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 תיאור עסקי התאגיד  -' אפרק 

 כללי  – 1פרק  .1

"(, מתכבד להגיש בזאת את תיאור החברהס הולדינגס בע"מ )להלן: "דירקטוריון פורסייט אוטונומ

חברה בת לשעבר פור אייז אוטונומוס בע"מ, בע"מ )סייט אוטומוטיב פורהחברה והחברה בת שלה, 

, והתפתחות "(הקבוצה"( )להלן ביחד: "החברה בת( של החברה( )להלן: "100%בשליטה ובבעלות מלאה )

 . "(הדוח)להלן: " 2016בדצמבר,  31וכפי שהם נכון ליום  2016עסקיהן, כפי שחלו בשנת 

, ומוגש כחלק מהדוח 1970-ומיידיים(, התש"להדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

 , ובהנחה שבפני הקורא מצויים גם חלקיו האחרים של הדוח התקופתי. 2016התקופתי של החברה לשנת 

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד – 2פרק  .2

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .2.1

, כחברה 1983 -החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג, על פי פקודת 1977החברה התאגדה בחודש ספטמבר,  .2.1.1

 אביב-, נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל1987פרטית בערבון מוגבל. בחודש אפריל, 

 . "(הבורסה)להלן: "

בפעילות של )כהגדרתה להלן(, עסקה החברה בעיקר  המיזוגעסקת השלמת ועד למועד  2010החל משנת  .2.1.2

ייזום, ייעוץ ותיווך השקעות בשוק ההון, בעיקר באמצעות רכישה של פלטפורמות בורסאיות ומימושן 

  מיזוג פעילויות עסקיות מתאימות לתוכן.  באמצעות

קפיטל בע"מ, פיור לחברת אל.אי.איי דאז , עברה השליטה בחברה מבעלי השליטה 2014בחודש נובמבר,  .2.1.3

 . למועד השלמת עסקת המיזוג עובר, מנכ"ל החברה מר כפיר זילברמןחברה בשליטתו המלאה של 

בי.אס.פי. בע"מ )להלן:  ומגנ"א החברה בתעם  החברה על הסכם מיזוגחתמה  2015באוקטובר,  11ביום  .2.1.4

 בדצמבר 22ביום  החברה בת ערב חתימת ההסכם.( הון המניות של 100%החזיקה במלוא )ש"( מגנ"א"

את התקשרות החברה בהסכם ובהסכמים  האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אישרה 2015

, בתמורה החברה בת( הון המניות של 100%את מלוא )החברה  רכשה המיזוג במסגרתשנלווים לו. 

בעת  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא 61.86%אשר הוו  ,להקצאת מניות למגנ"א

, 2015באוקטובר,  11דיווחים מיידיים מיום , וכן זה להלן לדוח 2.3  סעיףוספים, ראה . לפרטים נהקצאתן

-2015-01, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  22דיווח מיידי מיום ומיום  2015-01-130935מס' אסמכתא: 

 . "(עסקת המיזוג)להלן: " בדוח זה בדרך של הפניה ים, המובא186180

 .שמה הנוכחי, שינתה החברה את שמה ל2016בינואר,  14ביום  .2.1.5

, שונה הסיווג הענפי של החברה בבורסה, מענף השקעות ואחזקות לענף טכנולוגיה 2016בינואר,  18ביום  .2.1.6

 תוכנה ואינטרנט.   –

 ,מערכות סיוע לנהגשל  פיתוחו במחקרהחברה עוסקת, באמצעות החברה בת, נכון למועד פרסום הדוח,  .2.1.7
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)להלן:  1לשוק המערכות המתקדמות למניעת תאונות דרכים ,טכנולוגיית תלת מימדעל  המבוססות

הסיכון להתרחשות  שלמשמעותית  הפחתההיא  תכלית מערכות הסיוע לנהג. "(לנהג הסיוע מערכות"

 . תאונת דרכים

שהחברה מפתחת כיום ומתכננת לפתח בעתיד הינם חדשניים ומקוריים, והם נועדו לתת מענה  המוצרים .2.1.8

 פגיעה, מנתיב סטיה, אי שמירת מרחקנות דרכים, כמו למשל, אך לא רק, למצבים שעשויים לגרום לתאו

 טכנולוגי למערכת שמירת םמדגי לחברה, דוחה פרסום למועד נכון. וכדומה ,הכביש גבי על במכשולים

 גודלהחל מ, וצורה סוג מכל הרכב בקדמת מכשוליםגילוי  וכן נתיבים זיהוי, היתר בין, הכוללמרחק 

40X40 כפי שיתואר  .התרעות קוליותל במקביל דיווחי מטרותו תוך הצגה ויזואלית של ניתוח עומק מ"ס

 אחר ולעקוב לגלות המסוגלת סביבה וחישת מכשולים זיהויל גנרית מערכתהחברה לפתח  בכוונתלהלן, 

, אפליקציות מספרל לשמש, כך ומתוך, שווא התרעות וללא מקסימלי בדיוק הנהיגה במרחב אובייקטים

התרעה מפני  (3; )נתיב שמירת וכן מנתיב סטיה בקרת (2) ( מערכת בלימה אוטונומית;1) :הןיבינו

 ,לנהג סכנה המהווים נוספים וליםשובמכ חיים בבעליהתנגשות ברכבים, בהולכי רגל, ברוכבי אופניים, 

  .זה להלן לדוח 4.2  בסעיף, כמתואר שוניםופיתוח  תכנוןבשלבי  נמצאים הדוח למועד נכוןאשר 

 גילויל מדגים וניסוי מוצלח בגרסת אלפא של מערכתשל פיתוח  השלימה החברה ,2016 פברואר בחודש .2.1.9

נוספים אודות המערכת, ראה דיווח  לפרטיםמניעת תאונות, ואשר פותחה על ידי החברה בת. ו מכשולים

 ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה2016-01-028681, מס' אסמכתא: 2016בפברואר,  16מיידי 

, בעקבות פניות של משקיעים אמריקאים לחברה, , החליט דירקטוריון החברה2016בפברואר,  28ביום  .2.1.10

על היערכות ובחינת כניסת , ובשל כך שהמתחרים העיקריים של החברה נסחרים בבורסות בארה"ב

 החברה לשוק ההון האמריקאי על ידי רישום מניותיה של החברה למסחר והנפקה בבורסה בארה"ב.

עם השלמת רישום בכפוף ואישרה אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה כי  2017בינואר  26ביום 

החברה תהיה מחויבת בדיווח , כאשר ADRבאמצעות  בארה"ב ת הנאסד"קמניות החברה למסחר בבורס

תעבור "(, היא יםדיני ניירות ערך האמריקא)להלן: " U.S. Securities Exchange Act of 1934-לפי ה

(, למתכונת "חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-חוק ניירות ערך, תשכ״חלממתכונת דיווח בהתאם לפרק ו' 

בהתאם  , כלומר למתכונת דיווחו מכוחוניירות ערך והתקנות שהותקנ לחוק 3לפרק ה'בהתאם  דיווח

, מס' 2016בפברואר,  29לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי מיום . יםלדיני ניירות ערך האמריקא

, 2016-01-142264, מס' אסמכתא 2016בדצמבר  22ודוח זימון אסיפה מיום  2016-01-036769אסמכתא: 

 בדוח זה בדרך של הפניה.  יםהמובא

, נבחר מר מיכאל גלי על ידי דירקטוריון החברה לכהן כיושב ראש הדירקטוריון 2016במרץ,  29ביום  .2.1.11

 של החברה. 

הון  מימנה החברה את פעילותה באמצעות גיוסילמועד פרסום הדוח, עד , ו2016במהלך שנת  .2.1.12

בדרך של , חברההמתחום הפעילות של  ומשקיעים מוסדיים משקיעים וביניהם ממשקיעים פרטיים,

 26.3-גייסה החברה סך כולל )ברוטו( של כ 2016במהלך שנת  של ניירות הערך של החברה. הצעה פרטית

                                                           
1 Advanced driver assistance systems ADAS 
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 42.7-ועד למועד פרסום דוח זה גייסה החברה סך כולל )ברוטו( של כ 2017; מתחילת שנת מיליון ש"ח

 מיליון מניות 36-כ כנגד הקצאה של מיליון ש"ח )ברוטו( 69-גייסה החברה כ מיליון ש"ח, ובסך הכל

"(, וכן כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש רגילות מניותשל החברה ללא ע.נ. )להלן: " רגילות

דוח  -לפרק ב'  11.6סעיף וזה להלן  פרקל 2.4.9  - 2.4.7  סעיפיםלפרטים נוספים, ראה למניות רגילות. 

 .זה תקופתילדוח  הדירקטוריון,

 : הינו כדלקמןלמועד הדוח תרשים אחזקות החברה  .2.2

* בהנחת מימוש מלא של כתבי האופציה לרכישת מניותיה של רייל ויז'ן בהם מחזיקה החברה, 

לול מהון המניות של רייל ויז'ן בדי 48%-מגיע לכ , נכון למועד הדוח,שיעור ההחזקות של החברה

 להלן. 4.16 )לפרטים אודות רייל ויז'ן ראה סעיף  מלא

 המיזוגעסקת  .2.3

"(, מגנ"אומגנ"א בי.אס.פי בע"מ )להלן: " החברה בת, התקשרו החברה, 2015באוקטובר,  11ביום  .2.3.1

( הון המניות המונפק והנפרע של 100%בהסכם מיזוג משולש, אשר במסגרתו רכשה החברה את מלוא )

ש"ח כ"א של החברה )להלן:  1מניות רגילות בנות  35,884,116, וזאת כנגד הקצאה של רה בתהחב

מהון המניות המונפק והנפרע  64.51% -"( למגנ"א, אשר היוו לאחר השלמת המיזוג כהמניות המוקצות"

כתבי  2,392,275מהון המניות המונפק של החברה בדילול מלא, וכן כנגד הקצאת  61.86% -של החברה, וכ

 חברה בתלנותן שירותים למניות רגילות של החברה  2,392,275 -אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל

 תיווך וייזום העסקה. גין ב

, נקבע כי בעל השליטה דאז בחברה, מר כפיר זילברמן, יפרע את יתרת המיזוגכתנאי להשלמת עסקת  .2.3.2

מיליון ש"ח לאחר מועד השלמת  5חובותיו לחברה, וכי הונה העצמי של החברה, נטו, במזומן, יהא לפחות 

 מ"פורסייט אוטונומס הולדינגס בע

 מ"פורסייט אוטומוטיב בע

 (מ"לשעבר פור אייז אוטונומוס בע)
 מ"ן בע'רייל ויז
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כמו כן, עסקת המיזוג הותנתה בקבלת החלטת מיסוי עסקת המיזוג, בניכוי הוצאות עסקת המיזוג. 

)כמפורט בהסכם  חברה בתל ם אשר תעניק פטור ממס למגנ"א בגין העברת נכסיהבהסכם מרשות המיסי

 1961-א לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א104( לפי סעיף להלן 2.3.6 להעברת נכסים בסעיף 

כ לפקודה. 103לחברה בפטור ממס לפי סעיף  החברה בת"(, ובגין העברת הון המניות של פקודהה)להלן: "

את ביצוע העברת נכסיה המאשרת מרשות המיסים, כאמור , התקבלה החלטה 2015בדצמבר,  22ביום 

ניתנה  2016בספטמבר,  11ביום  לחברה, בפטור ממס. החברת בתוהעברת הון המניות של  חברה בתל

, למיטב ידיעת החברה, בהםהבהרה להחלטת המיסוי האמורה, לפיה, בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים )

)כהגדרת מונח זה ( החברה בת הינה חברה עתירת מחקר ופיתוח זה דוח למועדהחברה בת נכון  עומדת

"(( התקנות)להלן:  1994-וח(, התשנ"דבתקנות מס הכנסה )שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופית

ולפיכך הוגמשו חלק מהתנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי, ובכלל זה ירד שיעור ההחזקות המינימלי 

  .אשר נדרש מהצדדים להחלטת המיסוי ,בחברה

, המיזוגאת עסקת של בעלי המניות של החברה אסיפה כללית מיוחדת  ה, אישר2015בדצמבר,  22ביום  .2.3.3

התנאים המתלים שנקבעו בהסכם המיזוג בין כל , הודיעה החברה כי התקיימו 2016בינואר,  5וביום 

מועד השלמת , ומשכך הושלמה העסקה )להלן: "המיזוגהצדדים, הנדרשים לצורך השלמת עסקת 

ליטה מר חיים סיבוני הינו בעל הש, ונכון למועד פרסום דוח זה, המיזוג. בעקבות השלמת עסקת "(המיזוג

 שהינה בשליטתו. מגנ"אבחברה, באמצעות 

, מונה מר חיים סיבוני, בעל השליטה במגנ"א ובחברה לאחר השלמת עסקת המיזוג, כחלק מעסקת כמו כן .2.3.4

, ואושרו במסגרת האסיפה הכללית של בעלי המניות של 80%בהיקף משרה של  מנכ"ל החברהל, המיזוג

 כמנכ"ל החברה. בקשר עם תפקידוהחברה תנאי כהונתו והעסקתו 

הסכם בהתקשרה החברה בת בהסכם להעברת נכסים ו ,המיזוגעסקת וכתנאי להשלמת בנוסף, במסגרת  .2.3.5

 .להלן 2.3.6 בסעיף למתן שירותי פיתוח עם מגנ"א, כמפורט 

 הסכם להעברת נכסים .2.3.6

על פי הוראות  ,בת הסכם להעברת נכסים בין מגנ"א לחברה נחתם ,המיזוגעסקת השלמת מיד לפני מועד 

 . "(נכסים להעברת ההסכם)להלן: " 1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א 2חלק ה'

הועברו לחברה בת, ללא תמורה, נכסי מגנ"א הקשורים לתחום פעילות  במסגרת ההסכם להעברת נכסים,

  .קניין רוחני )בטכנולוגיה ופטנטים(, תוכנות ואלגוריתמים של מגנ"אנכסי הכוללים בעיקר הרכב, 

"א מגנין ניתנו שיפויים הדדיים ב במסגרתה, נחתמה תוספת להסכם המיזוג, 2015בנובמבר,  15 ביום

, בין היתר, תקרות לסכומים שכל אחת מהן תידרש לשלם למדען הראשי בגין החזרי נקבעו; חברה בתל

 שמי וככלעל פי הסכם העברת הנכסים,  חברה בת"א לממגנמענקים שהתקבלו בגין הנכסים שהועברו 

כי סכום התקרה  נקבעעוד . ותהתשפה א השניה –מהן תידרש לשלם מעבר לתקרת הסכום שסוכם 

נקבע  כמו כן,מיליוני ש"ח.  1.3 -"א הינו כמגנ בחלקה שלמיליוני ש"ח, ו 2-הינו כ החברה בתשל  בחלקה

 החברה בתבכך שהסכם העברת הנכסים, מתן אישורו לכי אם המדען הראשי יתנה את  ,להסכם בתוספת

שצוינו בתוספת להסכם, "ר בגין תכניות מלבד אלה מהמדעאחראית להחזרי מענקים שהתקבלו תהא 

"א מגנ"א החזרי מענקים אלה מתוך התמורה שתתקבל ממכירותיה, אזי מגנשילמה עבור  החברה בתו
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תהיינה רשאיות לקזז כל סכום  החברהו/או  החברה בת ,. להבטחת זכותה לשיפויהחברה בתתשפה את 

 שהוקצו מהמניות 5% של בשיעור החברה שלבנאמנות מניות  הפקידה"א מגנבנוסף ו"א מהן, למגנשמגיע 

 .מיזוגה עסקת במסגרתלה 

 פיתוחלמתן שירותי מחקר והסכם  .2.3.7

גם הסכם למתן שירותי  נחתם, המיזוגעסקת השלמת בנוסף להסכם להעברת הנכסים, מיד לפני מועד 

שירותי מחקר ופיתוח  בת לחברהתעמיד "א מגנ למגנ"א. בהתאם להסכם,בת החברה  בין ופיתוחמחקר 

זכאית בת . החברה המיזוגממועד השלמת עסקת  בתוקף, חודשים( 12) הראשונה פעילותה שנת במשך

ובלבד שניתנה על  ,חודשים כל אחת 12להאריך את תוקף ההסכם עפ"י תנאיו לשתי תקופות נוספות של 

האריכה החברה בת את תוקף  2016 דצמבר בחודשבהתאם לאמור לעיל, יום מראש.  60כך הודעה בכתב 

 חודשים.  12כם לתקופה נוספת בת ההס

עובדי בפועל של עלויות ה שמחושבת על פילמגנ"א תמורה בת החברה משלמת תמורת שירותי הפיתוח 

 תתווספומלכך כאשר  ,והיקף משרתםאשר העמידו שירותי פיתוח לחברה בת, בהתאם לשיעור מגנ"א, 

אלפי ש"ח בצרוף  200הסכום של , התמורה החודשית לא תעלה על 32%בשיעור של  תקורההוצאות 

כמו כן, ההסכם כולל למגנ"א על בסיס חודשי.  משולמת"(. התמורה התמורהמע"מ בחודש )להלן: "

 הנוגעות לסודיות, אי תחרות והיעדר יחסי עובד ומעביד. ומקובלותהוראות סטנדרטיות 

, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17, ראה דיווח מיידי מיום המיזוגלפרטים נוספים בדבר תנאי עסקת  .2.3.8

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2015-01-183405

 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .2.4

ר שאלהלן יפורטו ההשקעות בהון החברה אשר בוצעו בשנתיים האחרונות, וכן כל עסקה מהותית אחרת 

 ענין בה:  יעל ידי בעל יהבמניות , למיטב ידיעת החברה,נעשתה

, הודיעה החברה כי למיטב ידיעתה, ועל בסיס הודעתו, בעל השליטה בה דאז, מר 2015במאי,  17ביום  .2.4.1

כפיר זילברמן, חתם על שלושה הסכמים עם שלושה צדדים שלישיים שונים, למתן אופציה לרכישת 

חודשים ממועד  12מניותיו בחברה. על פי ההסכמים, ניתנה לכל רוכש אופציה, הניתנת למימוש תוך 

אג' למניה.  100, במחיר מימוש של מר זילברמןממניות כ"א ע.נ.  970,000ימה על ההסכם, לרכוש החת

, שלושת הניצעים 2015באוגוסט,  13אלף ש"ח. ביום  30 מר זילברמןתמורת האופציה ישלם כל רוכש ל

ע.נ. כ"א ממניות בעל השליטה, והתמורה בגין המכירה הועברה  970,000מימשו את האופציה לרכישת 

במאי,  17כלפיה. לפרטים נוספים, ראה דיווח מיידי מיום  ו של מר זילברמןחובחלק מלחברה לכיסוי 

, 2015-01-196762, מס' אסמכתא: 2016באוגוסט,  14, ומיום 2015-01-021051, מס' אסמכתא: 2015

 פניה. המובאים בדוח זה בדרך של ה

מניות  2,910,000 כי מכר בעל השליטה דאז בחברה, מר כפיר זילברמן, הודיע, 2015באוגוסט,  13ביום  .2.4.2

 . אג' למניה 100של החברה מחוץ לבורסה, על פי שער של רגילות 

מניות  2,867,734 כי מכר בעל השליטה דאז בחברה, מר כפיר זילברמן, הודיע, 2015בדצמבר,  16ביום  .2.4.3
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 אג' למניה.   190החברה מחוץ לבורסה, על פי שער של רגילות של 

לה"ה דני מור ואילון כי מכר  בעל השליטה דאז בחברה, מר כפיר זילברמן, הודיע, 2015בדצמבר,  21ביום  .2.4.4

, בעקבות מימוש אג' למניה 43.7מניות רגילות של החברה מחוץ לבורסה, על פי שער של  1,138,774ברוך, 

סכם למכירת שליטתם בחברה למר זילברמן. לפרטים נוספים, ראה הבמסגרת ה להם ושהוענק ותהאופצי

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2014-01-085209, מס' אסמכתא: 2014ביוני,  8דיווח מיידי מיום 

, כנגד החברה בת( הון המניות המונפק והנפרע של 100%, רכשה החברה את מלוא )2016בינואר,  5ביום  .2.4.5

מניות רגילות של  2,392,275הקצאת  גילות של החברה למגנ"א, וכן כנגדמניות ר 35,884,116הקצאת 

 בתיווך וייזום העסקה. התמורה עבור ההקצאה הפרטית למגנ"א חברה בתהחברה לנותן שירותים ל

. החברה בתמהוות את מלוא הונה המונפק והנפרע של ש, הינה המניות נקבעה במסגרת עסקת המיזוג

מיליוני ש"ח.  102.3 -כ עמד על, שוויה חברה בת במסגרת עסקת המיזוגלהערכת השווי שבוצעה לבהתאם 

 .  זה לעיל לדוח 2.3לפרטים נוספים בדבר תנאי עסקת המיזוג, ראה סעיף 

על פי דוח הצעה  ,לקבוצת משקיעים הקצאה פרטית חריגהביצעה החברה  2016במרץ,  15 -ו 1בימים  .2.4.6

, ההצעה הפרטית במסגרת. 2016בפברואר,  22, כפי שתוקן ביום 2016בפברואר,  4פרטית שפורסם ביום 

 1.75, במחיר מניות רגילות של החברה 9,994,267הוקצו ש"ח,  17,490,000 -כנגד השקעה בסך כולל של כ

מניות  10,456,309 -אופציה לא סחירים א' הניתנים למימוש ל יכתב 10,456,309, ביחד עם ש"ח למניה

 11,537,123 -כתבי אופציה לא סחירים ב' הניתנים למימוש ל 11,537,123רגילות של החברה, יחד עם 

 1,000,000 -כתבי אופציה לא סחירים ג' הניתנים למימוש ל 1,000,000מניות רגילות של החברה, ויחד עם 

. והבשילו במועד הקצאתם ב' הוענקו לניצעים ללא תמורה -חברה. כתבי האופציה א' ומניות רגילות של ה

, "(היועץ: "בסעיף זה )להלן כתבי אופציה ג', הוענקו כחלק מן התמורה לשותפות אילן קרן טכנולוגיות

 . כמפורט להלן, ויבשילו בגין שירותי הייעוץ להנהלת החברה, בנוסף לתשלום שוטף במזומן

חודשים לאחר מכן,  18פציה א' ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם ובמשך תקופה בת כתבי האו

אתם ב', ניתנים למימוש החל ממועד הקצ ש"ח לכל כתב אופציה א'. כתבי אופציה 3במחיר מימוש של 

 ש"ח לכל כתב אופציה ב'.  4חודשים לאחר מכן, במחיר מימוש של  36ובמשך תקופה בת 

 21, ועל פני תקופה בת 2016באפריל,  1לו בשמונה מנות רבעוניות החל מיום כתבי אופציה ג' יבשי

ש"ח לכל כתב אופציה ג'. ליועץ הוקנתה הזכות לממש את כתבי  3חודשים לאחר מכן, במחיר מימוש של 

האופציה ג' לפי מנגנון "מימוש נטו", אשר משקף רק את מרכיב ההטבה בין מחיר השוק של מניית 

מימוש לבין מחיר המימוש של כתב האופציה ג', תמורת תשלום ערכה הנקוב של מניית החברה במועד ה

 ש"ח( עבור מימוש של כל כתב אופציה.  1החברה )

, מס' אסמכתא 2016בפברואר  4מיום לפרטים נוספים בדבר תנאי ההצעה הפרטית, ראה דיווח מיידי 

 ים, המובא2016-01-032500ס' אסמכתא: , מ2016בפברואר,  22מיום וכן דוח מתקן  2016-01-023155

 בדוח זה בדרך של הפניה. 

, אישר דירקטוריון החברה הקצאה פרטית, במסגרתה, כנגד השקעה בסך כולל של 2016באפריל,  5ביום  .2.4.7
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מניות רגילות  2,028,568"(, הוקצו למספר משקיעים, סכום ההשקעה: "בסעיף זה ש"ח )להלן 3,550,000

א' וב' )בתנאים המפורטים  כתבי אופציה 4,158,564ש"ח למניה, ביחד עם  1.75של החברה במחיר של 

: בסעיף זה ביחד החברה )להלןרגילות של יתנים למימוש למניות הנ ,א סחיריםלעיל(, ל 2.4.6 בסעיף 

ב' הוענקו לניצעים ללא תמורה והבשילו במועד  -כתבי האופציה א' ו "(.רות הערך המוצעיםניי"

, ולאחר שהתקיימו התנאים להשלמת העסקה, הקצתה החברה 2016במאי,  18ביום  הקצאתם.

למשקיעים את ניירות הערך המוצעים, כנגד תשלום סכום ההשקעה. לפרטים נוספים בדבר העסקה 

במאי,  8, מיום 2016-01-043396, מס' אסמכתא: 2016באפריל,  6ים מידיים מיום ותנאיה, ראה דיווח

, 2016-01-027579, מס' אסמכתא: 2016במאי,  17, ומיום 2016-01-060865, מס' אסמכתא: 2016

 .המובאים בדוח זה בדרך של הפניה

המניות של החברה, , לאחר קבלת אישור של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי 2016באפריל,  19ביום  .2.4.8

כתבי אופציה ד', לא  1,794,205הקצתה החברה למר אלי יורש, דירקטור וסמנכ"ל כספים של החברה, 

כתבי . "(כתבי האופציה: "בסעיף זה )להלן החברהרגילות של הניתנים למימוש למניות  סחירים,

 בה המשרה נושאיל שהחברה בוחרת להעניק מהתגמול וכחלק תמורה ללאהאופציה הוקצו למר יורש 

 10 -ב יבשילו האופציה כתביאגורות.  30 וכל כתב אופציה הינשל לחברה. מחיר המימוש  שירותיהם עבור

כתב אופציה  כל. מכן לאחר חודשים 30ועל פני תקופה בת  2016 בינואר 1רבעוניות שוות החל מיום  מנות

למר יורש ניתנה זכות לממש  .הבשלתו ממועדחודשים  36במשך תקופה בת  למימוש ניתןשיבשיל יהיה 

(, שמשקף רק את מרכיב ההטבה בין מחיר cashlessאת כתבי האופציה המוצעים לפי מנגנון "מימוש נטו" )

לפרטים נוספים, ראה השוק של מניית החברה במועד המימוש לבין מחיר המימוש של כתב האופציה. 

, דוח זימון אסיפה מתוקן מיום 2016-01-006492א: , מס' אסמכת2016במרץ,  13דוח זימון אסיפה מיום 

, מס' 2016באפריל,  17, ודוח תוצאות אסיפה מיום 2016-01-048862, מס' אסמכתא: 2016באפריל,  14

 , המובאים בדוח זה בדרך של הפניה2016-01-050320אסמכתא: 

רקטוריון החברה ביצוע , אישר די2016בספטמבר,  29-בספטמבר ו 25בספטמבר,  20בספטמבר,  8בימים  .2.4.9

"(, יוקצו סכום ההשקעהש"ח )להלן: " 5,297,600הקצאה פרטית, במסגרתה, כנגד השקעה בסך כולל של 

 3,178,557ש"ח למניה, ביחד עם  1.75מניות רגילות של החברה במחיר של  3,027,197למספר משקיעים, 

ניירות הערך רה )להלן ביחד: "כתבי אופציה )סדרה ה'( לא סחירים הניתנים למימוש למניות החב

' כתבי האופציה ה כתבי האופציה ה' הוענקו לניצעים ללא תמורה והבשילו במועד הקצאתם."(. המוצעים

 3מימוש של  חודשים לאחר מכן, במחיר 36ניתנים למימוש החל ממועד הקצאתם ובמשך תקופה בת 

, ולאחר שהתקיימו התנאים 2016 בנובמבר, 13 -באוקטובר ו 26בימים '. ש"ח לכל כתב אופציה ה

להשלמת העסקה, הקצתה החברה למשקיעים את ניירות הערך המוצעים, כנגד תשלום סכום ההשקעה. 

, מס' אסמכתא: 2016בספטמבר,  21לפרטים נוספים בדבר העסקה ותנאיה, ראה דיווח מיידי מיום 

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016בספטמבר,  26, וכן דיווחים מיידים מתקנים מיום 2016-01-126574

, המובאים בדוח זה בדרך של 2016-01-057900, מס' אסמכתא: 2016בספטמבר,  29, ומיום 128944

 .הפניה

, לאחר קבלת אישור אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 2017בפברואר,  20ביום  .2.4.10

הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, לכל  ,לא סחירים ד', כתבי אופציה 300,000הקצתה החברה 
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כתבי : "בסעיף זה )להלן אחד מבין הדירקטורים בחברה ה"ה מיכאל גלי, שאול גלעד ואהוד אהרוני

' אג 195כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  ."(האופציה

 תקופה פני ועל 2016 באוקטובר 1רבעוניות שוות, החל מיום מנות  12-בלמניה. כתבי האופציה יבשילו 

הרלוונטי הניצע  ההבשלה ן. הבשלת כל כתב אופציה כפופה לכך שבמועדלאחר מכ חודשים 36 בת

 36במשך תקופה בת  למימוש ניתןהמסוים יוסיף לכהן כדירקטור בחברה. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה 

, מס' 2016בדצמבר,  22פים, ראה דוח זימון אסיפה מיום לפרטים נוס. הבשלתו ממועדחודשים 

-2017-01, מס' אסמכתא: 2017בינואר,  26, ודוח תוצאות אסיפה מיום 2016-01-142264אסמכתא: 

 ., המובאים בדוח זה בדרך של הפניה010368

ניתנים  הניתניםכתבי אופציה ג', לא סחירים,  380,000הקצתה החברה  2017, בפברואר 20 ביום .2.4.11

לפרטים  "(.האופציה כתבי)להלן בסעיף זה: " יועצי החברה. 2-למימוש למניות רגילות של החברה, ל

  לפרק ב', לדוח תקופתי זה.  11.5נוספים ראה סעיף 

, אישר 2017במרץ,  16-במרץ ו 15במרץ,  9במרץ,  2בפברואר,  28בימים , הדוחתאריך  לאחר .2.4.12

 ."(סכום ההשקעהש"ח )להלן: " מליון 42.3-בסך כולל של כטיות, דירקטוריון החברה ביצוע הקצאות פר

  לפרק ב', לדוח תקופתי זה.  11.6לפרטים נוספים ראה סעיף 

, פרסמה החברה מתאר 2017במרץ  20אישור הדירקטוריון ביום  שהתקבל ולאחר, 2017 במרץ 23 יום .2.4.13

לנושאי משרה ועובדי החברה ו/או על פי המתאר, יוקצו "(. המתארהצעת ניירות ערך לעובדים )להלן: "

 6,265,198כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד  6,265,198עד  חברות בשליטתה

כתבי האופציה  6,265,198מתוך  2,125,000של . כמו כן, אישר הדירקטוריון הקצאה בפועל מניות רגילות

לפרק ב',  11.7לפרטים נוספים ראה סעיף  .בתה חברהעובדי החברה ושל  9-למתאר, ההמוצעים על פי 

  לדוח תקופתי זה. 

, 2017במרץ  20ולאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום , 2017במרץ,  23ביום  .2.4.14

 27, אשר תתקיים ביום פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

אופציה לרכישת מניות החברה מליון כתבי  2הקצאת כתבי  ועל סדר יומה, בין היתר, 2017ריל, באפ

לפרטים נוספים ראה סעיף  .למנכ"ל החברה, מר חיים סיבוני, שהינו גם בעל השליטה ודירקטור בחברה

  לפרק ב', לדוח תקופתי זה.  11.8

כתבי אופציה ג', לא  220,000החברה  אישר דירקטוריון החברה, הקצאת 2017, במרץ 20 ביום .2.4.15

לפרטים נוספים ראה  .יועצי החברה 2-ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, ל הניתניםסחירים, 

  לפרק ב', לדוח תקופתי זה.  11.9סעיף 

 חלוקת דיבידנדים .2.5

 בשנתיים שקדמו למועד הדוח, החברה לא הכריזה או חילקה דיבידנדים. 

  , לא נקבעה על ידי החברה מדיניות חלוקה של דיבידנדים. נכון למועד דוח זה
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 מידע אחר – 3פרק  .3

  2016בדצמבר  31עד ליום  מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .3.1

)באלפי  2014-2016 בדצמבר 31 מיםשהסתיימו בישנים להלן נתונים כספיים של החברה בגין פעילותה ב

 (:ש"ח

 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

 )באלפי ש"ח(

2016 2015* 2014* 

 (836) (1,740) (3,473) הוצאות מחקר ופיתוח

 -- (859) הוצאות מכירה ושיווק

 

-- 

 (125) (101) (8,415) הוצאות הנהלה וכלליות

 -- -- (5,312) תגמול הוני מבוסס מניות

 -- -- (400) חלק החברה בהפסד חברה כלולה

 -- -- 67 אחרות )הוצאות( הכנסות

 -- -- (32,704) הוצאות רישום למסחר שאינן במזומן

 (961) (1,841) (51,096) הפסד מפעולות רגילות

 -- 23 (249) הכנסות )הוצאות( מימון, נטו

 (961) (1,818) (51,336) הפסד נקי לשנה

 -- --) -- רווח )הפסד( כולל אחר

 (961) (1,818) (51,336) סה"כ הפסד כולל 

 להשלמת עסקת המיזוג* עובר 

 -לפרק ב' 2חויות שחלו בכל אחד מן מהנתונים המוצגים בטבלה לעיל, ראה סעיף תלפירוט אודות ההתפ

 לדוח התקופתי. ,דוח הדירקטוריון

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .3.2

המקרו בסביבה פעילות הקבוצה, עשויה להיות מושפעת ממגמות ו/או אירועים ו/או התפתחויות שונות 

 כלכלית של הקבוצה, אשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות, כמפורט להלן:

 הישראלי המשק מצב .3.2.1

צה בתחומים שונים. שנת משליך על פעילות הקבושל המשק הישראלי מצבו הכלכלי, הפוליטי והביטחוני 

 2016הסתיימה עם נתוני צמיחה מרשימים של המשק. אומדן קצב הצמיחה במונחי תוצר בשנת  2016
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. קצב צמיחה זה גבוה הן ביחס לשנים הקודמות והן ביחס למרבית המדינות המפותחות. 4%2-הסתכם בכ

גידול  , כאשר2016בשנת  ת המשקהתרומה המשמעותית ביותר לצמיחתרם את צריכה הפרטית בהגידול 

גידול רכיב נוסף שתרם משמעותית ל. במידה רבה נובע מרכישה מוגברת של כלי תחבורה אישייםזה 

צמיחת היצוא עם זאת, . ב של שוק העבודה הישראלימצבו הטוהינו  2016בצריכה הפרטית במהלך 

שתי מגמות  זה ניתן לצייןבתחום י. הייתה מתונה יחסית, בדומה לקצב הצמיחה המתון של הסחר העולמ

עיקריות: מחד, יצוא הסחורות התכווץ במהלך השנה בהשוואה לקודמתה, והוא מוסיף לרשום ביצועי 

חסר ביחס לסחר העולמי עקב השחיקה בתחרותיות של הכלכלה הישראלית. מנגד, יצוא השירותים של 

 3.בקצב מרשים 2016בשנת טק, צמח -ייישראל, שמקורו בעיקר בענפי הה

  מצב כלכלי בשווקי ההון .3.2.2

ו/או העולמי, עשויה להיות השפעה לרעה על  וודאות כלכלית בשוק הישראלי-למיתון ולאייחד עם זאת, 

יכולתה של החברה לגייס הון נוסף, לצורך השלמת פיתוח מוצריה והרחבת פעילותה, בשים לב לכך 

 שהחברה הינה חברת מחקר ופיתוח אשר טרם ייצרה תזרים מזומנים למימון פעילותה השוטפת. 

  תנודות בשערי מטבע .3.2.3

את המערכות שתייצר למדינות שונות ברחבי העולם, במטבע דולר מאחר שבכוונת החברה לשווק ולמכור 

ארה"ב ו/או במטבע האירו ו/או מטבע בינלאומי סחיר אחר, ולאור זאת שחלק מהכנסות החברה 

עתידיות להתקבל מלקוחות בחו"ל, החברה מעריכה כי ייתכן ותהיה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים 

ת זרים לעומת השקל החדש, ואלה עלולים להשפיע על רווחיותה שיחולו בשערי החליפין של מטבעו

 בעתיד. 

 /חקיקהרגולציה .3.2.4

בין אם מכוח  ,להתקין מערכות סיוע לנהג בעלי כלי רכבחובות רגולטוריות בארץ ו/או בעולם, שתחייבנה 

עשויות להשפיע באופן מהותי על פעילותה העסקית של החברה בשני  ,חקיקה ו/או תקינה מחייבת

נים: מחד, רגולציה המחייבת התקנת מערכות סיוע לנהג ברכב תשפיע באופן ניכר על מכירות החברה אופ

מאידך, החברה תידרש לעמוד  .באופן מהיר יותר םותאפשר את חדירת החברה לשווקים הפוטנציאליי

נתיים ובישעלול לדרוש זמן פיתוח ארוך יותר למוצרי החברה, , דבר תחייב בהן הרגולציהשבסטנדרטים 

 לאפשר למתחרותיה הקיימות לנגוס בנתח השוק המיועד.

 ,קיימת רק לגבי אוטובוסים בישראל, למיטב ידיעת החברה, רגולציה מחייבת כזו הדוחלמועד נכון 

, אולם ייתכן ובעתיד, במסגרת שיתופי הפעולה להלן 4.1.3.4  בסעיףמשאיות ואמבולנסים כמפורט 

שהחברה שוקלת לעשות עם חברות ביטוח בארץ ובחו"ל, תחולנה הוראות תקינה ו/או רגולציה פנימית 

על הרכבים המבוטחים על  -מציעות של חברות הביטוח, הדורשות כי לצורך החלת פוליסות הביטוח שהן 

  .םמסוימיידן להתקין מערכות שעומדות בסטנדרטים הקבועים בהוראות תקינה ו/או בתווי תקן 

                                                           
2

 http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201608407המרכזית לסטטיסטיקה  הלשכה 
 .2016דברי נגידת בנק ישראל במסיבת העיתונאים לרגל פרסום דוח בנק ישראל לשנת  3
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, התחבורה שר של תכניתו אתישראל אישרה  ממשלתכי , משרד התחבורה הודיע 2015 בנובמבר 1 םביו

 רכבכלי  לבעלי תמריצים מתן באמצעות, דרכים בתאונות הנפגעים מספר להפחתת, כץ ישראל מר

 וכיואילך,  2000בכלי הרכב ששנת ייצורם הינה  ,מצילות חיים בטיחות מערכות שלוש שיתקינו

לאחרונה, . רישיונםכתנאי לחידוש  רגל הולכי לזיהוי המערכתומשאיות יחויבו להתקין את  אוטובוסים

נו מערכות בטיחות מצילות חיים מתכוון לבצע פיילוט במסגרתו יותקהודיע משרד התחבורה כי הוא 

 4.1.3.3  סעיפיםראה  ,לפרטים נוספים אודות הרפורמה במשרד התחבורה (.בכלי רכב פרטיים )משומשים

 .להלן 4.1.3.4 -ו

חקיקה וקביעת הוראות כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מתפתחת כיום בעולם המערבי מגמה המעודדת 

רגולטוריות בתחום, שמטרתן מניעת תאונות דרכים וזיהוי התרחישים האפשריים שעשויים לגרום 

NHTSA -ה – בארה"ב, כך למשל .לתאונה
מקדמת  ,בארה"ב בדרכים הלאומית לבטיחות הרשות - 4

נות בכבישים ברכבים, במטרה למנוע תאו מערכות סיוע לנהגחקיקה שתחייב יצרני רכבים להתקין 

5-ארגון ה – באירופה .עירוניים
Euro-NCAP לקבל  המעוניינים הרכב ליצרני חדשות תמכתיב הוראו

מערכות סיוע להתקין  הרכב יצרני על יהיה, לפיהן בטיחות כוכבי חמישה של רביימ דירוג מהארגון

 .להלן זה לדוח 4.1.3 ברכבים החדשים. לפרטים נוספים ראה האמור בסעיף  יםלנהג

נושאות על דגלן עמידה בסטנדרטים גבוהים ביותר של  ומוכרות גדולות יצרניות רכב בינלאומיות בנוסף,

זו יש בה כדי לקדם את תחום מגמה  .יתקני איכות ובטיחות, וברוב המקרים, ולעתים אף באופן וולונטר

 פעילות החברה וצריכת מוצריה בעתיד.

ים הצרכנים ליתרונות הגלומ מודעותעם , יצוין כי שינויים רגולטוריים משמעותיים בשילוב ככלל

למצב שבו הרוב המוחלט של  עדהתקנתם,  ולקדם באימוץ, עשויים להניע הסיוע לנהג בשימוש במערכות

 ממערכות אלה.מצוידות באחת או יותר  בעתיד תהיינה שתיווצרנההמכוניות החדשות 

מכוני תקנים לפיקוח ולרגולציה של בעתיד כפופים ושיווק מוצריה עשויים להיות  פעילות החברה

שינויים והתפתחויות בדרישות הרגולטוריות עשויים לגרום להטלת מגבלות במדינות שונות. וחקיקה 

 לגרום לחברה הוצאות מהותיות. אף וכן ו/או לעיכוב בפיתוח מוצרי החברה ו/או להפסקתו

 4.1.3 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות ראה סעיף לפרטים אודות 

 .להלן זה לדוח

 למוצרי החברה /חליפיים פיתוח וייצור מוצרים מתחריםתחרות,  .3.2.5

מתחרים . פיתוח מוצרים ביותר תחרותי שוק הינו דרכים תאונות למניעת המתקדמות המערכות שוק

עלולים לנגוס בחלקה של החברה בשווקי היעד. לפרטים  המתחרים"י ע כיום המיוצרים םו/או תחליפי

  להלן. זהלדוח  4.8 בתחום הפעילות ראה סעיף  התחרותנוספים אודות 

 

                                                           
4 http://www.nhtsa.gov – ארגון ה-NHTSA בארה"ב בדרכים לבטיחות הרשותזה  דוחייקרא ב. 

5 European New Car Assessment Program. 

http://www.nhtsa.gov/
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 הנהגים ולקוחות הקצהמודעות הצורך לשמור על ביטחון הנהגים והנוסעים ברכב והעליה ב .3.2.6

פוטנציאליים וקהלי היעד אליהם היא פונה ותפנה בעתיד, ה םשווקיההחברה מעריכה כי בקרב הנהלת 

מודעות גבוהה , לקוחות פרטיים וספקי שירות, מתפתחת בשנים האחרונות מגמת כלי רכבביניהם יצרני 

נהג. בתוך כך, לאפשרות הממשית והקיימת למניעת תאונות דרכים באמצעות מערכות סיוע ל ,ביותר

 ,עולה ומתעורר בקרב ציבור הנהגים צורך אמיתי לשמירה על ביטחון הנוסעים ברכב ובמקביל למגמה זו,

 דבר שיוצר באופן מובהק צורך ממשי לרכישת המערכות אותן מפתחת החברה.

 .להלןלפרק זה  4.2ראה סעיף  בת החברה המפותחת על ידי הטכנולוגיהפרטים אודות ל 

 גאות בענף הרכב העולמי .3.2.7

נהנה מצמיחת זה  שוק .השווקים הפוטנציאליים אליהן פונה החברה הוא שוק יצרני הרכבמן אחד 

מכירות של כלי רכב ו מחירי דלק,רמה נמוכה יחסית של  נוכחמכירות עקבית בשנים האחרות, בין היתר 

, ובכך מליון של כלי רכב פרטיים 17.54-נמכרו בארה"ב כ 2016כך, בשנת . שיאים שוברותחדשים 

כאמור לעיל, גם בישראל נרשמו  6הושלמה שנה שביעית ברציפות של עליות במספרי כלי רכב נמכרים.

לאמץ יצרניות הרכב ם למגמה זו תגרוהחברה סבורה כי שיאים במכירת כלי רכב פרטיים.  2016בשנת 

הן ולפיכך , שמר ו/או לשפר את מעמדם בשוק הגואהלאת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר על מנת 

 ת להימנות על קהל לקוחותיה. ועשוי

  

                                                           
6

 http://www.businessinsider.com/us-auto-sales-december-2016-2017-1 
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 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות – 4פרק  .4

 מידע כללי על תחום הפעילות .4.1

 בתחום, בת החברה באמצעות, החברה פועלת, 2016בחודש ינואר  המיזוג עסקת השלמת ממועד החל .4.1.1

 דרכים תאונות למניעת המתקדמות המערכות לשוק המיועדות, לנהג סיוע מערכות של ופיתוח המחקר

 על מבוססת, הרכב בטיחות בתחום בת החברה של פעילותה(. "ADAS -ה שוק") הרכב ובטיחות

 במסגרת במלואה הועברה ואשר, מ"בע פי.אס.בי א"מגנ, החברה של אם בחברה פותחה אשר טכנולוגיה

 בטכנולוגיה מדובר. לעיל 2.3.6 בסעיף המתואר נכסים להעברת להסכם בהתאם, המיזוג עסקת

 תספק, החברה להערכת אשר, כאמור מימד-תלת וטכנולוגיית מתקדמים אלגוריתמים על המבוססת

 מצבי עם התמודדות, רק לא אך לרבות, הקיימות המערכות י"ע כיום נענים שאינם שוק לצרכי מענה

 .ועוד קטנים מכשולים, תגריםאמ תאורה תנאי, בעייתי אוויר מזג הכוללים נהיגה בעת קיצון

ע"י מר חיים סיבוני  2001הינה חברה ישראלית פרטית, שנוסדה בשנת "א מגנכפי שנמסר לחברה, 

יתחה ושיכללה מכ"מ )המנכ"ל( ומר לוי צרויה )המדען הראשי של מגנ"א(, ובמשך למעלה מעשור פ

א פונה "מימד. מגנ-פאסיבי המבוסס על טכנולוגיית גילוי ייחודית וחדשנית בשיטת תלת-אלקטרו אופטי

 לדרישות המותאמים, ייחודיים ומיגון אבטחה פתרונות ( ומספקתHome Land Security) HLS -לשוק ה

תעופה, -גבוהה כגון: גבולות, נמלי אבטחה רמת הדורשים רגישים אתרים של רחב במגוון ופועלת, הלקוח

 א"מגנלקוחותיה של  כלא, בסיסים צבאיים, כורים גרעיניים, קווי נפט, מכרות ועוד. בין-ים, בתי-נמלי

א בין "מגנבישראל, נמנים בין היתר: צה"ל, נתב"ג, שב"ס ומשטרת ישראל. בעולם מותקנות מערכות 

טכנולוגית מגנ"א הינה חדשנית ומהימנה לחברה,  כפי שנמסרהיתר ביפן, רוסיה, סינגפור ומקסיקו. 

גילוי ואחוז מינורי  99% -ולמערכות האבטחה שלה יתרון מובהק הבא לידי ביטוי, בין היתר, בלמעלה מ

 של התרעות שווא. 

באמצעות החברה בת, השלימה בהצלחה את הפיתוח של גרסת אלפא של  חברההלמועד הדוח,  נכון

סכנות והתרעה בפני תאונות דרכים, המבוססת על ניתוח וידאו וטכנולוגיית מערכת סיוע לנהג לגילוי 

. גרסת אלפא של המערכת נבחנה הדגל כמוצר החברה רואה אותה "(,המערכתתלת מימד )להלן: "

, ביום ובלילה בתנאי הארץ בסדרה ארוכה של ניסויים שכללה נסיעות ארוכות בכבישים בדרום ובמרכז

משתנים ומאתגרים, אשר בחלק מהמקרים הקשו על גילוי הסכנות שבכביש. ביצועי מזג האוויר ותאורה 

גילתה את הסכנות השונות בהצלחה  המערכת .גרסת אלפא של המערכת היו יציבים ומשביעי רצון

יות נכונות, זמן מספיק מראש כדי לאפשר לנהג להגיב לסכנה. לפרטים תוסיפקה התרעות קוליות וחזו

 4-ו 2016 בנובמבר 16 מיום, 2016 בספטמבר 1דיווחים מיידים של החברה מיום  אודות המערכת ראה

 המובאים, בהתאמה 2017-01-001671-ו 2016-01-078714, 2016-01-115768 אסמכתא' מס, 2017 בינואר

 . הפניה של בדרך זה בדוח

ערכת שמירת מרחק טכנולוגי למ מדגיםהשלמת הפיתוח כאמור לעיל, נכון למועד דוח זה לחברה  בעקבות

 40X40גודל מ החל וצורה סוג מכל הרכב בקדמת מכשולים זיהוי וכן נתיבים זיהוי, היתר בין, הכוללת

 "מ. ס
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 אחר ולעקוב לגלות המסוגלת סביבה וחישת מכשולים לזיהוי גנרית מערכת לפתח החברה בכוונת

, אפליקציות מספר לייצר, כך ומתוך, שווא התרעות וללא מקסימלי בדיוק הנהיגה במרחב אובייקטים

 מפני התרעה( 3; )נתיב שמירת וכן מנתיב סטיה בקרת( 2; )אוטונומית בלימה מערכת( 1: )הןיבינ

 אשר, לנהג סכנה המהווים מכשולים ובשאר חיים בבעלי, אופניים ברוכבי, רגל בהולכי, ברכבים התנגשות

 . להלן זה לדוח 4.2  בסעיף כמתואר, שונים תכנון בשלבי נמצאים הדוח פרסום למועד נכון

בכלי לגילוי מכשולים והתרעה  פאסיביסנסור נועדה לשמש הן כ ,מתוארות לעילעל יכולותיה  ,המערכת

מערכת להתערבות בנהיגה לטובת רכבים בעלי יכולות  הן)אפטר מרקט( ו הקיימים כיום על הכבישרכב 

  .יםיאוטונומ

  מבנה תחום הפעילות והשינויים החלים בו .4.1.2

(, הולכות והופכות "Advanced Driver Assistance Systems – "ADASמערכות מתקדמות לסיוע לנהג )

בארה"ב, קבעה כי כל רכב חדש אשר לסטנדרט הבטיחות העולמי החדש. כך, הרשות לבטיחות בדרכים 

, יחוייב בהתקנת טון( 4.5 -)כ פאונד אלפים עשרתשוקל מתחת ל, ואשר 2018ייוצר החל מחודש מאי, 

מערכת לראייה אחורית. כן ממליצה הרשות לבטיחות בדרכים האמריקנית על התקנת מערכות בטיחות 

כניתו של שר התחבורה, מר ישראל כץ, תישראל את  , אישרה ממשלת2015בנובמבר,  1ביום נוספות. 

 2000לפיה יוענקו תמריצים לבעלי רכב להתקין מערכות בטיחות מצילות חיים ברכבים משנת ייצור 

הצפי הוא כי עד  , וביניהן מערכת לבקרת סטייה מנתיב, ניטור מרחק מלפנים וזיהוי הולכי רגל.ואילך

    7מיליארד דולר. 91.1 -לכ 69%יגדל בשיעור של העולמי  ADAS -, שוק ה2020שנת 

וחלקן אף ישירות ע"י הצרכן  ,הרכבכלי התקנת מערכות סיוע לנהג בכלי רכב יכולה להיעשות ע"י יצרני 

משכך, החברה צופה כי בין לקוחותיה העתידיים יימנו, בין היתר, חברות יצרני רכב וספקי הפרטי. 

 בעלי רכב פרטיים. רכיבים ליצרני הרכב, ספקי שירות בתחום הרכב וכן 

לתת מענה למצבים  ונועדומפתחת כיום ותפתח בעתיד הינם חדשניים ומקוריים, שהקבוצה המוצרים 

 . וכדומה ,, אי שמירת מרחקסטיה מנתיבלמשל, אך לא רק,  שעלולים לגרום לתאונות דרכים.

  בישראל מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .4.1.3

החברה מגבלות, חקיקה, תקינה או של  הלא מוטלות על פעילות הדוח,למועד  , נכוןלמיטב ידיעת החברה .4.1.3.1

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

ל שר , את הרפורמה החדשה ש2015בנובמבר,  1בישראל. יחד עם זאת, משרד התחבורה פרסם ביום 

ואילך שיתקינו ברכבם מערכות סיוע  2000התחבורה כץ, למתן תמריצים לבעלי רכבים ששנת ייצורם 

 להלן. 4.1.3.3  בסעיף כמפורט סוגיםלנהג משלושה 

וקיימים בו סטנדרטים גבוהים מאד של בטיחות  ,נו תחום תחרותי ביותרהואיל ותחום ייצור הרכבים הי .4.1.3.2

לעודד יצרני רכבים הינה ואיכות, המגמה המתפתחת בשנים האחרונות בעולם, ולאחרונה גם בארץ, 

                                                           
7

advanced-https://www.abiresearch.com/press/global-: הבא בקישור Research ABI שבוצע על ידי השוק מחקר ממצאיתמצית  ראה 

driver-assistance-systems-adas-mar/. 
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חדשים לעמוד בתקני איכות בעלי סטנדרט גבוה, הכוללים בתוכם פרמטרים של התקנת מערכות סיוע 

בגדר יוזמה הינה אלא  ,אינה חובה בדין ת מערכות סיוע לנהג, התקנהדוחנכון למועד לנהג ברכב. 

דגל איכות ובטיחות בדרכים. לעתים, התקנת מערכות סיוע לנהג הנושאים ב, רכבוולונטרית של יצרני 

כלי רכב החדשים, עשויה לקדם קבלת דירוג הגבוה ביותר שניתן ע"י ארגוני הבטיחות בעולם ליצרן כלי ב

 את התקנתם. הרכב שביצע

אושרה בממשלה תוכניתו של שר התחבורה, כי  2015,8 ,בנובמבר 1ביום  הודיעבישראל התחבורה  משרד .4.1.3.3

מכוניות משנת ישראל כץ, לפיה יוענקו תמריצים לבעלי רכב להתקין מערכות בטיחות מצילות חיים במר 

מנתיב, המתריעה בפני  בקרת סטייה מערכת :מצילות חיים מערכותמדובר בשלוש ומעלה.  2000ייצור 

שמירת  -מערכת ניטור מרחק מלפנים, המזהה מכשול לפני הרכב או אי ;הנסיעה נתיבמ סטייה על הנהג

פי הרפורמה של השר כץ, -. עלבנתיב הנסיעהמרחק, ומערכת לזיהוי הולכי רגל, המזהה הולכי רגל 

מותקנת כיום בחלק מהם( כתנאי אוטובוסים ומשאיות יחויבו להתקין את המערכת לזיהוי הולכי רגל )ה

משרד התחבורה פרסם בהודעתו הנ"ל, כי ראש הממשלה החליט על הקמת צוות  לחידוש רישיונם.

לדברי ת דרכי המימון של התוכנית המוצעת. משותף של משרדי התחבורה והאוצר שיבחן באופן מיידי א

השר כץ, המערכות ימומנו במלואן על ידי המדינה ובעלי הרכבים לא יצטרכו לשאת בעלות רכישת 

החברה, המוצרים שהיא מפתחת יעמדו בדרישות הרגולטוריות  הנהלת להערכתהמערכות והתקנתן. 

 לבחון לה יסייע וכן, הפוטנציאליים היעד לשוקי לחדור החברה מטרת את ולקדם להקל שעשוי דבר ,"להנ

 .כאלה שיהיו ככל ,התחבורה משרד של במכרזים להשתתפות הצעה, לנסיבות ובהתאם, לפעם מפעם

יחויבו משאיות, , 2016בנובמבר  1הודיע משרד התחבורה בישראל כי החל מיום  2016,9בפברואר  1ביום  .4.1.3.4

בהתקנת שתי  טון, 3.5בעלי משקל כולל של מעל ו ,ואילך 2012, משנת ייצור אוטובוסים ואמבולנסים

 20כמו כן, ביום  .מערכות מצילות חיים, מערכת בקרת סטייה מנתיב ומערכת שמירת מרחק מלפנים

מתכוון לבצע פיילוט במסגרתו יותקנו מערכות בטיחות  הודיע משרד התחבורה כי הוא 2017,10בפברואר 

ה באגרת הרישוי הטב במסגרת הפיילוט צפויה להינתןמצילות חיים בכלי רכב פרטיים )משומשים(. 

מערכת התרעה מערכת סטייה מנתיב ו ,ם שיתקינו את שתי מערכות הבטיחותהשנתית לכלי רכב פרטיי

מיליון שקלים, שיתפרסו על  180לצורך כך הוקצו על פי הודעת משרד התחבורה,  .מפני התנגשות מלפנים

 .פני שלוש שנים

ים בבחירת הרכב ומשומש יםרכב חדשכלי י לרוכשקדם מנגנון סיוע מבישראל משרד התחבורה במקביל,  .4.1.3.5

הנ"ל מכילה את  הרשימהבזור הבטיחות הרשמי של מדינת ישראל. יאשירכשו, והקים את רשימת דירוג 

ביחס לניקוד שהעניק  ציונים ייעודייםואילך, והיא כוללת  2012משנת שעלו על הכביש  הרכבדגמי כלי כל 

. משרד התחבורה, בין היתר, בפרמטרים של התקנת מערכות סיוע לנהג ,להם משרד התחבורה בהתחשב

                                                           
8

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=3296:dover-11-2015- :התחבורה משרד אתר 

1&Itemid=65&lang_ovrrde=ENG-c-01a&catid=56:dover 
9

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3355:dover-02-2016- :התחבורה משרד אתר 

1&Itemid=65-c-01c&catid=56:dover  
10

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3545:dover-02-2017- :התחבורה משרד אתר 

temid=651&I-c-20&catid=56:dover  

http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=3296:dover-2015-11-01a&catid=56:dover-c-1&Itemid=65&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=3296:dover-2015-11-01a&catid=56:dover-c-1&Itemid=65&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&iotype=w&id=3296:dover-2015-11-01a&catid=56:dover-c-1&Itemid=65&lang_ovrrde=ENG
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3355:dover-2016-02-01c&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3355:dover-2016-02-01c&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3355:dover-2016-02-01c&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3545:dover-2017-02-20&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3545:dover-2017-02-20&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
http://he.mot.gov.il/index.php?option=com_content&view=article&id=3545:dover-2017-02-20&catid=56:dover-c-1&Itemid=65
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 8 -ל 0יחד עם רשות המסים, פיתחו נוסחה לדירוג מערכות בטיחות מתקדמות, ומעניקים ציון של בין 

 -רכב. באופן טבעי, ככל שהציון גבוה יותר כך הרכב מצויד ביותר אביזרי בטיחות דגם של כלי לכל 

או לצמצם  תאונה ממשיתוחלקם מסוגלים לא רק להתריע, אלא גם למנוע  מרביתם אלקטרוניים

את הדירוג יעדכנו משרד התחבורה נציגי . הדירוג כולל מערכות שנבחנו עד עתה, אך םמשמעותית נזקי

ברשימה כיום, מערכות הכלולות ת שתהיינה. בין יתר הת הטכנולוגיות השונויובהתאם להתפתחו בהמשך

שמירת מרחק -ה מפני איעהתר ;ה מפני סטייה מנתיב )עם או בלי סיוע אקטיבי(עהתרמערכת לנכללת גם 

ה מפני פגיעה בהולך רגל )עם או בלי עה מפני רכב בשטח מת, התרעהתר ;)עם או בלי בלימה אוטונומית(

 . המנגנון החדשבלימת חירום אוטונומיתוכן  סיוע אקטיבי( ומצלמת נסיעה לאחור )אך לא חיישני חנייה(

הרכב, לגבי כלי ת ומקבל דיווח מיבואני, ולמעשה משרד התחבורה כלי הרכבאמור לסייע לדירוג 

ה של החברות עלמשל מערכות התר)כמו  בהתקנה מקומיתשוכאלו  בכלי הרכבהמערכות שמותקנות 

הבטיחות והופך ל"ציון  2-ל 0שנע בין בזור מסוכם לפי ניקוד י. האהמתחרות לחברה הפועלות כיום בשוק(

את לחייב גם  מתכוון משרד התחבורה בקרוב. של הרכב", אותו ניתן בשלב זה למצוא רק ברישיון הרכב

. החברה מעריכה כי לאור מגמת השינוי האמורה פרסמו באולמות התצוגה ומודעות פרסוםלהיבואניות 

בשווקי היעד  והמנגנון שיצר משרד התחבורה שתואר לעיל, השלמת פיתוח מוצרי החברה והשתלבותה

 הינם אפשריים וממשיים יותר מאי פעם.

בנוסף, בעתיד, במסגרת שיתופי הפעולה העסקיים שהחברה מעוניינת לקדם עם חברות ביטוח בארץ,  .4.1.3.6

ביטוח תאמצנה הוראות תקינה ותקני איכות ו/או רגולציה פנימית החברות כדי ש החברה מתכוונת לפעול

 הביטוח אותן הן מציעות תחולנה רק על רכבים בהם הותקנו מערכותוייחודית להן, הקובעות כי פוליסות 

 שעמדו בהוראות תקן איכות ו/או סטנדרט מסוים, ועליהם בלבד. סיוע לנהג

כפופה לדיני מדינת ישראל ודיני המדינות בהם תפעל בעתיד, ובכל הנוגע בת כמו כן, פעילות החברה  .4.1.3.7

 שתמשת, זו כפופה לדיני הקניין הרוחני וזכויות יוצרים. לפעילותה הנוגעת לפיתוח הטכנולוגיה בה היא מ

 זה אם ובין בארץ זה אם בין, ומכירתם שיווקם, בפועל מוצריה ייצור בהליך החברה תחל כאשר, בנוסף .4.1.3.8

, 1968-ביניהם בין היתר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח, ישראל מדינת לדיני כפופה תהיה החברה, ל"לחו

 לשווקים שתחדור ככל, בעתיד הזרות בהן תפעל המדינות לדיני וכן, 1981-חוק הגנת הצרכן, התשמ"א

 .ל"בחו

 בטיחות ארגוני; מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות בחו"ל .4.1.4

  :עולמיים

כיום קיימים בעולם יצרני רכבים וארגונים שהוקמו מכוח חוק ו/או תווי תקן ו/או איכות, המעניקים  .4.1.4.1

חדשים עפ"י פרמטרים מסוימים, ביניהם פרמטר הבטיחות. ארגונים אלה מכירים  לכלי רכבדירוג 

 רכים. בחשיבותן של מערכות הסיוע לנהג ומכירים ביכולות המוכחות של מערכות אלה למנוע תאונות ד

היקף ההצטיידות במערכות הסיוע לנהג מונע משני גורמים עיקריים: רגולציה והערכת ביצועי המערכות  .4.1.4.2

על ידי צרכני כלי רכב, אשר לא פעם מעודדים שימוש בציוד מקורי המותקן בתהליך הייצור, אפילו עד 

 מצב בו כלי רכב מיוצרים ברמת בטיחות גבוהה יותר מהרמה הנדרשת בחוק. 
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 US( והאמריקאי )להלן: ""EURO NCAP"ון מבחני הבטיחות למכוניות חדשות האירופאי )להלן: ארג .4.1.4.3

NCAP" להלן:  בארה"ב( המנוהל על ידי הרשות לבטיחות בדרכים("NHTSA" יצרו "שוק למערכות ,)

על מנת לנסות ולקבל את דירוג רמת  ,הרכב משקיעים מאמצים ומשאבים רביםכלי בטיחות". יצרני 

 באירופה ובארה"ב לדגם החדש שייצרו, קרי, חמישה כוכבים. NCAP -ות הגבוהה ביותר של ההבטיח

הרלוונטי לשוק המערכות המתקדמות למניעת  ,ליהםיומקב NCAP-להלן מידע שפורסם על ידי ארגוני ה

 תאונות דרכים:

 -טיביות מהאירופאי את שקלול מערכות הבטיחות האק NCAP -, הגדיל ה2014במהלך שנת  - אירופה .4.1.4.4

לקבלת  ם, לשם השגת רמת הבטיחות הגבוהה ביותר. היינו, על מנת שכלי הרכב יהיו זכאי20% -ל 10%

ואילך, הם יידרשו להצטייד במערכת בטיחות שתכלול את  2016דירוג של חמישה כוכבים, החל משנת 

 הטכנולוגיות הבאות:

 "( מערכת שיוט אדפטיביתAdaptive Cruise Control.)" 

 בקרת "( יציבות אלקטרוניתElectronic Stability Control.)" 

 "( מערכת המתריעה מפני סטייה מנתיב / מערכת סיוע בשמירה על נתיבLane Departure Warning/Land 

Keeping Assist .) 

 "( מערכת בלימת חירום אוטונומיתAutonomous Emergency Braking.)" 

ידרוש פעילות ברורה של מערכת בטיחות אחת נוספת בכל  משמעות הדבר היא שדירוג חמישה כוכבים

 (.AEBרכב חדש, כמו למשל אך לא רק, מערכת בלמים אוטונומית )

האירופאי קבע כי מערכת בלימת החירום האוטונומית תכלול מאפיין בדמות יכולת  NCAP -כמו כן, ה

ידרוש  2017רגל, ועד שנת  זיהוי ובלימה לא רק מפני סכנת התנגשות ברכבים, אלא גם מפני הולכי

האירגון פעולות אזהרה אקטיביות, ביניהן הצטיידות חלקית בטכנולוגיות שתוארו לעיל, וזאת לשם 

 כוכבים. 4השגת דירוג של 

 - מבחני הבטיחות האירופיקפדניות שנערכו ע"י ארגון  בבחינות – 11(AEB) - בלימה אוטונומית מערכת .4.1.4.5

Euro-NCAP, 12מבחן התוצאות  2015,13המחמירים שלו, שנערכו בחודש מרץ  הבטיחות במבחני הידוע

שהוענק לה בעבר ע"י  איבדה את הכוכב החמישי Audi, מעידות כי החדשה Audi TTרכב מסוג שנערך ל

המזהה סיכון לתאונה ותגובה ברכב, , בין היתר, בגלל היעדרה של מערכת בלימה אוטונומית הארגון

זו, המערכת  לעהחליטו לשים דגש מיוחד  Euro-NCAP-בארגון ה ובולמת בעצמה.איטית מדי של הנהג 

 יותר.  לאחר שמצאו כי יעילותה גבוהה וכי תעשיית הרכב כבר החלה להציע אותה גם במכוניות עממיות

(NTSBבתעבורה ) המועצה הלאומית לבטיחות – 14בארה"ב .4.1.4.6
מקדמת הליכי חקיקה ראשית לפיה  15

                                                           
11 Autonomous Emergency Braking 

12 European New Car Assessment Program 

 .http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4632644,00.html מתוך האתר: 13
  :2015-01-07940 :מס' אסמכתא ,2015באוגוסט,  30, ביום החברהבמסגרת דיווחי  אייז-פור של מהמצגת כחלק שפורסם קישור ראה 14

00&CompCd=199&Type=Pdf-http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=988928 
 

15 NTSB - National Transportation Safety Board 

http://maya.tase.co.il/bursa/report.asp?report_cd=988928-00&CompCd=199&Type=Pdf
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תחויב להתקין מערכות סיוע לנהג ברכבים במטרה למנוע תאונות בכבישים  תעשיית יצרני הרכבים

עירוניים. המטרה העיקרית היא שהמערכת תתערב באופן אוטומטי במקרים בהם היא תזהה כי קיים 

 סיכון ממשי לתאונה מתקרבת והנהג לא לחץ על דוושות הבלם בזמן.

את השלב השני ב"מפת דרכים" לקראת החלת שרד התחבורה האמריקני פרסם מ 2016בדצמבר  13ביום 

קצרת טווח, על גבי תדר  (V2V) "תקנה שתחייב כל כלי רכב חדש לשאת מערכת תקשורת "רכב לרכב

 .ייעודי ומאובטח שיוקצה לצורך זה

 16באופן סופי תקינה,, 2014בחודש מרץ אישרה  NHTSA -הרשות לבטיחות בדרכים האמריקאית 

דולר ארה"ב  10,000ועלות ייצורו הינה  2018י או מסחרי( שייוצר עד מאי המחייבת כל רכב חדש )פרט

 ומעלה, להתקין טכנולוגיית ראייה אחורית וזאת במטרה למנוע תאונות דרכים אחוריות. 

)הרשות האמריקאית לבטיחות בדרכים(  NHTSA US -, ה2015למיטב ידיעת החברה, בחודש ינואר 

, שתי מערכות NCAP-מת מערכות הבטיחות המומלצות על ידי ההודיעה כי בכוונתה להוסיף לרשי

ממשיכה דרך קבע לעודד פיתוח של מערכות וטכנולוגיות אוטומציה  NHTSA US -נוספות. כמו כן, ה

ומעודדת שימוש במערכות סיוע לנהג, תוך הדגשת והבנת יתרונות המערכות הללו,  נוספות ברכבים

כים בצמצום הנזקים בכלל והתאונות בפרט עקב שימוש ופרסום באופן שוטף של מחקרים התומ

17במערכות.
 

וצפוי לאמץ  ENCAP-עוקב אחר התהליכים הרגולטוריים ב CNCAPמבחני הבטיחות הסיני  ארגון – סין .4.1.4.7

ועזר לנהג אקטיביות בדירוג  תבטיחו טכנולוגיות שילוב של תכנותיאותם. הארגון הסיני מבצע בדיקות ה

 .הבטיחות של הרכבים הנמכרים בסין

 ובין מקומיים ISO תקני, איכות לתקני כפופה תהיהכאשר החברה תחל לפעול מחוץ לישראל, פעילותה  .4.1.4.8

 זה ובמקרה ,דרכים תאונות למניעת המתקדמות המערכות לשוק הרלוונטיים ,ייעודיים ותקנים לאומיים

 .אלה להוראות בהתאם לפעול עליה יהיה

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום .4.1.5

האחרונות תעשיית הרכב עוברת מהפכה של ממש, כאשר במקום התפתחות הדרגתית וזהירה בשנים 

המתמקדת בשיפור ביצועים, הבטיחות והנוחות, היא חווה שינויים דרסטיים אשר עשויים לשנותה מן 

ית, אשר תשייה המסורעשל טכנולוגיות פורצות דרך בת לובשיא והיסוד. הרכיב המרכזי של מהפכה זו ה

ממודל הבעלות ברכב למודל השימוש בו בלבד, )מעבר  הן לשינוי תפיסה לעניין אופן השימוש במוצר גורם

ח הכלכלה השיתופית המתפתחת והרשתות ושיתופי, ברזה שנועד לשימוש פרטי לשנועד לשימוש ממוצר 

פיתוח של רכב אוטונומי. יצרני הרכב מצטרפים למהפכה זו )אשר  – עצמוהן לשינוי המוצר החברתיות( ו

ה, בין אם זה אובר בתחום השיתוף, או גוגל בתחום ימובלת דווקא על ידי השחקנים שבאים מחוץ לתעשי

                                                           
: NHTSAשל  אתר מתוך 16

http://www.nhtsa.gov/About+NHTSA/Press+Releases/2014/NHTSA+Announces+Final+Rule+Requiring+Rear+Visibility+T
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עים בפועל השקעות עתק ברכב אוטונומי ובשירותי הסעה צהרכב האוטונומי( ונערכים ואף חלקם כבר מב

 .שיתופיים

  תחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינויים במאפייני הלקוחות שלוהתפ .4.1.6

לפעול  הבכוונתבתהליך הייצור,  תתחיל. כאשר הטרם החלה בייצור מוצריהקבוצה , נכון למועד הדוח

 ולגייס לקוחות ו/או משתמשי קצה בשווקים אלה.  , מקומיים ובינלאומיים,וקי יעד פוטנציאלייםושב

שוק זה הינו חדש יחסית ונמצא  – ADAS-שוק ה –המערכות המתקדמות למניעת תאונות דרכים  שוק .4.1.6.1

נאמד  2014שוק בשנת הגודל  RnR Market Research",18בשלבי צמיחה מהירה. על פי מחקר שנערך על ידי "

 עוד .2014-2019 השנים בין 32% -כ של( CAGRממוצע )בשנתי באופן  מיליארד דולר וצפוי לגדול 4.3 -בכ

וארה"ב צוידו  לאירופה המשווקים החדשים מכלי הרכב 8% -כ, 2015 לשנת נכון כי, מהמחקר עולה

בלבד מהרכבים החדשים צוידו במערכות  2% -בעוד שבמדינות המתפתחות רק כ ,במערכות סיוע לנהג

מהרכבים המשווקים בעולם כולו יהיו מצוידים באחת  25% -כ ,2019אלו. המחקר צופה כי בשנת 

 ממערכות אלו. 

אחת הדרכים להשגתה היא באמצעות ר שא ,מטרת על הינהמניעת תאונות דרכים  – טכנולוגיה מובילה .4.1.6.2

. של תאונות דרכים התרחשותאת הסיכון ל התקנת מערכות סיוע לנהג העשויות להפחית באופן משמעותי

ביותר שקיימת בתחום היא קריטית ודרושה לצורך ייצור מערכות אשר מתקדמת הטכנולוגיה השימוש ב

 החברהאת הבטיחות בדרכים. מהותי באופן  ישפרוכלכלית ומבחינה כדאיות יהיו יעילות גבוהה, יציגו 

שאינם נענים במלואם כיום ע"י מערכות  ,הנותנת מענה ספציפי לצרכי שוק טכנולוגיה בידה כי סבורה

  .לדוח 4.2 סעיף ראה הטכנולוגיה אודות לפרטים קיימות.

 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות .4.1.7

החברה מעריכה כי ככל שתהיינה התפתחויות טכנולוגיות בשווקים הפוטנציאליים בהן תפעל, ובייחוד 

, עשויה ה של הקבוצהלוגיכאלה שיביאו ליצירת טכנולוגיה מתקדמת וחדשנית, שמהווה חלופה לטכנו

, והמשך הקבוצהלהיות לכך השפעה מהותית על עסקיה העתידיים ועל תוצאות הפעילות העתידיות של 

פעילותה בתחום ידרוש ממנה להיערך בהתאם, ובמידת הצורך לשכלל ולהמשיך לפתח את הטכנולוגיה 

ותמשיך לעקוב באופן שוטף כדי שזו תהיה המתקדמת והחדשנית ביותר בשוק. במקביל, החברה עוקבת 

 אחרי ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום פעילותה, ותיישם אותן במידת האפשר.

 חומרי הגלם לתחום הפעילות .4.1.8

על כן אינה יכולה להעריך את השינויים במערך והחברה טרם החלה בייצור מוצרים,  נכון למועד הדוח,

ם העיקריים בהם תעשה החברה שימוש לייצור אודות חומרי הגל לפירוטהספקים אם וכאשר יהיו כאלה. 

  .להלן 4.14 מוצריה ראה האמור בסעיף 
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 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם .4.1.9

על פעילותה ומעמדה  שישפיעולהצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים יהיה ניתן להערכת החברה 

 :ביניהםבתחום פעילותה, 

כאמור לעיל, הרגולציה בתחום הינה קריטית להצלחת החברה בתחום  – רגולציה מחייבת בתחום .4.1.9.1

פעילותה, הואיל ורגולציה מחייבת, להבדיל מרגולציה פנימית ו/או וולונטרית של חברות ביטוח ו/או 

 הביקוש למוצרי החברהרגוני בטיחות, שמעניקים דירוג ליצרני רכבים )כוכבי בטיחות(, תגביר את א

וקי היעד. החברה מעריכה כי בשנים הקרובות, הרגולציה בתחום הרכב, בארץ וותסייע לחברה לחדור לש

את  ובעולם, תדרוש מיצרני הרכב לאמץ מאפיינים חזקים יותר של בטיחות ותשלב בחקיקה מחייבת

 באופן כזה שיותר ויותר דגמי רכבים חדשים יחויבו להתקינן.  ,החובה להתקין מערכות סיוע לנהג

החדשנית  טכנולוגיההידע וההבנה המקצועית במומחיות, שיפור ה – שיפורים וקדמה טכנולוגיים .4.1.9.2

להתחרות  תוכלנהאשר , ובהמשך גם לייצר מערכות על בסיסם ניתן יהיה לפתח -והמתקדמת ביותר

הקבוצה עשויים להשפיע באופן ישיר על תוצאות פעילות  ,כיום בשוק ותהקיימ במערכותבהצלחה 

פועלת באופן מתמיד לשיפור מוצריה, פיתוחם והתאמתם לצרכי השוק המיועד, הקבוצה בעתיד. 

 ובהתאם לנסיבות שתהיינה, וככל שתידרש לכך גם להתאמתם לרגולציה שתהיה בתוקף.

בהיקף משמעותי ולאורך קבוע מימון חברת מחקר ופיתוח הזקוקה להינה בת החברה  – ס הוןמימון וגיו .4.1.9.3

המחקר הנדרשים לה לפיתוח מערכות הסיוע לנהג על כל סוגיהן,  כילהשלים את תהליעל מנת וזאת זמן, 

וכן לשם התחלת ייצור המערכות הנ"ל לצורך שיווקן ומכירתן בשווקי היעד הפוטנציאליים. יכולת 

 הינה גורם הצלחה מהותי וקריטי עבור הצלחתה.עבור החברה בת חברה לגייס הון בעתיד ה

בייצור, שיווק  הקבוצהנראה כי בעתיד, כאשר תחל  – התקנה יעילה ברכב וממשק נוח למשתמש .4.1.9.4

, אחד הקריטריונים שיהיו קריטיים להצלחתה יהיה יעילות התקנת המערכת בגוף מערכותיהומכירת 

מערכות שתייצר. החברה מעריכה כי התקנת המערכת ברכב הכך, וזאת בהתייחס לכל הרכב המיועד ל

כנה ידידותית למשתמש וקלה לתפעול שלא תצריך ידע טכנולוגי מיוחד או ותיעשה באמצעות תצריך ש

 ניסיון קודמים.

ר, פעילות החברה בתחום תחייב את החברה לשכור כוח אדם מיומן ומקצועי בתחומו. מדוב – כוח אדם .4.1.9.5

אנשי פיתוח מקצועיים, אנשי שיווק ומכירות, שידעו כיצד לחדור לשווקים ולשמור על יחסים בבין היתר, 

 ארוכי טווח עם קהל לקוחות החברה בעתיד לבוא.

הואיל ומדובר בתחום שעיקר הצלחתו תלויה בין היתר ביכולת החדשנות  – זיהוי מגמות חדשות בתחום .4.1.9.6

לזהות מגמות חדשות בתחום תוך שמירה על  -ותמשיך כך גם בעתיד החברה מקפידה, -הטכנולוגית שלו

 חדשנות, ראשוניות וייחודיות.

, החברה לייצר בעתיד את מוצריה בעצמה תבחרככל שהחברה  – ציוד ברמה טכנולוגית גבוהה ואיכותית .4.1.9.7

, תתשתמש בציוד מתקדם וברכיבים איכותיים בלתי מתפשרים תוך שמירה על עלויות ייצור תחרותיו

 .דבר שיחייב השקעות גבוהות
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וההצלחה שרשמה בתחום פתרונות  ,א"מגנ -החברה סבורה כי המוניטין החיובי של חברת האם – מיתוג .4.1.9.8

האבטחה ומיגון לגבולות ואתרים שרגישותם גבוהה במיוחד, יש בה כדי לסייע לחברה למתג עצמה 

 כחברה חדשנית המובילה בתחומה.

וכן , לעומת מדינות זרות בעולם יתרונות הטכנולוגיים הקיימים בישראללאור ההכרה ב – ישראלית זהות .4.1.9.9

ישראלית הזהות ה לאור המכירה הצפויה של חברת מובילאיי לחברה בינלאומית מובילה כגון אינטל,

ישראלית להוות חיסרון ואף להביא לסגירת הזהות הבמקרים אחרים עלולה אך , כמקדם מכירות תשמש

. נכון למועד הדוח, החברה אינה מייצרת ו/או משווקת את מוצריה לחו"ל, החברהשווקים בחו"ל בפני 

לכן היא מתקשה להעריך את מידת ההשפעה שעשויה להיות לעצם היותה חברה ישראלית העוסקת 

הינן פרי פיתוח  ים הקיימים כיום בשוק העולמיבטיחות לרכבהמערכות מרבות בתחום. עם זאת, 

 ף.יתרון נוסזהו עשוי להיות  שמבחינת החברהרכיבים ישראלים, כך או שהן כוללות  ,ישראלי

המגמה המתפתחת בשנים האחרונות הינה לעודד  – עמידה בסטנדרטים ותקנים של יצרני הרכב .4.1.9.10

 על הנושאים רכב יצרני ישנם זאת לאור יצרני רכבים חדשים לעמוד בתקני איכות בעלי סטנדרט גבוה.

 למניעת המתקדמות המערכות ובתחום, בכלל הבטיחות בתחום קפדניים איכות בתקני עמידה דגלם

בפרט. לפיכך, עמידה בסטנדרטים ובתקנים שמאמצות יצרניות הרכב, הינה חיונית  דרכים תאונות

 להצלחה בתחום.

 . זה לדוח 4.24סעיף  החברה ראהלפירוט נוסף בדבר גורמי הסיכון בפעילות  .4.1.9.11

 החברה של החום פעילותתבחסמי הכניסה והיציאה העיקריים  .4.1.10

ויציאה אפשריים בתחום פעילותה ניתן להצביע על מספר חסמי כניסה הנהלת החברה מעריכה כי 

 ובעיקרם:

 :חסמי כניסה

היכולת לבנות מודלים עסקיים שיובילו לשיתופי פעולה עסקיים בעתיד עם  -פעולה עסקיים שיתופי .4.1.10.1

והגדלת בסיס לקוחות החברה )חברות ייצור רכבים, חברות השכרת רכבים וכו'(  ,מובילים בשוקהגופים ה

 וקי היעד הפוטנציאליים והצלחת החברה בהם. ולשלחדירה הינם הכרחיים 

למיטב ידיעת החברה רגולציה על לא קיימת הדוח למועד נכון  ,לדוח 4.1.3 כאמור בסעיף  -רגולציה .4.1.10.2

( מתפתחת בעולם המערבי, )בארה"ב ואירופה 1)כאמור:  ,תחום פעילות החברה בישראל. עם זאת

יצרני רכבים להתקין מערכות מתקדמות למניעת בעיקר(, מגמה בולטת לקידום רגולציה שתחייב בעתיד 

תאונות דרכים בכל רכב חדש. רגולציה כזו עשויה להיטיב עם חדירת החברה לשווקי היעד מאחר ומדובר 

 ,2015בחודש נובמבר,  -( בישראל2) -בתחום יצרני הרכבים הפרטיים, שהינו תחום גדול מאד, ו

יצור רפורמה שתתמרץ נהגים להתקין מערכות התפרסמה הודעה משרד התחבורה אודות הכוונה ל

. אי לדוח 4.1.3.4 בסעיף  האמורראה  -ברכביהם ותחייב משאיות ואוטובוסים להתקין מערכות סיוע לנהג

יהיה בהן כדי להקשות על חדירת מוצרי  -גולטוריות עתידיותעמידה בתקני בטיחות ו/או הוראות ר

 החברה לשווקי היעד הפוטנציאליים.
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עמידה בסטנדרטים ובתקנים שמאמצות יצרניות הרכב  - עמידה בסטנדרטים ותקנים של יצרני הרכב .4.1.10.3

תהליך זה  .לדוח(, הינה הכרחית לחדירת הקבוצה לשווקי היעד הפוטנציאליים 4.1.4 -4.1.3  פיםראה סעי)

 בהתאםיהיו לרוב  ותקנים סטנדרטים אימוץלהערכת הנהלת החברה  כןל ע להימשך מספר שנים עלול

  .לקוח לדרישת

 :יציאה חסמי

להערכת החברה, כשתחל בהליך ייצור ושיווק מוצריה, וכמקובל, תתחייב החברה  -יםאחריות למוצר .4.1.10.4

ידי הלקוח, דבר -ממועד סיום ייצור המוצר שהוזמן על שנים מספרלבפני לקוחותיה לתקופת אחריות 

 שיהווה חסם יציאה. 

החברה התקשרויות ארוכות טווח עם חברות יצרני רכב הנהלת להערכת  -התקשרויות ארוכות טווח .4.1.10.5

 ו/או חברות השכרת רכבים, תחייבנה את החברה להמשיך ולייצר מוצריה.

 ם בהםתחליפים למוצרי תחום הפעילות והשינויים החלי .4.1.11

  .לדוח 4.8 האמור בסעיף  ראה -לעניין מוצרים תחליפים ותחרות

 מבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו .4.1.12

 . לדוח 4.8 סעיף ב האמורמבנה התחרות בתחום הפעילות והשינויים החלים בו ראה פרטים אודות ל

, תוך ADASלמערכות החברה מעריכה כי בשנים הקרובות, תחול עלייה משמעותית במודעות בקרב נהגים 

או לכל הפחות להפחיתן. מגמה זו תאונות דרכים, הבנה שקיימות בנמצא מערכות שיכולות למנוע 

בשילוב רגולציה שכאמור לעיל, תחייב את יצרני הרכב בעולם להתקין מערכות סיוע לנהג ברכבים 

 מוצריה.לכל אלה יובילו, להערכת הנהלת החברה, לגידול מהותי בדרישה  .חדשים

בהמשך לאמור, החברה מעריכה, כי בשנים הקרובות ייכנסו גורמים נוספים לתחום הפעילות, והגורמים 

( 1)בארץ ובעולם. לתחרות עשויות להיות מספר השפעות:  –הפועלים כיום יפעלו בכדי לשמר את הקיים 

על קבוצות היעד  ( תחרות מוגברת2) -ו ,תחרות מחירים, שתבוא לידי ביטוי בשולי רווח עתידיים נמוכים

עשוי דבר ש -ו/או השווקים פוטנציאליים, ביניהם חברות יצרני הרכב, נותני שירותים לרכבים ואחרים

 את הצורך להיות חדשני ומתקדם בתחום.ולהגביר לעלייה בתחרות לגרום 

 ושירותים מוצרים .4.2

מתקדמות למניעת הינה חברת מחקר ופיתוח העוסקת בפיתוח מערכות סיוע לנהג לשוק מערכות  החברה

 אלגוריתמים על המבוססת, חדשנית טכנולוגיה בידיה כי סבורה החברהתאונות דרכים ובטיחות הרכב. 

לה  יש אשרו"א, מגנ -החברה של האם תחבר ידי על פותחה אשרמימד,  -תלת נולוגייתכוט מתקדמים

 לעומת יחידה במצלמה שימוש השוואת בטבלת כמפורטשל מתחרותיה בתחום,  הטכנולוגיהיתרונות על 

, וזאת למיטב ידיעת החברה, בהתבסס על המידע שברשותה נכון במועד הדוח לגבי מימד תלת טכנולוגית

 :מתחרותיה
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 - בת החברה טכנולוגית הבדיקה נושא
 מימד תלת טכנולוגית

 אחת במצלמה שימוש - המתחרים טכנולוגית

הסתברות גבוהה לגילוי אובייקטים  – מוגבלת מאוד גבוהה הגילוי הסתברות
, ונמוכה הולך רגל( \מסוג ידוע מראש )רכב 

 אבןמאוד לגילוי אובייקטים לא מוכרים )למשל 
 (חיים בעלי \ מחסום \ ארגז \

מטרות סגורה )בעיקר הולכי רגל, רכבים  קבוצת מגבלה כל ללא לגילוי הניתנות מטרות סוג
 בלבד( מסויימיםורוכבי אופניים במנחים 

 לא גילוי)למרות  מזערי שווא התרעות שיעור
 (מכשולים של מוגבל

 מוגבל שהגילוי העובדה לאור)במיוחד  משמעותי
 (מאוד וחלקי

  גס אומדן מאד גבוה הדיוק שיעור הרכב ממדי אומדן

 גס אומדן מאד גבוה הדיוק שיעור הרכב מרחק הערכת

 בלתי/עצמים אובייקטים סינון
 רצויים

 יעיל לא באופן מסננת בקלות מסננת

 לקבוע ניתן לא לקבוע ניתן באוויר/עצמים אובייקטים גילוי

 לאחר עבודה)יכולת  יתירות
 (מצלמה תקלת

 מצלמה עם)עבודה  יש
 (בודדת

 אין

 (תבניות השוואת)מבוסס  ארוך עד בינוני מאוד נמוך עיבוד זמן

 בינוני מאוד קטן מינימלי אובייקט גודל

 גבוהה עד בינונית השפעה אין חלקיות הסתרות השפעת

 

 שאר של פיתוחהו תכנוןה, החברה טרם השלימה את לעיל שתוארו יםטכנולוגיה מיםמדגיה להוציא

 :החברה מוצרי אודות בתמצית תיאור יובא להלן. מוצריה

 :מרחק שמירת מערכת .4.2.1.1

שמירת המרחק נועדה להתריע מפני התנגשות ברכב לפנים/מאחור בדרך של הסבת תשומת לב  מערכת

יעילה במצבי הסיכון תהא הנהג לסכנה ברורה ומיידית, כך שיתאפשר לו לבצע פעולת מניעה. מערכת זו 

הנגזרים עקב הסחות דעת למיניהן המתרחשות במצבים של חוסר ריכוז, עיסוק בגורמים שאינם קשורים 

ישירות בנהיגה )כיוון הרדיו, שיחה בסלולר, וכיו"ב(, או היסט המבט אל גורמים חדשים בסביבה. מערכת 

שמירת מרחק המבוססת על עיבוד תמונה, המדמה ראייה תלת מימדית אשר תסייע בין היתר באומדן 

גיאומטרי בין  כיוונים, אומדן טווח בין כלי הרכב, אמידת גודל האובייקט, קביעת יחסי מהירויות, יחס

הרכב לשטח, מיקום הרכב ביחס לסימוני הכביש ויחס בין רכבים על פי מיקום. כאמור, פיתוח המוצר 

יישומים  ומאפשר, בין היתר, יכולת לאומדן מרחק והתרעה לנהג המקנהנמצא בשלב מדגים טכנולוגי, 

 .הכביש את החוצים רגל הולכי גילוי וכן הרכב בצדי אופניים רוכבי גילוימנתיב,  סטייהנוספים כגון: 

 לאמוד מאפשראשר  העומק מימד את המספק מימדי תלת גילוי הינו בת החברההטכנולוגי של  היתרון

 להקטין ניתן החברה טכנולוגית באמצעות. הראייה בשדה המצויים מכשולים אודות פרמטרים של סדרה

 . 100% -ל המתקרבת גילוי הסתברות על שמירה תוך השווא התרעות את מהותי באופן
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 :שרשרת תאונות למניעת מערכת .4.2.1.2

מבוססת על ניתוח מידע משתי מצלמות, אשר  שרשרת תאונות למניעת מערכתברה בת מפתחת חה

הנמצאת בשימוש  ,"אמגנמספקת תמונה תלת מימדית באמצעות מערכת עיבוד התמונה שפיתחה 

 בתחומים ביטחוניים וצבאיים ומותקנת אצל מספר רב של לקוחות בארץ ובעולם. 

נועדה לזהות בזמן אמת את נורות הבלימה של הרכב מלפנים ולהדליק  שרשרת תאונות למניעת המערכת

ג הרכב באופן אוטומטי שורה של נורות לד בחלק האחורי של הרכב בו תותקן המערכת. בדרך זו, עתיד נה

שמאחור לקבל התרעה מוקדמת על בלימה, עוד לפני שנהג הרכב מלפניו, בו תותקן המערכת, לחץ על 

 3/4דוושת הבלמים. בכך, עתידה המערכת לקצר את זמן התגובה, אשר למיטב ידיעת החברה עומד על 

ת. בשליחת שניה מהרגע שהנהג זיהה את אור הבלימה של הרכב שלפניו, ולתרום למניעת תאונות שרשר

 מלפנים הרכב של ומהירויות מרחקים גם ולשקלל להתחשב עתידה המערכת, מאחור הנוסע לרכב התרעה

 .אמת בזמן הבלימה אור לזיהוי בנוסף וזאת, ומאחור

 אדום לרמזור ציות -איל חששזיהוי, התרעה ובלימה במקרה של  מערכת .4.2.1.3

 המערכת. אדום לרמזור ציות -איל חשש של במקרה ובלימה התרעה, זיהוי מערכת מפתחת בת החברה

התרעה קולית וחזותית, כאשר  ספקעתיד ל המערכת של הראשון הדור. ומתערבת מתריעה נועדה להיות

זהה כי נהג הרכב בו מותקנת המערכת עומד לבצע טעות אנוש ולחצות צומת ברמזור אדום. ת תהמערכ

מועד פרסום  נכוןרכת גם תבלום את הרכב. בדור השני של המערכת, היה והנהג לא יגיב להתרעה, המע

 של מערכת זו. הטכנולוגי מדגיםלחברה אין  הדוח זה

 תאונות למניעת תמערכעל  יםפטנט לרישום בישראלברשות הפטנטים  ותבקש ונרשמ, הדוח למועד נכון

ציות  -איל חשש, מערכת למניעת תאונות שרשרת ומערכת זיהוי, התרעה ובלימה במקרה של דרכים

לרישום  ותהבקש בדבר נוספים לפרטים .על ידי החברה בת והוגש אשר ,לעיל המתוארותלרמזור אדום 

בפברואר,  10 מיום, 2016-01-012997, מס' אסמכתא: 2016בינואר,  19, ראה דיווח מיידי מיום יםפטנט

, 2016-01-001026: אסמכתא' מס, 2016, במרץ 7, ומיום 2016-01-025987, מס' אסמכתא: 2016

 בדוח זה בדרך של הפניה.  יםהמובא

 :מנתיב סטיה בקרת מערכת .4.2.1.4

את  מזהיםה ראיה חיישני על בעיקרה המבוססת מערכת מתוכננת להיות מנתיב סטיה בקרת מערכת

 להתריע וביכולתהמחוברת למחשב הרכב עתיד להיות . המערכת כבישה גבי עלנתיבי הנסיעה המסומנים 

 המערכת(, מכוונת)סטיה  פועלת האיתות מערכת כאשרזאת,  לעומת .איתות ללא מנתיב סטיה בעת לנהג

הפרדה  קו כןו ףהפרדה רצו קולזהות נועדה, בית היתר, לדעת ופאסיבית  תהא המערכת. תריעת לא

יה לא מתוכננת של הרכב מנתיב יתאונה כתוצאה מסט למנוע מתוכננת. המערכת נתיבים בין מקוטע

 .הנהג מהירדמות כתוצאה, היתרנסיעתו אשר יכולה להיגרם, בין 

 :AEB Autonomous Emergency Braking)) - אוטונומית בלימה מערכת .4.2.1.5

, מצלמה או/ו רדאר, לייזר בחיישני כלל בדרך הנעזרות, עצמאיות מערכות הן אוטונומיות בלימה מערכות
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 אינו הנהג בו במקרה. המערכת מותקנת בה המכונית לפני אופניים רוכב או, רגל הולך, רכב המזהים

 למנוע כדי מספיק אינו הבלם דוושת על מפעיל הוא אותו הכוח כאשר או, פגיעה למנוע כדי בזמן בולם

 המערכת בידי יש, בכך. אוטונומי באופן עוצמתם את מגבירה או הבלמים את המערכת מפעילה, תאונה

. חומרתן את משמעותית להקטין הפחות לכל או, להתרחש יכולות שהיו דרכים תאונות למנוע היכולת

כי ארבעת המערכות המתוארות לעיל הינן מערכות פאסיביות, קרי מערכות אשר אינן מתערבות  יודגש

בפעילות הנהג ברכב, אלא רק מתריעות אודות סכנה מתקרבת. לעומת זאת, מערכת בלימה אוטונומית 

 מערכת עצמאית המתערבת בפעולה הנהיגה על ידי הפעלת מערכת הבלמים או הגברת עוצמתם.  הינה

פרמטרים: דיוק  ארבעהבבא לידי ביטוי  המפותחת על ידי החברה בת המערכת של הטכנולוגי יתרונה

 וכן יכולת לעבוד במזג אוויר ,נמוךאחוז התרעות שווא גילוי לא מוגבל של מטרות, במדידת המרחק, 

הפרמטרים הללו יוצרים מערכת בעלת יתרונות מהותיים על פני  ארבעתשילוב . בעייתי ובלילה

  מתחרותיה.

 :סטריאו מצלמות על המבוססת אוטונומי לרכב חישה מערכת .4.2.1.6

של  "הבנה"ו חישה לבצע ביכולתה אשר מערכת מצריך אוטונומית נהיגה יכולות בעלי רכבים פיתוח

המאפשרת לה ל"ראות" את  ,בראיה התלת ממדית הינו סביבת הנהיגה. יתרון המערכת הסטריאוסקופית

)החל מ  קט בכל גודליאובילגלות הסביבה כפי שבן אדם הנוהג ברכב רואה אותה. ביכולתה של המערכת 

40X40 )דדת טווח סיכון לרכב בסביבת הנהיגה המיידית. המערכת מו מהווה אשר ,, צורה ומרקםס"מ

החלטה  קבלתלה  המאפרים נוספיםמגוון פרמטרים  וכןיחסית  מהיר באופןקט, ימדויק לכל אובי

 מייצרתשבסביבת נהיגה אורבנית. הנתונים  במיוחד נדרשתמושכלת באשר לפוטנציאל הסכנה. יכולת זו 

 מאפשרים נוספים חיישנים עם בשילוב, אשר מרכזי מידע ועיבוד רכבה מחשב אתהמערכת משמשים 

 .אוטונומית נהיגה

 (:V2Xלהולכי רגל ) רכבים ובין (2V)התשתית סלולרית בין רכבים לרכבים  מבוססתהתראה  מערכת .4.2.1.7

 במרחב רגל והולכי רכבים תנועת של מדויק לחישובמפתחת מערכת מבוססת תשתית סלולרית  החברה

לחברה  .רגל להולך רכבכלי  בין או רכבכלי  בין התנגשות סכנת ישנה הםב יםבמצב אשר נועדה להתריע

 מדגים טכנולוגי ראשוני וסימולטור המדגימים תנועת אובייקטים במרחב והתרעות מתואמות.

  פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים .4.3

 כלל פיתוחו תכנוןטרם השלימה את  החברה, כאמור טכנולוגיה מדגיםה, להוציא הדוח למועד נכון

 . תםלה הכנסות ממכיר התהווטרם  ולפיכך, מוצריה

 עתידיים -מוצרים חדשים  .4.4

, גילוי הולכי רגל, גילוי רוכבי אופניים, למערכת שמירת מרחק טכנולוגי מדגים לחברה, הדוח למועד נכון

 . עילל 4.1 כמפורט בסעיף  ,נוספים מוצרים של תכנונם, והיא שוקדת על וזיהוי נתיב גילוי רוכבי אופנועים

 בידיה שיהיו וככל, הקיימים המוצרים פיתוח להשלמת במקביל, טכנולוגיות בחברות וכמקובל, זאת עם

 תאונות ניעתלמ ומתקדמות חדשות מערכות בפיתוח להשקיע תמשיך החברה, לכך הדרושים המשאבים
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 . דרכים

עם  שונות מטכנולוגיותנוספים  םישילוב סנסור – סנסור-מולטי בעתיד חבילת פתחלהחברה  בכוונת

 הרכב בפלטפורמת עתידיתוהשתלבות  החברה וחבילת תוכנה לעיבוד המידע שיתקבל מהם שלסנסורים ה

 .19האוטונומי

 לקוחות .4.5

מוצריה וטרם החלה בייצורם ו/או שיווקם, פיתוח תכנון וטרם השלימה את , החברה הדוחלמועד נכון  .4.5.1

כן טרם התהוו לחברה לקוחות מהם מתקבלות הכנסות. יחד עם זאת, החברה מעריכה כי על -על

יימנו בין היתר, חברות יצרני רכב וספקי רכיבים ליצרני הרכב, ספקי שירות בתחום בעתיד לקוחותיה 

הרכב, כמו חברות השכרת רכבים ולקוחות קצה )ביניהם בעלי רכב פרטיים(, הפועלים בשוק ייצור 

הרכבים בשילוב שוק המערכות המתקדמות למניעת תאונות דרכים. בתום השלמת פיתוח מערכות הסיוע 

לגופים הנ"ל שיתופי בכוונת החברה לפנות, במישרין ו/או בעקיפין, ולהציע ר להליך הייצור, לנהג והמעב

  פעולה עסקיים, במסגרתם תמכור ותשווק החברה מערכות סיוע לנהג להתקנה ברכבים.

 :, בין היתר, כמפורט להלןכאמורחברה פועלת ליצירת שיתופי פעולה ה .4.5.2

הסכם הבנות לא מחייב עם אחת מיצרניות כלי רכב פרטיים  , חתמה החברה על2016בספטמבר,  13ביום  .4.5.2.1

 יחדיו לבחון הצדדים הסכימו"(. במסגרת ההסכם ההסכםומסחריים הגדולות בסין )להלן בסעיף זה: "

סיוע לנהג המבוססות על טכנולוגיית תלת מימד לתעשיית הרכב ולשוק הפיתוח ומסחור של מערכות 

ילוט, לבחינת ביצועי מערכת שמירת המרחק של החברה, בשיתוף בכוונת החברה לבצע פי המשני בסין.

דוח  –לפרק ב'  3.11 סעיףלפרטים נוספים, ראה . 2017היצרנית מסין, במהלך הרבעון השני של שנת 

 הדירקטוריון, לדוח תקופתי זה.

, חתמה החברה בת על הסכם הבנות לשיתוף פעולה )להלן בסעיף זה: 2016בספטמבר,  30ביום  .4.5.2.2

"( אשר עוסקת במתן הקבוצה"( עם חברה מקבוצה בינלאומית מובילה )להלן בסעיף זה: "ההסכם"

בכלל,  תעשיית הרכבפתרונות הנדסיים וטכנולוגיים מתקדמים למגוון רחב של לקוחות מובילים ב

ביניהם פעולה למסחור  משתפיםההסכם הצדדים, בין היתר,  בהתאם להוראותובצרפת בפרט. 

לפרק  3.12 סעיףל החברה ויישומן בתעשיית הרכב בצרפת ובעולם. לפרטים נוספים, ראה הטכנולוגיות ש

 דוח הדירקטוריון, לדוח תקופתי זה. –ב' 

 קבוצת מתוך חברה עם מחייב לא הבנות הסכם על החברה חתמה, 2016, באוקטובר 21 ביום, כן כמו .4.5.2.3

 במסגרת"(. ההסכם: "זה בסעיף)להלן  בסין הגדולות רכב כלי יצרניות משלוש אחת הינה אשר חברות

סיוע לנהג המבוססות על טכנולוגיית הפיתוח ומסחור של מערכות  יחדיו לבחון הצדדים הסכימו ההסכם
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, הינו מידע צופה פני עתיד. העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה הינם פיתוח חבילת מולטי סנסורהמידע בדבר האפשרות ל  
. הרכב האוטונומיהמידע בדבר הצפי להתפתחות שוק היחסיים של החברה ומוצריה, והערכת החברה את צרכי השוק והיתרונות בעיקר 

הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שמידע זה לא יתממש הינם הגורמים העיקריים העשויים להביא לכך שמידע זה לא יתממש הינם 
בנושאים אלו, מגבלות בקשר ליכולת למסחר טכנולוגיות  שיעור ההשקעות שידרשו בפעילות זו העלולות לחרוג משמעותית מתקציבי החברה

אלה במחירי שוק תחרותיים או בכלל, העדר התפתחות שווקים ותרבות צרכנית המתאימים לשימוש בטכנולוגיות המפותחות, והאמצעים 
 בדוח 4.25 יים המפורטים בסעיף הפיננסיים והטכנולוגיים העדיפים העומדים לרשות חלק ניכר ממתחרי החברה, והכל בנוסף לסיכונים הכלל

 .זה
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דוח  –לפרק ב'  3.13 סעיף ראה, נוספים לפרטיםתלת מימד לתעשיית הרכב ולשוק המשני בסין. 

 הדירקטוריון, לדוח תקופתי זה.

חברה נמנים גופים ואנשים פרטיים אשר פועלים בתחום הרכב )ובכלל זה יבואני כמו כן, עם המשקיעים ב .4.5.2.4

. החברה תשאף לנצל את הקשרים העסקיים של אותם המשקיעים בתעשיית כלי רכב וחברות השכרה(

 הרכב העולמית ליצירת שיתופי הפעולה כאמור לעיל. 

 שיווק והפצה .4.6

החברה הפיתוח, עם השלמת בד בבד  , אךוהפצה, החברה טרם הקימה מערך שיווק דוחהלמועד נכון 

שעוסקים בתחום שיווק והפצה בשוקי היעד, להתקשר עם שותפים אסטרטגיים פוטנציאליים מתכוונת 

כלי ובין היתר, ליצור ממשקי עבודה ושיתופי פעולה עם חברות/גופים כמו יצרני רכב, חברות השכרת 

בנוסף,  .מטרה לחדור לשוקי היעד הפוטנציאליים , אינטגרטורים )מתאמים( וספקי שירות מתוךרכב

 .להפיץ ולשווק את המערכות שלה ללקוחות פרטיים גם דרך מפיצים עצמאיים החברה מתכוונת לבחון

 הסכם על בת חברההחתמה  2016באוקטובר  26 ביוםבמסגרת המאמצים לשיווק ומסחור מוצריה, 

 חברת"ו" ההסכם)להלן: " המקומי בשוק בת ברההח מוצרי ומסחור לקידום מיפן סחר חברת עם הבנות

סיוע הלקידום ומסחור של מערכות  יחדיו לפעול הצדדים הסכימו ההסכם במסגרת(. בהתאמה" הסחר

החברה בת, המבוססות על טכנולוגיית תלת מימד, ליצרני כלי רכב, יצרני חלפים ולשוק המשני  שללנהג 

ביפן, בין היתר באמצעות ניצול של קשריה העסקיים של חברת הסחר בשוק הרכב המקומי. חברת הסחר 

ומתנים ובחתימה על הסכמים  משאיםתסייע לחברה בת בהבנה של דרישות השוק ביפן, בניהול 

דוח הדירקטוריון,  –לפרק ב'  3.14סעיף  הן. לפרטים נוספים ראים עם הגורמים בשוק הרכב ביפמסחרי

 לדוח תקופתי זה.

 צבר הזמנות .4.7

 .הזמנות לחברהנתהוו  טרם ,הדוחלמועד 

 תחרות .4.8

 המתחרים שמות. להלן יובאו ביותרהינו שוק תחרותי בו היא פועלת למיטב ידיעת החברה, השוק 

פי חלוקת המתחרים הפוטנציאליים -ה, כאשר החלוקה נעשתה עלהחבר בעיני כמשמעותיים הנחשבים

 פיתוח:תכנון ובהתאם למוצרי החברה שב

 :המרחק שמירת למערכת מתחרים .4.8.1

 Mobileye חברת .4.8.1.1

( הינה חברת טכנולוגיה ישראלית הפועלת בתחום "Mobileye"ו/או "מובילאיי" ) Mobileyeחברת 

המערכות המתקדמות למניעת תאונות דרכים וסיוע לנהג, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך 
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מובילאיי עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג  20בניו יורק, ארצות הברית.

לת ממצלמה בודדת )מונו( והשוואתה של תמונה זו אל הנתקב המבוססות על טכנולוגיית עיבוד תמונה

תוכן התמונה המתקבלת לבין על בסיס ההשוואה בין . מול "ספריית הדוגמאות" השמורות במערכת

, מתריעה מפני מגוון סכנות התנגשות, סכנה לסטיית הרכב מנתיב Mobileyeהמערכת של הספריה, 

ם. פונקציות אלה משמשות כמעין "עין שלישית" עבור נסיעתו, ומאפשרת שליטה על אורות הדרך הגבוהי

מותקנים, בין היתר, בדגמי מכוניות חדשות של  Mobileyeהנהג ומאפשרות למנוע תאונת דרכים. מוצרי 

העולמית הצעת רכש לבעלי מניות  Intel, הגישה חברת 2017בחודש מרץ מגוון יצרני הרכב בעת ייצורם. 

Mobileye ,דולר ארה"ב.  דמיליאר 15.3-ה של כאשר משקפת שווי חבר 

  Continental -ו Bosch, Autolivחברות  .4.8.1.2

מערכות עזר  ,יתרה בין, מפתחותו( Tier 1) הרכב ליצרני ספקיות הינןContinental  -ו Bosch, Autoliv חברות

אפליקציות  לנהג, מערכות בטיחות אקטיביות ומערכות לרכב אוטונומי. שלושת חברות אלו מפתחות

 יותרל אחראיות אלו חברות, החברה ידיעת למיטב. סטריאוסקופית, על ראיה המבוססות, בדומה לחברה

האחרונה  בשנהעבור יצרני הרכב. למיטב ידיעת החברה,  ,לנהג עזר מערכות בתחום כירותהממ 30%-מ

 ידיעת למיטב, כן כמו .ידועה שאינהבשל סיבה  ,זנחה את פיתוח מערכת הסטריאו שלה Continental חברת

המבוססות על מצלמה יחידה  ותכבמער שלה פיתוחה מאמציעיקר  אתמרכזת  Boschחברת  ,החברה

 (.Mobileye)בדומה לחברת 

 AWACS חברת .4.8.1.3

AWACS חברת שיווק, המשווקת מערכות מבית היצרן  הינהSDS
21. AWACS  מציעה שלוש מערכות שונות

מזהות מצבי סכנה ומתריעות לנהג בכדי  אשר( מערכות התרעה אקטיבית 1)המתמקדות בשני תחומים: 

שיספיק לבלום בזמן. מדובר על מערכות אותן ניתן להתקין ברכב בכל שלב שהוא לאחר הייצור, כך 

( מערכות 2)שהנהגים יכולים להחליט לאחר רכישת הרכב האם מעוניינים להתקין אותן, אם לאו. 

לתן להתערב בעת סכנה ולהשפיע על פעולתו של הרכב, כמו לבלום גם אם התרעה מתערבות, אשר ביכו

רגלו של הנהג אינה נמצאת על דוושת הבלימה. המערכות הללו, בניגוד לראשונות, מותקנות אך ורק על 

למיטב ידיעת  ידי יצרנית הרכב בתהליך הייצור עצמו, כך שהנהג רוכש את הרכב עם המערכת בתוכו.

פת פעולה עם מספר חברות ביטוח מקומיות המציעות הוזלה של פרמיית הרכב משת AWACSהחברה, 

 לאחר התקנת המערכות אותן היא משווקת.

 -ו Hitachiקיימים מתחרים נוספים בתחום שמירת המרחק, המשתמשים בטכנולוגיות שונות, וביניהם 

Bosch לציין, כי כל אחד מן  מימד. יש -אשר מערכותיהן לשמירת מרחק מתבססות על טכנולוגיית תלת

ייתכן וירצה להגדיל את היצע המערכות ר שאהמתחרים של החברה, עשוי להיות גם לקוח פוטנציאלי 

 שלו.    

 

                                                           
20 The New-York stock Exchange ("NYSE"). 
 /http://www.awacs.co.il אתר החברה: מתוך 21

http://www.awacs.co.il/
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  :האוטונומית הנהיגה למערכת מתחרות .4.8.2

 Tesla חברת .4.8.2.1

Tesla החלה. חשמלית להנעה חשמליים םמכוניות חשמליות ורכיבי יצורהיא חברה אמריקאית לי 

 .הקרובות בשנים אוטונומי רכב לפתח ציםוממקדת מאמ 2016שנת אוטונומיות ב-סמי מכוניות במכירת

 Google חברת .4.8.2.2

Google  היא חברה אמריקאית, שבין היתר, מספקת מוצרי מדיה שונים ומגוונים, כמו שירותי חיפוש

מידע ופרסום באינטרנט, רשתות חברתיות מקוונות, מערכת הפעלה של אנדרואיד למכשירים ניידים 

 מספר ניסויים במל"נ ערכהעובדת על מיזם המכונית ללא נהג, וכבר  Googleועוד. בשנתיים האחרונות, 

העבירה חוק המסדיר את תחום הפעלת  2011)מכונית ללא נהג( במדינת נבאדה שבארה"ב, אשר ביוני 

 המכוניות ללא נהגים בשטחה. 

 Apple חברת .4.8.2.3

Apple  משקיעה מאמצים גדולים בפיתוח מכונית אוטונומית, ואף הקימה לצורך כך פרויקט מיוחד

נות, עולה שענקית הטכנולוגיה מקליפורניה במדינת קליפורניה, ארה"ב. מדיווחים שפורסמו בעיתו

 השיקה לפני כשנה פרויקט מחקרי שמטרתו פיתוח מכונית חשמלית אוטונומית. 

 LYFTבשילוב עם  Baiduחברת  .4.8.2.4

Baidu מידע חיפוש שירותי כמו, ומגוונים שונים מדיה מוצרי מספקת, היתר בין אשר, סיניתחברה  היא 

 Baiduהאחרונות,  בשניםידיעת החברה,  למיטב. ועוד, מקוונות חברתיות רשתות, באינטרנט ופרסום

 . בסיןעל מיזם המכונית ללא נהג, וכבר ערכה מספר ניסויים במל"נ )מכונית ללא נהג(  עובדת

 Uberחברת  .4.8.2.5

Uber  תחבורה שיתופית היתר, שירותי ביןהיא חברה אמריקאית, המספקת (Ride Sharing) באמצעות 

שירות נסיעות  Uber השיקה, 2016האינטרנט, ברחבי העולם. למיטב ידיעת החברה, במהלך שנת 

 בסןשירות זה גם  Uber, השיקה 2016שנת  בסוףבמכוניות אוטונומיות בעיר פיטסבורג בארה"ב. 

 . פקח על הנסיעהמ, אשר Uberשל  מטעמה. בשלב זה בנסיעות אלו מתלווה לרכב נהג ב"בארה פרנסיסקו

 :מתחרות למערכת בלימה אוטונומית .4.8.3

הרכב. בשנים קודמות, המוצר היה  על ידי יצרנילמיטב ידיעת החברה, מוצר זה נמכר כיום ומותקן ברכב 

, אך כיום הוא נמכר גם במכוניות זולות יותר, LEXUSנחשב יקר מאד ונמכר רק ברכבי יוקרה דוגמת 

 דוגמת מאזדה ופולקסווגן.
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 כושר ייצור .4.9

, החברה טרם החלה בייצור מוצריה ומעריכה כי כושר הייצור שלה יהיה גמיש ויותאם הדוחלמועד 

 להזמנות לקוחות החברה, או שמערכות החברה ייוצרו אצל קבלנים חיצוניים בחו"ל.

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  .4.10

(, IPע והתוכנות )הידשכר וכן ורכוש קבוע כגון מחשבים, ריהוט ושיפורים במלהוציא  ,דוחהלמועד נכון 

, אין בידי לדוח 2.3.6 על פי ההסכם להעברת נכסים המפורט בסעיף ממגנ"א לחברה שהועברו והמערכות 

. כאשר תחל החברה בהליך ייצור מוצריה, בכוונתה לרכוש מכשור וציוד מהותי החברה רכוש קבוע

חברת הבת מתבצע במשרדי בת מתקדם הדרוש לייצור. פעילות המחקר והפיתוח בה עוסקת החברה 

מגנ"א, הממוקמים בפארק תעשיות רותם  -של החברה חברת האםבפארק המדע בנס ציונה וכן במשרדי 

 בדימונה. 

 :משרדי החברה

מ"ר ברוטו, בבניין  77.23שטח של שכרה החברה, בשכירות משנה, משרדים ב 2016סוף חודש יוני עד ל

ש"ח  7,500-כדמי שכירות חודשיים בסכום של  ושילמה בגינם עסקים ברח' ראול ולנברג, תל אביב

עם מעבר החברה למשרדים בנס ציונה כמפורט להלן, הגיעה החברה  .בתוספת הוצאות החזקת משרד

יצוין כי נושא משרה בחברה שכר גם הוא בשכירות ום עם השוכר הראשי על סיום ההסכם עימו. לסיכ

 משנה משרדים באותה קומה מאותו שוכר ראשי שהינו יועץ של החברה. 

בבניין לב  3בקומה מס'  יםהמצוי ,מ"ר 278-, החברה שוכרת משרדים בשטח של כ2016ביולי  1החל מיום 

. תקופת השכירות הינה עד , בפארק המדע בנס ציונה, וכן מספר מקומות חניה3ברחוב גולדה מאיר  הניצן

דמי שכירות חודשיים )ובכלל זה דמי ניהול לחברת הניהול של החברה משלמת  .2018בספטמבר  28ליום 

יס הינו דמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסש"ח.  17,500-הבניין( בסך של כ

נכון למועד דוח זה, המשרדים בנס ציונה משמשים הן את פעילות המחקר והפיתוח . 2013מדד חודש יוני 

 של החברה והן את הנהלת החברה.

 מחקר ופיתוח .4.11

 תאונות למניעת המתקדמות המערכות, החברה עוסקת בפיתוח ומחקר מערכות לשוק דוחהלמועד  .4.11.1

 מד. מבוססות על טכנולוגיית תלת מיה, דרכים

הפיתוח  שירותי מרבית את בתלחברה  "אמגנ מספקת ,הסכם למתן שירותי מחקר ופיתוחל בהתאם .4.11.2

בתמורה לתשלום חודשי שיחושב על פי דרישתה המקצועית, וזאת  עלפעילותה, בזקוקה  בת החברהלהם 

 תקורהמרכיב  בתוספת, בת וג אנשי הפיתוח והיקף משרתם שיועמדו על ידי מגנ"א לחברהיופי מספר וס

אלפי ש"ח בצרוף מע"מ כדין. בהסכם שירותי  200כולל של  חודשיואשר לא יעלה על סך , 32%בשיעור של 

הפיתוח נקבע כי לצורך מתן השירותים, מגנ"א תעסיק ותעמיד לרשות החברה אנשי תוכנה מיומנים, 

ים נוספים בנוגע . לפרטבת או במשרדי מגנ"א בעלי כישורים הנדרשים על ידה, שיוצבו במשרדי החברה

 .לדוח 2.3.7להסכם שירותי הפיתוח ראה סעיף 
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ותרחיב בת,  בחברהלמחלקת המחקר והפיתוח  עובדים תגייס היא הקרובים בחודשים כי פההחברה צו .4.11.3

מהנדסי היתר,  ביןלשירותי המו"פ ממגנ"א. התפקידים שיאוישו יהיו  בנוסף, זאת את צוות הפיתוח

 החברה האריכה 2016 דצמבר בחודש מערכת, מהנדסי אינטגרציה ועוד.תכנה, מהנדסי חומרה, מהנדסי 

 .חודשים 12 בת נוספת לתקופה א"ממגנ פ"המו לשירותי ההסכם תוקף את בת

"ח בקשר עם פיתוח המוצרים ש אלפי 8,672-כ של סך השקיעה"א מגנ, 2016בדצמבר,  31ליום  נכון .4.11.4

 2,085-כ של בסך( "במשרד הכלכלה )"המדע"ר, מתוכם נתקבלו מענקים מהמדען הראשי לתחום הרכב

 ."חש אלפי

, החברה ידיעת למיטב. כספיים מענקים לקבלת בבקשהמדע"ר, ל בכוונת החברה לפנות– הראשי המדען .4.11.5

 50% -כ עד של בסכום מענקים לאשר נוהג"ר המדע, ופיתוח מחקר/או ו טכנולוגיה בחברות כי מקובל

לצורך מימון פעילות המחקר שלה. החברה תבחן אפשרות לקבל  22,לאישורו המוגש הפרויקט מתקציב

 מענקים מעין אלה. 

 נכסים לא מוחשיים .4.12

מאסטרטגיית החברה להגנה על ליבת הטכנולוגיה והשיטה הייחודית שלה למניעת תאונות דרכים  כחלק

מימד, אלגוריתמים מתקדמים לעיבוד תמונה ובינה מלאכותית הגישה  -על ידי שימוש בטכנולוגיית תלת

 על פטנט לרישום בקשות זה ובכלל, בישראל הפטנטים לרשות פטנט לרישום בקשות מספרהחברה בת 

מערכת למניעת תאונות דרכים, מערכת למניעת תאונות שרשרת ומערכת זיהוי, התרעה ובלימה במקרה 

 טלפון במצלמות שימוש העושה דרכים תאונות בפני להתרעה תוכנה על, אדום לרמזורציות -איל חשש של

  .נהיגה במהלך וירטואלית לראיה פתרון ועל, נייד

 בת החברה , ובהתאם לכךהרלוונטיות הבינלאומיות האמנות פי על קדימה דין הקבוצה שואפת לנצל

 . (PCTתחת אמנת שיתוף פעולה בפטנטים ) בקשותמספר  2016במהלך שנת  הגישה

 19, ראה דיווח מיידי מיום שהוגשו על ידי החברה בת פטנטים לרישום הבקשות בדבר נוספים לפרטים

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016בפברואר,  10, מיום 2016-01-012997, מס' אסמכתא: 2016בינואר, 

-2016: אסמכתא' מס 2016 באפריל 24, 2016-01-001026: אסמכתא' מס, 2016, במרץ 7 מיום, 025987

  .הפניה של בדרך זה בדוח מובאיםה, 2016-01-047679, מס' אסמכתא 2016י נביו 9 מיום, 01-054820

  .כלשהם מסחר סימני אין לחברה, הדוח למועד נכון

 הון אנושי .4.13

 כללי .4.13.1

, (יחד עם מר אריאל דור) כהן כמנכ"ל החברה, וכמנכ"ל משותףמר חיים סיבוני, בעל השליטה בחברה, מ

סמנכ"ל מנכ"ל משותף של החברה בת, מנכ"ל,  מעסיקה הקבוצה, הדוח למועד נכוןשל החברה בת. 

הפעילות המסחרית של  .נוספיםעובדים  9-ו עסקי פיתוח"ל סמנכ, פיתוחמחקר ו"ל סמנכ, כספים

                                                           
22

 "ר.מהמדעלראות באמור הנ"ל התחייבות של החברה לפנות ו/או לקבל מענקים  אין 
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 שיווק ופיתוח עסקי,מחלקת החברה בת, לה מחלקת מחקר ופיתוח ומתבצעת באמצעות  הקבוצה

 14יקות החברה והחברה בת החברה בת. נכון למועד דוח זה מעס שבראש כל אחת מנהל הכפוף למנכ"ל

י החברה והחברה ומספר העובדים המועסקים על יד הקבוצהלהלן תרשים המבנה הארגוני של עובדים. 

  :ובהתאם למבנה הארגוני דוח זה למועד פרסוםנכון  בת

 

השלמת עסקת המיזוג, החלה הקבוצה להגדיל בהדרגה את מצבת כוח האדם  לאחר, 2016במהלך שנת  .4.13.2

 על מנת לעמוד ביעדי החברה בתחום מחקר ופיתוח ושיווק מוצריה. 

עובדים על בסיס חוזים אישיים בכתב, הכוללים והחברה בת עובדי החברה  כלל: תנאי ההעסקה .4.13.3

ו/או החברה  ייניה הרוחניים של החברההתחייבויות מקובלות בדבר סודיות, אי תחרות ושמירה על קנ

מעביד, מכוסות בחלקן -בגין סיום יחסי עובדו/או החברה בת . התחייבות החברה בת, לפי העניין

/או החברה ובאמצעות תשלומים לפוליסות ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. בגין יתרת התחייבויות החברה 

תשלומים כאמור, נכללת הפרשה מתאימה הת בת בגין סיום יחסי עובד מעביד שאינן מכוסות באמצעו

ת הסכמים הוראו יםלעובדיה לא חלו/או החברה בת בדוחות הכספיים. על יחסי העבודה בין החברה 

 .קיבוציים מיוחדים כלשהם

 על ידי לעובדים מוענקות, ככל שמוענקות, אופציות .לחברה תוכנית אופציות לעובדים בתוקף .4.13.4

 2017במרץ  23. ביום ובכפוף למדיניות התגמול של החברה המלצות ההנהלה,דירקטוריון החברה, על פי 

כתבי  מליון 6.5-כפרסמה החברה מתאר ניירות ערך לעובדים על פיו יכולה להציע לעובדיה עד לסך של 

 אופציה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב.  

שירותי פיתוח ושימוש בצוות  למתן הסכם מיזוג,הבמסגרת עסקת  ,בת למגנ"א נחתם החברהבין  .4.13.5

 .לדוח 2.3.7בסעיף  האמור ראה"פ מו שירותי למתן הסכם אודות נוספים לפרטים"א. מגנהפיתוח של 

 תגמול לדירקטורים .4.13.6

)כללים  החברות בתקנות זה מונח כהגדרת", המזערי"סכום ל בהתאם לגמול זכאים בחברה הדירקטורים

ה מסווגת החברה על פי תקנות , בהתאם לדרגה שב2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול בדבר

לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה לדירקטור בחברה, מר אלי יורש, ראה  אלה.

דירקטוריון  
פורסייט אוטונומס 

 מ"הולדינגס בע
 "(החברה)"

ל החברה  "מנכ
 וחברה בת

מחלקת כספים   ל כספים"סמנכ
 ואדמיניסטרציה

ל תפעול "סמנכ
 ופיתוח עסקי

ל משותף  "מנכ פ"מחלקת מו פ"ל מו"סמנכ
 חברה בת
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החברה לכל ת אודות הקצאת כתבי אופציה לרכישת מניולפרטים לפרק ב' לדוח תקופתי זה.  3.5סעיף 

לפרק ב' לדוח  11.2ראה סעיף אחד מבין הדירקטורים בחברה ה"ה מיכאל גלי, שאול גלעד ואהוד אהרוני, 

 תקופתי זה.

הדירקטורים, כמו יתר נושאי משרה בכירה בחברה, נהנים מהסדרי שיפוי ופטור וביטוח כמו כן, 

 . לפרק ד' לדוח תקופתי זה 20-ו לפרק ב' 3.5ם ראה סעיפים האחריות המסגרת תפקידם. לפרטים נוספי

 בכירהנושאי המשרה  .4.13.7

 הסכמי פי על או אישיים עבודה הסכמי פי עלו/או בחברה הבת  בחברה מועסקים בכירה משרה נושאי

 לנושאי ביחס ההעסקה תנאי .בחברה תגמולה למדיניות כפופים העסקתם ותנאי, ייעוץ או/ו ניהול שירותי

 הפרשות, חודשית משכורת, היתר בין, כוללים, מעביד-עובד יחסי חלים החברה לבין בינם אשר, המשרה

 החזר, הבראה ודמי שנתית לחופשה זכאות, השתלמות לקרן הפרשות, מנהלים ביטוח או/ו פנסיה לקרן

 כלפיה מתחייבים נושאי משרה בכירה, כמו יתר עובדי הקבוצה,, כן כמו. חברה רכב והעמדת הוצאות

 צד כל כאשר, קצובה בלתי לתקופה הינם האמורים ההעסקה הסכמי. תחרות ואי סודיות על לשמירה

, בחברה בכירה משרה נושאי, בנוסף .מראש מוקדמת בהודעה סיום לידי ההסכם את להביא רשאי

 . משרה ונושאי לדירקטורים מקצועית אחריות פוליסת במסגרת ביטוחי כיסוי מקבלים

 11.7מניות החברה לנושאי משרה בכירה בה, ראה סעיפים  לפרטים אודות הקצאת כתבי אופציה לרכישת

 לפרק ב' לדוח תקופתי זה. 11.8-ו

 20מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה על פי תיקון  ואישרה עדכנה החברהעסקת המיזוג,  במסגרת

 מדיניות לענייןאת מדיניות התגמול. לפרטים  שובהחברה עדכנה  2016 אפריל בחודשלחוק החברות. 

 לפרק 6לפרטים בדבר תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה, ראה סעיף ו החברה של התגמול

 .זה תקופתיד' לדוח 

 חומרי גלם וספקים .4.14

 חומרי גלם .4.14.1

חומרי הגלם העיקריים המשמשים את החברה בת הינם רכיבים אלקטרונים אשר מרכיבים את המערכת 

רכיבי חומרה ו HDבעתיד, כשיחל הליך ייצור ושיווק המערכות, חומרי הגלם יכללו גם מצלמות הסופית. 

 נוספים.

 ספקים .4.14.2

, למעט השירותים שמעניקה מגנ"א לחברה בת, בהתאם קבועים ספקים אין לחברה, דוחה למועד

מעת שרת מתקהחברה  ,עם זאת. יחד (זה לעיל לדוח 2.3.7להוראות הסכם שירותי הפיתוח )ראה סעיף 

  .לעיל 4.13.1 בסעיף המפורטים הגלם חומרי, לרכישת מזדמנים בהתאם לצורךעם ספקים לעת 

  הון חוזר .4.15

 ש"ח.אלפי  13,225-כשל  כוםהון חוזר בסהיה , לחברה 2016בדצמבר,  31 ליום
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 השקעות .4.16

, "('ןויז רייל)להלן: " "מבע, חתמה החברה על הסכם להשקעה בחברת רייל ויז'ן 2016באוגוסט,  4 יוםב

מהון המניות המונפק  32%מליון דולר בתמורה למניות המהוות נכון למועד דוח זה  1.42-בסך כולל של כ

 ושנועדה תמונה עיבוד טכנולוגיית על שמבוססת מערכת מפתחתוהנפרע של רייל ויז'ן. חברת רייל ויז'ן 

)לפרטים אודות הסכם ההשקעה  רכבת מסילת גבי על במכשולים התנגשות מפני מוקדמת התרעה לאפשר

 לפרק ב' לדוח תקופתי זה.( 3.8ברייל ויז'ן ראה סעיף 

תאונות  ומניעתה תנוע בטיחות בתחוםייחודית,  הטכנולוגיה בפיתוח ועוסקת 2016 במאי נוסדה ן'ויז רייל

ואלגוריתמים לעיבוד תמונה,  מצלמה, IR של שילוב על מבוססתרייל ויז'ן  של הטכנולוגיה. הרכבותבענף 

 בכדי וזאת, לרכבת ההמתנה ברציף הצהוב הפס לרבות, הרכבת מסילות את בוחנתכאשר המצלמה 

שמפתחת רייל ויז'ן נועדה  הטכנולוגיה. במקום הנמצאים האובייקטים כל של וסיווג מעקב, זיהוי לאפשר

 אוויר מזג בכל, הרכבת מסילת גבי על במכשולים התנגשות מפני הקטר לנהג מוקדמת העהתר אפשרל

 . תאורה תנאי ובכל

 ראשוני תיאור עם חשוד אובייקט כל עבור איתות הקטר לנהג ספקהמערכת שמפתחת רייל ויז'ן עתידה ל

 כיצד ולהחליט ויזואלית תמונה לראות יוכל שהנהג כך, קילומטרים 2 עד של בטווח האובייקט אופי של

אינם קיימים פתרונות טכנולוגיים אשר  כיום. כפי שנמסר לחברה, למיטב ידיעתה של רייל ויז'ן לפעול

 .רכבת עצירת פשרמאש במרחק המסילותגבי  על מכשולים מזהים

כפי שנמסר לחברה על ידי רייל ויז'ן, היא צד להסכם לשיתוף פעולה עם רכבת ישראל, והיא ביצעה 

ת מובילות באירופה, ובכלל זה חברות הרכבות הלאומיות של איטליה ניסויים במוצרי עם חברות הרכבו

הגדול ביותר וגרמניה. כמו כן, לאחרונה רייל ויז'ן מסרה לחברה כי התקבלה לאקסלרטור )מאיץ( 

אינטל, גוגל, אמזון  , ועם החברות השותפות באקסלרטור נמנותהגדולים בעולם תבאירופה ומבין שלוש

בלבד.  באירופה דולר, מיליארד 30 –בכ מוערך פונה אליו רייל ויז'ן, השוק שהיא. להערכתה של Airbus–ו

, מס' 2016ביולי,  10לפרטים נוספים אודות פעילות רייל ויז'ן ראה דיווחים מיידיים של החברה מיום 

בפברואר  12, מיום 2016-01-098455, מס' אסמכתא 2016באוגוסט,  7, מיום 2016-01-078514אסמכתא 

המובאים  2017-01-025869, מס' אסמכתא: 2017במרץ  20ומיום  2017-01-015066, מס' אסמכתא 2017

 .בדוח זה על דרך ההפניה

 מימון .4.17

אשר בוצעו עד כה באמצעות הצעות פרטיות של ניירות הערך של  הון ימגיוסממומנת  הקבוצה פעילות

לכך שהחברה בת הינה חברת מחקר ות, ובשים לב הכנסות ממכיר לקבוצה התהווטרם ש. מאחר החברה

ופיתוח, החברה עתידה לפעול לגיוס מקורות מימון הנדרשים לשם עמידה ביעדיה הטכנולוגיים 

 . והעסקיים

ועד למועד  2017מתחילת שנת . ש"ח מליון 26.3-כשל ברוטו גייסה החברה סך מצטבר  2016שנת  במהלך

 2.4 ראה סעיף  פיםנוס פרטים. לש"ח מליון 42.7-של כברוטו פרסום דוח זה גייסה החברה סך מצטבר 

השלמת העסקה היו בקופת החברה  במועד, המיזוגבהתאם לתנאי עסקת כי יצוין,  עוד. לעיל לדוח זה
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 מיליוני ש"ח במזומן, בניכוי הוצאות העסקה.  5סכום של 

  מיסוי .4.18

ים, בקשר עם העברת נכסיה של מגנ"א בפטור לפירוט בדבר החלטת המס שקיבלה החברה מרשות המיס

בפטור מס לחברה  החברה בתא לפקודה, והעברת מלוא הון המניות של 104לפי סעיף  חברה בתממס ל

 לדוח.  2.3.2, ראה סעיף לפקודה כ103לפי סעיף 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .4.19

. לפיכך, החברה מעריכה כי הלפעילות סיכונים סביבתיים הנוגעיםלא ידוע לחברה על , הדוחלמועד נכון 

לשאת תהיינה השפעות מהותיות בגינה תידרש להשקיע ו/או לא להוראות הנוגעות להגנת הסביבה 

, וכן אינה מעריכה כי לזו תהיה השפעה על רווחיותה ומעמדה התחרותי בהשקעה ו/או בעלות כלשהי

 בעתיד הקרוב לעין.

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .4.20

 .לדוח 4.1.3 האמור בסעיף  ראה

 הסכמים מהותיים .4.21

  הסכם המיזוג .4.21.1

 . עילל 2.3, ראה סעיף המיזוגלפרטים בדבר תנאי עסקת 

 הסכם למתן שירותי פיתוח .4.21.2

לחברה בת, ראה  ,מגנ"אבין בעלת השליטה בחברה, לפרטים בדבר תנאי ההסכם למתן שירותי פיתוח 
 . עילל 2.3.7 סעיף 

 הסכם להעברת נכסים .4.21.3

 סעיףלחברה בת, ראה  לת השליטה בחברה, מגנ"א,בעלפרטים בדבר תנאי ההסכם להעברת נכסים בין 
 .עילל 2.3.6 

 השקעה ברייל ויז'ןלהסכם  .4.21.4

לפרק ב' לדוח תקופתי  3.8סעיף ולעיל  4.16 סעיף לפרטים בדבר תנאי הסכם ההשקעה ברייל ויז'ן, ראה 
 . זה

 הליכים משפטיים .4.22

 כלשהם.החברה אינה צד להליכים משפטיים נכון למועד הדוח, 

בע"מ  , הגישה החברה תביעה בסדר דין מקוצר נגד צמיחה אינווסטמנט האוס2016בפברואר,  9ביום 

אלפי ש"ח, בגין שירותי יו"ר דירקטוריון  225"(, במסגרתה תבעה את צמיחה בסכום של צמיחה)להלן: "

 .2015ביולי,  30ועד ליום  2013בפברואר,  13פעיל באמצעות מר אלי יורש מיום 

השליטה בה, דולומיט אחזקות  ובעלת, החברה התקשרה בהסכם פשרה עם צמיחה 2016במרץ,  23ביום 
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בקשר עם תשלום סך של , 2016במרץ,  28אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום "(, דולומיטבע"מ )להלן: "

ה לצמיחה ש"ח, בתוספת מע"מ לחברה, בגין שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל שהעניקה החבר 170,000

, 2016ץ, במר 9לפרטים נוספים בדבר הסכם הפשרה שנחתם, ראה דיווח מיידי של דולומיט מיום  כאמור.

, המובאים 2016-01-017607, מס' אסמכתא: 2016במרץ,  29ומיום  ,2016-01-002976מס' אסמכתא: 

 בדוח זה בדרך של הפניה.   

 יעדים ואסטרטגיה עסקית .4.23

 בעיקר בארבעה תחומים: יםשל החברה מתמקד יםהאסטרטגיהיעדים 

 המתקדמות המערכות כל של והפיתוח המחקר תהליכי השלמת באמצעות - הפיתוח יעדי השגת .4.23.1

 התשתיות ויצירת זה דוחב המתוארים המוצרים השלמת, החל פיתוחן אשר דרכים תאונות למניעת

 .כך לשם לחברה הנדרשים המשאבים וכן, בעתיד המוצרים לייצור הדרושות

 טווח ארוכי עבודה ממשקי יצירת באמצעות, היתר בין - הפוטנציאליים היעד לשווקי וחדירה צמיחה .4.23.2

כלי  יצרני לרבות, הרכב בתחום מובילים שירותים ספקי עם עסקיים פעולה ושיתופי שירותים נותני עם

 קהל לגייס במטרה, החברה במערכות משתמשים מאגר יצירת כן כמו. רכבכלי  השכרתל וחברות רכב

 בטיחות בתחום הרלוונטית הרגולציה של נכון זיהוי באמצעות וכן, כולו ובעולם בארץ רחב קצה לקוחות

, ביותר גבוהים סטנדרטיים אימוץ תוך(, המחייבת – שתהיה ככל ובהמשך הוולונטרית תחילה) הרכבים

 .בעולם הבטיחות ארגוני ידי-על הבטיחות בתחום לרכבים המוענק ביותר הגבוה הדירוג וקבלת

 המתקדמות המערכות בשוק המובילה כחברה הקרובות בשנים החברה מיצוב - גבוהים ומיתוג מיצוב .4.23.3

 שהחברה והשירותים המוצרים סל והעמקת הרחבת - כך ובתוך, ובעולם בארץ דרכים תאונות למניעת

 לאור. לנהג סיוע מערכות של נוספים מוצר קווי, היינו. לבוא בעתיד ללקוחותיה לספק מסוגלת תהיה

 גבוה במיקום עצמה למצב תוכל כי מעריכה החברה, האחרונות בשנים כאלה למערכות הגוברת הדרישה

 . למתחרותיה ביחס בשוק

 ארגוני עם פעולה לשתף שואפת החברה, לעצמה הציבה שהחברה והמיתוג המיצוב מיעדי וכחלק, כן כמו

NHTSA-האירופאי, ה NCAP-ה ארגון דוגמת, בעולם מהמובילים בטיחות
 NCAPהאמריקאי וארגוני  23

אחרים בעולם, על מנת לתת פומביות ולהדגים את יכולותיה ואמינותה של הטכנולוגיה הייחודית 

והחדשנית של החברה, וכן על מנת להבטיח שמערכות החברה תעמודנה בסטנדרטים הגבוהים של 

 ידי ארגונים אלה. -הרגולציות ומשתני הדירוג שנקבעים על

 שמה החברה, לעיל כאמור לשווקים וחדירה הפיתוח שלמתלה ובכפוף, בעתיד - חיובי מזומנים תזרים .4.23.4

 . שוטפת מפעילות חיובי מזומנים תזרים מניותיה לבעלי ליצור מטרה לעצמה

 האסטרטגיים יעדיה את בעתיד ותבחן בוחנת החברה הנהלת, טכנולוגיה בחברות וכמקובל, לאמור בנוסף

 .לעת מעת והעסקיים

                                                           
23

 National Highway Traffic Safety Administration .)הרשות לבטיחות בדרכים האמריקאית( 
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה .4.24

 חברה להתמקד בעיקר בפעולות הבאות:השנה הקרובה בכוונת הבמהלך 

 ראיה על המבוססת, (החברה של הדגלשמירת מרחק )מוצר  למערכת בטא גרסתפיתוח  השלמת 

 .יםיציאלפוטנ לקוחות עם פיילוט ופרויקטי ותהדגמ וביצוע, תמונה וניתוח סטראוסקופית

  .יצירת שיתופי פעולה עסקיים עם יצרניות רכב, ספקי שירותים מובילים בתחום הרכב ומפיצים 

 .יצירת בסיס למאגר לקוחות במטרה לחדור לשוקי יעד פוטנציאליים 

 ב.בארה בבורסה למסחר החברה של הערך ניירות של רישום" 

 גורמי סיכוןב דיון .4.25

המאפיינים השקעה בחברה בתחילת דרכה, ההשקעה בניירות הערך של החברה כרוכה בסיכונים 

הפועלת בתחום מחקר ופיתוח. מוצגת להלן סקירה בדבר גורמי הסיכון אשר להם עשויה להיות השפעה 

 מהותית על פעילות החברה ותוצאותיה העסקיות:

  סיכונים מקרו כלכליים .4.25.1

 האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי .4.25.1.1

בכלל ובשווקים הפוטנציאליים אליהם כלכלית בשוק הישראלי ו/או העולמי הוודאות הולאי  להאטה

 ותעשויהחברה מבקשת לחדור בעתיד, למשל שוק יצרני הרכבים בעולם, ושוק ייבוא הרכבים בישראל, 

 להיות השפעה לרעה על יכולתה של החברה לגייס הון נוסף הדרוש לפעילותה.

 חשיפה לשינויים בשערי מטבע זר .4.25.1.2

  .לדוח 3.2.3 האמור בסעיף  ראה

  המצב הביטחוני בישראל .4.25.1.3

לשינויים במצב הביטחוני והמדיני עשויה להיות השפעה על פעילות החברה. החמרה במצב הביטחוני 

, בעיקר להביא לירידה ביכולתה של החברה לגייס הון נוסף הנדרש לפעילותהוהמדיני עשויה, בין היתר, 

 .בשווקים בחו"ל

 סיכונים ענפיים .4.25.2

 שינויים טכנולוגיים .4.25.2.1

על אף שבטווח הקרוב לא נצפים שינויים טכנולוגיים מהותיים, אשר יש בהם כדי להשפיע על עדכניות 

טכנולוגיה חליפית לטכנולוגיה החברה,  ציוד הייצור והטכנולוגיות שבתחום פעילות החברה, יצירת

 עלולה לפגוע בהיקף פעילות החברה.

 רגולציה .4.25.2.2

בעתיד כפופים עשויים להיות  הפעילות החברה בתחום המחקר והפיתוח, וכן שיווק עתידי של מוצרי

. שינויים והתפתחויות זה דוחמכוני תקנים וחקיקה במדינות שונות, כאמור בלפיקוח ולרגולציה של 
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ת הרגולטוריות ו/או אי עמידה של החברה בדרישות כאמור עשויים לגרום להטלת מגבלות ו/או בדרישו

לעיכובים בפיתוח מוצרי החברה ו/או לגרום להפסקתו, וכן לגרום לחברה הוצאות מהותיות. לפרטים 

 זה. דוחל 4.1.3 בדבר הסביבה הרגולטורית בה פועלת החברה ראה סעיף 

  מקורות מימוןגיוסי הון ו .4.25.2.3

ארוך לשם השגת תוצאות עסקיות  לטווחהמו"פ בבטיחות רכב דורש נזילות גבוהה מאוד  תחום

אין כל ודאות כי יצלח בידי החברה לגייס מקורות מימון הנדרשים לשם ביצוע השלבים . אפקטיביות

 .מסחריה ןושיווק ןלייצור ,פיתוח מוצריהלהשלמת המתקדמים וההכרחיים 

 כוח אדם מקצועי .4.25.2.4

ביותר, וכן  הגבוהומומחיות בתחום ברמה המקצועיות , ברמת ידע נתמתאפייבתחומה  פעילות החברה

-בתחום מערכות הסיוע לנהג ובטכנולוגיית תלתכוח אדם ניהולי איכותי בעל ניסיון ובקיאות דורשת 

. יכולתה של החברה להמשיך בפיתוח מוצריה תלויה, בין השאר, ביכולתה להמשיך המימד בפרט

 .ולהעסיק כוח אדם מיומן כאמור

 אגב הליך הפיתוח ניסויים .4.25.2.5

של מוצרי החברה עלול להתעכב או להיעצר בשל  ביצוע ניסויים במסגרת תהליך המחקר והפיתוח

 רגולטורים. כתוצאה מסיבות שאינן קשורות למוצרי החברה ושינויים בין היתר סיבות שונות, 

 תחרות .4.25.2.6

הן מצד הגורמים הפועלים כיום בשוק והן מצד גורמים זה לעיל,  דוחכאמור בהחברה חשופה לתחרות, 

 התחרות אודותהתחרות בעתיד במוצרי החברה. לפרטים העוסקים במחקר ופיתוח מוצרים העשויים ל

 .דוחל 4.8 ראה סעיף 

  סיכונים ייחודיים לחברה .4.25.3

 שלבי המחקר והפיתוח  .4.25.3.1

מפעילותה. אין כלשהן מוצריה וטרם רשמה הכנסות  פיתוחתכנון ו , החברה טרם השלימההדוחלמועד 

 לשיווק ומכירה. לנהג מהסוג המבוקש מערכות סיועיבשילו לכדי הליכי המחקר ופיתוח כל וודאות כי 

 ביקוש למוצרי החברה בעתיד ומחיריהם .4.25.3.2

, טרם החלה החברה במכירות מוצריה. אף אם וככל שיושלם שלב המחקר והפיתוח של הדוחלמועד 

בהיקף אשר  ערכות אלההחברה, אין כל וודאות כי באותו המועד יהיה ביקוש למ המערכות שמפתחת

 יצדיק את ייצורם ושיווקם באופן מסחרי.

 אי פיתוח מוצרים נוספים .4.25.3.3

 האמורחדשים ראה  מוצריםמוצרים נוספים. לפרטים לעניין  לפתחאין כל וודאות כי החברה תצליח 

 . לדוח 4.4בסעיף 

על  בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון העיקריים שתוארו לעיל, אשר דורגו בהתאם להערכת החברה, .4.25.4
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 :פי ההשפעה העשויה להיות להם על עסקי החברה

 

 

 
 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה

 השפעה גדולה השפעה בינונית השפעה קטנה

    כלכליים-סיכוני מקרו

מיתון במשק, האטה כלכלית ואי 

 וודאות בשוק העולמי

 +  

   + חשיפה לשינויים בשערי מטבע זר

  +  המצב הביטחוני בישראל

    סיכונים ענפיים

 +   שינויים טכנולוגיים 

  +  רגולציה מחייבת בתחום

 +   מקורות מימון

  +  כוח אדם מקצועי

 +   ניסויים אגב הליך הפיתוח

  +  תחרות

    סיכונים ייחודיים לחברה

 +   שלבי המחקר והפיתוח  

ביקוש למוצרי החברה בעתיד 

 ומחיריהם
 +  

   + מוצרים נוספיםאי פיתוח 

 

זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה הינה על סמך הערכת החברה, וייתכן כי בפועל קיימים גורמי -

 -סיכון שטרם זוהו או שהשפעתם שונה מהאמור לעיל
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  דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד – 'בפרק 

"(, מתכבד להגיש בזאת את דוח החברהדירקטוריון פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ )להלן: "

)לשעבר פור אייז אוטונומוס בע"מ( בע"מ  אוטומוטיבפורסייט הדירקטוריון של החברה והחברה בת, 

לתקופה שהסתיימה ביום  )לשעבר פור אייז אוטונומוס בע"מ(( "אוטומוטיבאו " "החברה בת)להלן: "

  "(.תקופת הדוח)להלן: " 2016בדצמבר,  31

, ומוגש כחלק 1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"להדוח נערך בהתאם 

, ובהנחה שבפני הקורא מצויים גם חלקיו האחרים של הדוח 2016מהדוח התקופתי של החברה לשנת 

 התקופתי. 

  כללי .1

 החברה הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  .1.1

)כהגדרתה להלן(, עסקה החברה בעיקר בפעילות  המיזוגועד למועד השלמת עסקת  2010החל משנת  .1.2

של ייזום, ייעוץ ותיווך השקעות בשוק ההון, בעיקר באמצעות רכישה של פלטפורמות בורסאיות 

 ומימושן באמצעות מיזוג פעילויות עסקיות מתאימות לתוכן.  

ומגנ"א בי.אס.פי. בע"מ  החברה בתהחברה על הסכם מיזוג עם חתמה , 2015באוקטובר,  11ביום  .1.3

 במסגרת .החברה בת ערב חתימת ההסכם( הון המניות של 100%החזיקה במלוא )ש"(, מגנ"א)להלן: "

, בתמורה להקצאת מניות למגנ"א, החברה בת( הון המניות של 100%את מלוא )החברה רכשה  המיזוג

, ולהקצאת עת הקצאתןב מהון המניות המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא 61.86%וו יאשר ה

הניתנים למימוש למניות של החברה בכמות  חברת בתכתבי אופציה לא סחירים לנותן שירותים ל

עסקת )להלן: " במועד הקצאתן מהונה המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא 4.12%שהיוותה 

לפרטים זוג. , לאחר התקיימות התנאים המתלים, הושלמה עסקת המי2016בינואר,  5ביום . "(המיזוג

, מס' 2015ביולי,  6וכן דיווחים מיידיים מיום , זה לדוח תקופתי א' לפרק 2.3 סעיף ראהנוספים, 

 11, מיום 2015-01-076638, מס' אסמכתא: 2015ביולי,  20, מיום 2015-01-065742אסמכתא: 

-2015, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17 מיום, 2015-01-130935, מס' אסמכתא: 2015באוקטובר, 

המובאים בדוח זה בדרך של , 2016-01-003127, מס' אסמכתא: 2016בינואר,  5, ומיום 01-183405

 הפניה. 

 .שמה הנוכחי, שינתה החברה את שמה ל2016בינואר,  12ביום  .1.4

ות לענף , שונה הסיווג הענפי של החברה בבורסה, מענף השקעות ואחזק2016בינואר,  18ביום  .1.5

 תוכנה ואינטרנט.   –טכנולוגיה 

  תחום הפעילות של החברה .2

מערכות סיוע של  פיתוחו במחקרנכון למועד פרסום הדוח, החברה עוסקת, באמצעות החברה בת,  .2.1

לשוק המערכות המתקדמות למניעת תאונות  ,ועיבוד תמונה טכנולוגיית תלת מימד המבוססות ,לנהג

 שלמשמעותית  הפחתההיא  תכלית מערכות הסיוע לנהג. "(לנהג הסיוע מערכות)להלן: " דרכים

 . הסיכון להתרחשות תאונת דרכים

ובבחינת המשך  בנוסף, במהלך הרבעון השלישי של השנה החלה החברה בסדרת בדיקות היתכנות .2.2

 תתשתיות לווייניוטלפון חכם )כאפליקציה(, שימוש בפיתוח, של מערכות הסיוע לנהג אשר מבוססות 

להולכי  ( ובין רכביםV2V: vehicle-to-vehicle) מיקום וברשת הסלולר לתקשורת בין רכביםת קביעל
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  .(V2P: vehicle-to-pedestrian) רגל

לתת  הם נועדופתח בעתיד הינם חדשניים ומקוריים, ומתכננת להמוצרים שהחברה מפתחת כיום ו .2.3

וכן לספק מענה לחברות המפתחות או  למצבים שעשויים לגרום לתאונות דרכיםברמת הנהג,  ,מענה

 שבכוונתן לפתח רכבים אוטונומיים.

לתוכנית העבודה של החברה, האלגוריתמים אותם החברה מפתחת כיום המתבססים על  בהתאם .2.4

, לפתח שוקלתוכן האלגוריתמים אותם החברה  סטריאוסקופיותממצלמות  מימדמידע חזותי בתלת 

וכן תקשורת סלולרית בין רכבים והולכי  לוויין מבוססי קוםמי נתוני על המתבססים, בחינה לאחר

 ראיה חיישני ממגווןשמתקבל  מידע לשלב שנועדה אחתרגל, עתידים להשתלב יחד לחבילת תוכנה 

 .ניהוג בטוחה לרכב אוטונומי יכולת לאפשר בכדי אותו ולעבד ותקשורת

, החברה הגבירה את מאמציה לקראת מסחור מוצריה 2016שנת של והרביעי במהלך הרבעון השלישי  .2.5

ויציאתה לשוק, בין היתר על יד התקשרויות ראשוניות בהסכמי הבנות עם יצרניות כלי רכב מובילות 

 בסעיפיםתעשיית הרכב בצרפת וחברת סחר ביפן, כמפורט להנדסה וטכנולוגיה בסין, קבוצת חברות 

 .להלן 3.14 -ו, 3.13 , 3.12 , 3.11 

 נתונים עיקריים מתוך פרק תיאור עסקי התאגיד .3

הון  באמצעות גיוסימימנה החברה את פעילותה פרסום דוח זה,  , ועד למועד2016במהלך שנת  .3.1

בדרך של , חברההמתחום הפעילות של  ומשקיעים מוסדיים משקיעים וביניהם ממשקיעים פרטיים,

-גייסה החברה סך כולל )ברוטו( של כ ,2016במהלך שנת  הצעה פרטית של ניירות הערך של החברה.

-ועד למועד פרסום דוח זה גייסה החברה סך כולל )ברוטו( של כ 2017; מתחילת שנת מיליון ש"ח 26.3

 סעיפיםלפרטים נוספים, ראה ברוטו. מיליון ש"ח  69-גייסה החברה כ , ובסך הכלמיליון ש"ח 42.7

 .  להלן זהלפרק  11.6  וסעיף זה תקופתי דוחל' א פרקל 2.4.9-ו 2.4.7, 2.4.6

, בעקבות פניות של משקיעים אמריקאים , החליט דירקטוריון החברה2016בפברואר,  28ביום  .3.2

על היערכות ובחינת  של החברה נסחרים בבורסות בארה"ב,לחברה, ובשל כך שהמתחרים העיקריים 

כניסת החברה לשוק ההון האמריקאי על ידי רישום מניותיה של החברה למסחר והנפקה בבורסה 

עם בכפוף ו ,אישרה אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה כי 2017בינואר  26ביום  בארה"ב.

 עבורת, החברה ADRבאמצעות  בארה"ב ת הנאסד"קהשלמת רישום מניות החברה למסחר בבורס

לפרק א'  2.1.10ראה סעיף  . לפרטים נוספיםהאמריקאיםלמתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות ערך 

, המובא 2016-01-036769, מס' אסמכתא: 2016בפברואר,  29וח מיידי מיום ודיו לדוח תקופתי זה

 בדוח זה בדרך של הפניה. 

רקטוריון של החברה. לפרטים , נבחר מר מיכאל גלי לכהן כיושב ראש הדי2016במרץ,  29ביום  .3.3

, המובא בדוח זה 2016-01-019182, מס' אסמכתא: 2016במרץ,  30נוספים, ראה דיווח מיידי מיום 

 בדרך של הפניה.

 הקלות( לתקנות החברה )4ב)1בהתאם לתקנה  החברה דירקטוריון אישר, 2016 במרץ 29 ביום .3.4

את אישור ועדת התגמול של החברה, לכך תקבל הש ולאחר ,2000-"סתש(, עניין בעלי עם בעסקאות

סיוון סיבוני שרף, ביתו של בעל השליטה בחברה מר חיים סיבוני, בתוקף  עו"דהתקשרות החברה עם 

בחברה בתפקיד יועצת משפטית פנימית, מנהלת  תועסקמ' סיבוני שרף גב. 2016בינואר  5מיום 

, 2016, מרץב 30מיום  מיידידיווח  נוספים, ראה לפרטיםמשאבי אנוש ומנהלת אדמיניסטרטיבית. 

 .הפניה של בדרך זה בדוח המובא, 2016-01-019206מס' אסמכתא: 
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, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר במסגרתה 2016באפריל,  17ביום  .3.5

 1,794,205כתבי אופציה לא סחירים לרכישת  1,794,205( להקצות 1התקבלו ההחלטות הבאות: )

 הון את לשנות( 2)מניות רגילות של החברה, למר אלי יורש, דירקטור וסמנכ"ל כספים של החברה; 

 ולתקןהחברה על ידי הפיכת הון המניות הרשום המונפק והנפרע למניות ללא ערך נקוב, של מניות ה

את ( לתקן 4מדיניות התגמול של החברה; )את ( לתקן 3; )בהון לשינוי להתאימו כדי החברה תקנון את

כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, וביניהם בעל השליטה, ולהעניק הנוסח כתב 

שיפוי בנוסח המתוקן לדירקטורים ונושאי משרה אחרים המכהנים בחברה, לרבות דירקטור ונושא 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי ( להתקשר בפוליסת 5) -; ומשרה שהינו בעל השליטה בחברה

משרה בחברה, לרבות דירקטור הדירקטורים ונושאי את הבהתאם לתנאי הפוליסה  משרה ולבטח

במרץ,  13. לפרטים נוספים, ראה דוח זימון אסיפה מיום ונושא משרה שהינו בעל השליטה בחברה

, מס' 2016באפריל,  14, דוח זימון אסיפה מתוקן מיום 2016-01-006492, מס' אסמכתא: 2016

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016באפריל,  17, ודוח תוצאות אסיפה מיום 2016-01-048862אסמכתא: 

 , המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.050320

, התקיימה אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה אשר במסגרתה 2016במאי,  15ביום  .3.6

משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואה חשבון את  ( למנות1התקבלו ההחלטות הבאות: )

להסמיך את דירקטוריון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה, ו

כהונתו של מר אלי יורש, סמנכ"ל הכספים של החברה, את  ( להאריך2) -; ושכרואת  החברה לקבוע

, מס' אסמכתא: 2016באפריל,  6ן אסיפה מיום . לפרטים נוספים ראה דוח זימוכדירקטור בחברה

, 2016-01-026214, מס' אסמכתא: 2016במאי,  15, ודוח תוצאות אסיפה מיום 2016-01-043333

 המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.

ערכת לגילוי הולכי רגל, ובפרט ילדים, , השלימה החברה בת בדיקת היתכנות של מ2016ביוני,  21ביום  .3.7

החברה החליטה  "(.המערכתחונות מבוסס תקשורת סלולרית ומיקום לווייני )להלן: " מכוניותבין 

להרחיב בדיקות ההתכנות לפתרון למניעת תאונות בין רכבים שאינם בקו ראיה באמצעות תקשורת 

, 2016ביוני,  22לעיל. לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום  2.2  בסעיף המתוארבין רכבים על פי 

 בגרסה ניסוי אודות לפרטים. הפניה של בדרך זה בדוח המובא, 2016-01-063517מס' אסמכתא: 

 .להלן 3.9  סעיף, ראה המערכת של ראשונה

 רייל)להלן: " "מבע, חתמה החברה על הסכם להשקעה בחברת רייל ויז'ן 2016באוגוסט,  4 ביום .3.8

 מוקדמת התרעה לאפשר ושנועדה תמונה עיבוד טכנולוגיית על שמבוססת מערכת המפתחת, "('ןויז

: בסעיף זה )להלן תאורה תנאי ובכל אוויר מזג בכל, רכבת מסילת גבי על במכשולים התנגשות מפני

 סך , בשתי פעימות,'ןויז ברייל השקיעה(. על פי ההסכם, החברה ", בהתאמההמערכתו" "ההסכם"

 המניות מהון 32%-בכ החברה מחזיקה, עסקהההשלמת  עםמיליון דולר ארה"ב.  1.42-כ שלכולל 

 כמפורט למשקיעים ובאופציות לעובדים אופציות בתכנית להתחשב'ן )מבלי ויז רייל של המונפק

)בהנחת מימוש  מלא בדילול'ן ויז רייל של המניות מהון 48%-בכו '(וכדו להלן המפורטים בדיווחים

 . מלא של כתבי האופציה שהקצו לחברה על פי ההסכם(

כפי שנמסר לחברה על ידי רייל ויז'ן, ביום חתימת ההסכם, חתמה רייל ויז'ן על הסכם שיתוף פעולה 

ן לרכבת ישראל בקשר עם מחקר 'נקבעה מסגרת לשיתוף הפעולה בין רייל ויזבו עם רכבת ישראל 

)ומזכר ההבנות שקדם והיווה  נוספים אודות ההסכם לפרטים ופיתוח, שיווק ומכירה של המערכת.



 

 

 4 -ב

 

האופציה, השלמת הפעימה  כתבי, תנאי ההשקעה, לרבות מחירי ותקופות מימוש של בסיס לו(

ראה דיווחי וכן אודות ההתקשרות בין רייל ויז'ן לרכבת ישראל, של ההשקעה  והשנייה הראשונה

, מס' 2016, במאי 19 מיום, 2016-01-045121, מס' אסמכתא: 2016באפריל,  10 החברה מיום

-2016-01-ו 2016-01-098344, מס' אסמכתא: 2016באוגוסט,  7, מיום 2016-01-029208אסמכתא: 

, מס' 2016, בספטמבר 21, מיום 2016-01-111040' אסמכתא: מס, 2016באוגוסט  28, מיום 098455

 של בדרך זה בדוח המובאים, 2016-01-074127, 2016בנובמבר,  8, ומיום 2016-01-126586אסמכתא: 

 .הפניה

 בגרסה יםניסויסדרת  בהצלחה בת , השלימה החברה2016 באוגוסט, 18וביום , אוגוסטב 15 וםבי .3.9

)המבוססת על תקשורת בין  רגל להולכי רכבים בין תאונות מפני להתרעה ייחודית מערכת של ראשונה

)המבוססת על תקשורת  בין רכבים שאינם בהכרח בקו ראיה תאונות וכן (V2P - להולכי רגל רכבים

כאפליקציה  להיעשות עתיד במערכת השימוש"(. המערכת: "בסעיף זה )להלן (V2V - בין רכבים

במסגרת הניסויים נבחנה, בין היתר, יכולת המערכת לזהות ולהתריע לנהג . חכמים טלפונים באמצעות

 להיכנס הצפויוסע שאינו נראה לנהג הנ רכב מפני, לכביש המתפרצים רגלה הולכימפני סכנה של 

 הודגמה יםבניסוי. ומפני רכב סטטי העומד בשולי הכביש או בנתיב הנסיעה גבוהה במהירות לצומת

 לטלפון חכם של הנהג נכונהקולית וחזותית  התרעה מתן באמצעות, המערכת של היתכנות בהצלחה

 .רכב לבין רגל הולך בין להבדיל עתידה ההתרעה. מספיק זמן מראש כדי לאפשר לנהג להגיב לסכנה

בעקבות הצלחת הניסויים, בוחנת החברה את המשך פיתוח המערכת, כאשר בשלב הבא היא מתכננת 

 לבצע פרויקט פיילוט בו יהיו מעורבים מספר רב של משתמשים וכלי רכב שייעשו שימוש במערכת.

, 2016-01-103969, מס' אסמכתא: 2016, אוגוסטב 16החברה מיום  ילפרטים נוספים ראה דיווח

 .בדוח זה בדרך של הפניה יםהמובא ,2016-01-107590, מס' אסמכתא: 2016באוגוסט  22ומיום 

, השלימה החברה בת בהצלחה שלב מתקדם בפיתוח התוכנה וסדרת ניסויים 2016באוגוסט,  31ביום  .3.10

ניתוח  באב הטיפוס של מערכת סיוע לנהג לגילוי סכנות והתרעה בפני תאונות דרכים, המבוססת על

", בהתאמה(. בעקבות סיום שלב המערכת" ו"הניסוי: "בסעיף זה וידאו וטכנולוגית תלת מימד )להלן

מתקדם בפיתוח והצלחת הניסוי כאמור לעיל, סבורה החברה כי צלחה את הנקודה הקריטית בפיתוח 

באופן משמעותי. המערכת מורכבת מזוג  כויי החברה להגיע למוצר מוגמר עלוהמערכת, וכעת סי

מצלמות וידאו אשר מותקנות בקדמת הרכב ונועדו לספק יכולת ראיה סטריאוסקופית )תלת 

מימדית(, ותוכנת מחשב אשר מותקנת ברכב, ונועדה לעבד ולנתח, באמצעות אלגוריתמים מתקדמים 

"(. התוכנה: "בסעיף זה לןשמפתחת החברה בת, את התמונה שמתקבלת ממצלמות הווידאו )לעיל ולה

על בסיס הניתוח האמור, המערכת מגלה את הסכנות שבכביש ומתריעה לנהג בפני תאונת דרכים 

שעלולה להתרחש בעקבות הסכנה שהתגלתה. התוכנה, בגרסתה הנוכחית, עתידה לספק לנהג מספר 

למהירות הנסיעה יכולות גילוי ומתן התרעה כדלקמן: התרעה בפני אי שמירת מרחק תוך התייחסות 

של הרכב שמלפנים והרכב שבו מותקנת המערכת )המהירות העצמית(; התרעה בפני התנגשות עם כלי 

רכב, לרבות לגבי כלי רכב סטטיים; גילוי של והתרעה לגבי הולכי רגל במסלול הנסיעה; גילוי של 

 ס"מ 50X50ודל של והתרעה לגבי רוכבי אופניים במסלול הנסיעה; גילוי של והתרעה לגבי עצמים בג

, הנמצאים במסלול הנסיעה. יצוין כי כל להלן( 11.1 )בהמשך השנה שופרה יכולת זו כמפורט בסעיף 

נפרד, בהתאם לבחירתו של אחת מהיכולות האמורות מהווה מודול תוכנה עצמאי, הניתן להרצה ב

הלקוח וצרכיו. במסגרת הניסוי נבחנו יכולות המערכת המתוארות לעיל, כאשר הצלחת הניסוי נמדדה 

 בזיהוי ומתן התרעה נכונים לנהג בפני הסכנה.
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אחת מיצרניות כלי רכב הבנות לא מחייב עם הסכם  עלהחברה חתמה , 2016בספטמבר,  13ביום  .3.11

במסגרת ההסכם " בהתאמה(. היצרן" ו"ההסכם: "בסעיף זה בסין )להלן פרטיים ומסחריים הגדולות

סיוע לנהג המבוססות על טכנולוגיית תלת הפיתוח ומסחור של מערכות  יחדיו לבחון הצדדים הסכימו

הסכימו הצדדים כי יערכו ניסוי משותף, אשר במסגרתו  עודמימד לתעשיית הרכב ולשוק המשני בסין. 

תציג החברה ליצרן את אב הטיפוס של מערכת סיוע לנהג לגילוי סכנות והתרעה בפני תאונות דרכים, 

 יעמיד היצרן"(. המערכת: "בסעיף זה המבוססת על טכנולוגית תלת מימד שמפתחת החברה )להלן

 בין שסוכם כפי(, וידאו ומעבדת רכב כלי זה)ובכלל  תבמערכ הניסוי ביצוע לצורך משאבים לחברה

 המערכת התאמת לצורך הניסוי במסגרת שייאסף במידע תשתמש החברה כי הוסכם עוד. הצדדים

ביניהם. בין היתר,  עתידי פעולה בשיתוף ולדון להמשיך הצדדים בכוונת. הסיני השוק של לצרכים

 של מעמיקה הבנה לצורך, היצרן ידי על ימומן אשר, פיילוט פרויקט ביצוע לבחוןהצדדים מתכוונים 

 וכן, המקומיים האוויר ומזג תשתיות, הנהיגה בתרבות בהתחשב, בסין לנהג הסיוע ממערכות דרישות

החברה צופה  .הסיני ובשוק ליצרן החברה מוצרי ומכירת ייצור, לפיתוח מסחרי להסכם כניסה לבחון

 14לפרטים נוספים ראה דיווח החברה מיום . 2017כי הפיילוט ייערך במהלך הרבעון השני של שנת 

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2016-01-122848, מס' אסמכתא: 2016בספטמבר, 

: בסעיף זה , חתמה החברה בת על הסכם הבנות לשיתוף פעולה )להלן2016בספטמבר,  30ביום  .3.12

"( אשר עוסקת במתן הקבוצה: "בסעיף זה בינלאומית מובילה )להלן ( עם חברה מקבוצה"ההסכם"

בכלל,  תעשיית הרכבפתרונות הנדסיים וטכנולוגיים מתקדמים למגוון רחב של לקוחות מובילים ב

שמפתחת ה מפני תאונות דרכים עהתרהטמעת טכנולוגיות ל מטרת ההסכם הינה ובצרפת בפרט.

מספקת אשר  ,הינה מהמובילות בצרפת למיטב ידיעת החברה, הקבוצה החברה בתעשיית הרכב.

כמו גם לתעשיית הרכב באירופה, ארה"ב וסין. למיטב ידיעת  פתרונות לכלל תעשיית הרכב בצרפת

רכב הגדולות: פז'ו, יצרניות הלהן מספקת הקבוצה את שירותיה נמנות חברות ה עם החברה,

את  יגואר, לנד רובר ועוד. בכוונת הצדדים לפתח ולהתאים , רנו, פיאט קרייזלר, וולבו,סיטרואן

בנוסף, הצדדים . הקבוצהה בחברות רכב, איתן עובדת ת, כך שתתאפשר הטמעהחברההטכנולוגיה של 

ישתפו ביניהם פעולה למיסחור הטכנולוגיות של החברה ויישומן בתעשיית הרכב בצרפת ובעולם. 

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016באוקטובר,  5מיידי מיום  לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראה דיווח

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.058758

חברה מתוך קבוצת חברות הבנות לא מחייב עם הסכם  עלחתמה החברה  ,2016באוקטובר,  21ביום  .3.13

" היצרן" ו"ההסכם: "בסעיף זה אשר הינה אחת משלוש יצרניות כלי רכב הגדולות בסין )להלן

סיוע לנהג המערכות של  פיתוח ומסחור יויחד ה(. במסגרת ההסכם הסכימו הצדדים לבחוןבהתאמ

לתעשיית הרכב ולשוק המשני בסין. עוד הוסכם בין הצדדים  טכנולוגיית תלת מימדעל  המבוססות

כי יערכו גם הסכימו הצדדים מיליון דולר ארה"ב בחברה על ידי היצרן.  15לדון בהשקעה עד לסך של 

אב הטיפוס של מערכת סיוע לנהג לגילוי סכנות והתרעה בפני ניסוי, במסגרתו תציג החברה ליצרן את 

הצדדים מתכוונים  שהחברה מפתחת. בין היתר, תאונות דרכים, המבוססת על טכנולוגית תלת מימד

בסין, בהתחשב לבחון ביצוע פרויקט פיילוט, לצורך הבנה מעמיקה של דרישות ממערכות הסיוע לנהג 

בתרבות הנהיגה, תשתיות ומזג האוויר המקומיים, וכן לצורך הבנתם של האתגרים הייחודיים 

לפיתוח רכב אוטונומי. במסגרת ההסכם סיכמו הצדדים על מתווה עקרוני של הפיילוט המיועד. 

ת סיוע להמשיך ולבחון כניסתם להסכם מסחרי לפיתוח, ייצור ומכירת מערכוכמו כן הצדדים הסכימו 

לנהג ומודולי תוכנה לנהיגה אוטונומית בשוק הסיני. לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראה דיווח 
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 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2016-01-066507, מס' אסמכתא: 2016באוקטובר,  25מיידי מיום 

מסחור הסכם הבנות עם חברת סחר מיפן לקידום ו עלחתמה החברה בת  ,2016באוקטובר,  26ביום  .3.14

" בהתאמה(. במסגרת ההסכם חברת הסחר" ו"ההסכםמוצרי החברה בת בשוק המקומי )להלן: "

על  המבוססותשל החברה בת, סיוע לנהג המערכות של  לקידום ומסחור יויחד הסכימו הצדדים לפעול

, ליצרני כלי רכב, יצרני חלפים ולשוק המשני ביפן, בין היתר באמצעות ניצול טכנולוגיית תלת מימד

של קשריה העסקיים של חברת הסחר בשוק הרכב המקומי. חברת הסחר תסייע לחברה בת בהבנה של 

דרישות השוק ביפן, בניהול משאים ומתנים ובחתימה על הסכמים מסחריים עם הגורמים בשוק 

רת הסחר כבר הציגה את החברה בת לאחת מיצרניות כלי הרכב המובילות הרכב ביפן. יצוין, כי חב

למיטב ידיעת ביפן, והתקיימה פגישה ראשונה בין נציגי החברה בת לנציגי יצרנית כלי הרכב האמורה. 

חברת הסחר פועלת בתחומי תעשיה מגוונים ולה ניסיון, מומחיות ובסיס לקוחות רחב בשוק החברה, 

, לה ניסיון חיובי בעבודה עם חברת הסחר, אשר תרמה מגנ"א סר לחברה על ידיהרכב ביפן. כפי שנמ

רבות לחדירה של החברה האם לשוק ביפן ולמסחור מוצריה שם על ידי יצירת הסכמים משמעותיים 

לפרטים נוספים אודות ההסכם, ראה דיווח מיידי  והזמנות בפעול מגופים מובילים תוך זמן קצר.

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2016-01-068052, מס' אסמכתא: 2016באוקטובר,  27מיום 

אמפרסט חתמה החברה בת על הסכם הבנות לשיתוף פעולה עם חברת , 2016בדצמבר,  27ביום  .3.15

, אשר עוסקת בפיתוח ומכירת תוכנות שליטה ובקרה, ואשר, בין יתר, פיתחה בע"מ( 2003)מערכות 

" ההסכם: "בסעיף זה מערכת כיפת הברזל )להלן את תוהשליטה והבקרה שמשמש את תוכנות

( ADASהחברה, אשר מתמחה בפיתוח מערכות סיוע מתקדמות לנהג )", בהתאמה(. אמפרסטו"

בכוונת החברה לפעול כדי לשלב את טכנולוגיית השליטה והבקרה . נכנסת גם לשוק הרכב האוטונומי

מערכת השליטה והבקרה של כיפת ברזל שפותחה על . המתקדמת של כיפת ברזל ברכבים אוטונומיים

ידי אמפרסט תשמש פלטפורמה לבניית מערכת שתאחד מספר סנסורים שונים ותהווה בסיס לרכב 

במסגרת ההסכם הסכימו הצדדים לשתף פעולה ביניהם בתחום השליטה והבקרה של אוטונומי. 

משא ומתן  מנהליםהצדדים הדוח  במועד( ושל רכב אוטונומי. ADASמערכות סיוע מתקדמות לנהג )

לחתימת הסכם מקיף ביניהם, שיבוסס על עקרונות ההסכם, אשר יקבע את מבנה שיתוף הפעולה בין 

הצדדים ותנאיו, ובכלל זה יכלול התחייבויות הצדדים ומנגנוני דיווח ובקרה לבחינת קיום 

במסגרת שיתוף הפעולה יווצרו התחייבויות אלה, ויסדיר את סוגיית הבעלות בנכסי הקניין הרוחני שי

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016בדצמבר,  28לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  .בין הצדדים

  ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה144175

 .להלן 11 ראה סעיף , תפתחויות לאחר תאריך הדוח על המצב הכספילאירועים וה .3.16
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 מצב כספי .4

 מאוחד מאזן .4.1

  :)באלפי ש"ח( 2015-2016בדצמבר של השנים  31ליום  המאוחד להלן תמצית המאזן

בדצמבר  31 ליום הסעיף

 "ח(ש)באלפי 

 הדירקטוריון הסברי

2016 2015 

 במזומנים מעלייהנובע בעיקר  ש"חאלפי  14,983-של כ בסכום, הגידול -- 14,983 שוטפים נכסים

ומעלייה בפקדונות לזמן  "חש אלפי 12,935-כ של בסך מזומנים ושווי

 הון ותמהקצאאלפי ש"ח )הנובעים בעיקר  1,500-קצר בסך של כ

 של בסך הנפקה הוצאות בקיזוזמליון ש"ח,  26.3-כ של בסך תופרטי

"ח ש מליון 1.85-כ מפרעון מוקדם במזומן בסך שלומליון ש"ח,  2.2-כ

בחייבים ויתרות  ומעלייה( הקודם השליטה בעל של חובה יתרות בגין

-כ של בסך במוסדות מעלייה)הנובעת  אלפי ש"ח 398-חובה בסך של כ

, אלפי ש"ח( 122-בסך של כ מראש בהוצאותאלפי ש"ח ועלייה  276

 9,357-שוטפת בסך של כבקיזוז המזומנים נטו ששימשו לפעילות 

בקיזוז השקעה המטופלת לפי השווי המאזני )השקעה אלפי ש"ח, 

 .אלפי ש"ח 5,148-ויז'ן( בסך של כ בחברת רייל

 שאינם נכסים

 שוטפים

השקעות ב מעלייהנובע בעיקר  "ח,שאלפי  5,077-של כ בסכום, גידולה -- 5,077

אלפי ש"ח  4,748-בסך של כ המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

אלפי  5,148ויז'ן בסך של  ההשקעה בחברת ריילמבעיקר  )הנובעים

אלפי  400-ויז'ן בסך של כ ש"ח בניכוי הפסדי אקוויטי של חברת רייל

ש"ח ומעלייה אלפי  259-בסך של כ ש"ח(, מעלייה ברכוש קבוע

"ח )הנובעים שאלפי  70-של כ בסך נכסים פיננסיים זמינים למכירהב

 מיזוג(.מהשלמת עסקת ה

  -- 20,060 נכסים סך

 התחייבויות

 שוטפות

בזכאים ויתרות  עלייהנובע מ "ח,שאלפי  1,758-של כ בסכום, גידולה -- 1,758

אלפי ש"ח, ]מתוכם  1,049-בסך של כ זכות )בעיקר בגין הוצאות לשלם

אלפי ש"ח למס ערך מוסף בגין הסכם פשרה עם החברה  421-כ

 481-[ וזכאים אחרים בסך של כ2013-2016המתייחס לשומות לשנים 

 (.אלפי ש"ח

התחייבויות 

 שאינן שוטפות

משערוך התחייבויות בגין נובע  ש"ח,אלפי  307-כ של בסכום, הגידול 1,210 1,517

 .ים ממשלתייםמענק

  (1,210) 16,785 עצמי הון

 סך

 התחייבויות

 והון

20,060 --  
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  הפעולות תוצאות .4.2

 :2015-ו 2016 דצמברב 31ביום  השהסתיימ לשנה מאוחדים להלן תמצית דוחות רווח והפסד

 
 שהסתיימה  לשנה
 החברה הסברי בדצמבר 31 ביום

 2016 2015 

 "חש באלפי 

הגידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך  (1,740) (3,473) מחקר ופיתוח  הוצאות
אלפי ש"ח נובע בעיקר מהאצת  1,733–של כ 

קצב פיתוח מוצרי החברה והתקשרות החברה 
 בהסכם לקבלת שירותי פיתוח ממגנ"א.

 בסך, אשתקד המקבילה לתקופהביחס  הגידול -- (859) ומכירה שיווק הוצאות
אלפי ש"ח נובע בעיקר מהוצאות שכר  859-כ של

אלפי ש"ח והוצאות בגין  441-ונלוות בסך של כ
 306 -תערוכות וכנסים בסך של כנסיעות לחו"ל, 

 אלפי ש"ח.

 וכלליות הנהלה הוצאות
 

 בסך, אשתקד המקבילה לתקופה ביחס הגידול (101) (8,415)
 מהוצאות בעיקר נובע ,"חש אלפי 8,314-כ של

אלפי ש"ח  4,126-כ של בסך ונלוות שכר
)הכוללות תשלום מבוסס מניות לנושא משרה 

 בגין הוצאותמ ,אלפי ש"ח( 2,257-בסך של כ
 "חש אלפי 2,562-כ של בסך מקצועיים שירותים

-ומהוצאות משרדיות ואחזקת משרד בסך של כ
 .אלפי ש"ח 346

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך  הגידול -- (5,312) ליועצים מניות מבוסס הוני תגמול
 ימבוסס מתשלומיםנובע  ₪,אלפי  5,312-של כ

 מניות בגין שירותים מקצועיים ליועצים.

  -- (400) חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

  -- 67 אחרות הכנסות

המיזוג הוצגה בדוחות הכספיים כהנפקת  עסקת -- (32,704) למסחר רישום הוצאות
הון תמורת נכסים נטו של החברה וזאת בהתאם 
לשווי ההוגן של המכשירים ההוניים שהיה על 
חברת הבת להנפיק. השווי ההוגן נקבע בהתבסס 
על מחיר מניית החברה בבורסה ערב עסקת 

אלפי  30,868 -המיזוג ובהתאם הוכר סך של כ
פת עלויות יועצים ש"ח כהוצאות רישום, בתוס

 אלפי ש"ח.  1,838 -בסכום של כ

  (1,841) (51,096) רגילות מפעולות)הפסד(  רווח

המימון, נטו בתקופת הדוח נבעו בעיקר  וצאותה 23 (240) נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות
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 )באלפי ש"ח(: 2016בדצמבר,  31להלן תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים לשנה שהסתיימה ביום 

 1-3/2016 4-6/2016 7-9/2016 10-12/2016 

 (1,183)  (1,059)  (679)  (552)  הוצאות מחקר ופיתוח

 (247) (205) (192) (215) הוצאות שיווק ומכירה

 (2,571) (2,117) (2,660) (1,067) וכלליות הנהלה הוצאות

תגמול הוני מבוסס מניות 
 ליועצים

4,862 (197) (145) (108) 

בהפסדי חלק החברה 
 חברה כלולה

-- -- -- (400) 

 -- -- 2 65 אחרות הכנסות

    (32,704) הוצאות רישום למסחר

 מפעולות)הפסד(  רווח
 רגילות

(39,335) (3,726) (3,526) (4,509) 

, מימון)הוצאות(  הכנסות
 נטו

134  (357)  (280) 263 

 (4,246) (3,806)  (4,083)  (39,201) מיסים לפני)הפסד(  רווח

 (14) 46 (201) 169 אחר כולל)הפסד(  רווח

 (4,260) (3,760)  (4,284)  (39,032) כולל)הפסד(  רווח"כ סה

 

 

 

 

 

 

 

 ממשלתיים מענקים בגיןהתחייבויות  משערוך
מניירות בקיזוז רווח  "חשאלפי  307-בסך של כ

אלפי  49 -ערך המוחזקים למסחר בסך של כ 
 "ח.ש

  (1,818) (51,336) מיסים לפני)הפסד(  רווח

  -- -- אחר כולל)הפסד(  רווח

  (1,818) (51,336) כולל)הפסד(  רווח"כ סה
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 :נזילות ומקורות מימון .4.3

 )באלפי ש"ח( בדצמבר 31ביום  ושהסתיימ חודשים 12 -ל 

 הדירקטוריון הסברי 2015 2016 הסעיף

 נטו מזומנים

 לפעילות ששימשו

 שוטפת

פעילות שוטפת בתקופת הדוח נבע בעיקר ל שימשהתזרים ש (608) (9,357)

 51,336-מההפסד הנקי של החברה בתקופת הדוח בסכום של כ

, נטו שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים הוצאות בקיזוז"ח שאלפי 

 מהוצאותבעיקר  הנובעים) ש"חאלפי  39,066 –של כ בסכום

ש"ח והוצאות בגין אלפי  30,867-למסחר בסכום של כ רישום

בסכום  ושכר תשלומים מבוססי מניות בגין שירותים מקצועיים

בסעיפי  שלילייםהפרשי עיתוי  ובקיזוז"ח(, שאלפי  7,569 –של כ

 ."חשאלפי  2,913 –רכוש והתחייבויות בסכום של כ 

 נטו מזומנים

 פעילותל ששימשו

 השקעה

בתקופת הדוח נבע בעיקר  השקעה פעילותל שימשהתזרים ש -- (6,686)

 כוםבס השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזנירכישת מ

-בסך של כ , רכישת פקדונות לזמן קצר"חש אלפי 5,148-כ של

אלפי  279-ורכישת רכוש קבוע בסכום של כ ש"חאלפי  1,500

-, בקיזוז מכירת ניירות ערך מוחזקים למסחר בסך של כש"ח

 .אלפי ש"ח 490

שנבעו  נטו מזומנים

 מימון מפעילות

הנפקת מ נבע הדוח בתקופת מימון מפעילות שנבע התזרים 608 28,978

 -כמניות וכתבי אופציה )בניכוי הוצאות הנפקה( בסכום של 

מיזוג בסכום ממזומנים שמקורם בעסקת הו אלפי ש"ח 24,086

 ח.אלפי ש" 4,892 -של כ

 

  מימון מקורות .4.4

 מחקר חברת היא החברהמממנת את פעילותה מהונה העצמי.  הקבוצהלמועד פרסום הדוח,  נכון

את תהליך  להשליםעל מנת  וזאתבהיקף משמעותי ולאורך זמן,  קבועמימון פיננסי ל הזקוקה ופיתוח

 של מוצרים אלה ושיווק, וכן לשם התחלת ייצור מוצריה פיתוח להשלמתהמחקר ופיתוח הנדרש לה 

 נציאליים. הפוט היעד בשווקי

הון ממשקיעים פרטיים, בדרך של  באמצעות גיוסיבמהלך תקופת הדוח מימנה החברה את פעילותה 

 . להלן 11.6 וסעיף  לעיל 3.1  ףהצעה פרטית של ניירות הערך של החברה. לפרטים ראה סעי

 שינויים מהותיים שחלו בפעילות החברה ועסקיה .4.5

, הושלמה עסקת מיזוג משולש בין החברה, החברה בת ומגנ"א, ובעקבות זה 2016בינואר,  5ביום 

ובבעלות מלאה של החברה ומגנ"א הפכה לבעלת השליטה הפכה החברה בת לחברה בת בשליטה 

 בחברה.

לפרק א' לדוח  2.3 סעיף, עיללזה  פרקל 1 סעיף ותנאיה, ראה  המיזוגלפרטים נוספים בדבר עסקת 

, המובא בדוח 2015-01-183405, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17, וכן דיווח מיידי מיום זה תקופתי
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 זה בדרך של הפניה.

 תאגידי ממשל היבטי .5

 )בל"ת( , אהוד אהרוני)דח"צ( התגמול של החברה הינם ה"ה אבישי כהןנכון למועד הדוח, חברי ועדת  .5.1

 . )דח"צ( וזאב לבנברג

, המסדיר קביעת מדיניות 2012 -"גהתשע(, 20וכנדרש בהוראות חוק החברות )תיקון מספר  בהתאם .5.2

ציבוריות  בחברותתגמול ואופן אישור תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה ובעלי שליטה וקרוביהם 

האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה אימצה חברות פרטיות שהינן חברות אגרות חוב, וב

לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה. נכון למועד פרסום  מדיניות תגמול ,2016, באפריל 17ביום 

 הכולל שכר בסיסי, ( רכיב קבוע1הדוח, מדיניות התגמול של החברה מבוססת על שני רכיבי תגמול: )

 ( רכיב משתנה המבוסס על הגשמת יעדי החברה, כמו גם הצלחה אישית של נושא המשרה.2) -ו

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016 ,באפריל 14ראו דיווח מיידי מיום  בנוגע למדיניות התגמול, לפרטים

 .הפנייה של בדרך זה בדוח המובא, 048862

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .6

להלן החברה קבעה כי המספר הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יהא שניים. 

הדירקטורים אשר סווגו על ידי הדירקטוריון של החברה כבעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, בצירוף 

 העובדות הרלבנטיות לעניין מומחיותם:

בשל השכלתו כבוגר מנהל עסקים, מוסמך במשפטים וכרו"ח, וכן בשל  -מר אלי יורש, רו"ח (1)

 ניסיונו כמנכ"ל, דירקטור וסמנכ"ל כספים. 

בשל השכלתו כבוגר מדעי הטבע ומוסמך במנהל עסקים )מימון(, וכן בשל ניסיונו  -מר זאב לבנברג (2)

 ם. כדירקטור, מרצה במקצועות המימון והכלכלה ומנהל פרויקטי

 כספים סמנכ"לחשבונאות, וכן בשל ניסיונו ככלכלה ובשל השכלתו כבוגר תואר ב -מר שאול גלעד (3)

 .ודירקטור

פרטים נוספים על התאגיד, לדוח  - בפרק ד' 26לפרטים נוספים אודות הדירקטורים הנ"ל, ראה תקנה 

 התקופתי. 

 תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר גילוי .7

החברה לא אימצה בתקנונה כל הוראה בנוגע לשיעור הדירקטורים הבלתי תלויים, כהגדרת מונח זה 

 . 1999-בחוק החברות, התשנ"ט

 מר אהוד אהרוני.  ,כהן בחברה דירקטור בלתי תלוי אחדנכון למועד דוח זה, מ

 בקרת פנים  .8

 פרטים בדבר מבקר הפנים של החברה  .8.1

לתפקיד המבקר הפנימי של החברה. לפרטים אודות מבקר  כנען עידו, מונה רו"ח 2009יוני,  בחודש .8.1.1

 פרטים נוספים על התאגיד, לדוח התקופתי.  - א לפרק ד'26הפנים של החברה, ראה תקנה 
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, הפנימית הביקורת לחוק 8 -ו)א( 3 בסעיף הקבועים בתנאים עמד הפנים מבקר, החברה ידיעת למיטב .8.1.2

 )ב( לחוק החברות. 146"(, וכן בסעיף פנימיתה הביקורת חוק)להלן: " 1992-"בהתשנ

אפשרה למבקר הפנים גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית לכל מידע שבבעלותה כאמור  החברה .8.1.3

לחוק הביקורת הפנימית. עבודת הביקורת הפנימית מבוצעת בהתאם ובכפוף ל"תקנים  9בסעיף 

קצועית של לשכת המבקרים המקצועיים בביקורת פנימית", כפי שפורסמו על ידי המועצה המ

 הפנימיים בישראל, שהינה שלוחה של לשכת המבקרים הפנימיים הבינלאומית. 

 הפנים אינו עובד של החברה, אלא מעניק לחברה שירותי ביקורת פנים חיצוניים.  מבקר .8.1.4

הביקורת ודירקטוריון החברה, אישרו את מינויו של מבקר הפנים. עיקרי נימוקי דירקטוריון  ועדת .8.1.5

החברה לאישור המינוי כאמור היו, בין היתר, ניסיונו ויכולותיו בתחום הפעילות של החברה, 

 ובהתחשב בהיקף פעילותה. 

 .הדירקטוריון ראש יושבהארגוני על מבקר הפנים בחברה הינו  הממונה .8.1.6

סקר סיכונים שבוצע , לצרכים משתנים של החברה על פיהביקורת של המבקר הפנימי נקבעת  תכנית .8.1.7

ובהתאם לעדיפות  ההחבר ודירקטוריון הביקורת ועדת חברי ,הפנימי המבקרהצעות , בחברה

הנושאים השונים וחשיבותם. כמו כן, נקבעים יעדי ביקורת לכל שנה, על פי תדירות הביקורת, 

ובעים מפעילות החברה, הסתברות קיומן של ליקויים, נושאים המחויבים על פי דין, הסיכונים הנ

ממצאים מביקורות קודמות ואירועים אחרים הנובעים מהביקורת על ידי רו"ח של החברה. הגורמים 

המעורבים בקביעת תכנית הביקורת הם חברי ועדת הביקורת של החברה והמבקר הפנימי, כאשר 

 ת את תכנית העבודה. מאשר הביקורתועדת 

סקר סיכונים נרחב לחברה, במתכונתה לאחר המיזוג, וכן ערך ביקורת הפנים  מבקר ערך 2016 תבשנ .8.1.8

ערך מבקר הפנים של פעילות מוסדות סוף השנה מדי רבעון על יחסי הגומלין בין החברה למגנ"א. ב

המבקר הפנימי וצוות  דיביקורת פנימית על י שעות 160 -כבפועל בתקופת הדוח, בוצעו החברה. 

מתאים לפעילות  זההדירקטוריון, היקף  לדעת. פנימית של החברה בביקורתהעובדים הכפופים לו 

. בנוסף, היקף העסקת המבקר הפנימי נקבע בכל שנה עם אישור הפנימי המסוקרת על ידי המבקר

בות תכנית העבודה תכנית העבודה, בין היתר בשים לב להיקף תכנית העבודה לשנה הרלבנטית, למורכ

 .ולרגישות הנושאים הנבדקים באותה שנה

  2016שנת  2015 שנת
50 
 

160 
 

השעות שהושקעו בביקורת 
פנימית בתאגיד עצמו לגבי 

 פעילותו בארץ.
השעות שהושקעו בביקורת  -- --

פנימית בתאגידים מוחזקים 
 לגבי פעילותם בארץ.

 

עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים  המבקר הפנימי ,על פי הודעתו לחברה

)ב( לחוק הביקורת הפנימית, המבוססים על התקנים המקצועיים 4המקובלים, כאמור בסעיף 

לביקורת פנימית של לשכת המבקרים הפנימיים בישראל. לדעת הדירקטוריון, המבקר הפנימי עומד 

עיותו של המבקר הפנימי, כישוריו, תקופת בדרישות שנקבעו בתקנים הנ"ל, וזאת בשים לב למקצו
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העסקתו על ידי החברה, היכרותו עם החברה, והאופן בו הוא עורך, מגיש ומציג לחברה את ממצאי 

 .הביקורות הנערכות על ידו

)ו( 5 בסעיף כהגדרתן המהותיות העסקאות אתהפנימי לא בחן  המבקר: מהותיות עסקאות בחינת .8.1.9

, למעט אישורן הליך לרבות ,דוחה תקופת במהלך החברה שביצעה, התקנות של הרביעית לתוספת

 מפורט לעיל. א, כיישום הוראות הסכם למתן שירותי פיתוח בין החברה למגנ"

פירוט המועדים בהם הוגש דין וחשבון בכתב על ממצאי המבקר הפנימי ליו"ר הדירקטוריון  להלן .8.1.10

 : עדת הביקורת ו/או בדירקטוריון החברהוווליו"ר ועדת הביקורת, והמועדים בהם התקיים דיון ב

 נושא 2016 לשנת ותדוח
 סקר סיכונים 

 מועד הגשת דוח מבקר פנימי 26/7/16
 מועד דיון בועדת ביקורת 18/9/16
 מועד דיון בדירקטוריון 21/9/16

 :1 דוח 

 מועד הגשת דוח מבקר פנימי 26/10/16
 מועד דיון בועדת ביקורת 18/12/16
 מועד דיון בדירקטוריון 18/12/16

להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי של החברה ותכנית עבודתו  .8.1.11

הינם סבירים בהתחשב בגודל החברה, המבנה הארגוני שלה, במהות פעילויותיה העסקיות ובהיקפם, 

 .ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה

 : הפנים מבקר תגמול .8.2

המבקר מקבל את שכרו כנגד שעות העבודה המושקעות בפועל בביצוע מטלותיו. התגמול למבקר 

אלפי  32 -בכ 2016הפנים אינו תלוי בתוצאות הביקורת, שכר הטרחה של מבקר הפנים, הסתכם לשנת 

נית להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקר הפנימי של החברה ותכש"ח. 

עבודתו הינם סבירים בהתחשב בגודל החברה, המבנה הארגוני שלה, במהות פעילויותיה העסקיות 

 .ובהיקפם, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה

 גילוי בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר .8.3

 15יום וזאת החל מ, , רואי חשבוןבריטמן אלמגור זהר ושות'של החברה הינו המבקר רואה החשבון 

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בין היתר, את מינויו של משרד בו , 2016במאי, 

כמשרד רואה חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית  בריטמן אלמגור זהר ושות'

ר כיהן כרואה אש שטראוס, לזר ושות', רואי חשבון, וזאת במקומו של משרד הבאה של החברה

 .החשבון המבקר של החברה עד למועד האסיפה האמורה

 720 -)לרבות ייעוץ מס שוטף(, אשר הסתכמו ב 2016בגין סקירת וביקורת הדוחות הכספיים לשנת 

 אלפי ש"ח.  150 -, סך של כבריטמן אלמגור זהר ושות'שעות, שילמה החברה לרו"ח 

וכן בגין ייעוץ שוטף )לרבות ייעוץ מס שוטף(,  2015בגין סקירת וביקורת הדוחות הכספיים לשנת 

שעות, שילמה  460 -אשר הסתכמו ב2016בעסקת ההקצאה הפרטית אשר הושלמה בחודש ינואר, 

 אלפי ש"ח.  130 -לזר סך של כ-החברה לרו"ח שטראוס
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 חתימה מורשי .9

אלי יורש, סמנכ"ל הכספים של החברה, ומר חיים סיבוני, מנכ"ל מר מורשי החתימה בחברה הינם 

 , מחייבת את החברה לכל דבר ועניין. אשר חתימתם יחדהחברה, 

 קריטיים חשבונאיים אומדנים .10

הכנת הדוחות הכספיים של החברה, דורשת מההנהלה של החברה להסתייע באומדנים ולהניח הנחות 

הכספיים המצורפים. בין אלו קיימים אומדנים המצריכים  המשפיעים על הסכומים המוצגים בדוחות

 שיקול דעת בסביבה של אי וודאות.

 קביעת השווי ההוגן של כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר

כתבי האופציה הלא סחירים נקבע באמצעות שימוש במודל תמחור אופציות מקובל. השווי ההוגן של 

מחיר המימוש, תנודתיות צפויה, אורך החיים הצפוי ושיעור הנחות המודל כוללות את מחיר המניה, 

 ריבית חסרת סיכון.

 ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה

החברה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך של נכסים פיננסיים 

את משך הזמן בו השווי ההוגן זמינים למכירה. בעת הפעלת שיקול הדעת, החברה מעריכה, בין היתר, 

 של הנכס הפיננסי נמוך מעלותו וכן את שיעור הירידה בשווי ההוגן ביחס לעלות.

 הפרשות

שהוגשו נגד החברה הסתמכה תשלום והליכים משפטיים הדרישות בהערכות סיכויי התביעות, 

מתבססות על מיטב החברה על חוות דעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים 

שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים 

השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי משפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות 

 מהערכות אלה.

 המאזן תאריך לאחר אירועים .11

לדיווח החברה אודות השלמת שלב מתקדם בפיתוח התוכנה וסדרה של ניסויי יום מוצלחים  בהמשך .11.1

על ניתוח  המבוססתבאב הטיפוס של מערכת סיוע לנהג לגילוי סכנות והתרעה בפני תאונות דרכים 

החברה בת  השלימה, 2017בינואר,  3 ביום, לעיל 3.10  בסעיףכמפורט וידאו וטכנולוגית תלת מימד, 

רואה  החברה"(. המערכת של אלפא גרסת)להלן: " המערכתבהצלחה את הפיתוח של גרסת אלפא של 

 בתל שהתקיים למשקיעיםבאירוע מיוחד  לראשונה אותהבמערכת את מוצר הדגל שלה והיא השיקה 

אלפא של המערכת נבחנה בסדרה ארוכה של ניסויים, שכללה  גרסת. 2017, ינואר חודש בסוף אביב

נסיעות ארוכות בכבישי הדרום והמרכז, ביום ובלילה, בתנאי מזג האוויר ותאורה משתנים 

ת ומאתגרים, אשר בחלק מהמקרים הקשו על גילוי הסכנות שבכביש. ביצועי גרסת אלפא של המערכ

היו משביעי רצון ויציבים לאורך הניסויים האמורים, כאשר היא גילתה את הסכנות השונות בהצלחה 

וסיפקה התרעות קוליות וחזותיות נכונות, זמן מספיק מראש כדי לאפשר לנהג להגיב לסכנה 

 ערכההחברה  .שווא התראות של מינורי במספר מאופיינת המערכת של אלפא גרסתשהתגלתה. 

, יםאחר ניםת סיוע לנהג של יצרואלפא של המערכת לבין ביצועי מערכ גרסתן ביצועי השוואה בי
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אלפא  גרסתהחברה ביצועי  להערכתלצורך גילוי ומתן התרעה בפני חלק מהסכנות המתוארות לעיל, ו

 בגודל עצמים בפני והתריעה גילתה המערכת של אלפא גרסת, זה בכללשל המערכת היו טובים יותר. 

ס"מ שהונחו בפני כלי הרכב בו הותקנה )הן במצב סטטי והן בתנועה(, בעוד שמערכות  40X40 עד של

, בינואר 4נוספים, ראה דוח מיידי מיום  לפרטיםשל יצרנים אחרים לא גילו עצמים קטנים אלה. 

 .הפניה של בדרך זה בדוח המובא, 2017-01-001671, מס' אסמכתא: 2017

אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה אשר במסגרתה , התקיימה 2017בינואר,  26ביום  .11.2

כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים  300,000 להקצות( 1התקבלו ההחלטות הבאות: )

למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ., לכל אחד מבין הדירקטורים בחברה ה"ה מיכאל גלי, 

בכפוף ועם השלמת רישום מניות החברה למסחר בבורסת  לעבור,( 2); שאול גלעד ואהוד אהרוני

. לפרטים נוספים, ראה למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים ,הנאסד"ק בארה"ב

, ודוח תוצאות אסיפה 2016-01-142264, מס' אסמכתא: 2016בדצמבר,  22דוח זימון אסיפה מיום 

 , המובאים בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-010368, מס' אסמכתא: 2017בינואר,  26מיום 

רייל ויז'ן ביצעה ניסוי על ידי רייל ויז'ן, , הודיעה החברה, כי כפי שנמסר לה 2017בפברואר,  12ביום  .11.3

 חברת הרכבת הלאומית של גרמניה, חברת דויטשה באהן הגרמנית במערכת הייחודית שלה יחד עם

חברות הניסוי נערך במסגרת חממת ", בהתאמה(. ןדויטשה באה"-" והמערכת", "הניסוי)להלן: "

הסתיים בהצלחה יתרה ועלה על ציפיות מתכנני הניסוי , ולפי רייל ויז'ן שהקימה דויטשה באהן הזנק

ויז'ן יכולת  ניסוי, הוכיחה ריילהבמסגרת , ויז'ן רייל ידי-ל. כפי שנמסר לחברה עדויטשה באהןמטעם 

וכן יכולת  ,מ' 1,500זיהוי ועקיבה אחר בני אדם ממרחק של עיבוד תמונה מתקדמת, בין השאר 

המהווה  ,אזור שאינו מורשהב פסי רכבתמוכחת להתריע בזיהוי מיידי של אדם המתקרב אל 

הניסוי נערך בתנאי  פוטנציאל לתאונה. תנאי הניסוי והוכחת היכולת נעשו לבקשת דויטשה באהן.

שלג וחושך מוחלט. המערכת הציגה ביצועים מצוינים בכל ערפל, יהם גם שונים בינ ג אווירתאורה ומז

ויז'ן יכולות זיהוי, באמצעות  הציגה רייל, ויז'ן רייל ידי-לבנוסף, כפי שנמסר לחברה ע. המצבים לעיל

המערכת האלקטרואופטית ותוכנת עיבוד תמונה, של אנומליות בתשתית המסילה. יכולות אלו 

ידע קריטי היכול לשמש את מחלקות האבטחה והתחזוקה של ויז'ן לאגור ולנתח מ מאפשרות לרייל

-2017, מס' אסמכתא: 2017, בינואר 17. לפרטים נוספים, ראה דיווחים מיידיים מיום דויטשה באהן

, המובאים בדוח זה בדרך של 2017-01-015006, מס' אסמכתא: 2017בפברואר,  12, ומיום 01-007083

 הפניה. 

 1ב1-( ו5ב)1החליטה ועדת התגמול של החברה, בהתאם להוראות תקנות , 2017בפברואר  1ביום  .11.4

"(, לאשר רכישת תקנות ההקלות)" 2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס

חודשים  12"( לתקופה של הפוליסהפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה )"

, וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברה. כמו כן, 2018בינואר  5ועד ליום  2017בינואר  6מיום 

החליטה ועדת התגמול לבטח, בהתאם לתנאי הפוליסה, הן את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה 

שאינם בעל השליטה בחברה או קרובו, והן את הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעל השליטה 

מיליון דולר ארה"ב  10הינם כדלקמן: גבולות האחריות הינן  בחברה או קרובו. עיקרי תנאי הפוליסה

אלפי דולרים  35לתביעה ובמצטבר, כולל הוצאות משפטיות סבירות; השתתפות עצמית בסך של 

אלפי דולרים ארה"ב בגין כל  35ארה"ב בגין תביעה בארה"ב או קנדה; השתתפות עצמית בסך של 

ה( מחוץ לארה"ב או קנדה; והשתתפות עצמית בסך של תביעה בנושא ניירות ערך )כהגדרתה בפוליס
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אלפי דולרים ארה"ב בגין כל תביעה אחרת. נוסף על האמור ובהמשך לאישור ועדת התגמול  7.5

-( ו5ב)1החליט דירקטוריון החברה, בהתאם להוראות תקנות  2017בפברואר  1כמפורט לעיל, ביום 

 2017בינואר  6חודשים מיום  12ה לתקופה של לתקנות ההקלות: )א( לאשר את רכישת הפוליס 1ב1

)ב( לבטח, בהתאם  -, וזאת בהתאם למדיניות התגמול המתוקנת של החברה; ו2018בינואר  5ועד ליום 

לתנאי הפוליסה, הן את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם בעל השליטה בחברה או קרובו, 

לפרטים נוספים, ובכלל ליטה בחברה או קרובו. והן את הדירקטורים ונושאי המשרה שהינם בעל הש

זה נימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון החברה לאישור ההחלטות האמורות, ראה דיווח מיידי של 

, 2017בפברואר  1החברה על עסקה חריגה עם בעל שליטה שאינה טעונה אישור אסיפה כללית מיום 

 ך של הפניה., המובא בדוח זה על דר2017-01-012102אסמכתא מס' 

 של , אישר דירקטוריון החברה ביצוע הקצאה פרטית2017בפברואר,  1, וביום 2016בדצמבר,  18ביום  .11.5

 2-"( לכתבי האופציהכתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות החברה )להלן: " 380,000

במחיר מימוש של  כתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברהיועצים של החברה. 

, על פני 2016באוקטובר  1. כתבי האופציה יבשילו במנות רבעוניות שוות החל מיום ' למניהאג 195

מכל  לחברהמי מהיועצים של  השירותים למתןבו תופסק ההתקשרות  במקרהחודשים.  36תקופה בת 

 אופציה וכתביהפסקת ההתקשרות  ערב הבשילו שטרם האופציה כתבי יתרת תבשיל לא, סיבה שהיא

 36במשך תקופה בת  למימוש ניתן. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה למימוש ניתנים יהיו ולא יפקעו אלה

ליועצים.  כתבי האופציה, הקצתה החברה את 2017בפברואר,  20ביום . הבשלתו ממועדחודשים 

, מס' אסמכתא: 2017בפברואר,  1לפרטים נוספים בדבר העסקה ותנאיה, ראה דיווח מיידי מיום 

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2017-01-012093

 ביצוע החברה דירקטוריון ישרא, 2017, במרץ 16-ו במרץ 15, במרץ 9, במרץ 2, בפברואר 28 מיםבי .11.6

 סכוםש"ח )להלן: " מליון 42.3-כ, כנגד השקעה בסך כולל של במסגרתן, תופרטי הקצאות

מתחום הפעילות של  ומשקיעים מוסדיים משקיעים וביניהם, משקיעים למספר יוקצו"(, ההשקעה

"ח למניה, ביחד עם ש 1.9-2.4בין  נעמניות רגילות של החברה במחיר ש 21,027,690, חברהה

 הערך ניירותכתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש למניות החברה )להלן: " 20,572,179

מיום  יםמיידי יםדיווח ראה, ןותנאיההפרטית  ההקצאה עסקאות בדבר נוספים לפרטים"(. המוצעים

, מס' 2017, במרץ 13מיידי מתקן מיום  דיווח, 2017-01-021240, מס' אסמכתא: 2017, במרץ 2

, 2017-01-032742 , מס' אסמכתא2017במרץ  29ודיווח משלים לו מיום  2017-01-023463אסמכתא: 

, 2017במרץ  16דיווח מיידי מיום , 2017-01-024399 אסמכתא' מס, 2017 במרץ 15 מיום מיידי דיווח

   .הפניה של בדרך זה בדוח המובאים, 2017-01-024921מס' אסמכתא 

, פרסמה החברה 2017במרץ  20אישור הדירקטוריון ביום  שהתקבל ולאחר, 2017 במרץ 23 ביום .11.7

לנושאי משרה ועובדי על פי המתאר, יוקצו "(. המתארמתאר הצעת ניירות ערך לעובדים )להלן: "

כתבי אופציה לא רשומים למסחר, הניתנים למימוש לעד  6,265,198עד  החברה ו/או חברות בשליטתה

 6,265,198מתוך  2,125,000של הדירקטוריון הקצאה בפועל  . כמו כן, אישרמניות רגילות 6,265,198

נושאי משרה  2בת, מתוכם ה חברהעובדי החברה ושל  9-למתאר, הכתבי האופציה המוצעים על פי 

. הקצאת כתבי האופציה לנושאי המשרה הבכירה וכן לביתו בכירה וכן ביתו של בעל השליטה בחברה

האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה. לפרטים נוספים של בעל השליטה בחברה, כפופים לאישור 

, מס' 2017 במרץ 23 מיום מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים הכולל הצעה פרטיתאודות המתאר, ראה 



 

 

 17 -ב

 

. לפרטים נוספים אודות האסיפה הכללית שעל סדר יומה, בין היתר, 2017-01-029130אסמכתא: 

, מס' אסמכתא: 2017במרץ  23זימון אסיפה מיום  הקצאת כתבי האופציה על פי המתאר, ראה דוח

2017-01-029148. 

, 2017במרץ  20ולאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום , 2017במרץ,  23ביום  .11.8

 27, אשר תתקיים ביום פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה

הקצאת כתבי אופציה לרכישת מניות החברה למנכ"ל החברה, מר )א(  יומה:ועל סדר , 2017באפריל, 

הקצאת כתבי אופציה לרכישת מניות )ב(  ;חיים סיבוני, שהינו גם בעל השליטה ודירקטור בחברה

הקצאת כתבי ; )ג( החברה לעובדת החברה, גב' סיון סיבוני שרף, שהינה ביתו של בעל השליטה בחברה

הקצאת כתבי אופציה ; )ד( אריאל דור החברה לנושא משרה בחברה, מרניות אופציה לרכישת מ

הקצאת כתבי אופציה לרכישת מניות ; )ה( לרכישת מניות החברה לנושא משרה בחברה מר דרור אלבז

עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר אלי יורש, ; )ו( 1החברה לנושא משרה בחברה מר דורון קוהדייא

, מס' 2017במרץ,  23לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי מיום . רהסמנכ"ל כספים ודירקטור בחב

 ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה2017-01-029148אסמכתא: 

כתבי אופציה ג', לא  220,000החברה  אישר דירקטוריון החברה, הקצאת 2017, במרץ 20 ביום .11.9

)להלן בסעיף זה:  החברה.יועצי  2-ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, ל הניתניםסחירים, 

 מימוש של יכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש למניות רגילות של החברה במחיר "(.האופציה כתבי"

 1. כתבי האופציה שהוקצו לאחד היועצים יבשילו במנות רבעוניות שוות החל מיום ' למניהאג 195

יועץ של  השירותים למתןשרות בו תופסק ההתק במקרהחודשים.  36, על פני תקופה בת 2017בינואר 

הפסקת ההתקשרות  ערב הבשילו שטרם האופציה כתבי יתרת תבשיל לא, מכל סיבה שהיא לחברהזה 

. כתבי האופציה שהוקצו ליועץ האחר, יבשילו למימוש ניתנים יהיו ולא יפקעו אלה אופציה וכתבי

חודשים  36במשך תקופה בת  למימוש ניתןבמלואם במועד הקצאתם. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה 

, מס' אסמכתא 2017במרץ  27לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי של החברה מיום  .הבשלתו ממועד

2017-01-030525. 
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 של דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות

 פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ

 
 

בדצמבר  31 ליוםהחברה(  -)להלן  ס בע"מפורסייט אוטונומס הולדינגשל  ףהמאוחד על המצב הכספי המצור ביקרנו את הדוח

 .לשנה שהסתיימה באותו תאריך השינויים בהון ותזרימי המזומנים ,ואת הדוח המאוחד על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר 2016

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה 

 .בסס על ביקורתנובהת

 

ולשנתיים שהסתיימו באותו תאריך, בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים, אשר  2015בדצמבר  31הדוחות הכספיים של החברה ליום 

ע לספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה וגנבוכללה הפניית תשומת לב מסויגת הייתה בלתי  2016במרץ  29חוות דעתם מיום 

 של החברה כעסק חי.

 

רואה  של חשבון )דרך פעולתו רואי בתקנות שנקבעו תקנים לרבות מקובלים בישראל, ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את כנוער

ביטחון  של סבירה להשיג מידה במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-. על1973-ג"חשבון(, התשל

שבדוחות  ובמידע בסכומים ראיות התומכות של מדגמית בדיקה כוללת קורתמהותית. בי מוטעית הצגה הכספיים שאין בדוחות

הדירקטוריון  ידי על שנעשו המשמעותיים ושל האומדנים שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת הכספיים. ביקורת

החשבון  רואי וחותוד שביקורתנו סבורים בכללותה. אנו בדוחות הכספיים ההצגה נאותות וכן הערכת החברה של וההנהלה

 .לחוות דעתנו נאות בסיס מספקים האחרים

 

 המצב את הבחינות המהותיות, מכל נאות, באופן ל משקפים"המאוחדים הנ הכספיים ביקורתנו, הדוחות על לדעתנו, בהתבסס

רימי המזומנים ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון ותז 2016בדצמבר  31 ליוםשל החברה והחברות המאוחדות שלה  הכספי

( והוראות תקנות ניירות ערך IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) 2016בדצמבר  31 ביוםלשנה שהסתיימה שלהן 

 .2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע

 

 
 
 
 
 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
 

 2017, במרץ 30ב, תל אבי
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 פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי 
 
 
 

         בדצמבר     31                 

 )*( 2  0  1  5 2  0  1  6 באור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    נכסים שוטפים
 --        12,935   6 מזומנים ושווי מזומנים 

 --            1,500     פקדונות לזמן קצר
 --                 150  8 ניירות ערך מוחזקים למסחר

       --               398   7 חייבים ויתרות חובה 
 --        14,983    סה"כ נכסים שוטפים

    ---------   --------- 
    

    שוטפים שאינםנכסים 
 --        70    פיננסיים זמינים למכירהנכסים  
 --        4,748   8 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 
       --                259   9 רכוש קבוע 

 --        5,077    סה"כ נכסים לא שוטפים
    ---------   --------- 

 --        20,060    סה"כ נכסים
    =====   ===== 

    התחייבויות שוטפות
 --        1,758   10 ים ויתרות זכותזכא 
    ---------   --------- 
    

    התחייבויות שאינן שוטפות
 1,210   1,517   11 בגין מענקים ממשלתייםהתחייבויות  
    ---------   --------- 

    הון עצמי
  19,736,264, 687,62,037הון מניות ופרמייה על מניות ) 

 (31/12/15, 1612/13/. לימים מניות ללא ע.נ
12   58,752   1 

 --        7,411    תקבולים על חשבון כתבי אופציה 
 5,289   5,289    קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה 
 --        3,169    קרן הון תשלום מבוסס מניות 
     (6,500)      (836,75)   יתרת הפסד 

 (1,210)  16,785    סה"כ הון

    ---------   --------- 

 --        20,060    סה"כ התחייבויות והון

    =====   ===== 

 
 .ב.1)*(  הוצג מחדש, ראה באור 

 
 

     
 מיכאל גלי  חיים סיבוני  אלי יורש

 יו"ר הדירקטוריון  ודירקטור מנכ"ל  ודירקטור סמנכ"ל כספים
 
 
               2017במרץ  30              

 תאריך אישור הדוחות הכספיים
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ
 

 דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר 
 
 
 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום  

                          בדצמבר 31                             

 2  0  1  4 2  0  1  5 2  0  1  6 באור 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     

 (836)  (1,740)  (3,473)  .א.13 הוצאות מחקר ופיתוח
     

     --           --       (859)  .ב.13 הוצאות מכירה ושיווק
     

 (125)  (101)  (8,415)  .ג.13 הוצאות הנהלה וכלליות
     

     --           --       (5,312)  (2) ג.12,  (1) ג.12 תגמול הוני מבוסס מניות ליועצים
     

     --           --       (400)   חלק החברה בהפסד חברה כלולה
     

     --           --       67    הכנסות )הוצאות( אחרות
     

     --           --       (32,704)  .ב.1 מןהוצאות רישום למסחר שאינן במזו
     

 (961)  (1,841)  (51,096)   הפסד מפעולות רגילות 
     

     --               23        (240)  .ד.13 הכנסות )הוצאות( מימון, נטו
     

 (961)  (1,818)  (51,336)   הפסד נקי 
     

     רווח )הפסד( כולל אחר:
    0             --           --     
     

 (961)  (1,818)  (51,336)   סה"כ הפסד כולל 
    ====   ====   ==== 
     

 (0.03)  (0.05)  (0.76)  15 )בש"ח( הפסד בסיסי למניה
    ====   ====   ==== 

 
 

 הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 טונומס הולדינגס בע"מפורסייט או
 

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון 
 
 
 

   קרן הון  תקבולים  
 סה"כ  עסקאות עם קרן הון תשלום על חשבון הון מניות 
 הון עצמי יתרת הפסד בעל שליטה מבוסס מניות כתבי אופציה ופרמיה על מניות 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
       

 --      (3,721)  3,721      2014בינואר  1יתרה ליום 
       
       

       4201תנועה בשנת 
      --       --          הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה

      --          (961)       961      הפסד כולל
       

 --      (4,682)  4,682       --           --           --       2014בדצמבר  31יתרה ליום  
       
       

       5201תנועה בשנת 
 1       --       --           --           --       1   הנפקת הון בחברה הנרכשת משפטית

 607       --       607       --           --           --       הטבה הונית מעסקאות עם בעל שליטה
   (1,818)   (1,818)       --           --           --           --       הפסד כולל

       
 (1,210)  (6,500)  5,289       --           --       1   2015בדצמבר  31יתרה ליום  
       
       

       6201תנועה בשנת 
 37,676       --       --           --           --       37,676   השפעת רכישת שלד בורסאי
 24,086       --       --       167   7,411   16,508   הנפקת מניות וכתבי אופציה

 7,569       --       --       3,002       --       4,567   תשלום מבוסס מניות ליועצים
  (336,51)  (336,51)       --           --           --           --       הפסד כולל

       
 16,785   (57,836)  5,289   3,169   7,411   58,752   2016בדצמבר  31יתרה ליום  
   ====   ====   ====   ======   =====   ===== 
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 ייט אוטונומס הולדינגס בע"מפורס
 

 על תזרימי המזומנים דוחות
 
 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 

                          בדצמבר 31                            

 6  1  0  2 5  1  0  2 4  1  0  2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 (961)  (1,818)  (51,336)  הפסד נקי

    התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים

      --         1,210   979,14   פעילות שוטפת )נספח א'(מ  

    

 (961)  (608)  (9,357)  פעילות שוטפתשימשו למזומנים נטו ש  

   --------   --------   -------- 

    

    פעילות השקעהמתזרימי מזומנים 

 -- -- (1,500) פקדונות לזמן קצרהשקעה ב

      --            --       (1)  , נטונכסים פיננסיים זמינים למכירה ה(רכישתמורה )

      --            --       (5,148)  השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני רכישת 

 --      --      (248) רכישת ניירות ערך מוחזקים למסחר

      --            --       490   מכירת ניירות ערך מוחזקים למסחר

      --            --            (279)  רכישת רכוש קבוע

    

      --            --       (6,686)  מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה  

   --------   --------   -------- 

    

    ים מפעילות מימוןתזרימי מזומנ

      --       1   24,086   הנפקת מניות וכתבי אופציה )בניכוי הוצאות הנפקה(

      --            --       4,892   (5עסקת מיזוג )ראה באור  -גיוס הון 

       961         607       --        מימון הפעילות בידי חברת האם

    

 961   608   28,978   בעו מפעילות מימוןמזומנים נטו שנ  

   --------   --------   -------- 

    

      --            --       12,935   עליה במזומנים ושווי מזומנים  

    

      --            --            --       השנה יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת

    

      --            --       12,935   השנה שווי מזומנים לסוףיתרת מזומנים ו  

   =====   =====   ===== 
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 פורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ
 

 )המשך( על תזרימי המזומנים דוחות
 
 
 
 

 לשנה שהסתיימה ביום 

                          בדצמבר 31                            

 6  1  0  2 5  1  0  2 4  1  0  2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 
    

   פעילות שוטפתמהתאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים   -  נספח א'
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות תזרימי מזומנים

 --       --       39   פחת
 --       --       (239)  רווח מניירות ערך המוחזקים למסחר

 --       --       123   הפסד מנכסים פיננסיים זמינים למכירה
 --       --       400   חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

 --       (23)  307   בגין מענקים ממשלתייםמהתחייבויות שיערוך 
 --       --       7,569   ססי מניות ליועצים ועובדיםהוצאות בגין תשלומים מבו

 --       --       30,867   עלויות רישום למסחר
    
    

    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות
 --       --       (58)  עליה בחייבים ויתרות חובה

 --       --       1,686   ירידה בהלוואות ויתרות חובה
 --       1,233       --       התחייבויות בגין מענקים ממשלתייםעליה ב

     --           --         581,2   עליה בזכאים ויתרות זכות
   41,979   1,210       -- 
   ====   ====   ==== 
    
    

    מזומנים שנבעו מכניסה לאיחוד  -  'בנספח 
 --       --       (20)  הון חוזר למעט מזומנים

 --       --       (192)  נכסים פיננסיים זמינים למכירה
 --       --       (19)  רכוש קבוע

 --       --       (1,686)  הלוואות ויתרות חובה
 --       --       37,677   השפעת עסקת המיזוג על ההון העצמי

     --           --       (30,867)  הוצאות רישום למסחר
    

 --       --       4,892   סה"כ מזומנים נטו שנבעו מכניסה לאיחוד
   ====   ====   ==== 
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 כ ל ל י   -   1 באור
 

 תאור כללי של החברה ופעילותה א.

 

כחברה  1977בספטמבר  19 החברה( התאגדה בישראל ביום -)להלן  מ"פורסייט אוטונומס הולדינגס בע

הפכה החברה לחברה ציבורית והנפיקה ניירות ערך לציבור, הרשומים  1987 אפריל פרטית. בחודש

אישר רשם החברות את החלטת החברה  2016בינואר  12ביום  אביב.-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

 .מ"מ לשמה הנוכחי פורסייט אוטונומס הולדינגס בעמאסיה פיתוח )א.ד.ב.מ( בע"לשנות את שמה 

כוללים את אלה של החברה ושל חברת הבת  2016בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים ליום 

 חברת הבת(. -פורסייט אוטומוטיב בע"מ )להלן 

 

ר פתרונות בתחום בטיחות הרכב באמצעות אמצעים והחברה באמצעות חברת הבת פועלת לפיתוח ומסח

 תקנים ברכב, לרבות על טכנולוגיית תלת מימד לשוק המערכות המתקדמות למניעת תאונות דרכים.המו

 

ג והתוספת העשירית 9החברה החליטה שלא לכלול במסגרת הדוחות מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה 

לתקנות הדוחות מאחר וכל פעילות הקבוצה מתבצעת בחברת הבת "פורסייט אוטומוטיב", ולפיכך לא 

ה בדוחות הכספיים הנפרדים משום תוספת מידע מהותית למשקיע סביר, שאינו נכלל במסגרת יהי

 הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

 

הקבוצה בחנה את זניחות תוספת המידע הנגזרת מהמידע הכספי הנפרד ביחס לדוחות המאוחדים על פי 

( שיעור 2ייבויות הקבוצה במאוחד; )( שיעור התחייבויות החברה מתוך סך התח1הפרמטרים הבאים: )

 תזרים המזומנים של החברה מתוך סך התזרים המזומנים בדוח המאוחד.

 

 מאחר ולשתי החברה היו נכסים זניחים ביום עסקת המיזוג.לא נבחן שיעור הנכסים 

 

 עסקת מיזוג ב.

 

וג( במסגרתה רכשה עסקת המיז -השלימה החברה עסקת מיזוג עם חברת הבת )להלן  2016בינואר  5ביום 

מניות  35,884,116( הון המניות המונפק והנפרע של חברת הבת, כנגד הקצאת 100%החברה את מלוא )

מגנ"א(, בעלת השליטה בחברה, אשר היוו  -רגילות של החברה לחברת מגנ"א בי.אס.פי. בע"מ )להלן 

מהון המניות  61.86% -כמהון המניות המונפק והנפרע של החברה ) 64.51% -לאחר השלמת המיזוג כ

מניות רגילות של החברה לנותן שירותים לחברת  2,392,275המונפק של החברה בדילול מלא( וכן כנגד 

 (.5יווך וייזום העסקה )ראה באור הבת בת

 

נכללו עלויות חד פעמיות לרישום למסחר בסך  2016בדצמבר  31בדוח רווח והפסד לשנה שהסתיימה ביום 

 1,837-אלפי ש"ח בגין עלויות שאל במזומן לרישום למסחר וכ 30,867 -אלפי ש"ח )כ 32,704 -כולל של כ

 אלפי ש"ח בגין עלויות יועצים.
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 )המשך( כ ל ל י   -   1 באור
 

 הטיפול החשבונאי בעסקה והצגה מחדש

על אף שמבחינה משפטית החברה היא הרוכשת בעסקת המיזוג, מאחר והחברה היתה "שלד בורסאי" 

בדבר צירופי עסקים, ולצרכים  IFRS3 -פעילות עסקית, אזי אין מדובר ברכישת עסק כהגדרתו בכל ללא 

חשבונאיים העסקה טופלה כרכישה במהופך של שלד בורסאי, לפיה הרוכשת החשבונאית הינה פורסייט 

אוטומוטיב, חברת הבת המשפטית, ואילו החברה, חברת האם המשפטית, היא הנרכשת החשבונאית. 

, מבחינה חשבונאית רואים בנכסים, נטו של החברה כנכסים נטו שנרכשו ע"י חברת הבת אשר לפיכך

 מוכרים ונמדדים לפי ערכם בספרים ערב עסקת המיזוג.

 

בהתאם לאמור לעיל, העסקה כאמור הוצגה בדוחות הכספיים כהנפקת הון תמורת נכסים נטו של החברה 

ים שהיה על חברת הבת להנפיק כדי לתת לבעלי מניות וזאת בהתאם לשווי ההוגן של המכשירים ההוני

החברה ערב המיזוג שיעור זכויות בעלות בישות המאוחדת הזהה לזה שקיבלנו בעסקת המיזוג. השווי 

 30,867 -ההוגן נקבע בהתבסס על מחיר מניות החברה בבורסה ערב עסקת המיזוג ובהתאם הוכר סך של כ

 לרישום למסחר בדוח רווח והפסד.אלפי ש"ח בסעיף עלויות שלא במזומן 

 

מידע השוואתי המוצג בדוחות אלו, הוצג מחדש על מנת לשקף את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של 

החברה כאילו מאז ומעולם החברה החזיקה בפעילות שנרכשה במסגרת עסקת המיזוג. בהתאם לכך, 

ייחסות לפעילות החברה הבת בלבד יתרות נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות במספרי ההשוואה מת

לפעילות העבר של החברה אינן כלולות בדוחות. אולם, מבנה ההון המופיע בדוחות ויתרות המתייחסות 

הכספיים המאוחדים )דהיינו המסחר והסוג של המכשירים ההוניים שהונפקו(, משקף את מבנה ההון של 

 כדי לבצע את עסקת המיזוג. החברה, כולל המכשירים ההוניים שהונפקו על ידי החברה

 

 החלטת מיסוי בקשר עם עסקת המיזוג

בהתאם להחלטת מיסוי שהתקבלה בקשר עם עסקת המיזוג המתוארת לעיל, המיזוג עומד בתנאים 

לפקודת מס ועל כן העברת הזכויות של בעלי המניות בחברת הבת בתמורה  103המפורטים בסעיף 

לא תהא חייבת במס במועד המיזוג בהתאם להוראות סעיף  להקצאת הזכויות המוקצות בשלד הבורסאי

לתקנות מס  2(4כ לפקודת מס הכנסה. בנוסף, במסגרת החלטת המיסוי אושר כי הוראות תקנה )103

יחולו לעניין היחס בין שווי השוק של  2003-הכנסה )הקלה ביחד גודל בסוגי מיזוגים מסוימים(, התשס"ג

 שמניותיו של השלד הבורסאי רשומות למסחר.החברות במועד המיזוג, לאור כך 
 

 הגדרות .ד
 -בדוחות כספיים אלה 

 
 מ."פורסייט אוטונומס הולדינגס בע -החברה 

 

 .IAS24 -כהגדרתם ב -צדדים קשורים 
 

כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  -בעלי עניין ובעלי שליטה 
 .2010-התש"ע
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 מדיניות החשבונאיתעיקרי ה   -   2 באור

 

 הינם כדלקמן: עיקרי המדיניות החשבונאית, אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים באופן עקבי,

 

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים .א

(. כמו כן, הדוחות IFRSתקני  -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן 

 .2010-ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות

 

 רט להלן:ו, למעט המפהיסטורית הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות

 

 מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. -

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה. -

 ה. השב-צברה לבין סכום בררכוש קבוע מוצגים לפי הנמוך מבין עלות, בניכוי הפחתה שנ -

בגובה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים להיות נמדדת  דען ראשיהתחייבות בגין מענקי מ -

  .משולמים בעתיד, כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית המקורי של ההתחייבות

 

 ומתכונת הצגת הדוח על המצב הכספיתקופת המחזור התפעולי  ב.

והתחייבויות בדוח על המצב הכספי בחלוקה לפריטים שוטפים ולא שוטפים.  הקבוצה מציגה נכסים

 חודשים. 12המחזור התפעולי של החברה הינה  תקופת

 

 :מטבע חוץ .ג

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה:   (1)
 
 דוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה ערוכים במטבע של הסביבה הכלכלית העיקרית בה היאה

 . למטרת איחוד הדוחות הכספיים, התוצאות והמצב הכספי של כל אחת("מטבע הפעילות" -להלן )פועלת 

 מחברות הקבוצה, מתורגמים לש"ח, שהוא מטבע הפעילות של החברה. הדוחות הכספיים המאוחדים של

 2הקבוצה מוצגים בש"ח. לעניין שערי החליפין והשינויים בהם במהלך התקופות המוצגות ראה ביאור 

 .'טז

 

 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות:     (2)
הפעילות של  הקבוצה, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הבהכנת הדוחות הכספיים של כל חבר

בכל תום  נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. ("מטבע חוץ" -להלן )אותה חברה 
מועד;  ץ מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף לאותותקופת דיווח, פריטים כספיים הנקובים במטבע חו

נקבע  כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי חליפין למועד בו-פריטים לא
שבתוקף  כספיים הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין-השווי ההוגן; פריטים לא

 כספי.-הלא במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט
 
 אופן הרישום של הפרשי שער:     (3)

 הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו.
 

 תרגום דוחות כספיים של חברות מוחזקות שמטבע הפעילות שלהן שונה מש"ח:     (4)
טין לצורך הצגת הדוחות הכספיים המאוחדים, הנכסים וההתחייבויות של פעילויות חוץ, לרבות מוני
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 עלות מיוחסים, מוצגים עפ"י שערי החליפין שבתוקף לתום תקופת הדיווח. פריטי הכנסות והוצאות ועודפי
 מתורגמים לפי ממוצע שערי החליפין בתקופת הדיווח, אלא אם כן חלה במהלכה תנודתיות משמעותית

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2 באור

 

הפרשי  גום פריטים אלה נעשה לפי שערי החליפין במועד ביצוע העסקאות.בשערי החליפין. במקרה זה, תר
חוץ".  התרגום מוכרים ברווח הכולל האחר במסגרת סעיף "קרן הון בגין הפרשי תרגום של פעילויות

וכן בעת  הפרשי תרגום אלו מסווגים לרווח והפסד במועד מימוש פעילות החוץ בגינה נוצרו הפרשי התרגום
 שליטה משותפת או השפעה מהותית בפעילות החוץ. איבוד שליטה,

 
 זומנים ושווי מזומניםמ .ד

זומנים ושווי מזומנים כוללים השקעות שנזילותן גבוהה, לרבות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר, מ
 שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

 
 סקיםצירופי ע .ה

 הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל ישויות הנשלטות
 על ידי החברה במישרין או בעקיפין. חברה משקיעה שולטת בחברה מושקעת כאשר יש לה יכולת להשפיע

 על אותן תשואות באמצעות הפעלת כוח על המושקעת.
 

 נרכשו או מומשו במהלך תקופת הדיווח נכללים בדוחות הרווח והפסדתוצאות הפעילות של חברות בנות ש
 המאוחדים של החברה החל מהמועד בו הושגה השליטה או עד למועד בו הופסקה השליטה, לפי העניין.
 דוחות כספיים של חברות מאוחדות הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של הקבוצה מותאמים,

 חשבונאית המיושמת על ידי הקבוצה.לפני איחודם, למדיניות ה
 

 חברתיות.-לצורך האיחוד, מבוטלות במלואן כל העסקאות, היתרות, ההכנסות וההוצאות הבין

 "השקעות בחברות כלולות ובעסקאות IAS 28 -"דוחות כספיים מאוחדים" ו IFRS 10לעניין תיקון 

 )ראה כלולה או עסקה משותפת בדבר מכירה או העברה של נכסים בין משקיע לבין חברה (משותפות"
 (.ב.3ביאור 

 
 השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .ו

חברה כלולה הינה ישות שלקבוצה יש בה השפעה מהותית, והיא אינה חברה בת או הסדר משותף. השפעה 
ה מהותית היא הכוח להשתתף בקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של החבר

המוחזקת, אך אינה מהווה שליטה או שליטה משותפת במדיניות זו. בבחינת קיומה של השפעה מהותית, 
מובאים בחשבון זכויות הצבעה פוטנציאליות, הניתנות למימוש או להמרה באופן מיידי למניות הישות 

 המוחזקת.

 

בי אופציה/ אופציות/ בעת קיומן של זכויות הצבעה פוטנציאליות הניתנות למימוש מיידי כגון: כת
מכשירים הוניים אשר ניתנים להמרה או למימוש ויכולים להגדיל את זכויות ההצבעה של הקבוצה בישות 
אחרת, או לחילופין להקטין את זכויות ההצבעה של צדדים אחרים בישות אחרת, הקבוצה מתחשבת 

ירים הוניים לא נחשבים במכשירים אלו בעת הקביעה האם יש לה השפעה מהותית בישות האחרת. מכש
ניתנים להמרה או למימוש מיידי אם, לדוגמה, הם אינם יכולים להיות ממומשים עד לתאריך עתידי 

 מסוים או עד לקרות אירוע עתידי מסוים.

בבחינה האם זכויות הצבעה פוטנציאליות מסוימות ניתנות למימוש מיידי לא נלקחים בחשבון כוונות 
 של הקבוצה לממש או להמיר את הזכויות האמורות. ההנהלה והיכולת הפיננסית
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דוחות כספיים של חברות כלולות ועסקאות משותפות, הערוכים שלא על פי המדיניות החשבונאית של 
 הקבוצה מותאמים, לפני הכללתם בדוחות הכספיים של הקבוצה, למדיניות החשבונאית של הקבוצה.

 
 המשך() עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2 באור

 
עודף עלות הרכישה של חברה כלולה או עסקה משותפת מעל חלקה של הקבוצה בשווי ההוגן של נכסים 
מזוהים, התחייבויות והתחייבויות תלויות של הכלולה או העסקה המשותפת שהוכרו במועד הרכישה, 

תפת, ונבחן מוכר כמוניטין. המוניטין נכלל בערך בספרים של ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשו
לצורך ירידת ערך כחלק של ההשקעה. עודף כלשהו של חלק הקבוצה בשווי ההוגן נטו של נכסים מזוהים, 
התחייבויות והתחייבויות תלויות על עלות הרכישה של החברה הכלולה או העסקה המשותפת, לאחר 

 הערכה חוזרת, מוכר מיידית בדוח רווח או הפסד.

 

השווי המאזני החל מהמועד בו ההשקעה מפסיקה להיות חברה כלולה  הקבוצה מפסיקה להשתמש בשיטת
או עסקה משותפת )או כאשר ההשקעה מסווגת כמוחזקת למכירה כאמור לעיל, כמוקדם(. בעת איבוד 
ההשפעה המהותית, השקעה כלשהי שנותרה לאחר המימוש נמדדת בשוויה ההוגן. ההפרש בין הערך 

 וויה ההוגן נזקף לרווח או הפסד. כמו כן, הסכומים שהוכרו ברווח בספרים של ההשקעה הנותרת, לביו ש
 

כולל אחר בהתייחס לאותה השקעה מטופלים באותו אופן שהיה נדרש אילו הישות המושקעת הייתה 
 מממשת בעצמה את הנכסים הקשורים או ההתחייבויות הקשורות.

 

שקעות בחברות כלולות ובעסקאות "ה IAS 28 -"דוחות כספיים מאוחדים "ו IFRS 10לעניין תיקון 

משותפות" )בדבר מכירה או העברה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת( ראה 
 .ב.3 ביאור

 
 ירידת ערך השקעות המטופלות בהתאם לשיטת השווי המאזני .ז

ווי הקבוצה בוחנת את קיומם של סימנים לירידת ערך של השקעות המטופלות בהתאם לשיטת הש
המאזני. ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שתזרימי המזומנים העתידיים 

 הצפויים מההשקעה הושפעו לרעה.
 

בחינת ירידת ערך של ההשקעה נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה. בהתאם לכן, הפסד המוכר מירידת 
השקעה, לרבות מוניטין, אלא מיוחס ערך של ההשקעה לא מיוחס לנכסים המרכיבים את חשבון ה

להשקעה בכללותה, ולפיכך הקבוצה מכירה בהיפוך של הפסדים שהוכרו בגין השקעות המטופלות לפי 
 שיטת השווי המאזני, כאשר בסכום בר ההשבה שלהן חלה העלייה.

 
של  השבה-במטרה לקבוע את סכום ההפסד הנוצר מירידת ערך, אם בכלל, מבוצעת אמידה של הסכום בר

ההשקעה. סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שוויה ההוגן של ההשקעה בניכוי עלויות מימוש לבין שווי 
השימוש שלה. בקביעת שווי השימוש של ההשקעה הקבוצה אומדת את חלקה בערך הנוכחי של אומדן 

 .תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים מהפעילות של החברה הכלולה ומימושה
 

 נסיםנכסים פינ .ח
 כללי (1)

 ופכת להיות צד לתנאים החוזיים שלנכסים פיננסיים מוכרים בדוח על המצב הכספי כאשר הקבוצה ה   

המכשיר. מקום שרכישה או מכירה של השקעה הינן תחת חוזה שתנאיו דורשים העברת ההשקעה 
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)המועד בו  במסגרת הזמן המקובלת על ידי השוק המתייחס, ההשקעה מוכרת או נגרעת במועד המסחר

 הקבוצה התחייבה לרכוש או למכור נכס(.

 

 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2 באור

 

השקעות בנכסים פיננסיים מוכרות לראשונה לפי שוויין ההוגן, בתוספת עלויות עסקה, למעט אותם 
שונה לפי בקטגוריית שווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר מוכרים לרא נכסים פיננסיים המסווגים

 שוויים ההוגן.
 

נכסים פיננסיים מסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. הסיווג לקטגוריות אלו תלוי בטבעו ובמטרת 
 :החזקתו של הנכס הפיננסי המוחזק והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי

 נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד;   -
 וכן הלוואות וחייבים;   -

 נכסים פיננסיים זמינים למכירה.   -
 

 ב. 3 , "מכשירים פיננסיים", ראה ביאורIFRS 9לעניין פרסום תקן סופי 
 

 כסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסדנ (2)
 

 כסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד כוללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחרנ
נסיים המיועדים עם ההכרה הראשונית בהם להיות מוצגים בשווי הוגן עם שינויים בו ונכסים פינ

 הנזקפים לרווח והפסד. 
 
חוזרת כסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה נ

גת להשבתקופה הקרובה, מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים ביחד 
ווחים או הפסדים מהשקעות ר .או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה בזמן הקצררווחים 

 לרווח והפסד.במועד התהוותם המוחזקות למסחר נזקפים 
 

 לוואות וחייביםה (3) 
בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה )שאינם נגזרים( לוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים ה

עלויות עסקה  תוספתשוק פעיל. הלוואות וחייבים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בשאינם נסחרים ב

. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות וחייבים נמדדים לפי העלות המופחתת, תוך ישירות מיוחסותה
אשראי לזמן קצר )כגון אשראי שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשות לירידת ערך. 

מוכרים אחרים( מוצג לפי תנאיו, בדרך כלל בערכו הנומינלי. רווחים והפסדים לקוחות וחייבים 
רווח והפסד כשההלוואות והחייבים נגרעים או אם מוכרת בגינם ירידת ערך, כמו גם כתוצאה ב

 מההפחתה השיטתית.
 

אם קיימת ראיה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך בגין הלוואות וחייבים המוצגים בעלותם 
הפרש שבין ערכו הפנקסני של הנכס לבין הערך ההפסד הנזקף לרווח והפסד נמדד כסכום ופחתת, המ

של שיעור הריבית האפקטיבית המקורי מהוונים לפי כשהם , הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים
הפנקסני של הנכס מוקטן באמצעות רישום הפרשה. בתקופות עוקבות הפסד מירידת  ערךהנכס. ה
טל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ערך מבו

 ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
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 נכסים פיננסיים זמינים למכירה (4)
למכירה כזמינים אשר יועדו )שאינם נגזרים( כסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים נ

אינם מסווגים לפי אחת משלוש הקבוצות שלהלן: הלוואות וחייבים, השקעות המוחזקות או ש
 לפדיון או נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד. 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2 באור

 
פת עלויות עסקה המיוחסות נכסים פיננסיים זמינים למכירה מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן בתוס

הראשונית, נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן.  הכרהלאחר הישירות. 
כרווח )הפסד( כולל אחר לסעיף נפרד בהון נזקפים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן רווחים או הפסדים 

או במקרה של ירידת ההשקעה במועד גריעת העצמי )קרן הון בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה(. 
 לרווח והפסד. ( כולל אחר מועבר הפסד)הרווח ערך, 

 
אם קיימת ראייה אובייקטיבית שקיים הפסד מירידת ערך, ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל 
אחר, הנמדד כהפרש בין עלות הרכישה )בניכוי תשלומי קרן, הפחתות לפי שיטת הריבית 

 רידת ערך( לבין השווי ההוגן, מסווג מחדש לרווח או הפסד. האפקטיבית והפסדים קודמים מי
 

בתקופות עוקבות, ביטול הפסד מירידת ערך בגין מכשיר הוני נזקף לרווח כולל אחר. הפסד מירידת 
ערך בגין מכשיר חוב מבוטל אם ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העליה בשווי ההוגן של המכשיר 

הפסד מירידת ערך. ביטול כאמור נזקף לרווח והפסד עד לגובה לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה ב
 ההפסד שהוכר.

 
 ריעת נכסים פיננסייםג (5)
 

נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר 
 החברה העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס לצד שלישי.

 
 רכוש קבוע .ט

ריטי רכוש קבוע מוצגים לפי העלות, כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות, בניכוי הפחת שנצבר פ
והפסדים מירידת ערך שנצברו. שיפורים ושכלולים נזקפים לעלות הנכסים ואילו הוצאות אחזקה 

 ותיקונים נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 

 כדלקמן: יםורך תקופת החיים השימושיים בנכסהפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים לא
 

       %    
 

 7 - 15 רהוט וציוד משרדי
 33     מחשבים

 על פני תקופת הסכם השכירות )כולל תקופת האופציה(                     שיפורים במושכר
 

הנכס  פחתת הנכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבוה
נגרע. נכס נגרע מהספרים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מהשימוש בנכס. רווח 

לבין ערכו הפנקסני במועד  הנכס או הפסד מגריעת הנכס מחושב לפי ההפרש בין התקבולים ממכירת
 ונזקף לרווח והפסד. הגריעה

 

 א. 3 נאותות( ראה ביאור "רכוש קבוע" )בדבר שיטות פחת IAS 16לעניין תיקון 
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 ירידת ערך נכסים לא פיננסים .י

נכסים לא פיננסיים כאשר אירועים או שינויים בנסיבות של בוחנת את הצורך בירידת ערך  חברהה
הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים  הערךהשבה. במקרים בהם -הפנקסני אינו ברשהערך מצביעים על כך 

 השבה הינו -ההשבה שלהם. סכום בר-, מופחתים הנכסים לסכום ברההשבה שלהם-עולה על הסכום בר
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2באור 

 
לבין שווי השימוש שלו, הנקבע על פי הערך הנוכחי שווי הוגן בניכוי עלויות מכירה של הנכס הגבוה מבין 

ו בתום חייו. הפסדים מירידת ערך של אומדן תזרימי המזומנים הצפויים לנבוע מהשימוש בנכס ומימוש
נזקפים לרווח והפסד. הפסד מירידת ערך שהוכר יבוטל רק אם חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת 

 ההשבה של הנכס במועד ההכרה בהפסד מירידת ערך.-הסכום בר
 

 הפרשות .אי

כתוצאה שתמעת( )משפטית או מבות בהווה יקיימת מחוי חברהמוכרת כאשר ל IAS37 -בהתאם לפרשה ה

וניתן  מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחוייבות

 .לאמוד אותה באופן מהימן

 

הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב 

בון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים המחויבות בהווה במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחש

 .במחויבות

 
 מענקי מדען ראשי .בי

מענקים המתקבלים מהמדען הראשי, אותם נדרשת הקבוצה להחזיר בתוספת תשלומי ריבית, בהתקיים 

תנאים מוגדרים ואשר אינם מהווים הלוואות הניתנות למחילה, מוכרים במועד ההכרה הראשונית 

שווי הוגן, בהתבסס על הערך הנוכחי של זרם תזרימי המזומנים הצפוי להחזר כהתחייבות פיננסית, ב

 המענק, כשהוא מנוכה בשיעור היוון המשקף את רמת הסיכון של פרויקט המחקר והפיתוח.

בתקופות דיווח עוקבות, נמדדת ההתחייבות הפיננסית בגובה הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים הצפויים 

, כאשר הם מהוונים בשיעור הריבית המקורי של ההתחייבות מדי תקופה, להיות משולמים בעתיד

 והשינויים בערכה הנוכחי של ההתחייבות נזקפים לרווח או הפסד.

 

 הפסד למניה .גי

ההפסד הבסיסי למניה מחושב על ידי חלוקת ההפסד הנקי בממוצע המשוקלל של מספר המניות אשר 

 למפרע בשל מניות הטבה, איחוד מניות או פיצול מניות. קיימות בפועל במהלך התקופה, תוך התאמה

 

בחישוב ההפסד המדולל למניה מתואם ההפסד הבסיסי למניה בגין ההשפעה של מניות רגילות 

 פוטנציאליות )ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה( כל עוד השפעתן מדללת.

 

ך, בהתבסס על מספר המניות הרגילות הרווח או ההפסד למניה חושב לתקופות שלפני הרכישה במהופ

שהנפיקה החברה לצורך רכישת חברת הבת, ולתקופות שלאחר הרכישה במהופך, בהתבסס על מספר 

 המניות הרגילות הקיימות במחזור.

 

 מדידת שווי הוגן .יד
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שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה 

בין משתתפים בשוק במועד המדידה. מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת רגילה 

בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות, או בהיעדר שוק עיקרי, בשוק המועיל ביותר. השווי ההוגן של נכס 

או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או ההתחייבות, 

 בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.

 

 
 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית   -   2 באור
 

החברה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים 

תנים לצפייה ומיזעור השימוש להשגה כדי למדוד שווי הוגן, תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שני

 בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.

 

 תשלומים מבוססי מניות טו.

תשלומים מבוססי מניות לעובדים ולאחרים המספקים שירותים דומים, המסולקים במכשירים הוניים של 

הקבוצה נמדדים בשווים ההוגן במועד ההענקה. הקבוצה מודדת במועד ההענקה את השווי ההוגן של 

שולס )לעניין אופן מדידת השווי ההוגן של -מכשירים ההוניים המוענקים על ידי שימוש במודל בלקה

(. כאשר המכשירים ההוניים המוענקים אינם מבשילים עד אשר .ג12תשלומים מבוססי מניות, ראה ביאור 

תנאי אותם עובדים משלימים תקופת שירות מוגדרת, במהלכה העובדים עשויים להידרש לעמוד גם ב

ביצוע מסוימים, הקבוצה מכירה בהסדרי התשלום מבוססי המניות בדוחות הכספיים על פני תקופת 

ההבשלה כנגד גידול בהון, תחת סעיף "קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות". בתום כל תקופת דיווח, 

דמות מוכר אומדת הקבוצה את מספר המכשירים ההוניים הצפוי להבשיל. שינוי אומדן ביחס לתקופות קו

 ברווח או הפסד על פני יתרת תקופת ההבשלה.

 

 )המשך( תשלומים מבוססי מניות טו.
 

בעסקאות תשלום מבוסס מניות המסולקות במכשירים הוניים, בהן מתקבלות סחורות או שירותים, 

מוצגים הסחורות או השירותים שנתקבלו והגידול המקביל בהון, לפי השווי ההוגן של הסחורות או 

 רותים שנתקבלו.השי

 

"תשלום מבוסס מניות" )בדבר סיווג ומדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות(  IFRS 2לעניין תיקון 

 .ב 3 ראה ביאור

 

 שערי חליפין ובסיס ההצמדה: טז.
יתרות במטבע חוץ, או הצמודות אליו, נכללות בדוחות הכספיים לפי שערי החליפין היציגים  (1)

 שראל והיו תקפים ליום המאזן.ידי בנק י על שפורסמו 
 

 יתרות הצמודות למדד המחירים לצרכן מוצגות בהתאם למדד הידוע האחרון בתאריך המאזן (2)
 
 

 דולר(: -פרטים על המדד ועל שערי החליפין היציגים של הדולר של ארה"ב )להלן הלן ל (3)
 

 דולר מדד 
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 3.845  98.9  2016בדצמבר  31
 3.902  99.1  2015בדצמבר  31
   

   שיעור השינוי באחוזים:
   

 (1.5)  (0.2)  2016בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 
 0.3   (1.0)  2015בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 
 12.0   (0.2)  2014בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום 

 תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים   -  3 באור
 

 :תיקונים לתקנים המשפיעים על התקופה הנוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות א.
 

 "נכסים בלתי מוחשיים": )בדבר שיטות פחת נאותות( IAS 38 -"רכוש קבוע" ו IAS 16תיקון  (1)
 

התיקונים לתקנים מבהירים כי שיטת פחת מבוססת הכנסות אינה נאותה, ככלל, לשימוש לגבי רכוש 

נכסים בלתי מוחשיים. בהתאם להוראות התקנים, שיטת הפחת תשקף את התבנית שבה  קבוע ולגבי

הישות חזויה לצרוך את ההטבות הכלכליות העתידיות של הנכס. בהתייחס לנכסים בלתי מוחשיים 

בלבד, קובע התיקון כי ניתן להשתמש בשיטת פחת מבוססת הכנסות כאשר ורק כאשר הנכס הבלתי 

הכנסות, או כאשר קיים מתאם גבוה בין ההכנסות לבין צריכת ההטבות  מוחשי מבטא מדידה של

 הכלכליות הגלומות בנכס הבלתי מוחשי.

 

בינואר  1ות המתחילות ביום התיקונים מיושמים באופן של "מכאן ולהבא" לתקופות דיווח שנתי

 כתוצאה מיישום התיקון, לא הייתה כל השפעה על הדוחות הכספיים של הקבוצה.. 2016

 
תקנים, פרשנויות ותיקונים לתקנים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי הקבוצה,  ב.

 :אשר צפויה או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות

 

(1) IFRS9 - מכשירים פיננסיים 
 

 - IAS39 מכשירים פיננסיים, המחליף את - IFRS9פורסם הנוסח המלא והסופי של  2014בחודש יולי 

מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים  IFRS9מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה. 

 .IAS39והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 

 
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש 

 רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת 
 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי  -

 המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל תזרימי  -

 תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת הקרן. מזומנים המהווים אך ורק
 

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. 
התקן קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו 

 בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
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נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו 
לרווח והפסד או לרווח )הפסד( כולל אחר, על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר. אם מדובר 

 במכשירים הוניים המוחזקים למטרות מסחר, חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד. 
 

התקן מציג מודל חדש לירידת ערך של נכסים פיננסיים, המבוסס על הפסדי האשראי הצפויים. מודל 

 המבוסס על הפסדים שהתרחשו. IAS39 -זה מחליף את המודל הקיים ב
 
 

  )המשך( תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  -  3 באור
 

התחייבויות שיועדו בננסיות לא חלו שינויים, למעט ההכרה בשינוי לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פי
 רווח כולל אחר.בסיכון האשראי העצמי של הישות, מלשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הנובע 

 
 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור.

 
מוקדם אפשרי. . אימוץ 2018בינואר  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן, אך אין ביכולתה, בשלב זה, לאמוד את השפעתו, 
 אם בכלל, על הדוחות הכספיים.

 

(2) 15IFRS - הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות 

הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן יחליף עם יישומו  - IFRS15פורסם  2014בחודש מאי 
 לאומיים.נת כיום בתקני הדיווח הכספי הביוההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימ לראשונה את

 
 התקן מציג מודל בין חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:

 
 זיהוי החוזה עם הלקוח, לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים.  - 1שלב 
 בחוזה. זיהוי מחוייבויות הביצוע  - 2שלב 
קביעת מחיר העסקה, לרבות התייחסות לתמורה משתנה, רכיב מימון משמעותי,   - 3שלב 

 תמורות שאינן במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
 הקצאת מחיר העסקה למחוייבויות הביצוע השונות בחוזה.  - 4שלב 
ת במועד הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע, תוך הבחנה בין קיום מחויבו  - 5שלב 

 מסוים לבין קיום מחויבות לאורך זמן.
 

או  2018בינואר  1התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

לאחריו. אימוץ מוקדם אפשרי. התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות, 

ם לראשונה ואילך, ולא תידרש הצגה שלפיו התקן ייושם על חוזים קיימים החל מתקופת היישו

 מחדש של מספרי ההשוואה.

 

החברה בחנה את הוראות התקן אך מאחר והחברה טרם מייצרת הכנסות בשלב זה, לתקן אין 

 השפעה מהותית.

 

"השקעות בחברות כלולות ובעסקאות  IAS 28 -"דוחות כספיים מאוחדים "ו IFRS 10תיקון  (3)
 ברה של נכסים בין משקיע לבין חברה כלולה או עסקה משותפת(:משותפות" )בדבר מכירה או הע
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התיקון קובע כי בעת מכירה/העברה של נכסים המהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, 

או בעת איבוד שליטה בחברה בת המהווה "עסק" תוך שמירה על שליטה משותפת/השפעה מהותית 

ובע מהעסקה, לרבות בגין איבוד השליטה. לעומת זאת, בה, יש להכיר במלוא הרווח או ההפסד הנ

בעת מכירה/העברה של נכסים שאינם מהווים "עסק" לחברה כלולה או לעסקה משותפת, או בעת 

איבוד שליטה בחברה בת שאינה מהווה "עסק" תוך שמירה על שליטה משותפת/השפעה מהותית 

ים האחרים באותה חברה כלולה או בה, יש להכיר ברווח או הפסד רק בגובה חלקם של המשקיע

 עסקה משותפת. לא נקבע מועד תחילה ליישום התיקון. אימוץ מוקדם אפשרי.

 

 

 )המשך( תקני דיווח כספי חדשים, פרשנויות שפורסמו ותיקונים לתקנים  -  3 באור

 

בעות יבויות הנו"דוח על תזרימי מזומנים" )בדבר גילויים אודות שינויים בהתחי IAS 7תיקון  (4)
 :(מפעילויות מימון

 התיקון קובע כי נדרש לתת גילוי למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השינויים

בהתחייבויות אשר נובעות מפעילויות מימון, הן שינויים הכרוכים בתזרימי מזומנים והן שינויים 

 כרוכים בתזרימי מזומנים. שאינם

 

או  2017בינואר  1בא' לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום התיקון ייושם בדרך של 'מכאן ולה

 יישום מוקדם אפשרי. במועד היישום לראשונה של התיקון, לא נדרש להציג מידע השוואתי. לאחריו.

 

להערכת הנהלת החברה, ליישום לראשונה של התקן לא צפויה השפעה מהותית על דוחותיה 

 החברה. הכספיים של

 

 :"תשלום מבוסס מניות" )בדבר סיווג ומדידה של עסקאות תשלום מבוסס מניות( IFRS 2תיקון  (5)

 התיקונים מבהירים כי:

הטיפול החשבונאי בהשפעת תנאי ההבשלה והתנאים שאינם תנאי הבשלה על עסקת תשלום  -

מבוסס מניות המסולקת במזומן יהיה לפי אותו טיפול שמיושם בעסקאות תשלום מבוסס מניות 

יות. דהיינו, תנאי שוק ותנאים שאינם תנאי הבשלה יילקחו בחשבון בעת חישוב המסולקות במנ

השווי ההוגן של עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן ואילו תנאי שירות ותנאי ביצוע 

שאינם תנאי שוק לא יילקחו בחשבון בעת אמידת השווי ההוגן אולם יילקחו בחשבון באמצעות 

 ללו במדידת ההתחייבות.התאמת מספר המענקים שייכ

עסקת תשלום מבוסס מניות הכוללת מאפיין סילוק נטו ממס באמצעות שמירה על חלק מסוים  -

מהמכשירים ההוניים בידי הישות תסווג בכללותה כהענקה המסולקת במכשירים הוניים, אם 

 אחרת, ללא מאפיין זה, ההענקה הייתה מסווגת כהענקה המסולקת במכשירים הוניים.

י עסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת במזומן לעסקת תשלום מבוסס מניות המסולקת בשינו -

במניות, יש לגרוע את ההתחייבות המקורית, להכיר בעסקה החדשה בהון לפי השווי ההוגן של 

המכשיר ההוני המוענק במועד התיקון עד למידה שבה השירותים סופקו עד למועד התיקון 

ד בהפרש כלשהו בין השווי ההוגן של ההתחייבות במועד התיקון ולהכיר מיידית ברווח או הפס

 לבין הסכום שהוכר בהון.

 

או לאחריו, לפי הוראות  2018בינואר  1התיקונים ייושמו לתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 

 מעבר ספציפיות. יישום מוקדם אפשרי.
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פעה מהותית על דוחותיה להערכת הנהלת החברה, ליישום לראשונה של התקן לא צפויה הש

 החברה. הכספיים של

 

 

 

 

 

 

 

 שיקולי דעת חשבונאיים קריטיים ומקורות מפתח לאומדני אי וודאות   -   4 באור

 

לעיל, נדרשת הנהלת החברה, במקרים  2ביישום המדיניות החשבונאית של הקבוצה, המתוארת בביאור 

דנים והנחות בקשר לערכם בספרים של נכסים מסוימים, להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומ

והתחייבויות שאינם בהכרח בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון 

 העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.

 

הלה באופן שוטף. שינויים באומדנים החשבונאיים האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנ

מוכרים רק בתקופה בה בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים 

בתקופה האמורה ובתקופות עתידיות במקרים בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על 

 התקופות העתידיות.

 

 ות חשבונאיתבישום מדיני שיקול דעת (1)
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים, הפעילה החברה שיקול דעת בבחינת 

 הנושאים הבאים, שלהם השפעה מהותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:

 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה -

קיימת ראייה אובייקטיבית החברה בוחנת בכל תאריך דיווח האם  ,.ח2כמתואר בביאור 

לירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה. בעת הפעלת שיקול הדעת, החברה מעריכה, 

בין היתר, את משך הזמן בו השווי ההוגן של הנכס הפיננסי נמוך מעלותו וכן את שיעור הירידה 

 בשווי ההוגן ביחס לעלות.

 

 –אומדנים והנחות עיקריים  (2)

חות הכספיים, נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים, הערכות והנחות המשפיעים על בעת עריכת הדו

יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים, התחייבויות, הכנסות והוצאות. 

השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים  האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים באופן שוטף.

 באומדן.בתקופה בה נעשה השינוי 

 

 להלן ההנחות העיקריות שנעשו והאומדנים הקריטיים שחושבו בעריכת הדוחות הכספיים:

 

 קביעת השווי ההוגן של כתבי אופציה שאינם רשומים למסחר -
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לתמחור  B&Sווי ההוגן של כתבי אופציה לא סחירים נקבע באמצעות שימוש במודל הש

חיר המימוש ועל הנחות בדבר תנודתיות אופציות. המודל מתבסס על נתוני מחיר המניה ומ

בספרים של המכשירים הפיננסיים  הערךסיכון. צפויה, אורך החיים הצפוי ושיעור ריבית חסרת 

 אלפי 150 -מסתכם לסך של כ 2016בדצמבר  31המוערכים באמצעות טכניקות הערכה ליום 

  ש"ח.

 
 משפטיים להליכים הפרשות -

שהוגשו נגד החברה הסתמכה תשלום והליכים משפטיים ה דרישותבהערכות סיכויי התביעות, 
החברה על חוות דעת יועציה המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על 
מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הניסיון המשפטי שנצבר 

פט, עלולות תוצאות אלה להיות בנושאים השונים. מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי מש
 שונות מהערכות אלה.
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 השלמת עסקת המיזוג   -   5 באור

 
התקשרה החברה בהסכם עם חברת מגנ"א  2015באוקטובר  11.ב, ביום 1בהמשך למתואר בביאר  א.

בקשר למיזוג לפורסייט אוטומוטיב בע"מ )חברת הבת(, שהיתה חברה  מגנ"א( -בי.אס.פי. בע"מ )להלן 

בבעלות מלאה של מגנ"א. חברת הבת עוסקת במחקר ופיתוח של מערכות המבוססות על נכסיה  פרטית

המוחשיים והלא מוחשיים של מגנ"א, אשר קשורים בפעילות תחום בטיחות הרכב על ידי אמצעים 

המותקנים ברכב, לרבות על טכנולוגיית תלת מימד לשוק המערכות המתקדמות למניעת תאונות דרכים. 

החברה למגנ"א  הקצתהסכם, בתמורה למלוא הון המניות של חברת הבת שיועברו לחברה, בהתאם לה

 הקצתהמהונה המונפק והנפרע )בדילול מלא(, וכן היא  61.86% -כ שהיוו במועד השלמת המיזוגמניות 

המניות המונפק  מהון 4.12% -לנותן שירותים של חברת הבת כתבי אופציה לא סחירים הניתנים למימוש ל

 (.1.ג.12הנפרע של החברה, בדילול מלא )ראה ביאור ו

 

בנוסף, הוסכם כי במועד השלמת העסקה, החברה תהא נקיה מהתחייבויות לצדדים שלישיים, וסך  ב.

מיליון ש"ח בניכוי עלויות עסקת המיזוג )למעט עמלת הייזום כמפורט  5 -המזומן, נטו בקופתה לא יפחת מ

שליטה בחברה עובר לעסקת המיזוג, יהא זכאי לעמלת ייזום בסך של עד להלן(. כמו כן, הוסכם כי בעל ה

 מיליון ש"ח בגין העסקה, אשר תקוזז מיתרת חובו לחברה.  1.75

מיליון  1.69בגין עמלת ייזום זו, קוזז חובו של בעל השליטה בחברה טרם המיזוג, ונרשמה הוצאה בסך 

 ש"ח בתוספת מע"מ בדוח המאוחד על הרווח הכולל.  

 

לחברת הבת, ללא תמורה, נכסים אשר מהווים בעיקר קניין  העבירהעובר למועד השלמת העסקה, מגנ"א  ג.

חברת  התקשרגנ"א לתחום בטיחות הרכב. בנוסף, הרוחני, תוכנות ואלגוריתמים, אשר פותחו על ידי מ

שנה )עם  הבת בהסכם לקבלת שירותי פיתוח ממגנ"א. שרותי הפיתוח כאמור יוענקו למשך תקופה של

אופציה של חברת הבת להארכת התקופה בעד שנתיים נוספות(. בתמורה לשירותי הפיתוח תשלם חברת 

 הושלמה עסקת המיזוג. 2016בינואר  5אלפי ש"ח. כאמור, ביום  200הבת סך חודשי שלא יעלה על 

 

 מזומנים ושווי מזומנים   -   6 באור
           בדצמבר 31               

 2  0  1  5 2  0  1  6  :ההרכב
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
    

 --      3,324   מזומנים בבנק
     --      9,611   פקדונות לזמן קצר 

   12,935      -- 
   =====   ==== 
 

 חייבים ויתרות חובה   -   7 באור
           בדצמבר 31               

 2  0  1  5 2  0  1  6  :ההרכב
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  
    

 --      276    מוסדות
  --          122    הוצאות מראש

    398      -- 
    ====   ==== 
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 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני   -   8 באור

 
 פירוט החברות הכלולות של הקבוצה:להלן 

 
 שם החברה

 הכלולה
 

 תחום הפעילות
 

 סוג השקעה
 התאגדות ומקוםמדינת 

 פעילות עסקית עיקרי
 

 שיעור זכויות הבעלות

 בדצמבר 31ליום     

    2016 2015 

    % % 

      

 רייל ויז'ן בע"מ
מערכת התרעה 

 מוקדמת לנהג קטר
 -- 32% ישראל אסטרטגית

 
. "('ןויז ילריהסכם להשקעה בחברת רייל ויז'ן בע"מ )להלן: , חתמה החברה על 2016באוגוסט,  4יום ב א.

מפתחת מערכת שנועדה לאפשר התרעה מוקדמת לנהג , 2016באפריל  18רייל ויז'ן אשר הוקמה ביום 
 1.6על פי ההסכם, החברה תשקיע עד לסך של במכשולים על גבי מסילת רכבת. קטר מפני התנגשות 

ים, להלן: יחד עם הצדדים השלישיוביחד עם צדדים שלישיים ) מיליון דולר ארה"ב ברייל ויז'ן,
מיליון דולר  1מיליון דולר ארה"ב. ההשקעה תבוצע בשתי פעימות בנות  2"המשקיעים"( עד לסך כולל של 

. לחברה קיימת ארה"ב כל אחת, כאשר הפעימה השנייה תיעשה על בסיס מירב המאמצים של המשקיעים
לאחר מימוש האפשרות לממש את הפעימה השנייה תוך ארבעה חודשים ממועד הפעימה הראשונה, 

רייל ויז'ן העניקה , מהזכויות בחברת רייל ויז'ן. בנוסף 36%הפעימה השנייה, תחזיק החברה עד 
 על פי תנאים כפי המפורט בהסכם ההשקעה. משלוש סדרות שונות אופציהלמשקיעים כתבי 

 
לפי א 2,265כנגד השקעה של החברה בסך הראשונה,  הושלמה פעימת ההשקעה ,2016 באוגוסט 25ביום 

לרכישת  אופציה וכן מהון המניות המונפק של רייל ויז'ן 13.5%לרכישת  מליון דולר ארה"ב(, 0.6ש"ח )
מאחר וביום זה, לחברה האופציה לממש את הפעימה השנייה ולהיות . נוספים ממניות רייל ויז'ן 22.5%

יידי, החל מיום זה והיות והאופציה ניתנת למימוש מ רייל ויז'ןמהזכויות בחברת  36%זכאית עד ל 
סווגה לניירות ערך מוחזקים  ההשקעה באופציות החברה מטפלת בהשקעה זו על פי שיטת השווי המאזני.

השקעות , זאת בהתאם להערכת השווי של האופציות. יתרת ההשקעה סווגה לאלפי ש"ח 109 למסחר בסך
 .אלפי ש"ח 2,156בסך  המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 

במניות  , הושלמה פעימת ההשקעה השנייה בחברת רייל ויז'ן, כנגד השקעה נוספת2016במבר בנו 7ביום  
 139 -בסך של כ ההשקעה באופציות .ארה"ב( מיליון דולר 0.82-כאלפי ש"ח ) 3,131-כבסך של  ריילויז'ן

ת השקעה המטופלת לפי שיט, וה, בהתאם להערכת שוויו לניירות ערך מוחזקים למסחריוחסאלפי ש"ח 
 הושלמה עסקת ההשקעה ברייל ויז'ן במלואה. . לאחר פעימה זו אלפי ש"ח 2,992השווי המאזני בסך 

  
בשתי  (מיליון דולר ארה"ב 1.42-כאלפי ש"ח ) 5,396עם השלמת ההשקעה, ולאחר שהשקיעה סך כולל של 

מניות של רייל מהון ה 48%-מהון המניות המונפק של רייל ויז'ן, ובכ 32%-הפעימות, מחזיקה החברה ב
ויתרת  אלפי ש"ח 248-כליום זה, שווי האופציות בשתי פעימות ההשקעה הינו  ויז'ן בדילול מלא.

 .אלפי ש"ח 5,148-כההשקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני הינה 
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 השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני )המשך(   -   8 באור

 
 ולה:להלן התנועה בהשקעה בחברה כל ב.

  6  1  0  2 

 אלפי ש"ח  
   

 --       היתרה לתחילת השנה 
 5,148    בהתאם לשתי הפעימות השקעהעלות  

 
 (400)   החברה הכלולה הפסדיחלק החברה ב 

   
 4,748    היתרה לסוף השנה 

    ==== 
 
 תמצית מידע פיננסי של החברה הכלולה: ג.

 2016בדצמבר  31 ליום מתוך הדוחות על המצב הכספי

  6  1  0  2 

 אלפי ש"ח  
   שוטף  

 5,111   נכסים שוטפים 
   647   התחייבויות שוטפות 

   
   לא שוטף 
 270   נכסים שאינם שוטפים 
      --     התחייבויות שאינן שוטפות 

   
 4,734  נכסים נטו 

  ==== 
 

 2016לדצמבר  31שהסתיימו ביום חודשים  7.5ל  מתוך הדוחות על הרווח הכולל

  6  1  0  2 

 אלפי ש"ח  

 --   הכנסות 

 (313,3)  כולל הפסדנקי ו הפסד 
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 רכוש קבוע   - 9 באור

  שיפורים   

 סה"כ במושכר ריהוט וציוד מחשבים 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

     עלות

 --       --       --       --       2016בינואר  1יתרה ליום 

 31   --       2   29   כניסה לאיחוד

     278       102         98         78   תוספות

     

 309   102   100   107   2016בדצמבר  31יתרה ליום 

   -------   -------   -------   ------- 

     פחת נצבר

 --       --       --       --       2016בינואר  1יתרה ליום 

 11   --       --       11   כניסה לאיחוד

       39         18           4         17   תוספות

     

 50   18   4   28   2016בדצמבר  31יתרה ליום 

   -------   -------   -------   ------- 

     

 259   84   96   79   2016צמבר בד 31עלות מופחתת ליום 

   ====   ====   ====   ==== 

 
 

 זכאים ויתרות זכות   -   10 באור

           בדצמבר 31               

 2  0  1  5 2  0  1  6  :ההרכב

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    

 -- 1,049    הוצאות לשלם

 -- 228    עובדים ומוסדות בגין שכר

    --         481    אחרים

    1,758 -- 

    ==== ==== 
 

 התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים   -   11 באור

           בדצמבר 31               
 2  0  1  5 2  0  1  6  :ההרכב א.
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

    
 --      1,210    בינואר 1יתרה ליום  
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 1,233   --       הכרה לראשונה בהתחייבות 

     (23)       307    שערוך ההתחייבות 

 1,210   1,517    בדצמבר 31יתרה ליום  

 

 התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים )המשך(   -   11 באור

   ====   ==== 

 

ן אלפי דולר מהמדע 928 -מענקים בסך כולל של כ א,", מגנקיבלה חברת האם 2011-2013במהלך השנים  ב.

המדען(. מסכום המענקים הנ"ל סך  -הראשי במשרד הכלכלה )המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי( )להלן 

אלפי ש"ח( יוחס לפעילות שהועברה לחברה בתחום הבטיחות לרכב  2,085 -אלפי דולר )כ 567 -של כ

השקעות , בעת שהקבוצה תחל בייצור ההכנסות פרי המענקעל פי תנאי ה המענקים המיוחסים(. -)להלן 

-3%בגין המענקים המיוחסים תשלם החברה תמלוגים בשיעור של  כאמור, תידרש להחזיר את ההלוואה.

ממכירות פרי המחקר והפיתוח שמומנו באמצעותם. סכום המענקים צמוד לדולר ונושא ריבית  5%

 בשיעור ריבית הליבור השנתית.

 

מות הליך הפיתוח והצפי להשלמת עסקת הגיעה החברה למסקנה כי לאור התקד 2015בספטמבר  30ביום 

(, קיים בטחון סביר שפעילות המחקר והפיתוח תניב מכירות עתידיות אשר יזכו את 5המיזוג )ראה באור 

המדינה בתמלוגים. לאור האמור, במועד זה הכירה החברה לראשונה בהתחייבות כלפי המדען, בסך כולל 

 ם.ש"ח, בגין המענקים המיוחסיאלפי  1,233 -של כ

 

במועד ההכרה לראשונה, הוכרה ההתחייבות לפי שווי הוגן, אשר חושב בהתבסס על הערכות הנהלת 

החברה לגבי התמלוגים הצפויים להיות משולמים למדען מתוך המכירות העתידיות הצפויות, תוך שימוש 

 .2015, אשר נלקח מהערכת שווי שבוצעה לחברה בחודש נובמבר 27%בשיעור היוון של 

 
 ופרמיה על מניות מניותהון    -   21 באור

 
 הון המניות א.

           מונפק ונפרע                         ר ש ו ם                    
          בדצמבר 31                        בדצמבר 31               
              2016               2016       2015    

           מספר מניות                        מספר מניות               :בההרכ (1) 
     
 200,000,000 73,062,687 19,736,264  
 ========= ====== ======= 

 
למניה  אג' 173.8-בבורסה לניירות ערך בתל אביב לפי שער של כ תלתאריך הדיווח מניות החברה נסחרו (2) 

 רגילה אחת.
 
מניות מקנות למחזיקים בהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות, זכות לקבלת ה (3)

 רה.ברווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק הח
 

 כתבי אופציההנפקת מניות ו ב.
 

 סה"כ הנפקת אופ' הנפקת אופ' הנפקת אופ' כמות מניות  
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 הפניה בהוןגידול  סדרה ה' סדרה ב' סדרה א' מונפקת תאריך הנפקה

 (1)  15,930 --  11,537,123 9,994,267 9,994,267 2016מרץ 
 (2)  3,219 --  2,028,568 2,028,568 2,028,568 2016מאי  

 (3)  4,770 3,027,197 --  --  3,027,197 2016אוקטובר 

   23,919 3,027,197 13,565,691 12,022,835 15,050,032 סה"כ
 )המשך( ניות ופרמיה על מניותמהון    -   12 באור

 

השלימה החברה הצעה פרטית של ניירות ערך, במסגרתה הקצתה החברה  2016בחודש מרץ  (1)

ש"ח למניה, ובסכום כולל של  1.75מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  9,994,267לניצעים 

והנפרע של החברה,  מהונה המונפק 14.7% -מיליון ש"ח. המניות שהוקצו לניצעים היוו כ 17.5 -כ

 9,994,267בדילול מלא(. בנוסף, הקצתה החברה לניצעים, ללא תמורה,  11% -במועד ההנפקה )כ

חודשים, למניות אשר  18כתבי אופציה לא סחירים )סדרה א'(, הניתנים למימוש, במשך תקופה בת 

מורה למחיר מהונה המונפק והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )בדילול מלא( בת 11% -היוו כ

ש"ח לכל כתב אופציה. כמו כן, הקצתה החברה לניצעים, ללא תמורה,  3מימוש בסך של 

חודשים,  36כתבי אופציה לא סחירים )סדרה ב'(, הניתנים למימוש, במשך תקופה בת  11,537,123

מהונה המונפק והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )בדילול מלא(  12.7% -למניות אשר היוו כ

 ש"ח לכל כתב אופציה. 4רה למחיר מימוש בסך של בתמו

 

במסגרת ההצעה הפרטית החברה השתמשה בשירותי מתווכים לצורך איתור הניצעים והתקשרות 

 5%כתבי אופציה סדרה א' אשר מהווים  462,042עמם. בתמורה לכך, החברה הקצתה למתווכים 

 מכתבי אופציות א' שהקצתה החברה לניצעים.

 

, השלימה החברה הקצאה פרטית של ניירות ערך, בהתאם להסכמי הקצאה 2016בחודש מאי  (2)

מניות רגילות של  2,028,568, במסגרתה הקצתה החברה לניצעים 2016למרץ  30שנחתמו בתאריך 

מליון ש"ח. המניות שהוקצו  3.55ש"ח למנייה ובסכום כולל של  1.75החברה בתמורה לסך של 

בדילול  2.05% -נפק והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )כמהונה המו 2.9% -לניצעים מהוות כ

כתבי אופציה לא סחירים )סדרה  2,028,568מלא(. בנוסף, הקצתה החברה לניצעים, ללא תמורה, 

מהונה המונפק והנפרע  2% -חודשים, למניות המהוות כ 18א'(, הניתנים למימוש, במשך תקופה בת 

ש"ח לכל כתב אופציה.  3בתמורה למחיר מימוש בסך של של החברה, במועד ההנפקה )בדילול מלא( 

כתבי אופציה לא סחירים )סדרה ב'(,  2,028,568כמו כן, הקצתה החברה לניצעים, ללא תמורה, 

מהונה המונפק והנפרע  2.05% -חודשים, למניות המהוות כ 36הניתנים למימוש, במשך תקופה בת 

 ש"ח לכל כתב אופציה. 4ה למחיר מימוש בסך של של החברה, במועד ההנפקה )בדילול מלא( בתמור

 

במסגרת ההצעה הפרטית החברה השתמשה בשירותי מתווכים לצורך איתור הניצעים והתקשרות 

 5%כתבי אופציה סדרה א' אשר מהווים  101,428עמם. בתמורה לכך, החברה הקצתה למתווכים 

 מכתבי אופציות א' שהקצתה החברה לניצעים.

 
העניקה החברה לניצעים הגנה בפני דילול,  2016בחודשים מרץ ומאי  תוהפרטי ותהצעבמסגרת ה)*(   

חודשים לאחר מועד השלמת העסקה תנפיק החברה מניות רגילות במחיר  12לפיה היה ובמהלך 

תנפיק החברה לניצעים מניות נוספות, ללא תמורה, במספר אשר יתקבל מחלוקת ₪,  1.75-נמוך מ

יר המנייה הנמוך, פחות כמות המניות שהוקצו לו. הגנה זו תופעל עד סכום השקעת הניצע במח
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 ש"ח למנייה. 1.2-למחיר מנייה השווה ל

 

, השלימה החברה הקצאה פרטית של ניירות ערך, בהתאם להסכמי הקצאה 2016בחודש אוקטובר  (3)

ל מניות רגילות ש 3,027,197, במסגרתה הקצתה החברה לניצעים 2016שנחתמו בחודש ספטמבר 

מליון ש"ח. המניות שהוקצו  5.3ש"ח למנייה ובסכום כולל של  1.75החברה בתמורה לסך של 

 בדילול  2.88% -מהונה המונפק והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )כ 4.1% -לניצעים מהוות כ

 )המשך( הון מניות ופרמיה על מניות   -   12באור 

 

כתבי אופציה לא סחירים )סדרה  3,027,197, מלא(. בנוסף, הקצתה החברה לניצעים, ללא תמורה

מהונה המונפק  3.02% -חודשים, למניות המהוות כ 36ה'(, הניתנים למימוש, במשך תקופה בת 

ש"ח לכל כתב  3והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )בדילול מלא( בתמורה למחיר מימוש בסך של 

 אופציה. 

תווכים לצורך איתור הניצעים והתקשרות במסגרת ההצעה הפרטית החברה השתמשה בשירותי מ

 5%כתבי אופציה סדרה ה' אשר מהווים  151,360עימם. בתמורה לכך, החברה הקצתה למתווכים 

 מכתבי אופציות ה' שהקצתה החברה לניצעים.

 

 .18לגיוסי הון לאחר תאריך המאזן ראה ביאור  (4)

 

 לספקים ונותני שירותים תשלום מבוסס מניות ג.
 
 

 מועד הענקה

כמות 
האופציות 

 שהוענקו

כמות 
האופציות 

 שמומשו

כמות 
האופציות 

 שפקעו

כמות 
האופציות 

 במחזור

תוספת 
מימוש 
 בש"ח

 
תקופת 
 מימוש

 
 הפניה/
 ביאור

 (1)  -- 0 --  -- 2,392,275 2,392,275 2016ינואר 

 2019אפריל  3 1,000,000 -- -- 1,000,000 2016מרץ 
 (2) 2021ינואר  -

 3 462,042 -- -- 462,042 2016מרץ 
ספטמבר 

2017 
 ביאור 

 (1) ב 12

 ביאור  2017נובמבר  3 101,428 -- -- 101,428 2016מרץ 
 (2) ב 12

אוקטובר  3 151,360 -- -- 151,360 2016ספטמבר 
2019 

 ביאור
 (3) ב 12

 

תן לנו החברההקצתה (, 5ב וביאור 1, במועד עסקת המיזוג )ראה ביאור 2016לינואר  5ביום  (1)

כתבי אופציה לא סחירים הניתנים  2,392,275, אשר תיווך בעסקת המיזוג, שירותים של חברת הבת

. במועד השלמת עסקת המיזוג, מימש נותן השירותים של חברת הבת מניות 2,392,275ל  למימוש

( כתבי האופציה למניות. בהתאם, הכירה החברה בתקופת הדוח, בהוצאה 100%את מלוא )

 מליון ש"ח.   4.6-ל הוני ליועצים, בסך של כמבוססת תגמו

 

כתבי אופציה לא סחירים )סדרה ג'(.  1,000,000הקצתה החברה ליועץ חיצוני  2016בחודש מרץ  (2)

, בכפוף להוראות הסכם 2016באפריל  1מנות רבעוניות שוות, החל מיום  8 -כתבי האופציה יבשילו ב

חודשים בתמורה למחיר  36מוש במשך תקופה בת הייעוץ. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה ניתן למי

בהתאם, הכירה החברה בתקופת הדוח בהוצאה מבוססת תגמול הוני,  בסך ש"ח.  3מימוש בסך של 

 אלפי ש"ח.   745-של כ
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 הקצאת כתבי אופציה לבעלי תפקידים בחברה ד.

 1,794,205 הלמר אלי יורש, סמנכ"ל הכספים ודירקטור בחבר החברה הקצתה 2016בחודש אפריל  (1)

-. כתבי האופציה יבשילו במניות רגילות של החברה 1,794,205כתבי אופציה לא סחירים לרכישת 

. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה ניתן למימוש 2016בינואר  1מנות רבעוניות שוות, החל מיום  10

 בהתאם, הכירה החברהאגורות.  30חודשים בתמורה למחיר מימוש של  36במשך תקופה בת 

 אלפי ש"ח.   2,257-בתקופת הדוח, בסעיף הנהלה וכלליות, בהוצאה מבוססת תגמול הוני,  בסך של כ

 

 פרטים נוספים לדוח על הרווח הכולל   -   31 באור
 לשנה שהסתיימה ביום 
                         בדצמבר 31                            
 6  1  0  2    5  1  0  2 4  1  0  2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    הוצאות מחקר ופיתוח א.

 --      380   --      הכרה בהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים 

 610   1,233   849   שכר ונלוות 

 82   65   2,257   קבלני משנה 

     144         62       367   אחרות 

   3,473   1,740   836 

   ====   ====   ==== 

    הוצאות מכירה ושיווק ב.

 -- -- 441   שכר עבודה ונלוות 

 -- -- 103   תערוכות וכנסים 

 -- -- 203   נסיעות לחו"ל 

     --         --        112   אחרות 

   859      --      -- 

   ====   ====   ==== 

    הוצאות הנהלה וכלליות ג.

 53   57   4,126   שכר עבודה ונלוות 

 9   14   2,562   שירותים מקצועיים 

 --      --      358   שכר וביטוח דירקטורים 

 --      --      39   פחת 

 36   17   346   ואחזקת משרד משרדיות 

 --      --      137   נסיעות לחו"ל 

       27         13        847   אחרות 

   8,415   101   125 

   ====   ====   ==== 

 

 הכנסות )הוצאות( מימון, נטו ד.

   

 -- -- --     בגין פקדונות בתאגידים בנקאיים 

 -- 23      (307)  שערוך התחייבות בגין מענקים ממשלתיים 

   239   זקים למסחררווח מניירות ערך המוח 

 -- --      (188)  ירידת ערך נכסים פיננסיים זמינים למכירה 
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     --              --            16   אחרות 

  (240)   23      -- 

   ====   ====   ==== 

 
 
 
 
 
 

 מיסים על ההכנסה   -   41באור 

 

 שיעורי המס החלים על החברה א.
 

 (.26.5% - 2014ושנת  26.5% - 2015)שנת  25%בשנת הדיווח הינו שראל יעור מס החברות ביש
 
התקבל בכנסת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2013חודש יולי ב

, אשר קבע, בין היתר, העלאה של שיעור מס החברות, 2013-(, התשע"ג2014 -ו 2013התקציב לשנים 
(. לשינוי כאמור אין השפעה על הדוחות 25%)במקום  26.5%ך, לשיעור של ואיל 2014משנת המס 

 הכספיים.
 

 תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית  2016בדצמבר  29ביום 
 במסגרתו נחקקו שינויי מס כדלקמן: ,2016-התשע"ז(,2018-ו 2017לשנות 

בינואר  1על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2017בשנת  %24-ל %25-שיעור מס החברות יופחת מ
 .2018בינואר  1ואילך על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום  2018בשנת  %23-וימשיך ויופחת ל 2017

 
 מס תיאורטי ב.
 

 סכום המס התיאורטי לבין סכום המס שנכלל בדוחות הכספיים:ההתאמה בין להלן 
 לשנה שהסתיימה ביום 
                         בדצמבר 31                            
 6  1  0  2    5  1  0  2 4  1  0  2 
 אלפי ש"ח ₪אלפי  אלפי ש"ח 

  961         1,818    51,336   הפסד לפני מיסים על ההכנסה  

 %26.5 %26.5 %25 שיעור המס הסטטוטורי  

 255 482 12,834 הטבת המס התיאורטית  
    

    הגדלה בחבות המס בשל:  
   7,717  הוצאות רישום למסחר  
    הפסדים והטבות לצרכי מס והפרשים זמניים   
 (255) (482) (5,277) בגינם לא נרשמו מיסים נדחים  

    
 --  --  --  מיסים על ההכנסה  

    
 שומות מס ג.
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 .2015לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת 

 
 הפסדים מועברים לצורכי מס .ד
 

מיליון ש"ח. החברה לא  12.9-לתאריך הדיווח לחברה הפסדים עסקיים מועברים לצורכי מס בסך של כ
 כללה נכס מס בגין ההפסדים הנ"ל, בהיעדר צפי לניצולם בעתיד הנראה לעין.

 
 

 
 הפסד למניה   -   51באור 

 לשנה שהסתיימה ביום 
                         בדצמבר 31                            
 6  1  0  2    5  1  0  2 4  1  0  2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    

    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימש

 38,276 38,276 167,31 בחישוב ההפסד הבסיסי והמדולל למניה )באלפים( 

    

 (961)  (1,818)  (51,336)  ח(ההפסד ששימש בחישוב )באלפי ש"

    

 מכשירים פיננסיים   -   61באור 
 

 מדיניות ניהול הסיכונים א.

חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )לרבות סיכון מטבע, סיכון  קבוצהפעילויות ה

כון תזרים מזומנים בגין שיעור שווי הוגן בגין שיעור ריבית וסיכון מחיר(, סיכון אשראי, סיכון נזילות וסי

מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות  קבוצהריבית. תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של ה

אינה נוהגת להשתמש במכשירים  קבוצה. הקבוצהשליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של ה

נכ"ל החברה בהתאם למדיניות ניהול הסיכונים מבוצע על ידי מ פיננסיים נגזרים לגידור חשיפות.

 שאושרה על ידי הדירקטוריון.

 

 סיכון אשראי ב.

ריכוזי סיכון אשראי עשויים לנבוע מחשיפות לחייב אחד או לקבוצת חייבים בעלי מאפיינים דומים, כך 

שיכולתם לעמוד במחויבויותיהם צפויה להיות מושפעת באופן דומה משינויים בתנאים כלכליים או 

 ה אין ריכוז משמעותי של סיכוני אשראי.אחרים. לחבר

 

המזומנים ושווי מזומנים של הקבוצה מופקדים בתאגידים בנקאיים ישראליים. להערכת הנהלת הקבוצה 

 סיכון האשראי בגין מכשירים פיננסיים אלה הינו נמוך.

 

 סיווג מכשירים פיננסיים ג.

החברה לקבוצות המכשירים הפיננסיים  להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות של

 :IAS39 -בהתאם ל

          בדצמבר 31           
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 6 1 0 2 5 1 0 2 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 3רמה  1רמה  3רמה  1רמה  נכסים פיננסיים

 -- -- 150 -- ניירות ערך המוחזקים למסחר

 -- -- -- 70 נכסים פיננסיים זמינים למכירה

 70 150  -- -- 

   

 

 

 

 )המשך( מכשירים פיננסיים   -   16באור 
 

 סיכון מטבע ד.

 

סיכון מטבע הינו הסיכון של תנודות בשווי של מכשיר פיננסי, כתוצאה משינויים בשער החליפין של מטבע 

 חוץ.

 

 להלן הסיווג ותנאי הצמדה של המכשירים הפיננסיים בקבוצה )באלפי ש"ח(:

 

  צמוד ללא 

 כסה" לדולר הצמדה 

    6201בדצמבר  31

 12,935 3,760 9,175 מזומנים ושווי מזומנים 

 1,500 -- 1,500 פקדונות לזמן קצר    

 390 -- 390 הלוואות וחייבים 

 220 -- 220 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן   

 15,045 3,760 11,285 סה"כ נכסים פיננסיים   

 (1,758) -- (1,758) תהתחייבויות פיננסיות בעלות מופחת 

 13,287 3,760 9,527 סה"כ התחייבויות פיננסיות, נטו 

 ==== ====           ==== 
 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים ה.
 

 השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים של החברה זהה או קרוב לערכם הפנקסני.
 
 ניהול ההון ו.
 

לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה היא 
ליצור תשואה לבעלי המניות, משקיעים ובעלי עניין אחרים. החברה אינה נתונה לדרישות כלשהן להון 

 מינימלי נדרש או להשגת רמה מסויימת של תשואה על ההון.
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   71באור 
 

 עם בעלי עניין יתרות א.

             בדצמבר 31               

 6  1  0  2    5  1  0  2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

   

   

 -- 346 זכאים ויתרות זכות 

 ==== ==== 

 
 

 הטבות לבעלי עניין ב.
 לשנה שהסתיימה ביום 
                         בדצמבר 31                            
 6  1  0  2    5  1  0  2 4  1  0  2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 -- -- 1,932 שכר ונלוות בעלי עניין המועסקים בחברה 

 ==== ==== ==== 
 -- -- 4 מספר בעלי העניין 

 ==== ==== ==== 
 -- -- 198 שכר דירקטורים שאינם מועסקים בחברה 

 ==== ==== ==== 
 -- -- 5 טוריםמספר הדירק 

 ====      ====      ==== 
 
 

 נתוני רווח והפסד ג.
 לשנה שהסתיימה ביום 
                         בדצמבר 31                            
 6  1  0  2    5  1  0  2 4  1  0  2 
 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

    
 -- -- 1,687 קת המיזוגעמלת ייזום לבעל שליטה לשעבר בגין עס 

 ==== ==== ==== 
 -- -- 2,257 מתן שירותי מו"פ על ידי בעלת השליטה 

 ====      ====      ==== 
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 )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים   -   71באור 

 

 שינויים במצבת נושאי משרה בחברה ד.

 

 ושאי משרה בחברה:להלן שינויים עיקריים שחלו במצבת נ

נכנסו לתוקפן התקשרויות של החברה עם נושאי משרה,  ( 5)ראה ביאור  בעקבות השלמת עסקת המיזוג  

 כמפורט להלן:

ם ממועד השלמת המיזוג. מר שני 3הסכם העסקתו של מר חיים סיבוני כמנכ"ל החברה לתקופה בת     -

אלפי ש"ח. עלות  38חודשית בסך של , לעלות שכר 80%יהא זכאי, בעבור היקף משרה של  סיבוני

אלפי ש"ח במידה  65אלפי ש"ח ולסך של  52החודשי כאמור תעלה באופן אוטומטי לסך של השכר 

 מיליון דולר, בהתאמה. 3.5 -מיליון דולר ו 1 -שהחברה תשלים גיוסי הון בהיקף מצטבר שלא יפחת מ

עלה שכר המנכ"ל  2016בחודש מרץ  .א(4בעקבות השלמת הצעה פרטית של ניירות ערך )ראה ביאור 

 אלפי ש"ח. 65לסך של 

 

הסכם שירותי ייעוץ עם מר כפיר זילברמן, בעל השליטה לשעבר ומנכ"ל החברה עובר למיזוג. מר  -

זילברמן ישמש כיועץ פיתוח עסקי וכיועץ בתחום שוק ההון. בתמורה לשירותי הייעוץ, בהיקף משרה 

אלפי ש"ח. בנוסף, יהא זכאי מר  27.5לום חודשי קבוע בסך , יהא זכאי מר זילברמן לתש40%של 

מגיוסי הון שיביא לחברה. הסכם הייעוץ הינו לתקופה כוללת של  5%זילברמן לעמלה בשיעור של 

תקופות בנות שנה המתחדשות אוטומטית(. ההסכם ניתן לביטול על ידי שני הצדדים  3שלוש שנים )

-חר תאריך הדיווח, עלה היקף המשרה של מר זילברמן ללאחודשים.  6בהודעה מוקדמת בכתב של 

 אלפי ש"ח. 35בתמורה לתשלום חודשי קבוע בסך  65%

 
הסכם שירותי ניהול עם מר אלי יורש המכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה. מר יורש יהא זכאי,  -

רכב אלפי ש"ח וכן להחזר הוצאות  30, לעלות שכר חודשית בסך של 60%בעבור היקף משרה של 
 אלפי ש"ח.  3ופלאפון בסך 

 

 אירועים לאחר תאריך הדיווח   -   81באור 

 

 300,000 חדת של בעלי המניות של החברה הקצאתמיוהכללית האסיפה ה , אישרה2017בינואר,  26ביום  .א

כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ., לכל אחד 

מנות  12 -כתבי האופציה יבשילו ב. טורים בחברה ה"ה מיכאל גלי, שאול גלעד ואהוד אהרונימבין הדירק

. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה ניתן למימוש במשך תקופה 2016וקטובר בא 1רבעוניות שוות, החל מיום 

 ש"ח. 1.95חודשים בתמורה למחיר מימוש בסך של  36בת 

כתבי אופציה לא  380,000 של ון החברה ביצוע הקצאה פרטית, אישר דירקטורי2017בפברואר,  1ביום  .ב

מנות  12 -יועצים של החברה. כתבי האופציה יבשילו ב 2-סחירים הניתנים למימוש למניות החברה ל

. כל כתב אופציה שיבשיל יהיה ניתן למימוש במשך תקופה 2016באוקטובר  1רבעוניות שוות, החל מיום 

 .ש"ח 1.95מימוש בסך של חודשים בתמורה למחיר  36בת 

פורסייט התקשרה החברה עם רשויות מס ערך מוסף בהסכם פשרה, לפיו חוייבה  2016בדצמבר  28ביום  .ג

 ייתרות חובה של בעלמ הנובעותבהכנסות בגין ריבית רעיונית  אוטונומוס הולדינגס, הנרכשת הכלכלית,

ר למועד המיזוג יותרו לחברה לניכוי . בנוסף, הוסכם כי עוב2014 – 2012לתקופה בין  שליטה לשעבר

בלבד. כמו כן לא  25% לניכוי תשומות בשיעור של ולאחר מועד המיזוג יותרו 66.6%תשומות בשיעור של 

הותר לחברה ניכוי של מס התשומות הכלול בחשבונית בגין עמלת הייזום של בעל השליטה לשעבר )ראה 
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החברה אלפי ש"ח וכן  173-במס עסקאות בסך של כעקב כך, בשנת הדוח החברה חוייבה . .ב(5ביאור 

 אלפי ש"ח אשר אינו מותר בניכוי בהתאם לעקרונות  480 -מחקה בשנת הדוח מס תשומות בסך של כ

 )המשך( אירועים לאחר תאריך הדיווח   -   18באור 

 

 פהנזק אלפי ש"ח אשר 653כללה הפרשה בסך של נ 2016בדצמבר  31שנקבעו בהסכם הפשרה הנ"ל. ליום 

 .לרווח והפסד בסעיף הוצאות הנהלה וכלליות בשנת הדוח

 

המסתכמות לגיוס הון  ת של ניירות ערךופרטי ותהקצאמספר , השלימה החברה 2017במהלך חודש מרץ  .ד

 ם, במסגרת2017פברואר ומרץ  יםבהתאם להסכמי הקצאה שנחתמו בחודש ש"ח )ברוטו(. מליון 42.3בסך 

ש"ח  1.9מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  12,363,413 )א( יצעיםמספר נהקצתה החברה ל

 2.1מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של  6,580,945, )ב( מליון ש"ח 23.5-כלמנייה ובסכום כולל של 

מניות רגילות של החברה בתמורה לסך  2,083,332)ג(  -ו מליון ש"ח 13.8-כש"ח למנייה ובסכום כולל של 

 22.3% -המניות שהוקצו לניצעים מהוות כ. סך מליון ש"ח 5-כח למנייה ובסכום כולל של ש" 2.4של 

בדילול מלא(. בנוסף, הקצתה החברה  14.2% -מהונה המונפק והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )כ

'(, הניתנים למימוש, במשך וכתבי אופציה לא סחירים )סדרה  18,944,358 )א( לניצעים, ללא תמורה,

)ב( -ו לכל כתב אופציה דולר ארה"ב 0.8בתמורה למחיר מימוש בסך של  חודשים, 24פה בת תקו

בתמורה , חודשים 18למימוש, במשך תקופה בת  כתבי אופציה לא סחירים  )סדרה ז'(, הניתנים 1,041,665

ות מהו שהוקצו לניצעים . סך כתבי האופציהלכל כתב אופציה דולר ארה"ב 0.95למחיר מימוש בסך של 

 מהונה המונפק והנפרע של החברה, במועד ההנפקה )בדילול מלא(.  13.5% -כ

 

במסגרת ההצעה הפרטית החברה השתמשה בשירותי מתווכים לצורך איתור הניצעים והתקשרות עימם. 

 כתבי אופציה סדרה ז'. 10,000-ו' וכתבי אופציה סדרה  576,156בתמורה לכך, החברה הקצתה למתווכים 
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INDEPENDENT AUDITORS' REPORT 

To the shareholders of 

RAIL VISION Ltd. 

 

 

We have audited the accompanying balance sheet of Rail Vision Ltd. ("the Company") as of December 31, 2016 

and the related statements of operations, changes in shareholders’ equity and cash flows for the period from April 

18, 2016 (commencement of operations) through December 31, 2016. These financial statements are the 

responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial 

statements based on our audit. 

 

We conducted our audits in accordance with generally accepted auditing standards in Israel, including those 

prescribed by the Auditors' Regulations (Auditors Mode Performance) - 1973. Those standards require that we plan 

and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material 

misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the 

financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made 

by the Board of Directors and management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We 

believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. 
 
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial 

position of the Company as of December 31, 2016, and the results of its operations, changes in shareholders' equity 

and cash flows for the period from April 18, 2016 (commencement of operations) through December 31, 2016, in 

conformity with generally accepted accounting principles in the United States of America. (US GAAP). 

 

 

As discussed in Note 1.B. to the financial statements, the Company's financial statements include a net loss of $ 

887,721, and negative cash flows from operating activities of $784,837 for the period from April 18, 2016 

(commencement of operations) through December 31, 2016. These conditions and others, raise substantial doubt 

about the Company's ability to continue as a going concern. The financial statements do not include any 

adjustments to reflect the possible future effects on the recoverability and classification of assets or the amounts 

and classification of liabilities that may result from the outcome of this uncertainty. 
 
 

Brightman Almagor Zohar & Co. 

Certified Public Accountants 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

 

March 30, 2017 



RAIL VISION LTD. 

BALANCE SHEET 

(In U.S dollars) 
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  December 31, 

 Note 2 0 1 6 

   
ASSETS   

   

CURRENT ASSETS   

Cash and cash equivalents  1,147,837  $ 
Trade accounts receivable  2,541 
Deferred expenses  95,886 

Other current assets 3 83,008 

   Total current assets  1,329,272 

   

PROPERTY AND EQUIPMENT, NET  4 370,40 
   
  1,399,675   $ 

   

   

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY    

   

CURRENT LIABILITIES    

   

Trade accounts payable   70,795       $ 

Other current liabilities 5 97,457 

Total current liabilities  168,252 

   

   

   

SHAREHOLDERS' EQUITY 8  

Ordinary shares NIS 0.01 par value: 1,000,000 shares authorized, 

74,038 shares issued and outstanding as of December 31, 2016. 

 

195 

Additional paid-in capital  2,118,949 

Accumulated deficit   (887,721) 

   Total shareholders' equity  1,231,423 
   

Total liabilities and shareholders' equity  1,399,675  $ 

   

   

   
   

March 30, 2017   
Date of approval 

 
 

 

Director 

  

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements 

  

   



RAIL VISION LTD. 

STATEMENT OF OPERATIONS 

(In U.S dollars) 
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Period from April 

18, 2016 (inception) 

to December 31, 

 Note 2 0 1 6 (*) 

   

   

Operating costs and expenses:   

   

Research and development expenses 9 (548,583) $ 

   

General and administrative expenses  10 (516,323( 

   

Operating loss before financing expenses, net   (872,099) 

   

Financing expenses, net   (34,795) 

   

Net loss before other income  (906,894) 

   

Other income  19,173 

   

Net loss for the period   (887,721)$ 
   

 

(*) See Note 1A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

 



RAIL VISION LTD. 

STATEMENT OF CHANGES IN SHAREHOLDERS EQUITY 

(In U.S Dollars, except for share data) 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*)   See Note 1A. 

(**) Net of issuance expenses in the amount of $ 40,000. 
 

 

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

 Ordinary Shares Additional 

Paid-in Capital 

Accumulated 

deficit 

 

 Shares Amount Total 

      

Issuance of ordinary shares at inception (*) 40,000   106 $ (  106א)         $                -$               - $ 

      

Issuance of ordinary shares – August 2016 (**) 11,821 31 959,970 - 960,001 

      

Conversion of convertible note – August 2016 721 2     59,146 - 59,148 

      

Issuance of ordinary shares – November 2016 21,496 56 999,944 - 1,000,000 

      

Stock based compensation - - 99,995 - 99,995 

      

Net loss for the period (*) - - - (887,721) (887,721) 

      

Balance - December 31, 2016 74,038 195$    2,118,949$     (887,721)$  1,231,423$ 
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STATEMENT OF CASH FLOWS 

(In U.S Dollars) 
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 (*) See Note 1A. 

The accompanying notes are an integral part of the financial statement 

 Period from 

April 18, 2016 

(inception) to 

December 31, 

 2 0 1 6 (*) 

  

CASH FLOWS - OPERATING ACTIVITIES   

  

Net loss for the period    (887,721)$ 

Adjustments to reconcile net loss to net  

cash used in operating activities:   

 

Items not involving cash flows:   

Depreciation  6,924 

Stock based compensation 4,109 

Revaluation of convertible note 9,148 

Changes in operating assets and liabilities:   

Increase in  trade accounts receivable (2,541) 

Increase in other current assets  (83,008) 

Increase in trade accounts payable  70,795 

Increase in other current liabilities 97,457 

Net cash used in operating activities  (784,837) 

  

CASH FLOWS - INVESTING ACTIVITY  

Purchase of property and equipment  (77,327) 

Net cash used in investing activity (77,327) 

  

CASH FLOWS - FINANCING ACTIVITIES   

Issuance of shares, net 1,690,001 

Receipt of convertible note 50,000 

Receipt of convertible loan 270,000 

Net cash provided by financing activities 2,010,001 

  

INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,147,837 
  

CASH AND CASH EQUIVALENTS - BEGINNING OF THE PERIOD   - 
  

CASH AND CASH EQUIVALENTS - END OF THE YEAR  1,147,837$ 

  

NON CASH ACTIVITIES  

Conversion of convertible loan into Ordinary shares 270,000 

Conversion of convertible note into Ordinary shares 50,000 

Increase in  accrued expenses against additional paid in capital  95,886 

 $     415,886 



RAIL VISION LTD. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

(In U.S Dollars) 
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NOTE 1 - DESCRIPTION OF BUSINESS AND GENERAL 

 
A. Description of business  

 

Rail Vision Ltd. ("the Company"), was incorporated on April 18, 2016 and commenced 

operations shortly thereafter. The company is focusing on train safety and accident preventing 

on the rail track. The Company develops a safety device based on infrared that mounted on the 

front of the train with sensors with a unique algorithm located on the top of the locomotive 

which provides an alarm for any suspicious interfering object with a preliminary classification 

of the object nature with operational range of up to two miles so the driver can see visual image 

and decide how to act. 

 

B. Risk Factors 
 

The Company has a limited operating history and faces a number of risks, including 

uncertainties regarding demand and market acceptance of the Company's products, the effects of 

technological changes, competition and the development of new products. Additionally, other 

risk factors exist such as the nature of the Company's distribution channels, the ability to 

manage growth, the loss of key personnel and the effect of planned expansion of operations on 

the future results of the Company. 

 

The Company's financial statements were made under the assumption that the Company will 

continue as a going concern. The Company's financial statements include a net loss of $ 

887,721, and negative cash flows from operating activities of $784,837 for the period from 

April 18, 2016 (commencement of operations) through December 31, 2016. These conditions 

and others, raise substantial doubt about the Company's ability to continue as a going concern. 

Continued operations of the Company are subject to the continuing receipt of funding from its 

shareholders and other investors. 

 

In addition, the Company anticipates that it will continue to incur significant operating costs and 

losses in connection with the development of its products and with increased business 

development efforts. 

 
 

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 
The significant accounting policies applied in the preparation of the financial statements are as 
follows: 

 
A. Use of estimates  

 

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting 

principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported 

amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the 

balance sheet date as well as the revenues and expenses during the period.  Actual results could 

differ from those estimates.  
 

B. Financial statements in U.S. dollars 
 

The currency of the primary economic environment in which the Company conducts its 

operations is the U.S. dollar (“dollar”).  Accordingly, the Company uses the dollar as its 

functional and reporting currency.  Financing expenses, net, reflects immaterial net foreign 

currency transaction results. 



RAIL VISION LTD. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

(In U.S Dollars) 

 

7 

 

NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 

 
C. Cash and cash equivalents 

 

Cash equivalents consist of cash and demand deposits in banks, and other short-term, highly 

liquid investments with original maturities of less than three months. 
 

D. Property and equipment 
 

Property and equipment are state at cost, less accumulated depreciation. Depreciation is 

calculated based on the straight-line method over the estimated useful lives of the related assets, 

as follows: 

 
 % 
Computers and software 
Furniture and office equipment 

33 
7-15 

Leasehold improvements Over the lease period 

 

In accordance with ASC 360-10. Management reviews long-lived assets for impairment 

whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of an asset may 

not be recoverable based on estimated future undiscounted cash flows. If so indicated an 

impairment loss would be recognized for the difference between the carrying amount of the 

asset and its fair value. As of December 31, 2016, no impairment expanses have been recorded.    
 

E. Research and development costs 
 

Research and development costs are charged to operations as incurred. 

 
F. Stock based compensation 

 

The Company accounts for share-based compensation in accordance with ASC 718-10, “Share-

Based Payments”). Under ASC 718-10, stock-based awards, including stock options, are 

recorded at fair value as of the grant date and recognized to expense over the consultant's 

requisite service period (generally the vesting period) which the Company has elected to 

amortize on a straight line basis. 

 

Under the fair value recognition provisions of this statement, stock-based compensation cost is 

measured at the grant date for all stock-based awards made to consultants based on the fair 

value of the award using an option-pricing model and is recognized as expense over the 

requisite service period. The Company has one type of equity award or plan which have been 

impacted by ASC 718-10: stock warrants. 
 

As a result of the Company’s adoption of ASC 718-10, the Company recorded stock-based 

compensation expense of $4,109 for the year ended December 31, 2016. 

 
 
G. Convertible notes 

 

Convertible notes with characteristics of both liabilities and equity are classified as either debt 

or equity based on the characteristics of their monetary value, with convertible notes classified 

as debt being measured at fair value, in accordance with ASC 480-10, "Accounting for Certain 

Financial instruments with Characteristics of both Liabilities and Equity". 
 

 



RAIL VISION LTD. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 

(In U.S Dollars) 
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NOTE 2 - SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (Cont.) 
 

H.  Fair value of financial Instruments 
 

The financial instruments of the Company consist mainly of cash equivalents, other current 

assets, other current liabilities and trade accounts payable. In view of their nature, the fair value 

of the financial instruments included in working capital of the Company is usually identical or 

substantially similar to their carrying amounts.  

 
 
NOTE 3 - OTHER CURRENT ASSETS  

 

 December 31, 

 2 0 16 

  

Government institutions  $   76,882 

Prepaid expenses 66,12  

 83,008$    

 
NOTE 4 - PROPERTY AND EQUIPMENT, NET 
 

 December 31, 

 2 0 1 6 

Cost:  

  

Computers and software     52,599$ 

Furniture and office equipment 22,904 

Leasehold improvement 1,824 

 77,327 

Accumulated depreciation:   
  
Computers and software  (5,744) 

Furniture and office equipment (62) 

Leasehold improvement (1,118) 

 (6,924) 

  

Total property and equipment 70,403   $ 

 
NOTE 5 - OTHER CURRENT LIABILITIES 
 

  December 31, 

  2 0 1 6 

   
Employees and related institutions  54,536$    

Accrued expenses  33,259 

Other  9,662 

 
 
 
 

 97,457   $ 

 



RAIL VISION LTD. 

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
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NOTE 6-     LIABILITY FOR SEVERANCE PAY, NET 
 

The company's liability for severance pay is calculated in accordance with Israeli law based on the 

most recent salary paid to employees and the length of employment in the company. The company's 

liability is funded through individual insurance policies purchased from outside insurance companies, 

which are not under the company's control. The employees of the Company elected to be included 

under section 14 of the Severance Compensation Act, 1963 ("section 14"). According to this section, 

these employees are entitled only to monthly deposits, at a rate of 8.33% of their monthly salary, made 

in their name with insurance companies. Payments in accordance with section 14 release the Company 

from any future severance payments (under the above Israeli Severance Pay Law) in respect of those 

employees. The aforementioned deposits are not recorded as an asset in the Company's balance sheet 

as they are not under the Company's control. 
 
NOTE 7-      COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
 

A. In May 2016, the Company signed an agreement for office rent through May 2017, with a one-    

year renewal option under the terms set forth in the agreement. The monthly lease payments are 

approximately $ 3,255. 

 

B. On August 3, 2016, the Company signed a cooperation agreement with a contractor, for 

development, marketing, distribution and sale of the system services in consideration for quarterly 

royalties from the future sales and a quarterly basis finder's fee commission derived from introduced 

parties as described in the agreement. As of December 31, 2016, the Company has no commitment 

for royalties or finder's fee. 

 

C. On August 20, 2016 the Company signed a service agreement with one of its founders, according to 

which the Company will pay the founder management fees and a one-time bonus according to 

milestones set forth in the agreement. 

 

 
NOTE 8- SHAREHOLDERS' EQUITY 
 

A. General 

The Company's Ordinary Shares, par value NIS 0.01 each (the "Ordinary Shares") confer to 

their holders the right to receive notice to, participate and vote in general meetings of the 

Company's shareholders, the right to receive dividends, if declared. 

 

B. Issuance of shares 

 

As of inception the Company issued 40,000 Ordinary Shares NIS 0.01 par value each to the 

Company's founders for no consideration. 

 

On August 4, 2016, the Company signed a share purchase agreement with several investors 

according to which the Company issued 11,821 Ordinary Shares NIS 0.01 par value each and 

warrants to purchase up to 26,926 Ordinary Shares NIS 0.01 par value each according to the 

terms set forth in the agreement, in consideration for $ 1,000,001. According to the share 

purchase agreement the warrants can be canceled subject to milestones set forth in the 

agreement. As of December 31, 2016 the Company received the full investment amount and all 

warrants were canceled. An amount of $ 270,000 were paid as a conversion of a convertible 

loan received in May, 2016, according to the loan agreement, following 18 months of the date 

of conversion, the Company will provide to its lenders an anti-dilution protection as described 

in the convertible loan agreement.   
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NOTE 8- SHAREHOLDERS' EQUITY (Cont.) 
 

B. Issuance of shares (Cont.) 

 

On May 11, 2016, the Company entered into a convertible note agreement with investor 

pursuant to which the Company issued a convertible note for a consideration of $50 thousand. 

All of the outstanding principal are converted into common shares based on a conversion price   

representing a 15% discount on the Company's share fair value at the date of conversion. On 

August 4, 2016, the note was converted into 721 Ordinary Shares of NIS 0.01 par value each.  

The Company concluded the value of the loan is predominantly based on a fixed monetary 

amount known at the date of issuance as represented by the 15% discount on the Company's 

valuation.  Accordingly, the loan was classified as debt and is measured at its fair value, 

pursuant to the provisions of ASC 480-10, "Accounting for Certain Financial instruments with 

Characteristics of both Liabilities and Equity". 

The fair value of the loan is measured based on observable inputs as the fixed monetary value of 

the variable amount of shares to be issued upon conversion (level 2 measurement).  

 

In November 2016, as part of the share purchase agreement signed on August, 4 2016, the 

Company issued 21,496 Ordinary Shares NIS 0.01 par value each and warrants to purchase up 

to: (i) 33,317 Ordinary Shares NIS 0.01 par value each exercisable within 18 months,(ii) 33,317 

Ordinary Shares NIS 0.01 par value each exercisable within 30 months,(iii) 4,627 Ordinary 

Shares NIS 0.01 par value each exercisable within 24 months according to the terms set forth in 

the agreement in consideration for $ 1,000,000. As of December 31, 2016 the Company 

received the full investment amount . During six months' period following November 2016, the 

Company provides to its investors an anti-dilution protection rights as described in the share 

purchase agreement. 

 

C.      Issuance of warrants 

 
On August 3, 2016, as part of the cooperation agreement signed with a contractor, for 
development, marketing, distribution and sale of the system services, the Company issued 
warrants to purchase up to 2.25% of the Company's issued and outstanding share capital as of 
the date of exercise of the most preferable class of shares of the Company as set forth in the 
agreement. As of December 31, 2016, 1,666 warrants were issued and exercisable. 

 
 
 

NOTE 9 - RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES 
 

 Period from 

April 18, 2016 

(inception) to 

December 31, 

 2 0 1 6  

  

Salaries and related expenses  104,923 $ 

Subcontractors  443,660 

  548,583 $ 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 
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NOTE 10 - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 

  

 Period from 

April 18, 2016 

(inception) to 

December 31, 

 2 0 1 6 

Subcontractors 137,328  $ 

Depreciation 6,924      

Professional fees 72,580 

Office expenses 18,741 

Travel expenses 47,128 

Rent 34,130 

Other 6,685 

 165,323 $ 

 

NOTE 11 - INCOME TAXES 
 
A. In January 2016, a legislation to amend the corporate income tax law was published. The 

legislation determined a decrease of the corporate income tax law as of January 1, 2016 to 25% 

(1.5% decrease). On December 29, 2016 the Economic Efficiency Law was published and 

enacted that corporate tax rate will be reduced from 25% to 24% in 2017 regarding revenues 

generated or earned from January 1, 2017 and will be reduced to 23% in 2018 on revenues 

generated or earned from January 1, 2018. 

 
B. The Company has not received tax assessments since incorporation 

 

NOTE 12 - RECONCILIATION TO IFRS 

 

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with U.S GAAP. Had the 

financial statements been prepared in accordance with IFRS, there would have been changes as 

follows: 

 

1.  Balance Sheet 

  As of December 31, 2016 

 According 

to U.S 

GAAP Adjustments 

According 

to IFRS 

    

Additional paid in capital  2,118,949  (9,148) 2,109,801 

Accumulated deficit  (887,721)  9,148  (878,573) 

  1,231,228  - 1,231,228 

 

 

2. Statements of operations 

 Year ended December 31, 2016 

 According to 

U.S GAAP Adjustments 

According 

to IFRS 

Financing expenses, net (34,795)  9,148  (25,647) 
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לשנה שהסתיימה  פרטים נוספים על התאגיד – 'דפרק 

 2016בדצמבר,  31ביום 

 

 :פרטים כלליים

 ס הולדינגס בע"מפורסייט אוטונומ :שם החברה

 52-003606-2 :מספר ברשם החברות

 7403648ציונה, נס , 3גולדה מאיר רח'  :כתובת

 077-9709030 :טלפון

 077-9709031 :פקסימיליה

 sivan@foresightauto.com :דואר אלקטרוני

  www.foresightauto.com :אתר החברה

 2016בדצמבר,  31 :תאריך המאזן

 2017 במרץ 30 :תאריך הגשת הדוח

 םתמצית דוחות רווח והפסד רבעוניי -א10תקנה  .1

, ראה סעיף 2016לתמצית דוחות על הרווח )הפסד( הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים של שנת 

  "דוח הדירקטוריון", לדוח התקופתי. -לפרק ב' 4.2

 

 

 

 

mailto:sivan@foresightauto.com
mailto:sivan@foresightauto.com
http://www.foresightauto.com/
http://www.foresightauto.com/
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 וחברה כלולה השקעות החברה בחברה בת – 11תקנה  .2

 :נכון למועד פרסום הדוח בת שלה הלהלן פרטים בדבר השקעות החברה בחבר

                                                           
1

פעילות הקבוצה מתבצעת בחברת  מרביתמאחר ו ,הדוחות לתקנותהעשירית  והתוספתג 9לתקנה  אםתהנפרד בי ספהתקופתיים והרבעוניים מידע כ הדוחות לכלול במסגרתהחברה החליטה שלא   
 .המאוחדים הכספיים הדוחות במסגרת נכלל שאינו, סביר למשקיע הותיתמכספיים הנפרדים משום תוספת מידע בע"מ ולפיכך לא יהיה בדוחות ה אוטומוטיבהבת פורסייט 

2
 מסתכם'ן בע"מ ויז ריילשל החברה בהונה של  ההחזקות'ן בע"מ. בהנחת מימוש של כלל כתבי האופציה האמורים, שיעור ויז ריילשל  נוספות רגילות, לחברה כתבי אופציה לרכישת מניות בנוסף  

 .מלא דילול בסיס על 48%-בכ

 עיסוק עיקר חברה שם

 החברה

 סוג

 מניה

 מספר

 מניות

 הון של.נ. ע

 המניות

 המוחזקות

 החברה"י ע

 )בש"ח(

 המניות ערך % -ב החזקה שיעור

 המוחזקות

 ותדוחב

ים הכספי

 1המאוחדים

 תנאי

 ההלוואה

 תאריך

 פירעון

 ההלוואה

 ערבויות

)באלפי 

 "ח(ש
 סמכות הצבעה הון

 למנות

 דירקטורים

 פורסייט

בע"מ  אוטומוטיב

 אייז פור)לשעבר 

 בע"מ( אוטונומוס

 של ופיתוח מחקר

 סיוע מערכות

 לנהג מתקדמות

 - - - - 100% 100% 100% 1,000 100,000 רגילה

 ויז'ן בע"מ רייל

מחקר ופיתוח של 

מערכות התרעה 

בפני מפגעים על 

 מסילות רכבת

 - - - 4,109 3מתוך  1 32% 32% 23,6922 1,000,000 רגילה
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 כלולותשינויים בהשקעות בחברות בת פעילות ובחברות  - 13תקנה  .3

, לרבות תאריכי חברת רייל ויז'ן בע"מבשנת הדיווח ב החברהבדבר שינויים בהשקעות  לפרטים

   לפרק א' לדוח תקופתי זה. 4.16ראה סעיף  השינויים ועיקר תנאי העסקאות הקשורות בשינויים אלה

 וחברות כלולותת בת ורווח )הפסד( כולל של חבר – 13תקנה  .4

 עדשל החברה  וחברה כלולה ריבית, דיבידנד ודמי ניהול מהחברה בת הכנסותפרטים בדבר  להלן

  :תאריך המאזן

 דיבידנדים חברה שם

 שחולקו לחברה 

ניהול שחולקו  דמי

 לחברה 

 או שהתקבלה ריבית

 לקבל זכאית שהחברה

 - - - "מבע אוטומוטיב פורסייט

 - - - רייל ויז'ן בע"מ

של החברה והחברה הכלולה ריבית, דיבידנד ודמי ניהול מהחברה בת  הכנסותפרטים בדבר  להלן

 תאריך המאזן ועד סמוך למועד פרסום הדוח:  לאחר

 דיבידנדים חברה שם

 שחולקו לחברה 

ניהול שחולקו  דמי

 לחברה 

 או שהתקבלה ריבית

 לקבל זכאית שהחברה

 - - - "מבע אוטומוטיב פורסייט

 - - - רייל ויז'ן בע"מ

ג 9מידע כספי נפרד בהתאם לתקנה  דוחותיה הכספייםהחברה החליטה שלא לכלול במסגרת 

מאחר וכל פעילות , 1970-תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"לל והתוספת העשירית

  .כספידוח  -פרק ג' , ראה הקבוצה הרווח הכולל שלפרטים בדבר לבחברה בת. הקבוצה מתבצעת 

בשנת הדיווח האחרונה שנסתיימה בתאריך הדוח על המצב הכספי  הכלולה החברה הכולל של ההפסד

אלפי  (3,313הינו ) ,הכספי של התאגידכשהוא מותאם לתאריך הדוח על המצב  ,של התאגיד או לפניו

 .ש"ח

 מסחר בבורסה – 20תקנה  .5

 של החברה.ע.נ.  ללאמניות רגילות  38,276,391, נרשמו למסחר בבורסה 2016בינואר,  5ביום 

 ע.נ. של החברה.  ללאמניות רגילות  9,308,554, נרשמו למסחר בבורסה 2016במרץ,  1ביום 
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 ע.נ. של החברה.  ללאמניות רגילות  685,713, נרשמו למסחר בבורסה 2016במרץ,  15ביום 

 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה.  2,028,568, נרשמו למסחר בבורסה 2016במאי,  18ביום 

 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה.  3,027,197, נרשמו למסחר בבורסה 2016באוקטובר,  26ביום 

 מניות רגילות ללא ע.נ. של החברה. 142,856, נרשמו למסחר בבורסה 2017, במרץ 27ביום 

 רגילות ללא ע.נ. של החברה.מניות  8,500,256, נרשמו למסחר בבורסה 2017, במרץ 29ביום 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה – 21תקנה  .6

, לכל אחד 2016להלן יפורטו התגמולים שניתנו בתקופת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת 

מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בת, בין אם 

 ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר: התגמולים 
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3

 .להלן 6.3לפרטים נוספים ראה סעיף  
4

 .להלן 7 באמצעות מגנ"א בי.אס.פי. בע"מ, חברה פרטית בשליטתו, לפרטים נוספים ראה סעיף  
5

 .להלן 6.4לפרטים נוספים ראה סעיף  
6

  .להלן 6.5נוספים ראה סעיף לפרטים  
7

 .להלן 6.6לפרטים נוספים ראה סעיף  
8

 .להלן 6.7לפרטים נוספים ראה סעיף  

 )באלפי ש"ח( שירותים בעבור תגמול התגמולים מקבל פרטי

 היקף תפקיד שם

 משרה

 שיעור

 בהון החזקה

 תשלום מענק שכר

 מבוסס

 מניות

 גמול -אחר ייעוץ דמי ניהול דמי

 דירקטורים

 "כסה

חיים 

 3סיבוני

ודירקטור, מנכ"ל מנכ"ל 

משותף של פורסייט 

 אוטומוטיב בע"מ

80% 43.92%4 - - - 726 - - 726 

 כפיר

 5זילברמן

יועץ פיתוח עסקי, ויועץ 

 בתחום שוק ההון

40% 

 
5.51% - - - 330 - - 330 

 6יורש אלי
 2,692 39 - 396 2,257 - - - 60% ודירקטור כספים"ל סמנכ

אריאל 

 7דור

תוח יופסמנכ"ל תפעול 

עסקי ומנכ"ל משותף של 

פורסייט אוטומוטיב 

 בע"מ

90% - - - - 480 - - 480 

דרור 

 8אלבז

סמנכ"ל מו"פ של 

פורסייט אוטומוטיב 

 בע"מ

100% - 17 - - - - - 17 
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 פרטים נוספים –לנושאי משרה  םתגמולי

 מדיניות תגמול .6.1

מאישור עסקת המיזוג, אימצה האסיפה הכללית של בעלי המניות של , וכחלק 2015בדצמבר,  22ביום 

, החברה מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, המבוססת על רכיב תגמול קבוע

על תוצאות.  ורכיב תגמול משתנה, המבוסס שכר בסיסי, תשלומים הנדרשים על פי חוק, הכולל

חברה נכון למועד פרסום הדוח, ראה דיווח מיידי מיום של ה טים נוספים בדבר מדיניות התגמוללפר

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.  2015-01-183405, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17

, 2016בפברואר,  28, ולאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום 2016, באפריל 17ביום 

 מדיניות התגמול של החברהל, תיקון , בין היתרהחברהשל בעלי המניות של כללית האסיפה אישרה ה

 דוח זימון אסיפה, ראה המתוקנתהתגמול מדיניות  לנוסח של. "(המתוקנת התגמול מדיניות)להלן: "

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2016-01-048862, מס' אסמכתא: 2016, באפריל 14מיום 

 תגמול לדירקטורים .6.2

על פי תקנות החברות )כללים בדבר  "הסכום המזערי"ים לגמול בגובה הדירקטורים של החברה, זכא

, בהתאם לדרגתה של החברה. כמו כן, הדירקטורים 2000-גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס

  (.זה להלן לדוח 20  סעיףזכאים לפטור ושיפוי )ראה 

כתבי  300,000הקצאת , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, 2017בינואר  26ביום 

אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה ללא ע.נ., לכל אחד מבין 

אודות הקצאת לפרטים נוספים . רקטורים בחברה ה"ה מיכאל גלי, שאול גלעד ואהוד אהרוניהדי

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016בדצמבר,  22, ראה דיווח מיידי מיום כתבי האופציה לדירקטורים

 ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה142264

 מר חיים סיבוני -תגמול למנכ"ל החברה .6.3

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתו המיזוגכחלק מאישור עסקת 

כמנכ"ל החברה  מועסקוהעסקתו של מר חיים סיבוני בקשר עם תפקידו כמנכ"ל החברה. מר סיבוני 

ש"ח. בהתאם להסכם  38,000, בתמורה לעלות שכר חודשית בסכום של 80%בהיקף משרה של 

החל מן  ש"ח 65,000ש"ח ולסך של  52,000ת שכרו לסכום של העסקתו של מר סיבוני, תעלה עלו

 -מיליון דולר ו 1 -החודש שבו יושלם גיוס על ידי החברה ו/או החברה בת של סך מצטבר שלא יפחת מ

ש"ח,  17,490,000, גייסה החברה בדרך של הצעה פרטית 2016ליון דולר, בהתאמה. בחודש מרץ ימ 3.5

של  סךעל  היא עומדת 2016החל מחודש מרץ ו חודשית של מר סיבוני,עלות שכרו העלתה ולאור זאת 

 ש"ח.  65,000

בנוסף, על פי הסכם ההעסקה, מר סיבוני זכאי לבונוס שנתי, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה, 

 . המתוקנתבכפוף למדיניות התגמול 

בדצמבר,  17לפרטים נוספים אודות תנאי כהונתו והעסקתו של מר סיבוני, ראה דיווח מיידי מיום 

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2015-01-183405, מס' אסמכתא: 2015
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, פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 2017במרץ,  23ביום 

מיליון כתבי אופציה  2הקצאת  על סדר יומה, בין היתר: )א(, ו2017, ילבאפר 27אשר תתקיים ביום 

ונשיאה  למר חיים סיבוני 9מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, 2לא סחירים, לרכישת 

 3תשלום מענק חד פעמי בגובה  )ב(-; ואלפי ש"ח 50זו עד לסך של בהוצאות הכרוכות בהקצאה 

, 2017במרץ  20וזאת לאחר שביום , אלפי ש"ח( למר חיים סיבוני 195 משכורות חודשיות )סך של

לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי . האמורות ההחלטותאישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את 

 המובא בדוח זה בדרך של הפניה., 2017-01-029148, מס' אסמכתא: 2017במרץ,  23מיום 

 מר כפיר זילברמן  - חום שוק ההוןיועץ פיתוח עסקי, ויועץ בתתגמול ל .6.4

 . 2016 בינואר 5 ביוםעסקת המיזוג,  תמהשל למועד"ל החברה עד כמנכ הועסקכפיר זילברמן,  מר

 בחברה. יועץ פיתוח עסקי, ויועץ בתחום שוק ההון, מכהן מר זילברמן כ2016בינואר,  5החל מיום 

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתו המיזוגכחלק מאישור עסקת 

יועץ פיתוח עסקי, ויועץ בתחום שוק כאמור. בתפקידו כבקשר עם תפקידו  זילברמןוהעסקתו של מר 

ש"ח,  27,500בסך של , לתמורה חודשית 2016בדצמבר  31, היה זכאי מר זילברמן, עד ליום ההון

מן הסכומים שיושקעו בחברה על ידי גורמים שיוצגו  5%ה ועמלה בת משר 40%בתוספת מע"מ, כנגד 

, לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול, אישר 2016בדצמבר  18ביום . לחברה על ידי מר זילברמן

ש"ח, בתוספת מע"מ, החל  35,000דירקטוריון החברה העלאת תגמול חודשי למר זילברמן לסך של 

, וזאת בהתאם להוראות מדיניות התגמול של 65%-קף משרתו לכ, כנגד העלאת הי2017מחודש ינואר 

 החברה. 

 אלי יורשרו"ח  -תגמול לסמנכ"ל הכספים של החברה .6.5

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את תנאי כהונתו המיזוגכחלק מאישור עסקת 

מועסק  יורש . מרסמנכ"ל הכספים של החברהמר אלי יורש בקשר עם תפקידו כוהעסקתו של 

ש"ח, בתוספת  30,000, בתמורה חודשית של 60%בהיקף משרה של כסמנכ"ל הכספים של החברה 

ש"ח מדי חודש, בתוספת מע"מ וכנגד חשבונית  3,000מע"מ, והחזר הוצאות רכב וטלפון נייד בסך של 

 מס כדין. 

, 2016בפברואר  28ם לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיוו, 2016, באפריל 17ביום 

כתבי אופציה לא  1,794,205כללית של בעלי המניות של החברה, בין היתר, הקצאת האסיפה ה אישרה

לפרטים נוספים, . מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, למר אלי יורש 1,794,205סחירים, לרכישת 

, המובא בדוח זה בדרך של 2016-01-048862, מס' אסמכתא: 2016, באפריל 14ראה דוח מיידי מיום 

 הפניה.

, פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 2017במרץ,  23ביום 

להעלות את היקף משרתו של מר , ועל סדר יומה, בין היתר, 2017, באפריל 27אשר תתקיים ביום 

ובתמורה להעלות את התשלום החודשי למר יורש  80%-יורש בתפקידו כסמנכ"ל כספים של החברה ל

ש"ח בצרוף מע"מ, בהתאם  4,000ש"ח בצרוף מע"מ והחזר הוצאות רכב וטלפון לסך של  40,000-ל

שאושר על ידי ועדת העניין מובא לאישור האסיפה כללית לאחר למדיניות התגמול של החברה. 
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לפרטים נוספים, ראה דוח מיידי מיום . 2017ץ במר 20יון החברה בישיבותיהן מיום התגמול ודירקטור

 המובא בדוח זה בדרך של הפניה. ,2017-01-029148, מס' אסמכתא: 2017במרץ,  23

 מר אריאל דור -בת המנכ"ל משותף בחברו החברה של תפעול ופיתוח עסקי"ל סמנכלתגמול  .6.6

 של תפעול ופיתוח עסקי"ל כסמנכ בתפקידו שירותים לחברה עניקה, דור אריאל מרבתקופת הדוח, 

ש"ח,  35,000 של, בתמורה חודשית 90% של משרה בהיקף, בת הומנכ"ל משותף בחבר החברה

ש"ח מדי חודש, בתוספת מע"מ וכנגד  5,000בתוספת מע"מ, והחזר הוצאות רכב וטלפון נייד בסך של 

 חשבונית מס כדין. 

בנוסף לתפקידו  בת, הל משותף בחבר, החל לכהן מר אריאל דור, כמנכ"2016באוגוסט,  30ביום 

כמנכ"ל מר אריאל דור , מכהן 2017 בינואר, 22החל מיום  .סמנכ"ל תפעול ופיתוח עסקי של החברהכ

 בת בלבד. המשותף בחבר

, פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 2017במרץ,  23ביום 

אלפי כתבי אופציה לא  700, ועל סדר יומה, בין היתר, הקצאת 2017באפריל,  27אשר תתקיים ביום 

למר אריאל דור, וזאת לאחר  10רגילות ללא ערך נקוב של החברה,אלפי מניות  700סחירים, לרכישת 

לפרטים , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את ההקצאה האמורה. 2017במרץ  20שביום 

, המובא בדוח זה 2017-01-029148, מס' אסמכתא: 2017במרץ,  23נוספים, ראה דוח מיידי מיום 

 בדרך של הפניה.

 דרור אלבזמר  - הבת בחברהפיתוח סמנכ"ל מחקר ולתגמול  .6.7

, במשרה 2016בדצמבר  19מר דרור אלבז מועסק כסמנכ"ל מחקר ופיתוח בחברה הבת החל מיום 

 .ש"ח 38,000של  ברוטו מלאה,  בתמורה חודשית

, פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, 2017במרץ,  23ביום 

אלפי כתבי אופציה לא  700, ועל סדר יומה, בין היתר, הקצאת 2017באפריל,  27אשר תתקיים ביום 

, וזאת לאחר דרור אלבזלמר  11אלפי מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, 700סחירים, לרכישת 

לפרטים , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את ההקצאה האמורה. 2017במרץ  20שביום 

המובא בדוח זה  ,2017-01-029148, מס' אסמכתא: 2017במרץ,  23מיום  נוספים, ראה דוח מיידי

 בדרך של הפניה.

 בעל השליטה בחברה – א21תקנה  .7

, בעל השליטה 2016בינואר,  5נכון למועד פרסום הדוח, והחל ממועד השלמת עסקת המיזוג ביום 

פרטית בשליטתו, אשר בחברה הינו מר חיים סיבוני, באמצעות מגנ"א בי.אס.פי. בע"מ, חברה 

מהונה  43.92% -נכון למועד פרסום הדוח כ מניות רגילות של החברה, המהוות 35,884,116 -מחזיקה ב

המונפק והנפרע של החברה. עד למועד השלמת עסקת המיזוג, בעל השליטה בחברה היה מר כפיר 

מניות  4,499,026 -ן בנכון למועד הדוח מחזיק מר זילברממניות החברה ב מכוח אחזקותיוזילברמן, 

 .(והנפרע של החברה המונפקמהונה  5.51% -כ למועד הדוח מהוותאשר רגילות של החברה, 
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 עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורן – 22תקנה  .8

להלן פרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות עם בעל השליטה בחברה או שלבעל השליטה 

עניין אישי באישורן, אשר החברה, חברות בשליטתה וחברות קשורות שלה התקשרו בהן בחברה יש 

 בתקופת הדוח, לאחר תקופת הדוח או שהן עדיין בתוקף במועד פרסום הדוח:

כתנאי , אישרו בעלי המניות של החברה במסגרת אסיפה כללית מיוחדת, 2015בדצמבר,  22ביום  .8.1

 :הבאיםהעסקאות את , בין היתרוכחלק מאישור עסקת המיזוג, 

 35,884,116, בתמורה להקצאת בת החברהרכישת מלוא הון המניות המונפק והנפרע של  (א)

כתבי אופציה לא סחירים לנותן  2,392,275מניות רגילות של החברה למגנ"א, והקצאת 

מר חיים סיבוני, אשר בעקבות השלמת עסקת המיזוג הפך לבעל השליטה לשירותים לחברה. 

מר כפיר זילברמן, אשר עובר לצעות מגנ"א חברה פרטית שהינה בשליטתו, ובחברה, באמ

להשלמת עסקת המיזוג היה בעל השליטה בחברה, באמצעות אל.אי.איי פיור קפיטל בע"מ, 

חברה פרטית בשליטתו, היה עניין אישי באישור עסקת המיזוג, בשל יתר העסקאות הכרוכות 

. כמו כן, למר זילברמן היה עניין אישי להלן זה 8.1 באישור העסקה, כפי שיפורט בסעיף 

 באישור עסקת המיזוג, מאחר שהתחייב על פי הסכם המיזוג, להצביע בעד אישור העסקה.

קטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, לרבות מר חיים ירהענקת כתבי שיפוי ופטור לד (ב)

סיבוני, אשר בעקבות השלמת עסקת המיזוג הפך לבעל השליטה בחברה, באמצעות מגנ"א, 

 "(. בעל השליטה לאחר המיזוגחברה פרטית שהינה בשליטתו )להלן: "

תנאי  רלאחר המיזוג. לפרטים בדבתנאי כהונתו והעסקתו של מר חיים סיבוני, בעל השליטה  (ג)

 .עילל 6.3  כהונתו והעסקתו של מר סיבוני, ראה סעיף 

, לדירקטורים Run-Offהתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  (ד)

 ים בחברה, המכהנים או שכיהנו בחברה עובר למועד השלמת המיזוג,ונושאי משרה אחר

לרבות מר כפיר זילברמן אשר כיהן כמנכ"ל בתקופת הדוח. פוליסת הביטוח נכנסה לתוקף 

שנים לאחר מכן, עד לגבול  7, ולמשך 2016בינואר,  5החל ממועד השלמת עסקת המיזוג, ביום 

 מיליון דולר ארה"ב.  3אחריות של 

ת בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר כפיר זילברמן, בעל השליטה דאז בחברה, התקשרו (ה)

באמצעות אל.אי.איי פיור קפיטל בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה, לפיו ישמש כיועץ 

פיתוח עסקי וכיועץ בתחום שוק ההון של החברה ויספק שירותי פיתוח עסקי ואסטרטגי 

לפרטים בדבר  .רה"ב, בהתאם לצרכי החברהוילווה את החברה בשוק ההון בישראל ובא

 . לעיל 6.4 תנאי כהונתו והעסקתו של מר זילברמן, ראה סעיף 

התקשרות של החברה בת בהסכם למתן שירותי פיתוח תוכנה עם מגנ"א, בעלת השליטה  (ו)

בחברה לאחר השלמת המיזוג, לפיו תעמיד מגנ"א לחברה בת כוח אדם )אנשי פיתוח(, 

יקפי העבודה שיינתנו בפועל, ובכל מקרה לא בתמורה חודשית אשר תחושב לפי השירותים וה
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 ש"ח בחודש.  200,000תעבור את הסך של 

תשלום עמלת ייזום למר זילברמן, בעל השליטה דאז בחברה, בגין ייזום עסקת המיזוג בסך  (ז)

מיליון ש"ח, בצירוף מע"מ, שלא בהתאם למדיניות התגמול שאימצה החברה  1.7 -של כ

 . 2015בדצמבר,  22במסגרת האסיפה הכללית מיום 

הנושאים על סדר יומה של האסיפה, ראה דיווח יתר לפרטים נוספים אודות תנאי עסקת המיזוג ו

, המובא בדוח זה בדרך של 2015-01-183405, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17מיידי מיום 

 הפניה. 

, החברה של התגמול ועדת אישור שנתקבל לאחראישר דירקטוריון החברה,  2016במרץ  29 ביום .8.2

, סיבוני חיים מר בחברה השליטה בעל של ביתו"ד, עו, שרף סיבוני סיוון' גב עם החברה התקשרות

( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעל 4ב)1, בהתאם לתקנה 2016 בינואר 5 מיום בתוקף

 משפטית יועצת בתפקיד, מלאה במשרה בחברה מועסקת שרף סיבוני' גב .2000-עניין(, תש"ס

 למשכורת זכאית. גב' סיבוני שרף אדמיניסטרטיבית ומנהלת אנוש משאבי מנהלת, פנימית

 (.הדין מכוח סוציאליים ותנאים סוציאליות הפרשות לרבות"ח )ש 9,000 של בסך ברוטו חודשית

, מרץב 30, ראה דיווח מיידי מיום שרף סיבוני' גב עם החברה התקשרותנוספים אודות  לפרטים

 .הפניה של בדרך זה בדוח המובא, 2016-01-019206, מס' אסמכתא: 2016

 28, ולאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 2016באפריל,  17ביום  .8.3

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, בין היתר: )א( תיקון נוסח 2016בפברואר 

כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה והענקת כתבי שיפוי בנוסח המתוקן לדירקטורים ונושאי 

ני, בעל השליטה בחברה, דירקטור ומנכ"ל; ו)ב( התקשרות משרה בחברה, לרבות מר חיים סיבו

החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וביטוח בהתאם לתנאי הפוליסה של 

דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות מר חיים סיבוני, בעל השליטה בחברה, דירקטור 

-2016-01, מס' אסמכתא: 2016ריל, באפ 14ומנכ"ל. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום 

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.048862

במרץ  20, ולאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביום 2017במרץ,  23ביום  .8.4

, פרסמה החברה זימון לאסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים 2017

מיליון כתבי אופציה לא סחירים,  2סדר יומה, בין היתר: )א( הקצאת , ועל 2017באפריל,  27ביום 

ונשיאת בחברה בהוצאות הכרוכות  מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה 2לרכישת 

 150 הקצאת )ב( ;12חיים סיבונימר  לבעל השליטה בחברה, ,אלפי ש"ח 50בהקצאה זו עד לסך של 

, אלפי מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה 150ישת אלפי כתבי אופציה לא סחירים, לרכ

תשלום מענק חד פעמי )ג( -; ולעובדת החברה גב' סיון סיבוני שרף, ביתו של בעל השליטה בחברה

לפרטים נוספים, ראה דוח . אלפי ש"ח( למר חיים סיבוני 195משכורות חודשיות )סך של  3בגובה 

  , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2017-01-029148, מס' אסמכתא: 2017במרץ,  23מיידי מיום 
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 .לעיל 2ראה ה"ש  
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  החזקות בעלי עניין נושאי משרה בכירה – 24תקנה  .9

מס' 

 מחזיק

כמות ניירות  סוג נייר ערך שם המחזיק

 ערך

שיעור החזקה דילול  שיעור החזקה

 מלא

 הצבעה % הון % הצבעה % הון %

מגנ"א בי.אס.פי.  .1

 בע"מ

 29 29 43.92 43.92 35,884,116 רגילותמניות 

 3.64 3.64 5.51 5.51 4,499,026 מניות רגילות כפיר זילברמן .2

 -כתבי אופציה סדרה ד'  אלי יורש .3

 אופציות לעובדים )לא סחירים(

1,794,205 0 0 1.45 1.45 

 -כתבי אופציה סדרה ד'  מיכאל גלי .4

 אופציות לעובדים )לא סחירים(

300,000 0 0 0.24 0.24 

 - כתבי אופציה סדרה ד' שאול גלעד .5

 אופציות לעובדים )לא סחירים(

300,000 0 0 0.24 0.24 

אופציות -כתבי אופציה סדרה ד'  אהוד אהרוני .6

 לעובדים )לא סחירים(

300,000 0 0 0.24 0.24 

  הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים –א 24תקנה  .10

שינוי  , בין היתר,של החברהיות מנמיוחדת של בעלי האישרה אסיפה כללית  2016באפריל  17ביום 

נכון  .הון מניות החברה על ידי הפיכת הון המניות הרשום המונפק והנפרע למניות ללא ערך נקוב

 . ללא ע.נ מניות רגילות 200,000,000 של החברה הינו הון מניות רשוםלמועד הדוח 

 . ללא ע.נמניות רגילות  81,705,799 -למועד דוח זה  מונפק ונפרעהון מניות 

  -ניירות ערך המירים

 אופציות לא סחירות א'.  12,586,305( 1)

 אופציות לא סחירות ב'.  13,565,691( 2)

 אופציות לא סחירות ג'. 1,380,000( 3)

 אופציות לא סחירות ד' )אופציות לעובדים(. 2,694,205( 4)
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אופציות לא סחירות ד' )אופציות לעובדים( על פי מתאר הצעת ניירות ערך  6,265,19813עד ( 5)

ותקנות ניירות ערך )פרטי מתאר  ,1968-()א( לחוק ניירות ערך, התשכ״ח1ב)15בהתאם לסעיף לעובדים 

 ., אשר טרם הוקצו בפועל2000 -הצעת ניירות ערך לעובדים(, התש״ס

 סחירות ה'.אופציות לא  3,178,557( 6)

 אופציות לא סחירות ו'. 8,921,174( 7)

 מרשם בעלי מניות –ב 24תקנה  .11

מרשם בעלי המניות של החברה מובא בדוח זה בדרך של הפניה לדוח מצבת הון ומרשמי ניירות הערך 

, אליו מצורף מרשם 2017-01-032814 , מס' אסמכתא2017במרץ,  29של התאגיד ושינויים בה, מיום 

 בעלי המניות בחברה כנספח. 
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החברה בת, אשר לעובדים ונושאי משרה של החברה ושל , אופציות לא סחירות ד' )אופציות לעובדים( 2,125,000מתוכן   
, מס' 2017במרץ,  23דוח מיידי מיום כפופים לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה. לפרטים נוספים ראה 

 ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה2017-01-029148אסמכתא: 
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 הדירקטורים בחברה – 26תקנה  .12

 אהוד אהרוני שאול גלעד מיכאל גלי אלי יורש חיים סיבוני אבישי כהן זאב לבנברג שם

וסמנכ"ל  דירקטור דירקטור ומנכ"ל דירקטור חיצוני דירקטור חיצוני תפקיד

 כספים

ויו"ר  דירקטור

 הדירקטוריון

 בלתי תלוי דירקטור דירקטור

 בוועדות חברות

 דירקטוריון

ועדת ביקורת, מאזן 

 ותגמול

ועדת ביקורת, מאזן 

 ותגמול

ועדת ביקורת, מאזן  לא לא לא לא

 ותגמול

)כהונה  2014ביולי,  6 מינוי תאריך

 שניה(

)כהונה  2015בינואר,  7

 שלישית(

 2016בינואר,  5 2016בינואר,  5 2016בינואר,  5 2010באוקטובר,  7 2016, בינואר 5

 054590336 59740332 054980214 14660039 069964997 059181685 058644337 .ז.ת

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

 1957בנובמבר,  17 1965ביוני,  12 1957בדצמבר,  30 1970באפריל,  8 1959בספטמבר,  15 1965באפריל,  14 1964במרץ,  11 לידה תאריך

, גבעת 45רח' עוזיאל  מען

 5401464, שמואל

מושב נס הרים, ד.נ. 

 99885האלה 

, 37 רח' אוסישקין 86800ד.נ. ערבה 

 רמת השרון

, רמת 17רח' הבנים 

 השרון

, 11רח' סמטת הרימון 

 מזור

-, תל42רח' טאגור 

 אביב

בוגר במדעי הטבע )מדעי  השכלה

הרפואה(, אוניברסיטה 

 העברית בירושלים.

מוסמך במנהל עסקים 

-)מימון(, אוניברסיטת בר

 אילן.

כללי,  B.Aבוגר 

 אילן.-אוניברסיטת בר

מוסמך מנהל ציבורי, 

 אילן.-אוניברסיטת בר

בוגר תואר במנהל  טכנאי אלקטרוניקה.

עסקים, מהמסלול 

האקדמי המכללה 

 למנהל.

במשפטים, מוסמך 

-מאוניברסיטת בר

 אילן.

מוסמך בראיית 

 חשבון.

בוגר מדעי המדינה, 

-אוניברסיטת תל

 אביב.

מוסמך מנהל עסקים, 

-אוניברסיטת תל

 אביב.

בוגר חשבונאות, 

 אוניברסיטה העברית.

בוגר סטטיסטיקה 

וחקר ביצועים, 

-אוניברסיטת תל

 אביב.

מוסמך מנהל עסקים 

)התמחות במימון(, 

-תלאוניברסיטת 

 אביב.
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 5 במשך עיסוק

 האחרונות השנים

מרצה למימון 

; אילן-באוניברסיטת בר

מייסד ושותף קבוצתי 

 המקושרת בע"מ

 מנכ"ל נמל אילת.

מנכ"ל יפה נוף, חברת 

התשתיות של 

 מטרופולין חיפה.

מגנ"א החברה, מנכ"ל 

מנכ"ל ו ,בי.אס.פי. בע"מ

 סייטרפומשותף 

 בע"מ.אוטומוטיב 

סמנכ"ל כספים 

)פורסייט  בחברה

אוטונומס בע"מ( 

ובאסיה חדרה ישראל 

 בע"מ.

 MGמנהל ובעלים של 

Business 

Development. 

 מנכל כספים בגדות.

מנהל כספים 

 .בע"מ באירונאוטיקס

מנכ"ל ומנהל אקדמי 

של להב ניתוח 

 מנהלים.

מנהל מכון אלי 

הורוביץ לניהול 

 אסטרטגי.

 של עובד

 חברת/החברה

/ קשורה חברה/בת

 בחברות עניין בעל

   אלו

מנכ"ל מנכ"ל החברה ו לא לא

 חברה בת.משותף ב

סמנכ"ל כספים של 

 החברה.

 לא לא לא

 של משפחה בן

 בחברה עניין בעל

 לא לא לא לא לא לא לא

 מומחיות בעל

 חשבונאית

 או ופיננסית

 מקצועית כשירות

 לא כן לא כן לא לא כן

חברות בהן מכהן 

 כדירקטור

 [להשלים]

קרדן מיי סייז, אינק; 

)דח"צ(;  ישראל בע"מ

גרינרג'י אנרגיות 

)דח"צ(;  מתחדשות בע"מ

ישראל אלון רבוע כחול 

קבוצתי )דח"צ(;  בע"מ

הראל ; המקושרת בע"מ

 תמר בע"מ

ננו דיימנשן בע"מ, א.  מגנ"א בי.אס.פי בע"מ לא

קאזה ישראל בע"מ, 

 פיור פוד בע"מ

רים איגוד הדירקטו מגנ"א בי.אס.פי בע"מ 

 בישראל בע"מ
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 נושאי משרה בכירה –א 26תקנה  .13

 אדורון קוהדיי דרור אלבז כנען עידו אריאל דור  כפיר זילברמן  שם

יועץ פיתוח עסקי ויועץ  תפקיד

 בתחום שוק ההון

 המנכ"ל משותף בחבר

 בת

סמנכ"ל מחקר  מבקר פנימי

 בת הופיתוח בחבר

עסקי סמנכ"ל פיתוח 

 בת הבחבר

 2017בינואר,  22 2016בדצמבר,  19 2009ביוני,  14 2016בינואר,  21 2016בינואר,  5 מינוי תאריך

 016522450 031556467 022704621 043017334 037202710 .ז.ת

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות

 1974בינואר,  12 1978באפריל,  22 1966בנובמבר,  11 1981באפריל,  13 1981במאי,  25 לידה תאריך

א' צור 24רח' שורק  , רמת גן7תרע"ד  רמת גן. 5ערמונים  מען

 99875הדסה, 

 ,6אמן פרופ' יובל נ

 אביב-תל

רחוב המייסדים 

 זכרון יעקב ,77/1

מנהל עסקים,  השכלה

אוניברסיטת טקסס, 

 ארה"ב.

בוגר תואר בהנדסת 

חשמל ואלקטרוניקה, 

 אוניברסיטת תל אביב.

בוגר חשבונאות 

וכלכלה, 

האוניברסיטה 

העברית; מוסמך 

במנהל עסקים, 

אוניברסיטת 

פוליטכניק ניו יורק, 

 סניף רחובות.

בוגר הנדסת 

מחשבים, 

אוניברסיטת בר 

אילן; מוסמך מנהל 

עסקים )התמחות 

ניהול חברות 

טכנולוגיה(, המכללה 

 למנהל.

בוגר תעשייה וניהול, 

 Brunelאוניברסיטת 

לונדון; מוסמך  

בניהול )תוכנית 

Executive MBA ,)

אוניברסיטת תל 

 אביב.

 5 במשך עיסוק

 האחרונות השנים

מנכ"ל החברה עובר 

להשלמת עסקת 

 המיזוג.

ראש צוות ומנהל 

פרויקטים, חטיבת כלי 

אלביט מערכות טיס, 

 .בע"מ

מנהל פיתוח עסקי, 

ייזום מימון ובנייה של 

בעל משרד לשירותי 

 ביקורת וניהול.

סמנכ"ל הנדסה 

ומנהל פרויקטים 

טכניים, ריפליי 

טכנולוגיות; מנהל 

פרוייקטי פיתוח 

דיסיפלינריים, -מולטי

דירקטור שיווק 

אלביט ופיתוח עסקי, 

 מערכות בע"מ
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חוות סולאריות, כלל 

 סאן בע"מ.

ראש חטיבה, גלולי 

 בע"מ.

 אורבוטק בע"מ. 

 בןבעל עניין או 

 בעל של משפחה

 בחברה עניין

 לא לא לא לא כן
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 מורשי חתימה עצמאיים –ב 26תקנה  .14

 לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים. 

 רואה חשבון מבקר – 27תקנה  .15

 . רואי חשבון, בריטמן אלמגור זהר ושות'משרד 

 . 6701101, תל אביב 132, דרך מנחם בגין 1מרכז עזריאלי כתובת: 

בריטמן אלמגור זהר למנות את החליטה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה  2016 במאי 15יום ב

כמשרד רואי החשבון המבקר של החברה, עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של  ושות'

 .החברה, ולהסמיך דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

 שינויים בתקנון החברה – 28תקנה  .16

אישרה , 2016בפברואר  28לאחר שהתקבל אישור דירקטוריון החברה ביום , 2016, באפריל 17ביום 

, בין היתר, שינוי הון מניות החברה על ידי הפיכת הון המניות של החברה כללית של בעליהאסיפה ה

להתאימו לשינוי  יהמניות הרשום, המונפק והנפרע למניות ללא ערך נקוב, ותיקון תקנון החברה כד

, מס' 2016, באפריל 14, ראה דוח מיידי מיום ולנוסח התקנון המתוקן בהון. לפרטים נוספים

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה. 2016-01-048862אסמכתא: 

המלצות דירקטוריון בפני האסיפה הכללית והחלטות דירקטוריון שאינן טעונות אישור  – 29תקנה  .17

 אסיפה כללית

 .לעיל 16 ראה סעיף 

 החלטות אסיפה כללית מיוחדת –)ג( 29תקנה  .18

, התקבלו ההחלטות הבאות במסגרת אסיפה כללית מיוחדת של בעלי 2015בדצמבר,  22ביום  .18.1

 המניות של החברה:

ומגנ"א בי.אס.פי. בעסקת מיזוג, במסגרתה בעבור מכירת כל  בת החברההתקשרות עם  (א)

 -מניות רגילות של החברה למגנ"א ו 35,884,116לחברה, יוקצו  בת החברהון המניות של 

כתבי אופציה לא סחירים לנותן שירותים בגין שירותים, תיווך וייזום עסקת  2,392,275

 המיזוג. 

ש"ח ע.מ. כ"א, כך  1מניות רגילות בנות  180,263,736 -הגדלת ההון הרשום של החברה ב (ב)

 ת של החברה. מניות רגילו 200,000,000 -שלאחר ההגדלה יורכב ההון הרשום מ

 החלפת תקנון החברה.  (ג)
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 .14"פור אייז אחזקות בע"מ" -שינוי שם החברה ל (ד)

אימוץ מדיניות תגמול לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, חלף מדיניות התגמול  (ה)

 של החברה נכון למועד האסיפה. 

מינוי ה"ה חיים סיבוני, שאול גלעד, מיכאל גלי ואהוד אהרוני כדירקטורים לדירקטוריון  (ו)

 החברה. 

תנאי כהונת והעסקתו של מר חיים סיבוני, בעל השליטה בחברה באמצעות מגנ"א, חברה  (ז)

 פרטית בשליטתו. 

הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה, כפי שיכהנו בחברה  (ח)

 . עת לעת, לרבות מר חיים סיבונימ

, Run-Offהתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מסוג  (ט)

לדירקטורים ונושאי משרה אחרים בחברה המכהנים או שכיהנו בחברה עובר למועד 

, לרבות בעל השליטה דאז בחברה, מר כפיר 2016בינואר,  5השלמת המיזוג, ביום 

 שנים.  7לתקופה החל ממועד השלמת העסקה ולמשך תקופה של זילברמן, אשר תיכנס 

התקשרות בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר כפיר זילברמן, באמצעות אל.אי.איי פיור  (י)

קפיטל בע"מ, חברה פרטית בבעלותו המלאה, בעל השליטה דאז בחברה, אשר ייכנס 

 לתוקפו לאחר השלמת עסקת המיזוג. 

התקשרות בהסכם שירותי עם מר אלי יורש, בקשר עם תפקידו כסמנכ"ל הכספים של  (יא)

 החברה. 

 התקשרות החברה בת בהסכם למתן שירותי פיתוח תוכנה עם מגנ"א.  (יב)

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ, למר כפיר זילברמן, בעל  1.7 -תשלום עמלת ייזום בסך של כ (יג)

 השליטה דאז בחברה, בגין ייזום עסקת המיזוג. 

, ראה 2015בדצמבר,  22לפרטים נוספים בדבר הנושאים על סדר יומה של האסיפה מיום 

, המובא בדוח זה בדרך 2015-01-183405, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17דיווח מיידי מיום 

 של הפניה. 

מיוחדת ושנתית , התקבלו ההחלטות הבאות במסגרת אסיפה כללית 2016באפריל,  17ביום  .18.2

 ת של החברה:של בעלי המניו

שינוי הון מניות החברה על ידי הפיכת הון המניות הרשום המונפק והנפרע למניות ללא  (א)

                                                           
14

, 2016בינואר,  14, שונה שמה של החברה לפורסייט אוטונומס הולדינגס בע"מ. ראה דיווח מיידי מיום 2016בינואר,  14ביום   
 ., המובא בדוח זה בדרך של הפניה2016-01-010156מס' אסמכתא: 



 

 

 19 -ד

 

 .ערך נקוב, ותיקון תקנון החברה כדי להתאימו לשינוי בהון

מניות רגילות ללא ע.נ.  1,794,205כתבי אופציה לא סחירים, לרכישת  1,794,205הקצאת  (ב)

 .וסמנכ"ל כספים בחברהשל החברה, למר אלי יורש, דירקטור 

 .תיקון מדיניות התגמול של החברה (ג)

אחרים שיכהנו בחברה מעת לעת דירקטורים ונושאי משרה לנוסח כתב השיפוי  תיקון (ד)

והענקת כתבי שיפוי בנוסח המתוקן לדירקטורים ונושאי משרה אחרים המכהנים חברה, 

 .לרבות דירקטור ונושא משרה שהינו בעל השליטה בחברה

וביטוח בהתאם , משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח בפוליסת חברהה התקשרות (ה)

בחברה, לרבות דירקטור ונושא משרה  משרה ינושאלתנאי הפוליסה של דירקטורים ו

 .בחברה השליטה בעל שהינו

 17על סדר יומה של האסיפה מיום אלו ונושאים נוספים שהיו נושאים לפרטים נוספים בדבר 

, 2016-01-048862, מס' אסמכתא: 2016, באפריל 14, ראה דיווח מיידי מיום 2016, באפריל

 המובא בדוח זה בדרך של הפניה. 

, התקבלו ההחלטות הבאות במסגרת אסיפה כללית מיוחדת של בעלי 2017בינואר,  26ביום  .18.3

 המניות של החברה:

ות רגילות כתבי אופציה לא סחירים של החברה הניתנים למימוש למני 300,000הקצאת  (א)

של החברה ללא ע.נ., לכל אחד מבין הדירקטורים בחברה ה"ה מיכאל גלי, שאול גלעד 

 .ואהוד אהרוני

בכפוף ועם השלמת , מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים (ב)

 .רישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד"ק בארה"ב

, ראה דיווח 2017, בינואר 26האסיפה מיום  לפרטים נוספים בדבר הנושאים על סדר יומה של

, המובא בדוח זה בדרך של 2016-01-142264, מס' אסמכתא: 2016בדצמבר,  22מיידי מיום 

 הפניה. 

  עסקאות חריגות עם נושאי משרה –(3א)29תקנה  .19

, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את 2015בדצמבר,  22ביום  .19.1

המיזוג, ובמסגרת זה את התקשרותה בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר התקשרותה בעסקת 

 5כפיר זילברמן, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בחברה עובר למועד השלמת העסקה, ביום 

מיליון ש"ח, בתוספת  1.7 -, ותשלום עמלת ייזום בגין עסקת המיזוג בסך של כ2016בינואר, 

חברה שירותי פיתוח תוכנה ממגנ"א,  קבלתמע"מ; התקשרותה של החברה בת בהסכם ל

מר חיים סיבוני, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה לאחר השלמת עסקת פרטית בשליטתו של 
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הנושאים על סדר יומה של ת ייזום למר כפיר זילברמן. לפירוט בדבר להמיזוג; תשלום עמ

, מס' אסמכתא: 2015בדצמבר,  17, וכן דיווח מיידי מיום עילל 18.1  סעיףהאסיפה, ראה 

  , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2015-01-183405

 פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי –(4א)29תקנה  .20

ביטוח ופטור לנושאי המשרה, במידה המירבית התואמת את חוק  ,תקנון החברה מאפשר שיפוי

 .החברות

, וכחלק מאישור עסקת המיזוג, אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של 2015בדצמבר,  22ביום 

מתן פטור מראש, מכל אחריות כלפיה לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, בגין הפרת , בין היתר, החברה

כלפיה. הפטור אינו חל על הפרת חובת אמונים, חובת זהירות בחברה א משרה חובת הזהירות של נוש

שנעשה בכוונה או בפזיזות )למעט אם נעשתה ברשלנות(, פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא 

 כדין וקנס, כופר או עיצום כספי, ככל שיוטלו. 

התקשרות כללית של בעלי המניות של החברה, בין היתר, האסיפה ה אישרה, 2016, באפריל 17ביום 

בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, לרבות דירקטור ונושא משרה שהינו בעל השליטה 

. בהתאם לתנאי ", לפי העניין(הביטוח פוליסת" או "האסיפה)להלן: " בחברה, מר חיים סיבוני

מיליון דולר ארה"ב לתביעה ובמצטבר, כולל הוצאות  10פוליסת הביטוח, גבולות האחריות הינן 

 אלפי דולר ארה"ב בגין תביעה בארה"ב או קנדה. 35משפטיות סבירות, והשתתפות עצמית בסך של 

תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אחרים שיכהנו בחברה האסיפה  אישרהכמו כן, 

השליטה בחברה. על פי תנאי כתבי השיפוי  מעלת לעת, לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי

מההון העצמי של החברה,  25%המתוקנים, סכום השיפוי המרבי לכלל נושאי המשרה, לא יעלה על 

בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים האחרונים של החברה, כפי שיהיו נכון למועד 

 מיליון ש"ח.  4 -תשלום השיפוי בפועל, אך בכל מקרה לא יפחת מסכום השווה ל

, מס' 2016, באפריל 14לפרטים נוספים אודות תנאי פוליסת הביטוח והשיפוי, ראה דיווח מיידי מיום 

 , המובא בדוח זה בדרך של הפניה.2016-01-048862אסמכתא: 

 

 

 

 מיכאל גלימר   מר חיים סיבוני

 יו"ר הדירקטוריון  מנכ"ל החברה ודירקטור

  



 

 פרק ה'

  :(1)ד()ב9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה  

 הצהרת מנהלים 
 הצהרת מנהל כללי 

 

 מצהיר כי: ,חיים סיבוניאני, 

 2016שנת ( ל"התאגיד" :)להלןבע"מ הולדינגס  פורסייט אוטונומסשל התקופתי בחנתי את הדוח  (1)
 .("הדוחות" :)להלן

 בדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדהלפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עו (2)
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו 

 .בהתייחס לתקופת הדוחות מטעים

 לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל הבחינות (3)
תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים  המהותיות, את המצב הכספי,

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות

 התאגיד,דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של (4)
 או כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין

 ובבקרה עליהם. גילויבו דיווח הכספיתפקיד משמעותי ב להם שיש אחרים עובדים מעורבים

 

 אחר, על פי כל דין. אדם אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל
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 :(2ד())ב9לפי תקנה  הכספים הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום

 מנהלים הצהרת
 בתחום הכספיםהצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר 

 

 , מצהיר כי:אלי יורשאני, 

בע"מ הולדינגס פורסייט אוטונומס של  הכלול בדוחותמידע כספי אחר ו י את הדוחות הכספייםבחנת (1)
 .("הדוחות" :)להלן 2016 שנתל( "התאגיד" :)להלן

כל מצג לא נכון של  אינם כוללים אחר הכלול בדוחותוהמידע הכספי ה י ידיעתי, הדוחות הכספייםלפ (2)
בהם, לאור  עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו

 .בהתייחס לתקופת הדוחות מצגים, לא יהיו מטעים אותם נכללו שבהן הנסיבות

נאות, מכל  משקפים באופן לול בדוחותאחר הככספי ההמידע הו י ידיעתי, הדוחות הכספייםלפ (3)
 לתאריכים הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד

 .הדוחות מתייחסים שאליהם ולתקופות

 התאגיד,דירקטוריון  גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של (4)
 ית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין אוכל תרמית, בין מהות

 ובבקרה עליהם. גילויבו דיווח הכספיתפקיד משמעותי ב להם שיש אחרים עובדים מעורבים

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