,FOX  -ה  מערכת  של  בישראל  שטח  ניסויהצדדים 

דוח  הפרסום    למועדנכון    .הצדדים  בין  שנקבעו  מדדיםפי -על  התבצעההבחינה  משני שלבים.  

מערכת ההשלימ את ניסוי השטח של  עמדה   כאשר בשלב הראשון  FOX-ו הצדדים  המערכת 

ך אספקת פרופיל האנרגיה שאופיין ושעות ת  1,000בהצלחה בתנאי הסף של עבודה רציפה של  

סדרות של עומסים מדורגים  4  -נבחנה ב  FOX -מערכת ה ובשלב השני, על ידי דויטשה טלקום

מערכת פעלה בפרופיל עבודה קיצוני כפי הבריצה ממושכת ופעלה כנדרש.    KW4.5ד ע KW2  -מ
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טלקום דויטשה  ידי  על  ההשתהסכם    להוראות  בהתאם  .שהוגדר  מערכת   הפכה  FOX  -"פ, 

קבוצת   כלל חברות  עבור  לרכישה  העולם.    דויטשהלמוצר המאושר  נוספים   לפרטיםברחבי 

וכן את הדוחות  לפרק א' לדוח התקופתי  29.10סעיף  אודות הסכם השת"פ עם דויטשה, ראו  

מימים   החברה  של  אסמכתאות:    2022בספטמבר,    12  -ו  2021בנובמבר,    10המיידיים  )מס' 

, בהתאמה(. האזכורים האמורים מהווים הכללה על דרך  2022-01-116134  -ו  2021-01-095881

   .הפניה

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

 לכדי  ,ועוד  EV  ,Linde,  טלקום  דויטשה,  TDK  עם  אסטרטגיים"פ  שת  התממשות, מויתקיי

החברה  מערכות  מכירת הזמנות פוטנציאליות נוספותנוספים של  קבלת  והקידום    הסיועוכן    , 

  מערכותיה תא  ספקל  יכולת,  החברה של  הייצור  יכולת, של החברה  בתהליכיה המסחרייםשלהם  

וסכום ההכנסות הצפויות לשנת  ידה  המוערכים על  מידע צופה    הינם,  2022במועדים    פניבגדר 

 או, כולן  להתממש  שלא עשויות  אלו  ותחזיות  הערכות  ערך ניירות  בחוק  המונח  כמשמעות  עתיד

 המידע  על  מבוססות  החברהותחזיות   הערכות.  שהוערך  מכפי שונה  באופן להתממש  או,  חלקן

  .החברה בשליטת  אינןוהן    לפעילותה  בנוגע כיום החברה  בידי  הקיים

  ת על הפעילות העסקית של החברהוהשפע 1.2

   הקורונה התפשטות נגיף 1.2.1

 חלה,  הרבעון במהלך,  2022,  ביוני  30לדוח הדירקטוריון ליום   1.2.2למתואר בסעיף   בהמשך

וירידה   התחלואה  ההתפשטותברמות  נגיף  בקצב  עדיין    .הקורונה  של  הנוכחית  העת 

ודאות משמעותית בקשר   ל"גלים" נוספים של תחלואה, הטלת ו/או הסרת מאופיינת באי 

נגיף הקורונה ו  הימגבלות, התחסנות האוכלוסי יעילות החיסונים כנגד מוטציות ו/או כנגד 

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

 עם אופן ומשך היציאה מהמשבר והשינויים התדירים הכרוכים בכך.

החש לצמצום  האמצעים  ו/או  ההתפשטות  ולהחרפת  להתמשכות  החברה,  יפה  להערכת 

של  הכספיות  ובתוצאותיה  בפעילותה  בעסקיה,  שלילית  השלכה  להיות  עלולה  כאמור 

האפשריות וגורמי הסיכון של החברה כתוצאה מהחמרה במצב הכלכלי,   ההשלכותהחברה.  

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

  הייצור   ביכולת פגיעהל  בהתאםו  במחיריהם, מחסור בכוח אדםחומרי גלם ושינויים חדים  

 .ללקוחותיה  החברה  מערכות של  והשילוח

 אוקראינה -רוסיה  מלחמת 1.2.2

ליום    1.2.2למתואר בסעיף    בהמשך  פרסום  למועד  נכון, 2022,  ביוני  30לדוח הדירקטוריון 

 ודאות  באי  מאופיינת  הנוכחית העת  אשרכ , נמשכת המלחמה בין רוסיה לאוקראינה,הדוח

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

  , בלרוס כאמור, הוטלו על ידי מדינות המערב סנקציות פיננסיות וכלכליות שונות על רוסיה

לפגיעה המלחמה גרמה ועודה גורמת  . ם, אשר טרם הוסרו נכון למועד פרסום הדוחואזרחיה

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

 . ומחירי האנרגיה  שוניםהגלם החומרי  , הינה על הזמינות והמחיר של סחורות
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אשר    החברה שירותים  נותני  משני  פיתוח  שירותי  את   לה  להעניק  ממשיכיםמקבלת 

,  הדוח  פרסום  למועד  נכון, הצליחה החברה  אף הסנקציות שהוטלו כאמור  ועל,  השירותים

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

נותני  כמו כן עם  FOX -שירותי פיתוח של הזרז במערכת ההמעניקה    עם חברה ביילורוסית,

אוקראינים, פיצוח    שירותים  יחידת  של  יצור  שירותי  החברה  האמוניההמעניקים  .  של 

המלחמה    כתוצאה כאשר  השירותים  זמנית  הופסקו,  כאמורמהשלכות  תקופת  ,  במהלך 

האוקראיניים    של  הפעילות,  הדוח השירותים  בתורכיה  הועתקהנותני   ממנו  לאתר חדש 

החברה    כמו כן .כאמור השירותים מנותנישהוזמנו  הראשונות המערכות  את קיבלה  החברה

  אתר ניסוי.  בהבטאיוואן וכן להקים   האמוניהייצור של מערכות פיצוח  התחילה

 החברההשפעות אינפלציה ועליית הריבית על פעילות  1.2.3

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

העולמי,   הביקוש  את התגברות  היתר,  בין  שיקפה,  המחירים  האנרגיה עליית  משבר  את 

האספקהבאירופה,   ואת המלחמה   , את ההאטה בסיןאת השיבושים הנמשכים בשרשרות 

והסחורו האנרגיה  מחירי  לעליית  אלה הובילו  כל  בשיעור  באוקראינה.  ולהאצה  ת בעולם 

אחרותהאינפלציה בישרא גם במדינות רבות  הסחרור האינפלציוני הוביל להעלאת    .ל כמו 

ריבית בחלק מהבנקים המרכזיים בעולם. כחלק מהתמודדות של בנקים מרכזיים עם עליות 

את הטון  לשנות  ועוד(  ישראל  )ארה"ב, בריטניה,  מרכזיים  החלו בנקים  המחירים החדות 

 .מתווה קצב העלאות הריביתביחס ל

שהתקבלו   פרסום הדוח,    2022שנת  במהלך  במסגרת החלטות הריבית  למועד  ועד בסמוך 

הריבית על העלאת שיעור  ישראל  של    ,3.15%  -ב  החליט בנק  מאז 0.1%מרמה  ששררה   ,

וזאת בניסיון להתמודד עם האינפלציה הגוברת בחודשים   3.25%, עד לרמה של 2020תחילת  

 .  1האחרונים ולבלום, הן את הצריכה והן את עליות המחירים

, לפיה הריבית צפויה 2022חטיבת המחקר בבנק ישראל עדנה את תחזיתה בחודש אוקטובר 

על   שנת    3.5%לעמוד  של  השלישי  ברבעון  שיעור  2023בממוצע  התחזית  פי  על  עוד   .

להיות   צפוי  הקרובים  הרבעונים  בארבעת  בשנ2.7%האינפלציה  שיעור    2023ת  .  צפוי 

. האינפלציה בישראל מצויה מעל הגבול העליון של היעד, ועומד 2.5%2האינפלציה לעמוד על  

 .4.6%עשר החודשים האחרונים על -בשנים

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

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

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

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

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

משך או יכן, ככל שמגמת עלית המחירים ת  ד במערכות החברה. כמויהפוטנציאלים להצטי

מכיוון שמרבית הלקוחות והלקוחות מאידך,    י לפגיעה ברווחיות החברה.ותגבר יעלה הסיכ

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

 
1 2022.aspx-11-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/21 
2 dPublications/RegularPublications/Pages/forcast1022h.aspxhttps://www.boi.org.il/he/NewsAn 

https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/21-11-2022.aspx
https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/forcast1022h.aspx
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צופה בשלב זה עליה ברמת הסיכון העסקי שלה. גז ונפט אין החברה  היות בנוסף,    וחברות 

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

לה הכנסות מימון גדולות יותר על   זינקו    .פיקדונותיהומניבה  תקופת הדוח  מחירי  במהלך 

מחירי המימן והאמוניההדלקים השוני ובכלל זה  למערכות המשמשים כדלקים    ם בעולם 

-המערכת השפעה מהותית על מכירות נכון למועד פרסום הדוח החברה אינה חווה    .החברה

BOX   אשר  ו כתוצאה מעליית מחירי הדלקים כאמור  במימן כדלק,  תהחברה, המשתמששל

 אין השפעה  נכון למועד פרסום הדוחנראה כי  באמוניה כדלק,   תהמשתמש FOX-הלמערכת 

עדיין    FOX  -המערכת    מכירותעל   ת מסחרי  תלהיו  הויפוצ  תמסחרי  האינהיות והמערכת 

שנת   עדהחברהלהערכת  .  2023במהלך  לרדת  צפויים  הדלקים  מחירי  שבו  ל  ,  הזמן  טווח 

לימערובהתאם    תלמסחרי  FOX  -המערכת  הפוך  ת כי  הכה  לא הנוכחיים    אמוניהמחירי 

להיות   מערכת ה  מהותיתהשפעה  צפויה  התפעול של  מחירי  המערכת   כשתהפוך  FOX-על 

 . מסחריתל

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

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

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

של   האפשריות  ההשלכות  בדבר  החברה  מלחמתהערכות  המשך  הקורונה,  נגיף    התפשטות 

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

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

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

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

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

 עקב גורמים שאינם בשליטת החברה.

   ולאחריורבעון  מהלך הב  נוספיםאירועים מהותיים   1.3

הקצאת  2022,  בנובמבר  24ביום   1.3.1 החברה  דירקטוריון  אישר  שאינן  155,987,   אופציות 

  143,988מתוכן  ,  של החברה אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש למניה רגילה אחת  ,רשומות

לפי סעיף  עובדים    6  -אופציות ל ()א( לחוק ניירות ערך,  1ב)15מכוח מתאר הנפקה לעובדים 

התש"ס  1968-התשכ"ח לעובדים(,  ערך  ניירות  מתאר הצעת  )פרטי  ערך  - ולתקנות ניירות 

  11,999וכן  , 20224ביוני,    2ם  וכפי שעודכן ביו 20223,  במרץ 30  ביום  החברה שפרסמה, 0002

החברה של  שירותים  תיעשה    .לנותנת  הנ"ל  אופציות ההקצאה  תכנית  לתנאי  בהתאם 

על ידי דירקטוריון החברה ביום   ונושאי משרה בחברה, שאושרה  ,  2016ביולי,   25לעובדים 

 . 5כפי שתוקנה מעת לעת

החברה על הארכת התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף  ההודיע,  2022  בנובמבר 3 ביום 1.3.2

של רשות ניירות   וזאת לאחר קבלת אישור  2023,  נובמברב  9החברה עד ליום המדף שפרסמה  

 
 .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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מיום  ערך מיידי של החברה  לפרטים נוספים ראו דוח  )מס' אסמכתא:    2022בנובמבר,    3. 

 .הפניההאזכור האמור מובא כהכללה על דרך  (.  2022-001-132550

החברה  2022,  אוגוסטב  29ביום   1.3.3 דירקטוריון  אישר  שאינן   791,936הקצאת  ,  אופציות 

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

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

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

ביום    20226,  במרץ  30  ביום  החברה שעודכן  תכנית ו,  20227ביוני,    2וכפי  לתנאי  בהתאם 

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

מיידי של . כפי שתוקנה מעת לעת, 2016 לפרטים נוספים אודות ההקצאה כאמור, ראו דוח 

מיום   (. האזכור האמור מובא 2022-01-110356)מס' אסמכתא:   2022באוגוסט,  30החברה 

 כהכללה על דרך הפניה.

   כספיהמצב ה 1.4

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

   (:דולרלשינויים העיקריים שחלו בהם )באלפי  

 הסעיף 

  31ליום  בספטמבר   30ליום 

בדצמבר  

2021 

 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 

נכסים  

 60,497 67,604 76,015 שוטפים

  מזומנים   מיתרת  בעיקר   נובע  השינוי 

  כתוצאה   גדלו   אשר "ק  לז   קדונותי ופ

פרטית    מתמורת למשקיעים  הנפקה 

ינואר   מחודש  בסכום    2022מוסדיים 

עלויות    34.5  -של כ  בניכוי  דולר  מיליון 

כ  . ההנפקה של  ירידה   17.8  -מנגד, 

ל ששימשו  דולר  שוטפת  פמיליון  עילות 

שימשו    מיליון   0.7  -וכ  אשר  דולר 

רכוש   רכישת  של  השקעה  לפעילות 

 . במזומן   קבוע

נכסים לא 

 שוטפים
26,191 19,011 20,151 

  מהיוון  כתוצאה  בעיקר   נובע  הגידול

  הדוח   תקופת  במהלך   פיתוח  עלויות

כ  של  כ   מיליון   4. 4  -בסך   1. 2  -דולר, 

בגין   מיליון  ברכישת    דולר  השקעה 

ו  בגין    0.6-כ    כן רכוש קבוע  דולר  מיליון 

חכירת   בגין  שימוש  זכות  נכס  יצירת 

 . של החברה  משרדיםהשטחי  

 
 .032781-01-2022:  אסמכתא'  מס   6
 .069310-01-2022:  אסמכתא'  מס   7
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 הסעיף 

  31ליום  בספטמבר   30ליום 

בדצמבר  

2021 

 הסברי הדירקטוריון

2022 2021 

סה"כ  

 נכסים
102,206 86,615 80,648 

- 

התחייבויות  

 שוטפות
9,040 45,71 6,346 

מ  הגידול בהתחייבות  נובע    בגיןעליה 

בסך  בעקבות    1.9 של  גידור  דולר  מיליון 

הדולר   עליה של  מ  בשע"ח    גידול וכן 

דולר    מיליון   0.8-כ בסך    זכאיםה  ביתרת

למלאי  הצטיידות  רבעון    בגין   4לטובת 

   . 2023ושנת  

התחייבויות  

 לא שוטפות
7,918 8,012 8,081 

  הלא   ותי בהתחייבו   משמעותי   שינוי   אין 

 . שוטפות

 66,221 72,889 85,248 הון"כ  סה

הנפקה    מתמורת  בעיקר   נובע  גידולה

מחודש   מוסדיים  למשקיעים  פרטית 

כ   2022ינואר   של  נטו    34.5  -בסכום 

דולר  של    וכן   מיליון  מיליון    3.1גידול 

תשלום מבוסס   הון בגין  בגין קרן  דולר 

מנגד מניות של  קיטון   , .  מיליון   2-כ  בסך 

הון   בקרן  תזרימי  גידור  בגין  דולר 

הפסד וכן   מזומנים כ   בסך   ,   18  -של 

דולר    . לתקופהמיליון 

   תוצאות הפעילות 1.5

)באלפי להלן     (:דולרתמצית דוחות רווח והפסד של החברה 

 הסעיף 

חודשים  תשעה  לתקופה של  

ביום    30שנסתיימה 

 בספטמבר 

לתקופה של שלושה  

ביום   חודשים שנסתיימה 

 בספטמבר   30

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

בדצמבר  

2021 

 הדירקטוריוןהסברי  

2022 2021 2022 2021 

 5,542 393 3,092 3,194 4,327 מכירות

במכירות   הגידול 

בעיקר   י  ת משנובע 

חברת   עם  עסקאות 

EV ,  בסך    הראשונה

דולר    0.4של   מיליון 

  הראשוןברבעון  

כ   בסך   , השנייהו   -של 

דולר   5 עבור    מיליון 
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 הסעיף 

חודשים  תשעה  לתקופה של  

ביום    30שנסתיימה 

 בספטמבר 

לתקופה של שלושה  

ביום   חודשים שנסתיימה 

 בספטמבר   30

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

בדצמבר  

2021 

 הדירקטוריוןהסברי  

2022 2021 2022 2021 

  ,EVOXמערכות  

  הוכרה מתוכה  

כ בסך  כנסה  ה -של 

דולר  2.7   מיליון 

הרבעון   במהלך 

שנת   של  השלישי 

2022 . 

עלות  

 8,507 1,074 3,330 4,884 6,751 המכירות

בהוצאות  י העל יה 

נובעת   המכר  עלות 

מגידול   בעיקר 

  עובדים הבכמות  

הייצור,   במחלקות 

אספקה  שרשרת  

לקוחות   - כ )   ותמיכת 

של   ( עובדים  14 בסך 

דולר    1.6כ   מיליון 

כ  מיליון    0.5  -ועוד 

בגין  גידול    דולר 

  בגין  המכר   בעלות

 . בהכנסות  גידול

הפסד  
 2,965 681 238 1,690 2,424 גולמי

כתוצאה   גדל  ההפסד 

בכמות   מעליה 

ו  כאמור    כןהעובדים 

  הייצור  בשטחי   גידול

 של  והמשרדים

 . החברה

הוצאות  

מחקר  

 ופיתוח, נטו
6,672 3,784 2,355 1,263 5,704 

את  ה הגדילה  חברה 

שלה  הפתוח  יכולות 

הוספה   זה  ובכלל 

את   הגדילה  עובדים, 

המחקר   מכוני  מספר 

המחקר   ושותפי 

על  עובדת  היא  עימם 

את   להאיץ  מנת 

המחקר   תהליכי 

בהתאם   והפיתוח 
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 הסעיף 

חודשים  תשעה  לתקופה של  

ביום    30שנסתיימה 

 בספטמבר 

לתקופה של שלושה  

ביום   חודשים שנסתיימה 

 בספטמבר   30

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

בדצמבר  

2021 

 הדירקטוריוןהסברי  

2022 2021 2022 2021 

העבודה   לתוכנית 

עלויות  .  2022לשנת  

הנוספות    שכר ה

בכ    2.4  -הסתכמו 

דולר  בגין  ו   מיליון 

המחקרים  האצת  

 0.8  -בכ השונים  

 . דולר   מיליון 

הוצאות  

מכירה  

 ושיווק
3,985 3,159 1,104 892 4,780 

במספר   עליה 

בהתאם    , העובדים 

של  העבודה  לתוכנית 

לשנת    2022החברה 

הביאו   שכר  ועדכוני 

בהוצאות   לגידול 

כ   של   0.6  -שכר 

במסגרת  דולר    מיליון 

השיווק   הגדלת מערך 

של  והמכירות 

בגין    , החברה וכן 

שיווק    הוצאות 

בכ   וכנסים - שגדלו 

 אלפי דולר.    0.2

הוצאות  

הנהלה  

 וכלליות

4,255 3,749 1,321 1,352 6,973 

בעיקר    הגידול נובע 

בהוצאות  עליה  מ

כ  של  בסכום   -השכר 

,  וכןדולר    אלפי   340

כ   גידול  130  -של 

  ביועצים   דולר   אלפי 

דולר    180-וכ  אלפי 

רווחה.   הוצאות   בגין 

הפסד  

מפעולות  

 רגילות
17,366 12,382 5,018 4,188 20,422 

 

- 



14 
 

 הסעיף 

חודשים  תשעה  לתקופה של  

ביום    30שנסתיימה 

 בספטמבר 

לתקופה של שלושה  

ביום   חודשים שנסתיימה 

 בספטמבר   30

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

בדצמבר  

2021 

 הדירקטוריוןהסברי  

2022 2021 2022 2021 

הכנסות  

  ( הוצאות) 

נטומימון  , 
) (363  (458) 13  (14)  (603) 

בהוצאות    הקיטון 

בעיקר  נובע    מימון 

בשער   עלייה  עקב 

במהלך   תשעה  הדולר 

שנת    חודשים של 

מ  , 2022 גידול  וכן 

מימון  הכנסות  הב 

בעיקר  הנובעות  

ריבית  מ הכנסות 

מפיקדונות  

 . והלוואות

הכנסות  

 - - 11 - 23 אחרות

 

בגין מכי  ת  ר הכנסות 

ומתכות  . פסולת 

מיסים על  

 65 55 4 61 103 הכנסה

 

מעלייה   נובע  הגידול 

מקדמות   בתשלומי 

עודפות   להוצאות 

החברה   ששילמה 

בגין    2022בשנת  

בהוצאות   גידול 

החברה  של    העודפות 

שנת    . 2022במהלך 

רווח )הפסד  

בגין גידור  

תזרימי  

מזומנים,  

 נטו( 

 (2,009 ) 52  (9)  (3) 72 

 

בהוצאות   הגידול 

תזרים   גידור  בגין 

בעיקר   נובע  מזומנים 

מעסקאות   כתוצאה 

דולר  / שקל    גידור 

"ח  בשע  יהי עלבגין  

בשנת    הדולר   של

2022  . 
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 הסעיף 

חודשים  תשעה  לתקופה של  

ביום    30שנסתיימה 

 בספטמבר 

לתקופה של שלושה  

ביום   חודשים שנסתיימה 

 בספטמבר   30

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

בדצמבר  

2021 

 הדירקטוריוןהסברי  

2022 2021 2022 2021 

סה"כ  

כולל  הפסד  

 תקופהל
19,788 12,849 5,007 4,260 21,018 - 

   ומקורות מימון  נזילות 1.6

   ניתוח תזרים המזומנים של החברה 1.6.1

 הסעיף 

  חודשים  תשעהלתקופה של  

 30  ביום  שנסתיימה

 בספטמבר 

חודשים   לתקופה של שלושה 

 30  ביום  שנסתיימה

 בספטמבר 

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

 2021  בדצמבר 

  יהסבר 

 הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 

  תזרימי

  המזומנים

  שנבעו

  מפעילות

 שוטפת

 (17,390)  (11,418)  (5,008)  (4,773)  (12,010)   

בתזרימי    השינוי 

שנבעו   המזומנים 

שוטפת   מפעילות 

)א(   מ:  בעיקר  נובע 

בהוצאות   גידול 

כתוצאה   שכר 

בכמות  מ גידול 

של  העובדים 

בגין    החברה וכן 

שכר   העלאות 

שנת ;  2022  במהלך 

הוצאות   הגדלת  )ב( 

המחקר   פעילות 

ומאמצי   והפיתוח 

והפרסום   השיווק 

  מהרחבת כתוצאה  

 של  הפעילות  נפח

הגדלת    החברה וכן, 

ושטחי   משרדי 

של  הייצור 

)ג(   ;החברה

  ורכישת   הצטיידות

  לטובת   מלאים

  כמויות   הגדלת

  מנת   על  הייצור 
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  מקורות המימון פרטים אודות 1.6.2

פעילותה מכספי ההנפקה   מממנת את  ההנפקה הנוספת לציבור  ההחברה  לציבור  ראשונה 

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

 הסעיף 

  חודשים  תשעהלתקופה של  

 30  ביום  שנסתיימה

 בספטמבר 

חודשים   לתקופה של שלושה 

 30  ביום  שנסתיימה

 בספטמבר 

   לשנה

  שהסתיימה

 31ביום  

 2021  בדצמבר 

  יהסבר 

 הדירקטוריון

2022 2021 2022 2021 

  בביקושים   לעמוד 

 4  רבעון ל  הצפויים

שנת  ול  2022לשנת  

2023 . 

  תזרימי

  המזומנים

  ששמשו

  לפעילות

 השקעה

 (25,206)  (28,048)    (15,113)    (4,354)  (23,174)   

בתזרימי    הקיטון 

ששימשו   המזומנים 

השקעה   לפעילות 

מקיטון    נובע בעיקר 

ברכוש   בהשקעה 

במזומן   קבוע 

כ  של   1  -בסכום 

לעומת   דולר  מיליון 

המקבילה   התקופה 

וכן,   אשתקד 

של כ     2.5  –מקיטון 

דולר   מיליון 

בהשקעה  

ומנגד,  קדונות  י בפ

של   0.6-כ   גידול 

דולר   מיליון 

בנכסים   בהשקעה 

 בלתי מוחשיים. 

  תזרימי

  המזומנים

  שנבעו

  מפעילות

 מימון

33,613 13,370 (283) (122) 13,206 

בעיקר   נובע  הגידול 

הנפקה   מתמורת 

למשקיעים   פרטית 

מחודש   מוסדיים 

בסכום    2022ינואר  

כ    ןמיליו  34  -של 

בניכוי    דולר 

הנפקה    הוצאות 

 של  הנפקה  לעומת

  דולר  מיליון   13.7 -כ 

  המקבילה   בתקופה

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

לתקנו מהותית בהתאם  פרטית  הקצאה  ערך של  ניירות  של  פרטית  )הצעה  ערך  ניירות  ת 

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    ותמהשלמת ההנפק  כתוצאה

   .אישור הדוחות הכספיים ממועד  חודשים 30 -כ  שלהשוטפת לתקופה  

   החברהגילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של   הוראות .2

 אי הכללת מידע כספי נפרד במסגרת תמצית הדוחות הכספיים 2.1

אינה מחויבת בצירוף דו"ח כספי נפרד  הדוחות לתקנות  2022-תשפ"ב  2מס'   לאור תיקון , החברה 

נכון למועד   בות לציבור.יי, כל עוד לא הנפיקה תעודות התחד לתקנות הדוחות38לפי תקנה  )סולו(

 פרסום הדוח, החברה לא הנפיקה תעודות התחייבות לציבור.

 אומדנים חשבונאיים קריטייםשימוש ב 2.2

קריטייםב  שימושחלו שינויים ביחס ל לא ראו ביאור מס'   ,נוספים. לפרטים אומדנים חשבונאיים 

  .2021לשנת   תקופתיהג' לדוח   פרקל 3

 י שוק ודרכי ניהולםנפרטים בדבר חשיפה לסיכו 2.3

 סיכוני שוק בחברה  ניהולהאחראי על   2.3.1

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

   .התקופתי  לדוח'  ד  בפרק 21 תקנה וראנוספים,   לפרטים

 סיכוני השוק   תיאור 2.3.2

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

   מימושה  ואופן  עליה  הפיקוח,  שוק סיכוני  בניהול החברה  מדיניות 2.3.3

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

 הצמדה ומבחני רגישותבסיסי  2.3.4

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

   לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי הנוגעים לסיכוני שוקאירועים  2.3.5

 לעיל.  1.2.3לפרטים נוספים ראו סעיף  

   הסברי הדירקטוריון 2.3.6

  לשינויים  דולר  מיליון 3.3  -כ של בסכום חשופה החברה יתהיה  2022,  בספטמבר  30 ליום נכון  

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

מתוך לספקים   הוצאות השכר של עובדים  יתרתו  (IFRS  16תקן דיווח   )התאמות הנדרשות 
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החברה   במאזני  ש"חו  התקופה  לסוף  נכוןהמופיע  במטבע    החברה   יתרות  .משולמות 

 .דולר ליוןימ 2.8  -כ הינם ח"במט  במזומנים

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

 לקידומה של החברה. 

 

 

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

 .2022,  בנובמבר 24 ,פתח תקווה



 

 

 
  

 
 

 ג'נסל בע"מ 
 

 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים 
 2220,  בספטמבר 30ליום 

 
 )בלתי מבוקרים(

 
 
 
 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 

 ע מ ו ד  

  
 2 דוח סקירה של רואה החשבון המבקר 

  
  

  דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים )בלתי מבוקרים(: 
  

 3 מאוחדים על המצב הכספי דוחות תמציתיים 
  
  

 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 באורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

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

 
 מבוא 

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

. הדירקטוריון וההנהלה  כיםתארי  םבאות  וחודשים שהסתיימ   לושהש ו  התשעשל    ותהשינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופ
"דיווח כספי לתקופת ביניים",    IAS 34בהתאם לתקן חשבונאי    אלהת ביניים  ו לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופאחראים  

לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,   אלהביניים    תוכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופו
 בהתבסס על סקירתנו. אלה ת ביניים ו י לתקופ. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספ1970-התש"ל

 
 היקף הסקירה 

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

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

ם להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של  ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולי
 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 

 
על סקירתנו, לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל  בנוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס  

)דוחות כספיים תקופתיים   ניירות ערך  ד' של תקנות  אינו 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,  נובמברב 24 אביב,  תל
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 ג'נסל בע"מ
 דוחות תמציתיים מאוחדים על המצב הכספי

 
 

  

ליום                                         
 בספטמבר   30

ליום             
 בדצמבר  31

  2 0 2 2 2 12 0 2 12 0 

 אלפי דולר  דולר אלפי   

 )מבוקר(    )בלתי מבוקר(  

      
     נכסים

     
     נכסים שוטפים

 11,881 7,030 3,249  מזומנים ושווי מזומנים 
 42,611 51,486 63,708  פקדונות לזמן קצר 

 2,347 3,000 2,946  לקוחות 
 2,144 3,606 2,855  חייבים ויתרות חובה 

 1,514 2,482 3,257  מלאי 

 60,497 67,604 76,015  סה"כ נכסים שוטפים 

     
     נכסים לא שוטפים

 1,927 1,829 1,785  פקדון מוגבל בשימוש 
 7,687 7,967 8,248  נכסי זכות שימוש, נטו 

 5,411 5,231 6,602  רכוש קבוע, נטו 

 5,126 3,984 9,556  נכסים בלתי מוחשיים אחרים, נטו 

 20,151 19,011 26,191  שוטפים סה"כ נכסים לא 
     

     

 80,648 86,615 102,206  סה"כ נכסים 

     
     התחייבויות והון 

     

   התחייבויות שוטפות
 

 
 1,273 1,217 1,291  חלויות שוטפות בגין התחייבויות חכירה 

 1,826 1,356 1,408  ספקים ונותני שירותים אחרים 
 - - 1,989  פיננסים נגזרים מכשירים 

 3,247 3,141 4,352  זכאים ויתרות זכות 

 6,346 5,714 9,040  סה"כ התחייבויות שוטפות 

     
     התחייבויות לא שוטפות 
 7,444 7,390 7,126  התחייבויות בגין חכירה  

 16 - 98  התחייבות בשל הטבות לעובדים 

 621 622 694  התחייבויות בגין מענקים 

 8,081 8,012 7,918  סה"כ התחייבויות לא שוטפות 

     
     הון

 287,165 286,124 322,803  הון מניות ופרמיה 
 22,906 22,426 24,074  קרנות הון אחרות 

 (243,850) ( 235,661) ( 261,629)  יתרת הפסד 

 66,221 72,889 85,248   סה"כ הון  
     

     

 80,648 86,615 102,206  סה"כ התחייבויות והון 

 
  

   

     
 

    2022, נובמברב 24

 אשר לוי  תאריך אישור הדוחות הכספיים
 יו"ר דירקטוריון

 רמי רשף 
 מנכ"ל 

 יוסי סלומון
 סמנכ"ל כספים

 

 

 הבאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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 בע"מג'נסל  

 דוחות תמציתיים מאוחדים על ההפסד הכולל 
 

 
סתיימה  החודשים ש  תשעה לתקופה של 

 בספטמבר  30ביום 

 
 

סתיימה  החודשים ש  שלושהלתקופה של  
 בספטמבר  30ביום 

לשנה           
שהסתיימה  

 31ביום 
 בדצמבר 

 2 0 2 2 2 0 2 1 2022 2021 2021 

 אלפי דולר  אלפי דולר  אלפי דולר  

 )מבוקר( )בלתי מבוקר( מבוקר()בלתי  
      

 מכירות 
 

4,327 3,194 3,092 393 5,542 
 8,507 1,074 3,330 4,884 6,751 עלות המכירות 

      
 2,965 681 238 1,690 2,424 גולמי   הפסד

      
הוצאות מחקר ופיתוח,  

 נטו 
 

6,672 3,784 2,355 1,263 
 

5,704 
 

 הוצאות מכירה ושיווק
 

3,985 3,159 1,104 892 
 

4,780 

 הוצאות הנהלה וכלליות 
 

4,255 3,749 1,321 1,352 
 

6,973 
      

הפסד מפעולות  
 רגילות

 
17,366 12,382 5,018 4,188 

 
20,422 

      

 482 52 103 146 1,782 הכנסות מימון 

 1,085 66 90 604 2,145 הוצאות מימון 
      

  הכנסות )הוצאות(
 מימון, נטו 

 
(363 ) (458 ) 13 (14) 

 
(603 ) 

 
 

   
 

      
"כ  הפסד לפני  סה

 21,025 4,202 5,005 12,840 17,699 הכנסות אחרות 

 הכנסות אחרות, נטו 
 

23 - 11 - 
 
- 

 
 

   
 

      
"כ  הפסד לפני  סה

 21,025 4,202 4,994 12,840 17,676 על הכנסה   מיסים
      

 65 55 4 61 103   מיסים על הכנסה 

      

 21,090 4,257 4,998 12,901 17,779 סה"כ הפסד לתקופה

      
סכומים אשר יסווגו 

בעתיד לרווח או  
 הפסד, נטו ממס:

 

   

 

רווח )הפסד( בגין גידור  
תזרימי מזומנים, נטו  

 ממס

 
 
(2,009 ) 52 (9) (3) 

 
 

72 

      

סה"כ הפסד כולל  
 לתקופה

 
19,788 12,849 5,007 4,260 

 
21,018 

      

הפסד למניה רגילה  
  0.1אחת )בדולר( בת  

 ש"ח ע.נ. בסיסי ומדולל 

 
 
 

0.166 0.14 0.05 0.04 
 

0.22 

      

ממוצע משוקלל של הון  
המניות ששימש  
 בחישוב ההפסד 

 למניה בסיסי ומדולל    

 
 
 
 

107,320,989 94,131,015 108,168,503 95,622,682 94,578,864 

      
 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 
עסקאות תשלום 

 מבוסס מניות

קרן הון בגין 
  י עסקאות עם בעל

 סה"כ  יתרת הפסד  מניות 

 אלפי דולר  

חודשים שנסתיימה ביום  ה תשעלתקופה של         
 )בלתי מבוקר( 2202ספטמבר  ב 30

 
 

   
  

        

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

 (17,779) (17,779) - - - - - הפסד לתקופה 
 ( 2,009) - - - ( 2,009) - - כולל אחר הפסד

 (19,788) (17,779) - - ( 2,009) - - לתקופהכולל הפסד סה"כ 

        

 4,272 - - 4,272 - - - תשלום מבוסס מניות 
 ( 136) - - ( 136) - - - חילוט כתבי אופציה 

 - - - (28) - 28 - פקיעת כתבי אופציה 
 123 - - ( 931) - 1,054 - מימוש כתבי אופציה 

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

 
- - - - 34,556 

 85,248 ( 261,629) 1,447 24,564 ( 1,937) 322,490 313 2022ספטמבר ב  30סה"כ הון ליום 

        
חודשים שנסתיימה ביום  תשעה לתקופה של 

 )בלתי מבוקר( 2021ספטמבר  ב 30
 

 
   

  
        

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

 (12,901) (12,901) - - - - - הפסד לתקופה 
 52 - - - 52 - - כולל אחר  רווח

 (12,849) ( 235,661) - - 52 - - כולל לתקופה סה"כ רווח

        

 4,447  -  -  4,447 -  -  -  תשלום מבוסס מניות 
  (158)  -  -  ( 158) -  -  -  חילוט כתבי אופציה 

 -     (66)  66  -  פקיעת כתבי אופציה 
 359  -  -  ( 2,316) -  2,674  1  מימוש כתבי אופציה למניות 

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

 72,889  ( 235,661) 1,447  20,927  52 285,849  275  2021 ספטמברב  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 

בגין קרן הון 
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( 2202בספטמבר 30ביום 

 
 

   
  

        

 89,048  ( 256,631) 1,447  24,168  ( 1,928) 321,679  313  2022 יולי 1יתרה ליום 
        

 ( 4,998) ( 4,998) - - - - - הפסד לתקופה 
 (9) - - - (9) - - כולל אחר הפסד

 ( 5,007) ( 4,998) - - (9) - - כולל לתקופה סה"כ הפסד

        

 1,206 - - 1,206 - - - תשלום מבוסס מניות 
 - - - (28) - 28 - פקיעת כתבי אופציות 

 (90) - - (90) - - - חילוט כתבי אופציה 
 91 - - ( 692) - 783 - מימוש כתבי אופציה 

 2022 ספטמברב  30סה"כ הון ליום 
313 322,490 

 
(1,937 ) 24,564 

 
1,447 (261,629 ) 85,248 

        
לתקופה של שלושה חודשים שנסתיימה  

 )בלתי מבוקר( 2021בספטמבר  30ביום 
 

 
   

  
        

 75,990 ( 231,404) 1,447 20,643 55 284,974 275 2021 ביולי 1יתרה ליום 
        

 ( 4,257) ( 4,257) - - - - - הפסד לתקופה 
 (3)  - - - (3)  - - כולל אחר  רווח

 ( 4,260) ( 4,257) - - (3)  - - סה"כ רווח )הפסד( כולל לתקופה

        

 1,105  -  -  1,105 -  -  -  תשלום מבוסס מניות 

 -    -  - - כתבי אופציה פקיעת 
 (97) -  -  (97) -  -    חילוט כתבי אופציה 

 151 -  -  ( 724) -  875 - מימוש כתבי אופציה למניות 

 72,889  ( 235,661) 1,447  20,927 52 285,849 275  2021 ספטמברב  30סה"כ הון ליום 
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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  31שנסתיימה ביום לשנה  

        

 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  -  -  -  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 

 

        
 

 
 
 
 

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

 

 

  תשעה לתקופה של 
חודשים שהסתיימה                          

 בספטמבר  30ביום 

 
 לתקופה של שלושה  

 חודשים שהסתיימה    
 בספטמבר  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) ( 4,257) ( 4,998) (12,901) (17,779) הפסד לתקופה 

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

 
1,483 

 
(10)  

 
(516) 9,080 

 (17,390) מזומנים נטו לפעילות שוטפת 
 
(11,418) 

 
(5,008 ) 

 
(4,773 ) (12,010) 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות השקעה

 ( 1,533) 230 15 ( 1,435) 165 שינויים בפיקדון מוגבל 
 ( 2,615) - - - - שינויים ביתרת הלוואה שניתנה  

 (12,662) ( 2,037) (13,250) (21,537) (20,639) שינויים בפיקדון לז"ק 
 ( 3,910) ( 1,048) ( 1,065) ( 2,903) ( 3,584) השקעה בנכס בלתי מוחשי 

 ( 2,454) ( 1,499) ( 813) ( 2,173) ( 1,148) השקעה ברכוש קבוע 

 (23,174) ( 4,354) (15,113) (28,048) (25,206) מזומנים נטו לפעילות השקעה 

      
      תזרימי מזומנים מפעילות מימון

 491 154 91 359 123 תמורה ממימוש אופציות 
מהנפקת מניות, בניכוי הוצאות  תמורה 
 34,556 הנפקה 

 
13,739 

 
   - 

 
- 13,739 

 (11) - (3) (4) (5) תשלום תגמולים בגין מענקים שהתקבלו 

 ( 171) 62 ( 67)    ( 117) ( 173) תשלום ריבית בגין חכירה  

 ( 842) ( 338) ( 304) ( 607) ( 888) פרעון התחייבויות בגין חכירה 

 13,206 ( 122) ( 283) 13,370 33,613 מפעילות מימוןמזומנים נטו  
      

      

 (26,096) ( 8,983) ירידה נטו במזומנים ושווי מזומנים
 
(20,404) 

 
(9,249 ) (21,978) 

      
השפעת השינויים בשערי חליפין בגין 

 35 351 יתרות מזומנים המוחזקות במט"ח 
 
(373 ) 

 
17 768 

      

 33,091 16,262 24,026 33,091 11,881 ושווי מזומנים לתחילת התקופהמזומנים 

      

 11,881 7,030 3,249 7,030 3,249 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

      
      

      במזומן  שלא מהותיות פעילויות

   
   

 357 325 317 325 502 במזומן  שלא קבוע רכוש רכישת

זכות שימוש כנגד התחייבות  הכרה בנכס 
 3,970 1,119  בגין חכירה 

 
67 

 
1,114 4,087 

סכומים שהוונו לנכס בלתי מוחשי שלא  
 1,086 846 במזומן 

 
356 

 
258 1,216 

      
      
      

 

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

 

 

חודשים   תשעה לתקופה של 
שהסתיימה                          

 בספטמבר  30ביום 

 
 

 לתקופה של שלושה חודשים  
 שהסתיימה                        

 בספטמבר  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( )בלתי מבוקר( )בלתי מבוקר( 
      

 התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומנים לפעילות שוטפת -  נספח א'

      
הכנסות והוצאות שאינן  

 כרוכות בתזרימי מזומנים: 
     

 952 353 261 626 952   והפחתות  פחת
 65 55 4 61 103  מס   הוצאות

הפרשי שער על יתרות  
 מזומנים  

 
(351) 34 

 
373 

 
52 (768 ) 

ריבית  )הכנסות(  הוצאות 
 991 (67) 162 164 ( ,1861) והפרשי שער 

הוצאות בגין תשלום מבוסס  
 3,584 3,707 מניות  

 
977 

 
917 4,820 

 3,225 4,469 1,777 1,310 6,060 

      
שינויים בסעיפי רכוש  

 והתחייבויות: 

     

 ( 2,303) ( 275) ( 1,991) ( 2,957) ( 599)   בלקוחות  גידול
בחייבים ויתרות  )גידול( קיטון 
   חובה

 
(2,625 ) (2,215 ) 

 
400 

 
(1,687 ) 1,633 

 16 - 48 - 82 גידול בהפרשה לפיצויים נטו 
 2,002 ( 855) ( 302) 1,034 ( 1,743)   במלאי (גידולקיטון )
)קיטון( בספקים ונותני  גידול 

 618 ( 919)    שירות אחרים
 
(398 ) 

 
504 1,055 

 
   זכאים ויתרות זכותב  גידול

 
3,071 595 

 
460 

 
542 682 

 (2,733 ) (2,925 ) (1,783 ) (1,771 ) 3,085 

      
 (65) (55) (4) (61) ( 103) מיסים ששולמו  

      

 389 1,483 (10) (516 ) 9,080 
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 כללי - 1אור יב
 
 אור החברה: ית

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

 החברות, כחברה פרטית מוגבלת במניות תחת שמה הנוכחי. 
 

, פיתוח, ייצור, שיווק ומכירה  בתכנון  העוסקת ,  יצרנית  טכנולוגית   חברה  הינה  למועד אישור הדוחות הכספיים, החברה  נכון 
המאופיינים ביצירת  תאי דלק אלקליים  ב   שימוש  על  ותהמבוססחשמל    תק ואספגיבוי    מערכות  של  after saleומתן שירותי  

מפתחת את תאי הדלק כמענה לצורך הגובר באנרגיה    החברה  פרהחשמל ירוק וללא כל פליטה של פחמן דו חמצני לאטמוס
בת    בחברה החברה מחזיקה    פעילות החברה מרוכזת במשרדיה הממוקמים בפתח תקווה.המבוססת על תחליפי נפט.  

 דוח. ה  למועד נכון   פעילה  אינה אשר, "בבארה המאוגדת Gencell Incבבעלות מלאה, 
 

השלימה החברה הנפקה ראשונה לציבור של מניותיה מכוח התשקיף, במסגרתו נרשמו מניות  ,  2020בנובמבר,    18ביום  
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 

 
 לעריכת הדוחות הכספייםבסיס 

 
)להלן  ביניים  התמציתיים  המאוחדים  הכספיים  לתקן    -  הדוחות  בהתאם  נערכו  הקבוצה  של  ביניים"(  כספיים  "דוחות 

 . 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
 

 
   ולאחריהעסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח   - 3באור 

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

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

 
, באמצעות  EVרכשה  ,  E.V. Motors Ltd ("EV")עם חברת  שיתוף הפעולה  בהתאם להסכם  ותקופת הדוח    במהלך 

שהותאמו לצרכיה הספציפיים של מערכות טעינת    TMEVOX מסוג      נוספותחברת בת בשליטתה, מערכות תאי דלק  
תתקין במתקניה או   EV-שלרכבים חשמליים  טעינה בתחנות  יותקנו והן   EVהרכבים ההיברידיות של חברת הבת של 

  בחברה   להתקבל   הצפויה  המוערכת   התמורה.  ועוד  הייטק   חברות ,  מסחריים  מרכזים ,  רכב  ציי  בהםבקרב לקוחותיה,  
  2במסגרת ההסכם, מכירה החברה בהכנסה בגין  .  דולר  מיליון  5  -כ    של  בסך  הינה  כאמור  מערכותיה  מכירת  בגין

ה מערכות  מסירת  בעת  הראשונה,  ביצוע,  אשר    EV-ל  EVOX  -מחוייבויות  התשתיות  ציוד  מסירת  בעת  והשנייה, 
 .  EVהחשמל של אתרי חברת   תשתיתל   EVOX-מאפשר התאמה של מערכות ה  

והכירה בהכנסה    ומציוד התשתיות עבור מספר אתרים  EVOX  -ה  מערכות מ  חלקסיפקה החברה  הדוח,  נכון למועד  
- סכום של כ  החברה  גבתה  התקופתי,הדוח  עד למועד החתימה על    .מיליון דולר  2.69  -בגין הזמנה זו בסכום של כ

 . עסקה זו במסגרת  אלפי דולר 451
 

תכנון  תרכוש מהחברה שירותי     EV, סוכם בין הצדדים כי  EVבנוסף, במהלך הרבעון השלישי, ובהתאם להסכם עם  
יותקנו מערכות הו הקמה   במסגרת הסכם זה, תכיר החברה בהכנסה  .  EVOX  -תשתיות עבור מספר אתרים בהם 

הכירה החברה  ,  למועד הדוחנכון    ". + Costבקצב התקדמות הפרויקט והספקת השירותים לאתרים השונים במודל של " 
 . דולראלפי  103 -בהכנסה בגין הזמנה זו בסכום של כ

 
  בנות   החברה  של  רגילות  מניות  11,966,979  של  פרטית  הקצאה,  החברה  דירקטוריון  שראי,  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 
 אחד  כלפי  התחייבה החברה  כי ,  יצוין"מ שהפכה לבעלת עניין כתוצאה מההקצאה הפרטית.  בע  פיננסים  ושירותים
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  )המשך(  ולאחריהעסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח   - 3באור 
 

,  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 י היא תממשבסבירות גבוהה כ   צופה החברה תחילת החכירה
 

,  פלישה של רוסיה לשטחה הטריטוריאלי של אוקראינהה   , בדבר2021א' לדוח הכספי לשנת  30בהמשך לאמור בביאור   . ד
קידום  לנכון למועד פרסום הדוח, פועלת החברה בשיתוף פעולה מלא עם נותני השירותים האוקראינים והביילרוסים  

 ואינה צופה בעיות או עיכובים משמעותיים בהתקדמות הפרויקט.   FOX -פיתוח של הזרז במערכת ה
 

הסכם מסגרת  ב  TDKחברת  החברה עם    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 של  אופציות שאינן רשומות במחיר מימוש  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 

 
  22רה, לאחר שנתקבל אישורה של ועדת התגמול של החברה ביום  , אישר דירקטוריון החב2022במרץ,    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  המשב .ח לשנת    14ך לאמור  לדוח הכספי  ב  2021ד'  לזכייתה של החברה  עלבנוגע  ידי חברת  -מכרז שנערך 
  2022של שנת תשעת החודשים    , הכירה החברה במהלך 2020בדצמבר   19יום ב   CFEהחשמל הפדרלית במקסיקו  

,  הכספים  הדוחות  אישור  למועד  ועד  2022  בינואר  1  מיום ,  כן  כמואלפי דולר מהפרויקט.    675  -בהכנסות בסכום של כ
נכון למועד הדוח, טרם הוחזרה ההלוואה שהעמידה   .הפרויקט במסגרת דולר  מיליוני  2.95-כ  של סכום החברה גבתה

יצרה בספריה הפרשה בגין     החברה    מיליוני דולר.   2.8  -החברה לשותף המקומי במקסיקו והיא עומדת בסכום של כ
 מיליון דולר בגין הלוואה זו.  1.5 סיכוני אשראי בסכום של

 
 חתמו החברה והשותף המקומי על הסכם להסדרת החוב ופריסת התשלומים בגין ההלוואה ,2022  בנובמבר  1ביום 

התאם ללוח הסילוקין  ב   2025  ,באפריל  1-ועד ל  2023  ,ביולי  1  -מה  ם שווים החליתשלומים רבעוני  8-לפיו החוב יפרע ב
 . CFE -אינו תלוי בתשלומים שיתקבלו מ הצדדים. יצוין, כי פירעון ההלוואה שנקבע בין 

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

למניה רגילה    דולר ארה"ב למניה אשר יובשלו על פני ארבע שנים, לעובדי החברה, אשר כל אחת מהן ניתנת למימוש
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 מודל בלאק אנד שולס בהקצאה    660  -הענקות אלו הסתכם לסכום של כ
דולר ארה"ב, שיעור הריבית    0.96עד ההענקה עמד על  המפורטת בסעיף לעיל הינם כלהלן: מחיר מניית החברה למו

סיכון   צפויה של  2.42%הוא  -חסרת  תנודתיות  ל  93.1%,  היא  שיעור    שנים.  10  -והתקופה החזויה של האופציות 
 . 0%דיבידנדים צפוי 

 
  1.02אופציות שאינן רשומות במחיר מימוש של    155,987, אישר דירקטוריון החברה הקצאת  2022,  נובמברב  24ביום   . י

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  
אלפי דולר. הפרמטרים אשר שימשו ביישום מודל בלאק אנד שולס בהקצאה    71  -של כסכום  הענקות אלו הסתכם ל

"ב, שיעור הריבית  דולר ארה  0.97המפורטת בסעיף לעיל הינם כלהלן: מחיר מניית החברה למועד ההענקה עמד על  
סיכון   תנודתיות3.3%הוא  -חסרת  של    ,  ל  והתקופה  93.4%צפויה  היא  האופציות  של  שיעור    10  -החזויה  שנים. 

 . 0%דיבידנדים צפוי 
 



 

   

 

 

 

  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.  

 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  

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

 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,  

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

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. 

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

ביו שנסתיימה  נמצאה  "(,  בדבר הבקרה הפנימית האחרון  הרבעוניהדוח  "  –)להלן    2022,  ביוני  30ם  לתקופה 

 אפקטיבית.כ הבקרה הפנימית

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

 . ה הפנימית האחרוןבדבר הבקר הרבעוני בדוח שנמצאה האפקטיביות של הבקרה הפנימית, כפי 

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

   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, 

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

 "(;הדוחות"

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

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

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

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

  שאליהם מתייחסים הדוחות;

לר  .4 ולוועד גיליתי  לדירקטוריון  החברה,  של  המבקר  החשבון  הביקורת וואה  הכספיים  ת  של    והדוחות 

 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

יכולת  סביר   באופן   העלולים  הגילוי  ועל  הכספי  הדיווח  על על  לרעה  ה  ה להשפיע  לאסוף,    חברהשל 

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

   - וכן  הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין;

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

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

 לבד או יחד עם אחרים בחברה:אני,  .5

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

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

 -וכן תקופת ההכנה של הדוחות; 

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

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

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

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

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

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

 

 ____________________ _                                           2022,  בנובמבר 24 :תאריך

  , מנכ"ל י רשףרמ                            

    



 

 

 הצהרת מנהלים 

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

 כי:  מצהיר, יוסי סלמון, אני

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

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

  כוללים   אינם לתקופת הביניים    בדוחות   הכלול   אחרה  כספי ה  מידע ה וביניים    הכספיים  הדוחות ,  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 בותהנסי  לאור, בהם

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

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

 ות שאליהם מתייחסים הדוחות; לתאריכים ולתקופ

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

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

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

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

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

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

 -וכן הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין או   .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,  פיקוחי  תחת  ונהלים  בקרות   של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או ,  ונהלים  בקרות   קבעתי .א

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

 -וכן  תקופת ההכנה של הדוחות;

ונהלים   .ב בקרות  של  וקיומם  קביעתם  וידאתי  או  ונהלים,  בקרות  פיקוחקבעתי  המיועדים  נותחת   ,

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

 לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים; 

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

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

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

 .הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי של החברה

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

                     2022,  בנובמבר 24 :תאריך

  _ _______ _____________                                                                    

      סמנכ"ל כספים  יוסי סלמון,
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