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 ה : תיאור עסקי החבר א'פרק  

 

ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים  5זה בתקנה    מונח  תהינה "תאגיד קטן" כהגדר  החברה

   .1970-"ל התשומיידיים), 

כי    2022  ינוארב  13ביום   החברה  דירקטוריון  קטן    תאמץהחליט  לתאגיד  שנקבעו  ההקלות  את 

ומיידיים), התש"ל (דוחות תקופתיים  ניירות ערך   החברה   דירקטוריון.  1970  -בהתאם לתקנות 

  ;הפנימית  הבקרה  על  דוח  לפרסם  החובה  לביטו:  להלן  המפורטות  ההקלות  מלוא  אימוץ  את  אישר

העלאת סף הצירוף של דוחות חברות   ;20%  -העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל

ל  ביניים  לדוחות  מהותיות  בתקנות    ;40%  -כלולות  השנייה  התוספת  הוראות  מיישום  פטור 

(פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ("דוח גלאי")) ודיווח לפי מתכונת דיווח חצי  

לפ מיום  שנתית.   מיידי  דיווח  ראה  נוספים  אסמכתא:    2022בינואר    20רטים  -2022-01(מס' 

009814  .( 

טק  2022באפריל    7מיום    החל ת"א  למדד  החברה  המהיר    -תצורף  "המסלול  במסגרת  עילית 

בינואר. לפרטים   26והייחודי" וזאת בהתאם להודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מיום  

 ). 2022-01-013270(מספר אסמכתא:   2022בינואר  31יידי מיום נוספים ראה דיווח מ
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 תיאור החברה ותיאור התפתחות עסקיה   .א

 מקראהגדרות ו .1

 תקופתי זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:   דוחלמען הנוחות, ב
 תיאור  מונח 

אמנה בינלאומית לזכויות אדם שנועדה להגן על זכויותיהם וכבודם של   "ם" או "האמנה"האו"אמנת 

. המדינות שהן צדדים לאמנה נדרשות לקדם את ההנאה  מוגבלויות  בעלי

המלאה והשווה של אנשים עם מוגבלות מזכויות האדם וחירויות היסוד,  

 להגן עליה ולהבטיחה, ולוודא כי הם נהנים משוויון מלא לפי חוק.  

"אנשים עם מוגבלות" או "אנשים  

 עם מוגבלויות" 

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או  

יותר   או  אחד  בתחום  מהותי  באופן  תפקודו  מוגבל  בשלה  אשר  זמנית, 

קשה   הפרעות  מוטוריות,  פגיעות  דוגמאות:  העיקריים.  החיים  מתחומי 

 עוד.  וריכוז, לקות למידה, לקות ראיה ו 

  מדעי   מתחום  דיציפלינות   לאוסף  כולל  שם.  AI" Artificial Intelligenceאו "   "מלאכותית"בינה 

  פעולה   דפוס  ולפתח  האנושית  המחשבה  אופן  את  לדמות  שמטרתן  המחשב

  טכנולוגיים   וכלים  יכולות  באמצעות  אנושיות  מסקנות  להסקת  דומה

  לכוון   מאפשרת  מלאכותית  בינה  על  מבוססת  טכנולוגיה,  בהתאם.  בלבד

המלאכותית,  Data(  נתונים  מאגר  סמך  על  לפעולה הבינה  לכלי  המוזן   (

באותו אופן שהייתה מבוצעת אילו המוח האנושי היה נדרש לקבל החלטה  

 לפעולה.  

  מדינת   דיני  לפי  המאוגדת , חברה פרטית  516218989.פ.  ח"מ,  בע   יוזרוואי "התאגיד"  או"החברה" 

 . ישראל

  להשלמה   תשקיף  פי   על   החברה   של  ערך  ניירות  של   לציבור  ראשונה   הנפקה  "לציבור"ההנפקה  או"ההנפקה" 

 . פיו על  המשלימה  וההודעה

 .  יחד  הייעוץ ושירותי הבקרה שירותי, הסורק, הנגישות תוסף "המוצרים" 

  המאוגדת ,  החברה  של)  100%(   מלאה  בבעלות  בת  חברת,  .UserWay Inc "הבת"חברת 

 "ב. ארה, בדלאוור

  הדיגיטליים   הנכסים  את  להתאים  המבקשים  וארגונים  יישויות  " השירות"מבקש 

 . השונים הנגישות לתקני  בהתאם מפעילים  הם אותם) להלן(כהגדרתם 

וכיוצ"ב  חוסר "נגישות"הפרות  מערכת  רכיב,  כלי,  אתר,  לבעלי    התאמת  לשימושם 

 מוגבלויות.  

 .1999 -"ט התשנהחברות,   חוק "החברות"חוק 
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 תיאור  מונח 

 . 1968 - "חהתשכניירות ערך,   חוק "ערך ניירות"חוק 

 התאמתה של מערכת לשימושם של בעלי מוגבלויות.  מידת "הנגשה" או"נגישות" 

"נכסים   או"  דיגיטלי"נכס  

 " דיגיטליים

וידאו,    אתר קבצי  שמע,  קבצי  דיגיטלי,  מסמך  אפליקציה,  אינטרנט, 

 מסמכים וכל סוג מידע דיגיטלי אחר.  PDFתמונות, סרטונים, קבצי 

  WCAG  –ה  תקני  על   המבוססת   נגישות  לרגולציית  הכפופות   טריטוריות "הפעילות"שוק 

 (כהגדרתם להלן).  

  שירותים   המציעים  וארגונים  ליישויות  טכנולוגיים  נגישות  פתרונות "הפעילות"תחום 

 . הפעילות  בשוק דיגיטליים ונכסים אינטרנט  אתרי באמצעות

  2022בינואר  17 ביום  החברה ידי  על שפורסםהשלמה של החברה   תשקיף " להשלמה תשקיף" או" תשקיף"

ערך  הלפיו    ),2022-01-007972:  אסמכתא(מס'   ניירות  החברה    שלוצעו 

 . פיו על  המשלימה ההודעה לרבות לציבור

"ADA" / "ADA3 " American with Disabilities Act  –    נגישות   בנושא  פדרלי  אמריקאיחוק  

 . זכויות ושוויון 

"EN 301 549 " במדינות האיחוד האירופאי בנושא נגישות.   חוק 

"GDPR" General Data Protection Regulation  -    של פרטיות  הגנת  רגולציית 

נכנסהאירופי  האיחוד אשר  מאי    ףלתוק  ה,  באירופה,    2018בחודש 

וזאת    הומטרת האירופי  האיחוד  אזרחי  כל  של  האישי  המידע  על  להגן 

באמצעות הטלת חובות מסוימות והוראות שונות לחברות וארגונים אשר  

האיר האיחוד  אל  המשתייכים  אזרחים  לגבי  אישי  מידע  ופי,  אוספים 

 ומעבדים אותו.   נתונים במסדי מאחסנים אותו 

IAAP International Association of Accessibility Professionals  –    ארגון

ללא מטרות רווח אשר מטרתו העיקרית היא לקדם, לשפר ולאפשר יצירת  

ה העולם.  ברחבי  יותר  נגישים  ושירותי  תוכן  גוף    IAAP  -מוצרים,  הינו 

 מחים בתחום הנגישות.  מוסמך להסמכת מו

"ISO 27001 "   לניהול  ה,  מידע  אבטחתבתחום    בינלאומיתקן ממוסדת  מסגרת  מספק 

ויישומו מאפשר סינכרון ותיאום הפעולות   נושא אבטחת המידע בארגון 

 בתחום בין כלל יחידות החברה. 

"SaaS " Software as a Service-   באתר,    ןתוכנה המסופקת למשתמש כשירות זמי

חלופה למודל המסורתי של רכישת מוצר תוכנה  כ הספק,    שרתי  דרך  או

 והתקנתו במחשב או בשרת הארגון הרוכש. 
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1  https://www.w3.org/TR/WCAG21/ ;

1-21-wcag-otehttps://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines#cite_n 
 
 

 תיאור  מונח 

"Section 508 " Section 508 of the Rehabilitation Act of 1973-   פדרלי    הינו חוק 

אלקטרוני   למידע  שווה  גישה  מוגבלויות  עם  לאנשים  לספק  המחייב 

או תכנים פדרליים או תכניות אחרות המקבלות סיוע  ולנתונים בתכניות ו/

כוח תעסוקה מהממשל הפדרלי של ארה"ב. החל משנת   , סעיף  1998או 

סעיף    508 פי  על  כלומר,  הדיגיטלי.  הפן  על  אף  חל  יש    508לחוק  לחוק 

להנגיש "טכנולוגיית מידע ותקשורת" מכל מדיה דיגיטלית לאנשים עם  

באת משתמשים  הם  כאשר  מדיה  מוגבלויות  בכל  או  אינטרנט  רי 

הממשל   של  קבלן  ו/או  האמריקני  הממשל  בבעלות    הפדרלי תקשורתית 

 . הפדרליו/או בעל רישיון משנה שניתן על ידי הממשל 

"SOC 2" ארגוניות של ה   פניםבקרות שירות ו-  AICPA   ) American Institute of 

CPAs  ,(אמוןה שירותי  של  הקריטריונים  על  חברות   מבוסס  על  החלה 

SaaS  ש ) ), על מנת  Cloudמאחסנות את נתוני לקוחותיהן במערכות ענן 

פיתוח   לחברות  ובקפדנות.  ביעילות  נשמרים  הנתונים  כי  להבטיח 

וטכנולוגיה המאחסנים מידע או מעבירים מידע כלשהו, ממליצים לעמוד  

 בתקן כאמור לצורך בידולם בשוק. 

"UI"  User Interface–  של מערכת החשוף למשתמש    חלקהש,  ממשק משתמ

אתר,   כגון  המערכת  לבין  המשתמש  בין  הקשר  מתקיים  שדרכו  כך  בה, 

 תוכנה, אפליקציה, מוצר או שירות. 

"UX" User Experience  –    חוויית משתמש הקצה, בזמן פעילותו במערכת כגון

משיקה   המשתמש  חוויית  שירות.  או  מוצר  אפליקציה,  תוכנה,  אתר, 

  ).UIשק משתמש ( ומושפעת מממ

"C3W " World Wide Web Consortium  -    בינלאומי ארגון    על   האחראיהוא 

 תקינה ברשת.  ה של הטכנולוגיים הסטנדרטים

"WCAG" Web Content Accessibility Guidelines  –    חלק מסדרת תקני נגישות

ה  ברשת ידי  על  תוכן  W3C  -שפורסמו  להנגשת  כאשר  דיגיטלי  באופן ,   .

הנגישות   שבתקני  ה  לאינטרטהאחרון  ידי  על  הוא    W3C-שפורסמו 

WCAG 2.1 ,ה להמלצת הפך  אשר- W3C  2018.1חודש יוני  מ החל 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelinescite_note-wcag-21-1


 

 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו .2

 מבוא 

בשנת    החברה  .2.1 פעילותה  חברת    2016החלה את  , חברה  .Xplace Ltdתחת 

ידי מר אלון     בשנת ,  החברה"ל  מנכ,  מסוןפרטית ישראלית אשר נוסדה על 

2006  " הפעילות  XPlace(להלן:  היסטוריית  אודות  נוספים  לפרטים   .("

 להלן.   2.8סעיף ראהוהתפתחות עסקי החברה, 

החברה בישראל כחברה פרטית מוגבלת במניות    התאגדה,  2020  ביולי  7ביום   .2.2

 בע"מ.   יוזרוואי, תחת שמה הנוכחי, 1999 -"ט התשנעל פי חוק החברות, 

  932,800החברה הנפקת    השלימה  ,2022  בינואר  20  ביוםלאחר תקופת הדוח,   .2.3

ללא   רגילות  בבורסה  עמניות  (להלן:    ותר לניי.נ  בע"מ  אביב  בתל  ערך 

בתמורה כוללת    ,2022בינואר    17על פי תשקיף להשלמה מיום    ")הבורסה"

  ציבורית   לחברה  הפכה  והחברהמיליון דולר),    10.1-(כ  ש"חמליון    31.8  -כ  של

מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. לפרטים נוספים אודות    תאגידלו

   להלן. 5 תחום פעילות החברה, ראה סעיף

 החברה תיאור עסקי  

המפתחת    החברה .2.4 טכנולוגיה  חברת    פלטפורמה   ומשווקת  מפעילההינה 

)  AI(  מלאכותית   בינה  מבוססי  מגוונים  טכנולוגיים  כלים  הכוללת  מקוונת

מקצועיים,   שירותים  מציעה  וכן  החברה)  של  פיתוחה  פרי    במטרה (רובם 

בטריטוריות    לסייע נוספים  דיגיטליים  ונכסים  אינטרנט  אתרי  למפעילי 

" (להלן:  בהתאמה)  שירות  מבקשי"  -ו "  דיגיטליים  נכסיםשונות   ,"

ולהגן    בדיגיטלבהתמודדות עם הרגולציה המתגברת בעולם בתחום הנגישות  

תביעות פוטנציאליות בגין אי עמידה בדרישות הרגולציה, וזאת    עליהם מפני

עם מוגבלות גישה מותאמת לנכסים דיגיטליים. בין    אנשיםל  לאפשרעל מנת  

במוצרי   כגון:   החברההמשתמשים  מוכרות  בינלאומיות  חברות  מצויות 

Coca Cola, Disney, UNICEF,Nielsen,Thermo Fisher Scientific  ,

  /2נוספות חברותו ארגונים לרבות

  קרי ,  )הבורסה  והנחיות  בתקנון  המונח  כמשמעות("פ  מו  חברת  הינה  החברה .2.5

פתרונות מתקדמים,    ופיתוח  מחקר  הינו  החברה  עוסקת   בו  העיקרי  התחום

לסיוע    באמצעות מלאכותית  בינה  מבוססת  נכסים    בהנגשתטכנולוגיה 

שירות   למבקשי    והפיתוח   המחקר   פירות   של   ושיווק   ייצור   אודיגיטליים 

 
 
 
 
2  Alcon, Amnesty International, Autism Speaks, Caribou Coffee, Cedar Sinai, Davita Kidney Care, Ebay, 

Garth Brooks, GSK Centrum, ICEE, International Paralympic Committee, Jenny Craig, Kylie Cosmetics, 
Mikasa, Motley Fool, New School of Architecture & Design, New York Law School, Niagara Falls, 
Nielsen, Perry Ellis, PetCareRX, Piper Freedom of Flight, Questrade, San Antonio Bar, Special Olympics, 
Sundance Film Festival, Tony Robbins, United Way, US Sailing, Voltaren, Walmart, West Virginia State 

University.; 
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 . כאמור ידה  על שבוצע

  מלאכותית   בינה   על  המבוססת,  החברה  של  הייחודית  הטכנולוגיה  באמצעות .2.6

)AI  בתחום מומחים  ע"י  הניתנים  מקצועיים  שירותים  באמצעות  וכן   (

  אוטומטי   ובאופן, מבצעת החברה איתור ותיקון בזמן אמת  בדיגיטלהנגישות  

השירות, מבקשי  עבור  נגישות  הפרות  ברגולציה    של  עמידתם  בוחנת  וכן 

 . WCAG  -המתאימה על סמך ה

מציעה    על .2.7 החברה  שירות,  למבקשי  הניתן  ככל  מקיף  מענה  להעניק  מנת 

למבקשי השירות פלטפורמה המכילה מספר פתרונות משלימים, הכוללים,  

אמת   בזמן  הנגישות  הפרות  תיקון  המאפשר  ונוח  קל  יישומון  היתר:  בין 

מ סורק  נגישות);  טכנולוגיית  (תוסף  בכל    AIבוסס  נגישות  הפרות  לאיתור 

אחד מדפי האינטרנט של מבקש השירות, לרבות דפי אינטרנט אשר דורשים  

) שירותי    לאיזורים)  loginכניסה  הרחב;  לציבור  זמינים  שאינם  פרטיים 

בקרה ידנית (שאינם אוטומטים) לשיפור חוויית משתמש הקצה (עם דגש על  

מעבר   השירות  מבקש  באתר  גלישה  בעת  מוגבלות)  עם  לאנשים  נגישות 

לדרישות הרגולציה; וכן שירותים מקצועיים על ידי צוות מנוסה לליווי ומתן  

(לה הנגישות  בתחום  "הנחיות  כי    יצויין").  הנגישות  פלטפורמתלן: 

על הניתנים  וכי  - השירותים  אוטומטיים  הנגשה  שירותי  הם  החברה  ידי 

- הנגשה ידנית, מקום בו לשירותי החברה אין מענה אוטומטי, מתבצעת על

הנגישות (כפי    תוסףהדיגיטלי באמצעות    הנכסעל גבי    החברהידי מתכנתי  

באתר   שמותקן  להלן)  רחוקות  מבע  הלקוחשיתואר  ולעיתים  מועד,  וד 

 במסגרת שירותי הייעוץ.  

 להלן.   19נוספים אודות מוצרי החברה ושירותיה ראה סעיף   לפרטים

  מבעלי, מסון אלוןביוזמתו של מר    XPlaceעל ידי    נוסדה  UserWay  פעילות .2.8

בעל   ושבארה"ב, שהינ  Cornellאוניברסיטת  בוגר, החברה"ל ומנכ השליטה 

מוצרי    מומחיות ובניית  טכנולוגי  בפיתוח  ובפרט  הפעילות,   SaaSבתחום 

, וכן בעל עשרות שנות ניסיון  ומסחרי  בינלאומי  גדול מידה    בקנהרחבי היקף ו

 .  הטכנולוגיחברות  והובלתבניהול 

למר    בהקמת הצטרפו  מבעלי    מסוןהחברה  אמיר,  מתן  מר  כמייסדים 

, 3וולברגר  ליונל, ומר  XPlace  -ב  מסוןהשליטה בחברה ושותפו של מר אלון  

שבארה"ב בעל    Cornell) לחברה, בוגר אוניברסיטת  COO(  התפעול "ל  סמנכ

מאוניברסיטת   בטכנולוגיה  Wesleyanדוקטורט  מומחיות  בעל  שהינו   ,

ובעל היכרות מעמיקה עם התקינה בתחום הפעילות (כאדריכל    AIמבוססת  

ב חיצוני  נגישות  ב  W3C  -פלטפורמות  מכהן  -Coבתפקיד    W3C  -ואשר 

Chair .(באחת הקבוצות אשר מגדירות את תקני הנגישות 

 
 
 
 
   במסגרת הסכמות בין המייסדים, הועברו מניות למר מתן אמיר והוקצו מניות למר ליונל וולברגר.  3
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 תרשים מבנה האחזקות של החברה  .3

 

 

 

 

 

 

 חברות המוחזקות על ידי החברה  .4

4.1. UserWay Inc-  במלואה  והמוחזקת, ארה"ב  בדלאוור  המאוגדת  פרטית  חברה  

   .על ידי החברה  )100%(

  הקבוצהתחומי פעילותה של  .5

  על   בדגש,  נגישות  פתרונות  במתן  מתמקדים  החברה  של  הפעילות  תחומי  .5.1

  נכסים   באמצעות  שירותים  המציעים   וארגונים   ליישויות,  טכנולוגיים  פתרונות

(בעיקר אתרי אינטרנט) תוך ביצוע פעילות מחקר ופיתוח להרחבת    דיגיטליים 

 " (להלן:  החברה  של    הכפופים   בשווקים")  הפעילות  םמיתחוהטכנולוגיה 

לנגישות בדיגיטל (להלן:    WCAGה   תקני  את  מטמיעים  אשר  נגישות  לרגולציית

 "). הפעילות וקש"

ישנם  זהלמועד    נכון   -נגישות  פתרונות  מתן  .5.1.1   בעלי מיליארד  1  -כ, 

, 4)העולם  מאוכלוסיית   15%-כ(המהווים    העולם  ברחבי  מוגבלויות 

  בדיגיטל  המשתמשים  בכמות  האחרונות  בשנים  דרמטית  עלייה  וכן

התפרצות   רקע  על  היתר,  בין  זאת  שונים,  שירותים  קבלת  לצורך 

העולם    מגיפת ברחבי  ממשלות  הטילו  בעקבותיה  אשר  הקורונה, 

לפנות   מהציבור  מנעו  אשר  תנועה  מגבלות  וביניהן  שונות  מגבלות 

פרונטלי באופן  שירותים  במקביל,  5לקבלת   האחרונים  בעשורים. 

  נכסים  של  הנגשה  המחייבת   העולם   ברחבי   הרגולציה  גוברת

  מתן   אי  בגין   וגובר  הולך  תביעות  זרם  החל,  ובהתאם,  6דיגיטליים

נוספים אודות הרגולציה והמגמות    לפרטים.  7מוגבלויות  לבעלי  גישה

 להלן.    44.2.2 -ו  12.2והשינויים בתחום הפעילות, ראה סעיף 

 
 
 
 
4   -isability#:~:text=Resultshttps://www.worldbank.org/en/topic/d

,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20
people%2C%20experience%20significant%20disabilities 

5  covid.pdf-outlook-economy-ww.oecd.org/digital/digitalhttps://w   
6  https://www.ada.gov/      
7  -2021-but-filings-iii-title-ada-federal-2020-slowed-pandemic-https://www.adatitleiii.com/2021/02/the

reakerb-record-a-be-may/   

 בע"מ יוזרוואי
  

UserWay Inc. 
  

100% 

https://www.worldbank.org/en/topic/disability:%7E:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/disability:%7E:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/disability:%7E:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities
https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://www.ada.gov/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
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בקרב    לאור זה,  למועד  נכון  המציעים    יישויותהאמור,  וארגונים, 

שירותים באמצעות אתרים ונכסים דיגיטליים, בהתחשב בכל סוגי  

הקיימים והשונות ביניהם, קיים צורך אמיתי    הדיגטלייםהנכסים  

באתרי    מקיף   י טכנולוג  בפתרון  נגישות  הפרות  עם  להתמודדות 

אינטרנט ובנכסים דיגיטליים בכלל ועל מנת לוודא נגישותם לכל בני  

 האדם ללא קשר ליכולותיהם או מגבלותיהם.

משתמש     ליבת חוויית  ביצירת  מתמקדת  החברה,  של  הטכנולוגיה 

ובאוטומציה   ונגישה,  איתור    מירביתאינטואיטיבית  תהליך  של 

ות הנגישות בנכסים הדיגיטליים אותם מחויבים מבקשי  ותיקון הפר

השירות לבצע, אשר כיום תהליכים אלו הינם יקרים מאד וצורכים  

 זמן רב ועבודה.  

דיגיטליים  ככלל נכסים  נחשבים  הרחב  לקהל  מונגשים  אשר,   ,

המעניקים   עסקים  בקרב  יותר  וטובים  יותר  איכותיים  לאתרים 

יותר  מעניקי  ובכך,  8בדיגיטלשירותים   נוחה  משתמש  חוויית  ם 

 .9עם מוגבלות  אדם שאינו ימדובר במכשלמשתמש הקצה, אף 

ופיתוח  פעילות .5.1.2   ענפה  ופיתוח  מחקר   ת פעילו  לחברה  - מחקר 

( ב  המתמקדת פיתוח  1:  מוצרי    והרחבת)  שבבסיס  הטכנולוגיה 

החברה הקיימים על מנת לשפר את ממשק המשתמש, להרחיב את  

יכולות   את  לטייב  הנגישות,  תוסף  שבבסיס  האלגוריתמים 

בשוק   טכנולוגית  עליונות  על  ולשמור  החברה  של  האוטומציה 

) פיתוח יישומים ושירותים נוספים וכלים מתקדמים,  2(  -הפעילות ו

  מומחי להסמכת  תוכניות, חזותי ניתוח  מבוססי יישומיםבין היתר, 

לפרטים  ועוד   נגישות  בתחומי   חינוכית  להכשרה  תוכניות,  נגישות  .

 להלן. 21 נוספים ראה מוצרים בפיתוח בסעיף

ב  לפרטים  התפתחות  צפי  ראה  החברה    12- נוספים  של  הקרובים  חודשים 

   להלן. 43.2בסעיף 

 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו  .6

,  2022  בינואר  13ביום   :החברה  של  הרשום  המניות  בהון   שחלו  השינויים .6.1

  הרשום   ההוןהכללית של בעלי המניות בחברה את הגדלת    אישרה האסיפה

תקנון  ו  רגילות  מניות  15,000,000  של  בכמות  החברה   של תוקן  בהתאם 

הדוח,    התיקון   שלאחר  כך ,  החברה פרסום  למועד    של   הרשום  ההוןונכון 

 "א. כ .נ ע  ללא מניות 20,000,000הינו  החברה

 
 
 
 
8  -inclusion-how-wins-inclusion/diversity-and-insights/diversity-https://www.mckinsey.com/featured

matters ;disabilities-ithw-people-include-efforts-di-your-https://hbr.org/2020/03/do 
9  case-https://www.w3.org/WAI/business / 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
https://hbr.org/2020/03/do-your-di-efforts-include-people-with-disabilities
https://www.w3.org/WAI/business-case/
https://www.w3.org/WAI/business-case/
https://www.w3.org/WAI/business-case/


 

9 
 

 :  החברה  של והנפרע המונפק בהון שחלו השינויים .6.2

 
 
 
 

מניות רגילות ללא ע.נ. כ"א) מוחזק על ידי מר    2,000,000מתוך יתרת הפתיחה, כלל ההון המונפק והנפרע של החברה (  10
מניות רגילות    400,000, העביר מר אלון מסון סך של  2020בחודש אוגוסט  אלון מסון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה.  

  בחברה.  למר מתן אמיר, אשר ביחד עם מר מסון הינו בעל שליטה 
בפועל בחודש אוגוסט    וכתוצאה מכך הוקצו לו מניות   מייסדי החברה מר ליונל וולברגר צורף להסכם    2020בחודש יולי    11

עובד החברה ובינו לבין החברה הינו  זה , ונכון למועד ) תפעולסמנכ"ל ( משרה בכירה בחברה נושא . מר וולברגר הינו 2020
   . ואינו בעל עניין יחסי עובד מעביד.

ינואר    12 לחודש  חדד    ,2022נכון  עמיר  חברת היה  מר  באמצעות  ובין  באמצעותו  בין  החזקותיו  מכוח  בחברה  עניין  בעל 
 הנפקה לציבור, אינו בעל עניין בחברה. ה השלמת והחל ממועד  הדוח התקופתי בשליטתו. נכון למועד פרסום 

 לעיל.  12ראה הערת שוליים   13
הדוח התקופתי  בעל עניין בחברה מכוח החזקותיו בה. נכון למועד פרסום  היה  מר ירון יעקובי    2022נכון לחודש ינואר    14

 הנפקה לציבור, אינו בעל עניין בחברה.והחל ממועד השלמת ה 
"), על כן החברה  ברונפלד וקרוביוברונפלד, דן ברונפלד וגיא ברונפלד הינם בניו של מר זאב ברונפלד (להלן יחד: "  תום   15

לחודש נכון  החברה;  במניות  יחד  כמחזיקים  בהם  וקרוביו    ,2022ינואר    רואה  מכוח היו  ברונפלד  בחברה  עניין  בעלי 
 הנפקה לציבור, אינם בעלי עניין בחברה.הדוח התקופתי והחל ממועד השלמת ה החזקותיהם בה. נכון למועד פרסום 

 תאריך 

 

 

  החברה  של  רגילות מניות השינוי מהות 

"א (להלן:  כ.נ. ע ללא

 שהונפקו "מניות")  

  המיידית התמורה   היקף

  הקצאת  בגין שנתקבלה

 הערך  ניירות

  מונפק   הון"כ  סה

 (במניות)  ונפרע

 2,000,00010  31.12.2019 פתיחה   יתרת

הקצאת מניות למר   2020 אוגוסט

ליונל וולברגר,  

ממייסדי החברה  

מכוח הסכם  

     11מייסדים

83,333 - 2,083,333 

למר  ת מניו  הקצאת 2022 ינואר

  4-ו 12עמיר חדד

  נוספיםמשקיעים  

נוספים ראו   (לפרטים

 להלן).  6.2.1סעיף 

 2,305,979 למניה  6.74$ 222,646

  מר הקצאת מניות ל 2022 ינואר

אדם איכר, סמנכ"ל  

אסטרטגיה בחברה  

(לפרטים נוספים ראו  

 לעיל).  6.2.3סעיף 

 2,320,184 למניה  8.17$ 14,205

ה"ה  מניות ל  הקצאת   2022 ינואר

, ירון  13עמיר חדד

ברונפלד   14יעקובי

וקרוביו (כהגדרתם  

ומשקיע נוסף   15להלן)

(לפרטים נוספים ראו  

 להלן).  6.2.2סעיף 

 2,673,345 למניה  8.17$ 353,161
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 19חדד  עמיר  מר  לבין  החברה  בין  נחתמו,  2021  מרץ  חודש  במהלך .6.2.1

משקיעי  : "זה  "ק בס  ביחד (להלן   (שאינם כשירים)  20משקיעים  4-ו

הסכמי  SAFEה  ,("Simple Agreement for Future Equity 

"   משקיעי  השקיעו  במסגרתם,  תנאים  באותם ),  SAFE"(להלן: 

דולר ארה"ב (להלן בס"ק    1,500,000בחברה סך כולל של    SAFEה

 ").  סך ההשקעהזה: "

בתמורה    SAFE  -ה  במסגרת כי  יוקצו  ההשקעה   לסךנקבע   ,

),  להלן' (כהגדרתו  מזכה'אירוע    קרות, במועד  SAFEה  למשקיעי

אוטומטי,   בחברה    הבכירותמניות  ה  סוגבאופן  הקיימות  ביותר 

באותו מועד, במחיר המשקף את הנמוך מבין: (א) דיסקאונט של  

 
 
 
 

 נכון למועד פרסום הדוח, יו"ר דירקטוריון החברה, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה בה.  16
, הינו אחד ה הראשונה לציבור אשר ביצעה החברה קהנפבחתם אשר שימש כיצויין כי לאומי פרטנרס חתמים בע"מ,   17

מניות, במחיר של   4,950כמות של רכשה  פרטנרס חתמים בע"מ  במסגרת העסקה, לאומי הניצעים כאמור. 14מבין 
 על מחיר המניה בהנפקה, כיתר הניצעים. 8%ש"ח למניה, המשקף דיסקאונט של  31.52

 .נושא משרה בחברה, המכהן כסמנכ"ל תפעול בה   18
 לעיל.  12ראה הערת שוליים   19
 בין באמצעותם ובין באמצעות חברות בשליטתם.   20

 תאריך 

 

 

  החברה  של  רגילות מניות השינוי מהות 

"א (להלן:  כ.נ. ע ללא

 שהונפקו "מניות")  

  המיידית התמורה   היקף

  הקצאת  בגין שנתקבלה

 הערך  ניירות

  מונפק   הון"כ  סה

 (במניות)  ונפרע

מחוץ    מניות מכירת   2022 ינואר

לבורסה ע"י מר אלון  

 17ניצעים 14-ל 16מסון

(לפרטים נוספים ראו  

 ). להלן 6.2.5 סעיף

 2,673,345 למניה "ח ש 31.52 197,777

  מניות   הקצאת 2022 ינואר

  בעקבות  לציבור 

  ראשונה   הנפקה

(לפרטים   לציבור 

  סעיףראו  ם נוספי

 ). להלן 6.2.6

 3,606,145 למניה "ח ש 34.04 932,800

מחוץ  מניות   מכירת 2022 ינואר

לבורסה ע"י מר ליונל  

 18וולברגר

 3,606,145 למניה  34.04 18,000

 3,606,145  התקופתיח  הדו  פרסוםסה"כ למועד 
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(ב) שווי    או ממחיר המניה שנקבע במסגרת האירוע המזכה;    15%

 דולר ארה"ב;  15,000,000חברה לפני הכסף של  

משמעו אחד מאלה: (א) גיוס הון לחברה בתמורה    "מזכה  אירוע"

דולר; (ב) אירוע    1,500,000  -מ  להקצאת מניות, בסכום שלא יפחת

 משמעו, שינוי שליטה ו/או הנפקה ראשונה לציבור. –נזילות 

נקבע כי בעת אירוע פירוק (כהגדרתו    SAFE  -כן, במסגרת ה  כמו

סכום השווה    SAFE-ה  למשקיעי  בחזרה  תשלם  החברהבהסכם),  

 לסך ההשקעה.  

-שנחתם עם משקיעי ה  SAFE-ל לתיקון  ובהתאם  לאמור  בהמשך

SAFE    הוקצו למשקיעי ה2021באפריל    4ביום ,SAFE  16, ביום  

מניות רגילות של החברה    222,646כמות כוללת של    2022בינואר  

, כך שלאחר ההמרה וכן לאחר הקצאת  למניה  6.74$לפי שווי של  

אדם  ומר  ב'  סבב  משקיעי  של  ההשקעה  במסגרת  רגילות  מניות 

), יחזיקו כלל  להלן  6.2.3  -ו   6.2.2סעיפים  איכר בחברה (כמפורט ב

ה כ  SAFE  -משקיעי  של  בשיעור  המונפק    8.33%  -יחד,  מהונה 

   והנפרע של החברה.

 מר ,  21ברונפלד וקרוביו  עם  החברה  התקשרה,  2021  באפריל  3  ביום .6.2.2

 SAFE  -) ממשקיעי ה1עם אחד (  וכן  23יעקובי  ירון  מר,  22חדד  עמיר

" זה:  '"ב  סבב  משקיעי(להלן:  בס"ק  (להלן  אופציה  בהסכם   (

וכתבי  האופציההסכם  " החברה  של  רגילות  מניות  לרכישת   ("

לחברה אופציית מכר    ניתנהאופציה לא סחירים של החברה, לפיו  

)PUT  (רכש  אופציית'  ב  סבב  ולמשקיעי  )CALL  (ו/או    להקצות

  ניירות   את  לתשקיף  היתר  קבלת  לפני  ליום  עד)  העניין(לפי    לרכוש

של    תהשקעל  בתמורה ,  הערך כולל  אף    מיליון  9.9סך  על  ש"ח. 

  משקיעי , החברה פנתה ל2021האמור לעיל, במהלך חודש אוגוסט  

סך השקעת להפחית את  בבקשה  ב'  של    םסבב    9.9בחברה מסך 

לסך של   (להלן: "ש  מיליון  9.524מיליון ש"ח  "), התמורה  סך"ח 

לאפשר   מנת  על  נושא    למר וזאת  איכר,  בחברה,    משרהאדם 

  ומיליון ש"ח. משקיעי סבב ב' נענ  0.376להשקיע בחברה סך של  

של   חשיבותו  לאור  החברה  לפרטים    מרלבקשת  לחברה.  איכר 

 להלן.  6.2.3סעיף  ראהאיכר, אודות הסכם השקעה אדם  

 
 
 
 

 לעיל.  15ראה הערת שוליים   21
 לעיל.  12ראה הערת שוליים   22
 לעיל.  14ראה הערת שוליים   23
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אשר   הערך  הינם  הוקצו  ניירות  האופציה  הסכם  במסגרת 

 :  24כדלקמן
מניות רגילות של החברה, בכמות שתשקף שיעור של   353,161)  1(

(במקביל להקצאת    13.21% והנפרע של החברה  מהונה המונפק 

המניות למר איכר (כהגדרתם לעיל) ולאחר המרת ההשקעה של  

מיליון ש"ח   66לפי שווי חברה של    , למניות  SAFE  - משקיעי ה

(קרי, בשווי  ב'")  (להלן: "המניות למשקיעי סבב   (לפני הכסף) 

 ); 8.17$מניה של  
וכן  2( זה:   443,807)  בס"ק  (להלן  רשומות  לא  אופציות 

מהון המניות של    13%"אופציות") של החברה בשיעור כולל של  

 ; 25החברה בדילול מלא
בהתאם   יחסי  באופן  בוצעה  ב'  סבב  למשקיעי  המניות  הקצאת 

האופציות  הקצאת  ב'.  סבב  משקיעי  אחד  כל  שהשקיע  לסכום 

בין   שתקבע  כפי  לחלוקה  בהתאם  תבוצע  ב'  סבב  למשקיעי 

 משקיעי סבב ב'.  

התקבלה הודעה מימוש אופציה ממשקיעי    ,2022בינואר    6ביום  

וביום   ב'  פי 2022בינואר    16סבב  על  ב'  סבב  למשקיעי  הוקצו   ,

של   סך  האופציה  וכן    353,161הסכם  רגילות    443,807מניות 

-של החברה וכן אופציית ה  CALL- אופציות ועל כן, אופציית ה 

PUT .של משקיעי סבב ב' פקעה 
ב'   סבב  למשקיעי  הוענקו  אשר  האופציות  תנאי  יפורטו  להלן 

 בהתאם לחלוקה שנקבעה בין משקיעי סבב ב':
כ הינו  רשומות  הלא  האופציות  של  צמוד)  (לא  המימוש    -מחיר 

הינה    9.19 המימוש  ותקופת  אופציה  כתב  לכל  ארה"ב    48דולר 

 מועד השלמת ההנפקה לציבור. חודשים מ
להעביר   ב'  סבב  משקיעי  התחייבו  האופציה,  הסכם  במסגרת 

ההנפקה.  הוצאות  לכיסוי  ההשקעה  חשבון  על  מקדמה  לחברה 

המתואר  באופן  תצלח  לא  וההנפקה  במידה  כי  נקבע  בהתאם, 

יוחזר   לא  לעיל  כאמור  המקדמה  סכום  האופציה,  בהסכם 

ד הקצאת מניה רגילה  למשקיעים וייחשב כהשקעה בחברה כנג

, העבירו משקיעי  זהנכון למועד    אחת של החברה כחברה פרטית.

אלפי דולר כמקדמה על    500סבב ב' בחודש אוגוסט סך כולל של  

אלפי    7,907סך נוסף של    2022בינואר    16חשבון ההשקעה וביום  

 אלפי ש"ח.  9,473ש"ח, אשר מהווים יחד סך כולל של 

 
 
 
 

 "). מועד ההקצאה(להלן : " PUT -ו CALL  -אופציות ה ועל כן, פקעו  CALL-מומשה אופציית ה  2022בינואר  6ביום   24
אופציות לא רשומות למסחר שהוענקו ו/או הובטח להעניקן בעתיד לעובדים   143,125בהנחת מימוש של    - דילול מלא  25

 . SAFE -את המניות למשקיעים ה צוהק  SAFE -ונותני שירותים וכן בהנחת המרה של הסכם ה 
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  אדם   מר  עם   בהסכם  החברה  התקשרה,  2021  באוקטובר   14  ביום .6.2.3

, 26אסטרטגיה"ל  כסמנכ  בה  המכהן  בחברה  משרה  נושא,  איכר

  בחברה  איכר   מר  ישקיע   לפיו"),  איכר  מר (להלן: "  השקעה  בהסכם

  מניות   14,205  של  סך  להקצאת   בתמורה,  דולר  אלפי  116  -כ   של  סך

השקעה    הסכם(להלן: "  8.17$  של  למניה  שווי  לפי,  בחברה  רגילות

 ").  איכר אדם

התקבלה הודעה מימוש האופציה ממשקיעי   2022בינואר  6ביום  .6.2.4

, הוקצו למר איכר על פי  2022בינואר    16סבב ב', ובהתאם, ביום  

וזאת במקביל    14,205הסכם השקעה אדם איכר,   מניות רגילות 

ב'   סבב  למשקיעי  והאופציות  המניות  הקצאת    ולאחר להקצאת 

 .SAFE-מניות למשקיעי הה

החברה כי כפי שהתחייבו כלפי מר    הודיעה  2022בינואר    20  ביום .6.2.5

בחברה,   השליטה  מבעלי  מסון,    14,  2022  בינואר  13  ביוםאלון 

כמות    נרכשהניצעים שאינם ולא יהיו בעלי עניין (ביחד או לחוד),  

של   של    197,977כוללת  במחיר  רגילות  למניה    31.52מניות  ש"ח 

מסון   מר  העסקה,  שלאחר  כך  מסון,  של    מחזיקממר  בשיעור 

  מניות  מכירתמהון המונפק והנפרע של החברה (להלן: "  52.44%

 .")השליטה  בעל

פרסמה החברה תשקיף להשלמה ותשקיף    ,2022  בינואר  17  ביום .6.2.6

מניות    932,800הציעה החברה לציבור סך של עד    במסגרתו  ,מדף

רגילות בדרך של הצעה לא אחידה על פי הודעה משלימה. בהמשך 

ביום     משלימה  הודעה   החברה   מהספר  ,2022  בינואר   19לאמור, 

  מניות   932,800להצעת    ) 2022-01-008626:  אסמכתא(מספר  

  19, ביום  בהתאם ש"ח למניה.    34.04של    במחירשל החברה    רגילות 

תוצאות  , 2022  בינואר  את  החברה  הראשונה    פרסמה  ההנפקה 

מוסדיים   ממשקיעים  להזמנות  נענתה  החברה  לפיהן  לציבור 

של    932,800לרכישת   במחיר  ע.נ  ללא  החברה  של  רגילות  מניות 

 ש"ח.מליון  31.8 -כש"ח למניה, בתמורה כוללת של  34.04

ם למימוש למניות,  להלן פירוט ההקצאות הפרטיות של כתבי אופציה הניתני  .6.3

 : למועד פרסום הדוחועד   2021 אוגוסטאותן ביצעה החברה החל מחודש 

 
 
 
 

 .2021באוגוסט  1בהתאם להסכם העסקה שנחתם עמו ביום   26
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להענקת   .6.3.1 תוכנ  עובדים אופציות  פי  על  בחברה  משרה    ית ולנושאי 

תכנית  2021  ביוני  24  יום  -אופציות החברה  דירקטוריון  אישר   ,

 אשר החברה,    של  משרה  ולנושאי  םרשומות לעובדי  לאאופציות  

"  הכנסה  במס   אושרה   במסגרת  ").האופציות  תוכנית (להלן: 

  אופציה   כתבי   12,500  של  סך  החברה  הקצתה  האופציות  תוכנית

  לעד  למימוש  הניתנים  בכירה  משרה  ונושאי   לעובדים  רשומים  לא

 .רגילות מניות  12,500

  באפריל  4יום  ב   -פיםנוס  יםניצע   2-לעמיר חדד ו  אופציות  הקצאת .6.3.2

,  נוסף  ומשקיע  חדד  עמיר  מר   לבין  החברה  בין  הסכם  נחתם  2021

לעיל    SAFE-ה  משקיעי  מבין כהגדרתם  ב'  סבב  ממשקיעי  וכן 

" יחד:  זה,  בס"ק  "2  וניצע  חדד  עמיר(להלן  פי    על").  הסכםה" 

ההסכם, בכפוף להקצאת אופציות לא רשומות למשקיעים מבין  

 סוג הניצעים
מועד  

 הקצאה 

מספר  

 ניצעים 

סה"כ כמות  

 אופציות 

מחיר  

 מימוש  

שווי הוגן   התמורה 

במועד  

אישור  

הענקת  

האופציות  

ביחס 

ליתרת כמות  

האופציות  

 באלפי  

 ש"ח 

 פרטים נוספים
תמורה  

 במזומן 

תמורה  

 אחרת 

  עובדים

משרה   נושאיו

בחברה  

(לפרטים ראה  

  6.3.1סעיף 

 להלן)

  אוגוסט

2021 

  ללא ' אג 1 12,500 4

 תמורה 

 להלן.  6.3.1סעיף   ראה - -

  2-עמיר חדד ו

  שונים  ניצעים 

  נוספים 

(לפרטים ראה  

  6.3.2סעיף 

 )להלן

ללא   דולר  9.19 153,626 3 2022 ינואר

 תמורה 

  דולר 2.79 -

  לכתב

 אופציה 

 . להלן 6.3.2 סעיףראה  

משקיעי סבב  

(לפרטים   ב'

ראה סעיף  

 )להלן 6.3.3

ללא   דולר  9.19 443,807 3 2022 ינואר

 תמורה 

  דולר 1.99 -

  לכתב

 אופציה 

 להלן.  6.3.3 סעיףראה  
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ביום   ארעה  אשר  ב'  סבב  החברה  2022בינואר    16משקיעי   ,

חדד,   לעמיר  להקצות  נוסף    SAFEולמשקיע    2לניצע  התחייבה 

"וביחד"  3  ניצע" (להלן:   רשומות   לא  אופציות"),  הניצעים: 

  מהון  4.5%  של  שיעור  המשקפת  מניות  כמות   לרכישת  בחברה

,  לאמור בהתאם. מלא בדילול החברה  של והנפרע המונפק המניות

  לא  אופציה  כתבי  153,626  לניצעים  הוקצו   2022  בינואר  16  ביום

.  רגילות  מניות   153,626  לעד  למימוש  הניתנים  למסחר  רשומים

  לשיפוי   החברה  כלפי  2  וניצע  חדד  עמיר  התחייבו,  ההסכם  במסגרת

 SAFE-ה  ממשקיעי  מי  של  תביעהאו  /ו  דרישה ,  טענה  כל  בגין

בקשר עם הענקת האופציות הלא רשומות לניצעים. מחיר המימוש  

כ של  בסך  הינו  כאמור  האופציות  של  צמוד)  דולר    9.19-(לא 

 חודשים ממועד ההקצאה.  48לאופציה ותקופת המימוש הינה  

, נחתם  2021באפריל    3  ביום  -למשקיעי סבב ב'  אופציות  הקצאת .6.3.3

ב'. סבב  משקיעי  לבין  החברה  בין  אופציה  הסכם    הסכם  פי  על 

ביום   של  2022בדצמבר    8האופציה,  כולל  סך  הקצתה   ,443,807  

רשומות.   לא  האופציות    מחיר אופציות  של  צמוד)  (לא  המימוש 

דולר ארה"ב לאופציה ותקופת המימוש    9.19  -הלא רשומות הינו כ

 חודשים ממועד השלמת ההנפקה לציבור.    48הינה 

 

 חלוקת דיבידנדים .7

 הדוח, החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה.  במהלך תקופת 

התקופתי,    כמו הדוח  פרסום  למועד  נכון   חלוקת   מדיניות  אימצה  לא  החברה כן, 

 יתרות עודפים לחלוקה. להאין  ו דיבידנדים



 

 

   מידע אחר .ב

 הקבוצה מידע כספי לגבי תחום הפעילות של  .8

בדצמבר   31, ראה דוחות כספיים של החברה ליום  הקבוצהלמידע כספי אודות פעילות  

 בפרק ג' לדוח התקופתי.   , המוצגים2021

ראה דוח הדירקטוריון של החברה הקבוצה  לפרטים אודות ניתוח עיקרי תוצאות פעילות  

 .  התקופתי מוצג בפרק ב' לדוחה,  2021בדצמבר  31 ליום

 והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  סביבה כללית  .9

 -המקרו   בסביבה   ולהתפתחויות  לאירועים ,  למגמות  באשר  החברה  הערכות   יובאו   להלן 

 להיות   עשויה  או,  להם  יש  החברה  הנהלת  ידיעתכלכלית בה פועלת החברה, אשר למיטב  

המשך   החברה  של  העסקיות  תוצאותיה  על  מהותית  השפעה,  להם של  ההנחה  תחת 

 פעילות החברה במהלך העסקים הרגיל.  

החברה   הערכות  כי   נכון   החברה  בידי  המצויים  הנתונים  על  מבוססות  כאמוריצוין 

ו/או סקרים ונתונים שפורסמו, באתרי  מחקריםבין היתר, על  מבוססות וכן, זה למועד

, אשר 27")  הנתונים: "אינטרנט ובסקירות שונות שנעשו בגופים פיננסיים שונים (להלן

ביוזמת החברה אלא על ידי צדדים שלישיים ולא אומתו על ידי החברה ולא    נערכו לא  

המתוארים   בנתונים  לשימוש  שלישיים  צדדים  אותם  הסכמת  בדוח התקבלה 

 .התקופתי

 העולמי  המשק מצב .9.1

נכסים    ושקבי באמצעות  שירותים  הענקת  ובהתאם  דיגיטליים  לשירותים 

  הפעילות   ובשווקידיגיטליים, מושפעים משינויים במצב הכלכלי במשק בכלל  

עלולים  בפרט  החברה  פועלת  בהם בשוק העולמי,  וודאות כלכלית  ואי  מיתון   .

למוצרי החברה וכן להשפיע לרעה על פעילותם של    הביקושלהשפיע לרעה על  

  להשקיע מבקשי שירות פוטנציאליים של החברה ובתוך כך על מידת נכונותם  

בהתאמת   מאידך,  הנגישות.  לתקני  הדיגיטליים  נכסיהם  בהתאמת  משאבים 

  למבקשי  המסייעני הנגישות, טמון חסכון לטווח הארוך,  נכסים דיגיטליים לתק 

  הינן   אשר,  הנגישות  בתחום  מתביעות  להימנע  החברה  של  פוטנציאליים   שירות

 . 28המודרני  בעידן פופולריות ויותר  יותר

 והשירותים הדיגיטליים:   הדיגיטל  שוק על והשפעתה הקורונה   התפשטות .9.2

שנת   בשלהי  בסין  הקורונה  נגיף  התפרצות  ברחבי    2019בעקבות  והתפשטותו 

 
 
 
 

 נו מידע פומבי שפורסם לציבור. כי החברה לא פנתה לקבלת אישור להכללת המידע האמור שהי ,יצוין  27
28  -ada-federal-for-year-breaking-record-another-was-https://www.adatitleiii.com/2020/02/2019

lawsuits/-iii-title 

https://www.adatitleiii.com/2020/02/2019-was-another-record-breaking-year-for-federal-ada-title-iii-lawsuits/
https://www.adatitleiii.com/2020/02/2019-was-another-record-breaking-year-for-federal-ada-title-iii-lawsuits/
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שנת   בתחילת  באזורים    2020העולם  הכלכלית  הפעילות  בהיקפי  ירידה  חלה 

וניסיון   הנגיף  התפרצות  עם  מההתמודדות  כחלק  בישראל.  וגם  בעולם  רבים 

צעדים   בישראל,  לרבות  בעולם,  רבים  באזורים  ננקטו  התפשטותו,  לבלימת 

 מירים שהגבילו באופן משמעותי ניידות והתקהלות של אנשים.  מח

בכלל   הכלכלית  הפעילות  בהיקפי  ירידה  חלה  הנגיף,  מהתפרצות  כתוצאה 

המגבלות   בשל  מאידך,  בפרט.  החברה,  של  העיקרי  הפעילות  שוק  ובארה"ב, 

החשש   בשל  היתר  (בין  הקורונה  נגיף  התפרצות  עקב  העולם  ברחבי  שהוטלו 

והבידוד החברתי שהיה בתוקף במדינות שונות למשך חודשים    מהדבקה בנגיף),

(בהתאם למצב החולים באותה המדינה), חלה עליה משמעותית בשימוש בכלים  

שירותים קבלת  לצורך  בעלי  29דיגיטליים  לרבות  מהמשתמשים,  רבים  שכן   ,

ואחרים.  30מוגבלויות כאלה  לשירותים  זקוקים  והיו  מבתיהם  יצאו  לא   ,

בשנים האחרונות בתחום הנגישות כמתואר  הרגולציה הגוברת  בהתאם, ולאור  

, מספר התביעות על חוסר נגישות אתרים עלה באופן  2020לעיל, במהלך שנת  

  .31ימשמעות

ולאור   לעיל,  האמור  ושימוש  ל התקשרויות החברה    ריבוי לאור  שירותיה  מתן 

מבקשי  במוצריה, גידול בהכנסות החברה והעליה בביקוש למוצרי החברה בקרב  

התפשטות נגיף הקורונה על עסקי    השפעת,   2021- ו  -2020שירות במהלך שנת  

   .החברה הייתה חיובית

עם זאת, היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך  

בשל   היתר,  בין  פעילותה,  על  להשפיע  עשויים  עצירתו  או  הנגיף  התפשטות 

ברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף אחר  ההשפעה על המצב הכלכלי בעולם, הח

תוצאותיהן   על  ההשלכות  את  ובוחנת  ובעולם  בארץ  בשווקים  השינויים 

 העסקיות של החברה בטווח הבינוני והארוך. 

 מוגבלויות  של אנשים עם גוברת לסוגים שונים של קבוצות  מודעות  .9.3

נכון למועד    על , חלה עליה בכמות  זהפי נתונים פומביים שהינם בידי החברה 

המאמרים וכן הותקנו תקנות הנגשה מומלצות נוספות ביחס לקבוצות שונות  

), PTSD(  טראומה  פוסט  כגון,  W3C  -של בעלי מוגבלויות, שפורסמו על ידי ה

  הכרה,  החברה  להערכת.  32ועוד)  COGA(  קוגנטיביות   ובעיות   למידה   קשיי

  אשר  רגולטוריות  תקנות  התקנת   ובהתאם,  מוגבלויות  בעלי  של   נוספות  בקבוצות

 
 
 
 

29  covid.pdf-outlook-economy-https://www.oecd.org/digital/digital 
30  2.pdf-20-186-3.amazonaws.com/uploads/2021/01/Heb_Sweb.s-https://brookdale . 
31  -despite-2020-in-increased-lawsuits-ilityaccessib-website-https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal

lull-pandemic-year-mid / 
32  22/-in-guidelines/wcag/new-https://www.w3.org/WAI/standards  ;3.0/-https://www.w3.org/TR/wcag -  

על פי מקורות אלו, ניתן לראות עלייה במספר התקנים אשר מוצגים כטיוטה לציבור, לצורך בחינה ו/או כהמלצה 
ית להטמעתם באתרי אינטרנט. ניתן לראות כי בשנים האחרונות, ישנה עליה חדה בכמות קבוצות בעלי  רשמ

המוגבלויות אשר יש לפעול לנגישות עבורן, החל מקבוצות מוכרות כגון לקויי ראייה, וכלה בקבוצות פחות מוכרות כגון  
 טראומה ולקויי למידה.    -פוסט

https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://brookdale-web.s3.amazonaws.com/uploads/2021/01/Heb_S-186-20-2.pdf
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/
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  מהותי   באופן  להשפיע  עשויה,  עבורן  דיגיטליים  ונכסים  אתרים  הנגשת  יחייבו

  הביקוש   את  ולהגדיל  שירות  מבקשי  בקרב  החברה  למוצרי  הביקוש  על  חיובי

 . החברה  למוצרי

   בישראל ההון שוק .9.4

עקב    בשוקהחברה    פעילות לתנודתיות  נתונה  פוליטיים    השפעתההון  גורמים 

וכלכליים, בארץ ובעולם, אשר לחברה אין שליטה או השפעה עליהם. תנודות  

וכן על היקף פעילות   ניירות הערך הנסחרים בבורסה  אלה משפיעות על שערי 

הציבור בשוק ההון. מכאן שתנודות אלה בעלות פוטנציאל השפעה על פעילות  

 .  לציבור הנפקה תשלים והחברה ככלועל אפשרויותיה לגיוס מימון, החברה  

 בשער חליפין   תנודות .9.5

  וחלק ארה"ב    בדולר  הינן ,  מוצריה  ממכירותהחברה    הכנסות,  זהלמועד    נכון

, תנודות בשער חליפין  האמור  לאורהחברה, משולמות בש"ח.    מהוצאות   ניכר

להשפיע     חשופה   החברה,  לפיכך.  החברה  של  הכספיות  תוצאותיה  עלעשויות 

  לעומת  זרים  מטבעות  של  החליפיןלסיכונים הנובעים משינויים שיחולו בשער  

 על רווחיותה בעתיד.  עלהשפי   עלולים ואלה ,  החדש השקל

 סייבר  אירועי .9.6

ו/או    פגיעה אשר    סייבר  אירועיבשרתים    שאינן  מסיבות  נגרמיםכלליים, 

  בין ,  לגרום  עשויים,  בטחוניתאו מתקפת סייבר    תאונותבשליטת החברה, כגון:  

  החברה למוצרי הבסיס את המהוות התוכנהו/או   השרתים  חוות נפילת, ל היתר

החברה.    פעילות  על  השפעה  בעלי  הינם,  שיקרו  ככל,  אלו  אירועיםהמקוונים.  

בעל    הינו  אשר  סיכון   כגורם  סייבר  בתקיפות  מכירה  החברה,  זה  למועד  נכון

  נערכת   החברה,  כן  על.  נזק  לה  להסב  ובכך  שלה  במוניטין,  בפעילותה  לפגועיכולת  

,  איתור  לצורך  לרשותה  העומדים  באמצעים   ומשתמשת,  זה  מסוג   קיצון   למצבי

  המידע   ועל  נכסיה  על  מיטבית  הגנה   למען,  סייבר  אירועי  של  ומניעה  זיהוי

השפעה על    יסייבר כגורם סיכון בעל  ישברשותה. לפרטים נוספים ראה אירוע

 להלן.   44.3.4החברה כמפורט בסעיף 

 רגולטוריות   מגבלות .9.7

קה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום  אודות מגבלות, חקי  לפרטים

 . להלן11 הפעילות, ראו סעיף
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 תיאור עסקי התאגיד  .ג

   הםוהשינויים החלים ב  הפעילות  תחומימידע כללי על  .10

 בעולם  נגישות  .10.1

ל 2021לשנת    נכון  בהתאם   ,-  World Health Organization (WHO)  , מספר  

נאמד  יומוגבלו ה  בעלי בעולם    מליון   61  - כ  מתוכם,  33ישמיליארד א 1  -כ  על ת 

  המבוגרים  מאוכלוסיית  26%,  קרי,  34בלבד"ב  בארה)  18  גיל(מעל    מבוגרים

והקוגניטיבית  35כלשהי  ממוגבלות  סובלת"ב  בארה הפיזית  המציאות  כאשר   .

  הולכת להישאר פעילים בחברה  מוגבלות  עם  אנשים שלמשתנה, הצורך והרצון 

  הכלה  מביעות  אשר   חברות  כי  נראה,  פומביים  פרסומים  פי   על ,  כן  כמו .  וגוברת

  גבוהות   הכנסות  בעלות  הינן,  אתריהן  הנגשת  ידי   על  מוגבלויות  בעלי  של  ושילוב 

ויותר צרכנים מכוונים את    יותרש   כך  על   המעיד  דבר,  יותר  מרוויחות   ואף  יותר

 .36אלולחברות  שלהם הקנייה  הרגלינאמנותם ואת  

 הפעילות  בשוק נגישות  .10.2

  תחומי  בכל  מקוונים  ובשירותים  בדיגיטל  השימוש  הוגבר,  האחרונים  בעשורים

 . 37החיים

החברה    על בידי  אשר  נתונים  לשנת  זה  למועד בסיס  נכון  שוק  2019,  גודל   ,

  שיעור, כאשר 38דולר מיליארד  27 -כ של בסך הוערךהפעילות בו פועלת החברה  

  עד, בשנה 13.25% -כ על  עומד שירותים המספקים  אינטרנט אתריהצמיחה של 

 . 40בלבד 2.2%כ על עומד המונגשים האתרים אחוז, זה. נכון למועד 202539 שנת

 , גבר גם הצורך בהנגשת האתרים המעניקים שירותים מקוונים.  בהתאם

  האתרים  להנגשת   לפעול  1998  בשנת  כבר  החלה,  לדוגמא"ב  ארה  ממשלת

  עד ).  לעיל  כהגדרתו,  Section 508(  עליהם  החלות  ההנחיות   פי  על  הממשלתיים

  .41הונגשו  הממשלתיים מהאתרים 50% -כ של שיעור רק, 2021 יוני  חודש

 
 
 
 

33  figures-and-facts-2021-in-world-the-in-people-https://www.inclusivecitymaker.com/disabled / 
34  -impacts-disability-https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/infographic

the%20Southall.html#:~:text=61%20million%20adults%20in%20the,is%20highest%20in%20 
35  all.html-impacts-disability-https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/infographic    
36  FINAL.pdf-PoV-Advantage-ssibilityAcce-91/Accenture-https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF 
37  covid.pdf-outlook-economy-https://www.oecd.org/digital/digital   
38  -https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM

uOmjU/edit#gid=684909942;-many-how-day-the-of-https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart
there/-are-websites  -    מיליארד   1.7  -, מספר האתרים בעולם עמד על כ2019על בסיס נתונים ממקור זה, נכון לשנת

מבין האתרים הפעילים כאמור    50%  -מיליון אתרים) פעילים. החברה העריכה כי שיעור של כ  200  -(כ  12%מתוכם,  
(להלן: " קבוצות לפי    5  -"). החברה סיווגה את האתרים המותאמים להמותאמים  האתריםדורשים התאמות נגישות 

אתרים,   קבוצת  ולכל  בידי    מחיר  נקבעגודלם,  מצויים  אשר  עבר  מכירות  נתוני  על  המבוסס  האתר,  להתאמת  ממוצע 
 החברה. 

39  -Market-Services-Hosting-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-https://www.globenewswire.com/news
-Share-Size-Trends-yb-Analysis-Global-2025-by-Billion-59-216-hit-to-25-13-of-CAGR-at-grow-will

Adr.html-Opportunities-Business-and-Factor-Influence-hallengesC 
40  million/-https://webaim.org/blog/webaim   
41  websites-government-federal-accessibility-https://itif.org/publications/2021/06/03/improving 

https://www.inclusivecitymaker.com/disabled-people-in-the-world-in-2021-facts-and-figures/
https://www.inclusivecitymaker.com/disabled-people-in-the-world-in-2021-facts-and-figures/
https://www.inclusivecitymaker.com/disabled-people-in-the-world-in-2021-facts-and-figures/
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/infographic-disability-impacts-all.html:%7E:text=61%20million%20adults%20in%20the,is%20highest%20in%20the%20South
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/infographic-disability-impacts-all.html:%7E:text=61%20million%20adults%20in%20the,is%20highest%20in%20the%20South
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/infographic-disability-impacts-all.html
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-91/Accenture-Accessibility-Advantage-PoV-FINAL.pdf
https://www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM-uOmjU/editgid=684909942
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM-uOmjU/editgid=684909942
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart-of-the-day-how-many-websites-are-there/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart-of-the-day-how-many-websites-are-there/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-Hosting-Services-Market-will-grow-at-CAGR-of-13-25-to-hit-216-59-Billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Challenges-Influence-Factor-and-Business-Opportunities-Adr.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-Hosting-Services-Market-will-grow-at-CAGR-of-13-25-to-hit-216-59-Billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Challenges-Influence-Factor-and-Business-Opportunities-Adr.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-Hosting-Services-Market-will-grow-at-CAGR-of-13-25-to-hit-216-59-Billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Challenges-Influence-Factor-and-Business-Opportunities-Adr.html
https://webaim.org/blog/webaim-million/
https://itif.org/publications/2021/06/03/improving-accessibility-federal-government-websites
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אתר או נכס דיגיטלי, ככל ואינו מקודד ומתוכנת כראוי, לא יהיה נגיש בצורה    כל

רבים   ממשתמשים  גישה  למנוע  יכולים  ומכאן,  מוגבלויות,  בעלי  עבור  מלאה 

 ופוטנציאלים בשירותים שמעניקים מפעילי האתרים והנכסים הדיגיטליים.  

נכסים ד  שוק יגיטליים,  הפעילות התבטא בעלייה משמעותית בביקוש מפעילי 

להנגשת אותם נכסים לבעלי מוגבלויות, וזאת בעיקר על רקע התמורות שחלו  

מובילה לעלייה הולכת וגוברת    עודנהבתקינה וברגולציה בתחום אשר הובילה ו

בשנת   לדוגמא,  כך  הוראות החוק השונות.  כנגד המפרים את  תביעות  בהגשת 

כ2020 הוגשו  בלבד,  בארה"ב  ה   10,982  -,  בגין  התביעות  בחוק  עמידה    - פרת 

ADA (כהגדרתו לעיל)42 . 

, הפתרון העיקרי לנגישות באתרים היה ייעוץ חיצוני יקר, אשר הפתרונות  בעבר

עוד   ולתיקון.  ומורכבים להטמעה  היו קשים  זה  ייעוץ  במסגרת  מוצעים  שהיו 

הורדת   דרשו  אלו  אך  נגישות,  הפרות  לתיקון  נוספים  פתרונות  פותחו  בעבר 

תר / תוכנה או חומרה למחשב הספציפי או לשרת של מבקש השירות (בעל הא

הפעילות,   בשוק  טכנולוגיים  פתרונות  של  המפתחים  כיום,  הדיגיטלי).  הנכס 

הגיעו להבנה כי הפתרונות הטכנולוגיים והייעוץ הניתן צריכים להיות זמינים  

חברות   נוחים  SaaS(המאפיין  וכן  אטרקטיביים  במחירים  יותר,  יעילים   ,(

 לשימוש.  

 מלאכותית  בינה מבוססת הטכנולוגי  .10.3

מחשבים    בינה לתכנת  ביכולת  העוסק  המחשב  מדעי  של  ענף  היא  מלאכותית 

לפעול באופן המציג יכולות המאפיינות את הבינה האנושית. הגדרה רחבה יותר  

ידי   על  ניתנה  זה  הבינה  מינסקי  מרוויןלתחום  תחום  מאבות  שנחשב   ,

לו    לאינטיליגנטיתהמלאכותית, "לגרום למכונה להתנהג בדרך שהייתה נחשבת  

 . 43ם התנהג כך"אד

מלאכותית נחקרת בשתי רמות. האחת, בינה מלאכותית דמוית אנוש, שבה    בינה

, בינה  השניההמחשב חושב ומסיק מסקנות באופן דומה לזה של המוח האנושי.  

גיע ליכולות חשיבה עצמאיות,  ממלאכותית שאינה דמוית אנוש, שבה המחשב  

ינה המלאכותית מסווגת לפי  ללא קשר לדרך שבה המוח האנושי עושה זאת. הב 

השכל    -חזקה  מלאכותית  בינהביצועים:   פעילות  של  חיקוי  תבצע  התוכנה 

התוכנה תבצע פעילות נבונה בתחום יישום   - חלשה  מלאכותית  בינהוהחשיבה; 

ה שנות  מאז  המלאכותית  הבינה  בחקר  ההתפתחות  עיקר  הוא    80  -מוגדר. 

 בתחום הבינה המלאכותית החלשה.   

 
 
 
 

42  -2021-but-filings-iii-title-ada-federal-2020-slowed-pandemic-https://www.adatitleiii.com/2021/02/the
breaker-record-a-be-may / 

43 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9

B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA 

https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://www.adatitleiii.com/2021/02/the-pandemic-slowed-2020-federal-ada-title-iii-filings-but-2021-may-be-a-record-breaker/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA
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מנת  הבינה    מחקר על  מועילות  מכונות  ביצירת  עוסק  המודרני,  המלאכותית 

לעשות משימות שבני אדם מבצעים, והמצריכות תבונה, באופן אוטומטי, למשל  

מענה על שאלות לגבי מוצרים עבור לקוחות, ובאופן כללי חוקי בינה מלאכותית  

רבים עובדים בתחום הקוגניציה, אינפורמטיקה, הסקה סטטיסטית או הנדסת  

 ידע.  מ

מסקנות    טכנולוגיה ולהסיק  ללמוד  מאפשרת  מלאכותית,  בינה  על  מבוססת 

ובהתאמה   ומצטברים)  (שהצטברו  ונתונים  דוגמאות  מאגר  סמך  על  אנושיות 

לקבל החלטה   נדרש  היה  אילו המוח האנושי  מבוצעת  שהייתה  לפעולה  לכוון 

 לפעולה.  

החברה,  זהלמועד    נכון במוצרי  (  כמתואר  והסורק  התוסף,    פרי  מוצריםלעיל 

מוטמעים  החברה  של  פיתוחה .  מלאכותית  בינה   מבוססי  אלגוריתמים ) 

את    הללוהאלגוריתמים   מיטבית  בצורה  להתאים  החברה  ביכולת  תומכים 

השירות  הנגישות  מחסומי  ותיקון   איתור מבקשי  לצורכי  ,  הקצה  ומשתמשי , 

בי  קיוםומאפשרים   לצורך  אוטומטי  מסקנות  הסקת  תהליך  צוע  של 

  התאמה הקצה בעת השימוש בנכס הדיגיטלי.   משתמש חווית  של אופטימיזציה 

  מצליחה  החברה,  בה  אופטימלי   שימוש  ובאמצעות,  מכונה  תבונת  מצריכה   זו

 . נוספים ובמשאבים בזמן, אדם בכוח  חסכון  להשיג

שפיתחה    המתקדמיםהאלגוריתמים  ו   החברה  טכנולוגיית אודות    לפרטים

 .  לעיל  19 החברה, ראה סעיף 

, על  החברה  מוצריהחברה לפעול לחיזוק הבינה המלאכותית שבבסיס    בכוונת

  , הפעילות  תחום  תמנת לאפשר קביעות אוטומטיות על סמך המידע שנצבר אודו

יאפשר    צמצום  תוך החברה,  להערכת  אשר,  בתהליך,  אנושית    לההתערבות 

 . השירות   מבקשילחסוך כוח אדם ולשפר את הפעילות של 

 דיגיטליים  בנכסים נגישת הפרות ותחקון  איתור של אוטומציה .10.4

כגון: אתר אינטרנט,    מהווים,  דיגיטליים  נכסים דיגיטלי שהוא,  כל סוג מידע 

אפליקציה, מסמך דיגיטלי, קבצי אודי, קבצי וידאו, תמונות, סרטונים, קבצי  

PDF    .לקהל    פתוחים  הם,  דיגיטליים  נכסים  של   וטבעם  טיבם  מעצםועוד

  לתוכן  להחשף או    בשירותים  להשתמש צרכנים רחב ביותר המעוניין לקבל מידע,  

,  בעולם  המוגבלויות  בעלים קהלי הצרכנים נמנים קהל הצרכנים  . עבהם  האצור

כאמור, קיימת כמות גדולה    דיגיטליים  בנכסים.  44איש  מיליארד  1  -בכ  הנאמד

מאוד של חסמים לאנשים עם מוגבלות, כגון: חוסר יכולת ניווט במקלדת, חוסר  

טפסים   למלא  יכולת  חוסר  מסך,  בקורא  שימוש  בזמן  עצמים  לשמוע  יכולת 

 
 
 
 

44  -https://www.worldbank.org/en/topic/disability#:~:text=Results
e%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20,On

people%2C%20experience%20significant%20disabilities   

https://www.worldbank.org/en/topic/disability:%7E:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/disability:%7E:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities
https://www.worldbank.org/en/topic/disability:%7E:text=Results-,One%20billion%20people%2C%20or%2015%25%20of%20the%20world's%20population%2C,million%20people%2C%20experience%20significant%20disabilities
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מקוונים, חוסר יכולת לנווט באתר, חוסר יכולת לבצע רכישות, הזמנות, כניסות  

ולעתים   מקשים  אלה  חסמים  בעלי  ועוד.  מאנשים  לחלוטין  מונעים  אף 

  נגישות  מחסומי אותם  רקע  על מוגבלויות שימוש בנכסים הטכנולוגיים כאמור.  

  ומתקנות  המאתרות  חברות   מספר   קמו ,  וזול  יעיל  פתרון   בהשגת   והצורך 

  ואחרים  כאלו  טכנולוגיים  כלים   באמצעות  דיגיטליים  בנכסים  נגישות  מחסומי

 .האוטומציה נולוגיית טכ את מפתחת אשר, החברה וביניהן 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים   .11

ו החברות,  דיני  מכוח  רגולטוריות  למגבלות  כפופה   ערך  ניירותהנפקת    לאחרהחברה 

 לציבור, גם למגבלות מכוח דיני ניירות ערך.  

פעילות    כמו תקינה    בהתקנתו/או    החוקים  בחקיקת   מהתפתחותמושפעת    החברהכן, 

ואילוצים  תקינה  חקיקה,  המגבלות,  כאשר  לטריטוריה,  מטריטוריה  משתנים  אשר 

מתייחסים לשווקי הפעילות העיקריים של החברה ואשר   בדוח זהמיוחדים המתוארים  

להם שירותי החברה מעניקים מענה. להלן יפורטו החוקים והתקנות העיקריים החלים 

 על תחום הפעילות:  

 45")"םהאו אמנת(להלן: " מוגבלויות בעלי  על להגנה"ם האו אמנת .11.1

, העצרת הכללית של האו"ם אישרה את האמנה בדבר זכויותיהם  2006  בשנת

של אנשים עם מוגבלויות, שנועדה להגן על זכויותיהם וכבודם של אנשים עם  

  להסרת   לפעול,  לאמנה  צד  הן  אשר  המדינות  את  מחייבת"ם  האו  אמנת מוגבלות.  

  בחברה  מלאה   השתתפות  מוגבלות  עם  מאנשים   המונעים  והקשיים   החסמים 

,  מכילה  וחברה  שוויוניים   חיים  המאפשרים   וכלים  מדיניות  לפתח ,  ובקהילה

  האדם  מזכויות  מוגבלות  עם  אנשים  של  והשווה  המלאה   ההנאה  את  ולקדם

  נהנים  מוגבלות  עם  אנשים  כי   ולוודא ,  ולהבטיחה  עליה   להגן ,  היסוד  וחירויות

. האמנה היא חלק מהמגמה העולמית לשינוי התפיסה של  חוק  לפי  מלא   משוויון 

סוציאלית,   והגנה  רפואי  טיפול  צדקה,  של  כאובייקטים  מוגבלות  עם  אנשים 

,  2007  בשנת.  46להבנה כי הם חברים מלאים ושווים בחברה, בעלי זכויות אדם

  ולאחר,  "םהאו  אמנת  על  שחתמו  המדינות  לרשימת  ישראל  מדינת  גם   הצטרפה

  בשנת,  שבאמנה  האדם  זכויות  לעקרונות  ישראל  חוקי   התאמת   בחינת  תהליך

  החובות  את  לבצע  עצמה  על  וקיבלה,  האמנה  את  ישראל   מדינת  אשררה  2012

  - כ האמנה את אשררו, החברה ידיעת ולמיטב, זה למועד נכון.  באמנה הקבועות

 
 
 
 

45  file:///C:/Users/Gal/Downloads/AmanaGuide2017.pdf 
46https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D_

8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A
7%94%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D

D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA   
-with-persons-of-rights-the-on-https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention

l2.htm-disabilities-with-persons-of-rights-the-on-disabilities/convention 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%22%D7%9D_%D7%91%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%94%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
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 , ביניהן ארה"ב, קנדה, מדינות האיחוד האירופי ועוד.    47מדינות 191

מהתחייבויות המדינות החתומות על אמנת האו"ם, על כל מדינה לוודא    כחלק

שגופים פרטיים שמפעילים מתקנים או מספקים שירותים לציבור ינגישו אותם  

מחשבים   (כגון  מידע  לטכנולוגיות  מוגבלות  עם  אנשים  של  גישה  ולקדם 

   ואינטרנט.

שהמודעות להגנה על זכויותיהם וכבודם של בעלי מוגבלויות גוברת בקרב   ככל

הצורך   גם  כך  האו"ם,  אמנת  על  חתימה  ידי  על  היתר  בין  העולם,  מדינות 

בנכסים   והטמעתם  החברה,  שמציעה  והשירותים  למוצרים  והביקוש 

 דיגטליים ברחבי הרשת שמפעילים יישויות וארגונים (מבקשי שירות).  

   תקינה  .11.2

  על , ללקוחותיה וייעוץ בקרה שירותי ומתן הטכנולוגיים הכלים פיתוח במסגרת

  אינטרנט   אתרי  על   החלה  התקינה  את  וגורף  מעמיק  באופן  להכיר  החברה 

  התקינה  להלן,  זה  למועד  נכון.  הנגישות  בתחום  בכלל   דיגיטליים   ונכסים 

 :הפעילות בתחום העיקרית הרלוונטית והחקיקה

11.2.1. World Wide Web Consortium  )W3C(-    ארגון בינלאומי אשר

בשנת   ברשתו  רגולציה   על   האחראי,  1994הוקם  ומאז,  48תקינה   ,

גם בתחום הנגישות   בין היתר  בנוגע לפעילות ברשת,  מתקין תקנות 

 בדיגיטל (כפי שיפורט להלן) ומפרסם המלצתו לעמידה בהן מעת לעת.   

11.2.2. Web Content Accessibility Guidelines  )WCAG(-    חלק

, להנגשת תוכן  W3C  -שפורסמו על ידי ה  ברשתמסדרת תקני נגישות  

. האחרון שבתקני הנגישות לאינטרט שפורסמו על ידי  דיגיטלי  באופן

חודש  מ החל W3C -ה ת, אשר הפך להמלצWCAG 2.1הוא   W3C-ה

,  WCAG 2.0  -מרחיב את תקן ה   WCAG 2.1  -. תקן ה201849יוני  

את   לשפר  במטרה  לו  קדם  קבוצות  אשר  לשלוש  הנגישות  הנחיות 

למידה;   לקויות  או  קוגניטיביות  לקויות  עם  משתמשים  עיקריות: 

במכשירים   מוגבלות  עם  ומשתמשים  ראייה  לקות  עם  משתמשים 

 ניידים. 

באופנים מלאים או    WCAGמדינות רבות בעולם אימצו את תקינת  

,  חלקיים, כחקיקה מחייבת וביניהן: ארה"ב, האיחוד האירופי, קנדה

תקינה   חקיקת  בעקבות  ועוד.  ישראל  יפן,  בריטניה,  אוסטרליה, 

מחייבת במדינות רבות, במשך השנים, נוצרה מודעות הולכת וגוברת  

 
 
 
 

47  15&chapter=4-https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV 
48  https://he.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium 
49  https://www.w3.org/TR/WCAG21/   ;

1-21-wcag-https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines#cite_note 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-15&chapter=4
https://he.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelinescite_note-wcag-21-1


 

24 
 

עם  בקשר  הטכנולוגיים  הנכסים  ומפעילי  הצרכנים  ציבור  בקרב 

נגישות לבעלי מוגבלויות בדיגיטל, הן באמצעות הסברה והן באמצעות  

בעיק חקיקה,  אותה  של  אזרחיות  אכיפה  ותביעות  קנסות  בדמות  ר 

 המפרים את החקיקה.   גופיםשהוגשו כנגד 

   חקיקה .11.3

 "בארה

American with Disabilities Act  )ADA (-  אמריקאי, הקובע כי   פדרלי חוק

(לרבות אתרי אינטרנט) חייבות להיות   כל טכנולוגיות האלקטרוניקה והמידע 

 . WCAG 2.050נחקק על בסיס תקן   אשרנגישות לאנשים עם מוגבלות, 

 אירופה

EN 301 549- אשר נחקק על בסיס תקן    חוקWCAG 2.1    והינו בתוקף במדינות

טכנולוגיו כל  כי  הקובע  האירופי,  (לרבות  האיחוד  והמידע  האלקטרוניקה  ת 

 . 51עם מוגבלות לאנשיםאתרי אינטרנט) חייבות להיות נגישות 

החקיקה בארה"ב והן החקיקה באירופה כאמור לעיל, מבוססות על תקני    הן

ומכילות אותם כחקיקה מחייבת בארה"ב    WCAG 2.1  -ו  WCAG 2.0נגישות  

 ובאירופה. 

רשת    WCAG-ה   תקני תכני  ליצירת  רחב  המלצות  טווח  מהווים  השונים 

דיגיטליים נגישים יותר, עבור מגוון רחב יותר של אנשים בעלי מוגבלויות, כולל  

מוגבלויות   למידה,  לקויות  שמיעה,  ואיבוד  חירשות  ראייה,  ומוגבלות  עיוורון 

ה מוגבלת, מוגבלויות דיבור, רגישות לאור וצירוף של אלה. על מנת  תפישה, תנוע 

  תקני לענות על הצרכים של קבוצות שונות ומצבים שונים של בעלי מוגבלויות,  

בהן:    מגדירים  הנגישות לעמוד  שניתן  שונות  התאמה  רמות  (הנמוך    Aשלוש 

ים נגישים  (הגבוה ביותר). על מנת ליצור תכני רשת דיגיטלי  AAA  - ו  AAביותר),  

למשל, עוסק בהסדרת מגוון מצבים, לרבות אך    WCAG 2.1יותר כאמור, תקן  

לא רק: הגדלת טקסט, החלפת גופן והרחבת רווחי טקסט, כהות ו/או הבהרת  

וקישורים,   כותרות  וחשיפת  הבלטת  צבעים,  וריווי  צבעים  היפוך  ניגודיות, 

 קריאת מסך וזיהוי תמונות ועוד.  

 ישראל 

  - "גתשע),  לשירות  נגישות(התאמות    מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  תקנות

2013 

 שוויון   חוק(להלן: "  1998  בשנת   חוקק ,  מוגבלות  עם  לאנשים  זכויות   שוויון   חוק

 
 
 
 

50  compliance-ada-is-https://www.webfx.com/blog/marketing/what/   ;https://www.ada.gov/2010_regs.htm 
51  https://en.wikipedia.org/wiki/EN_301_549 ;549-301-essibility.com/blog/enhttps://www.essentialacc/ 
 

https://www.webfx.com/blog/marketing/what-is-ada-compliance/
https://www.webfx.com/blog/marketing/what-is-ada-compliance/
https://www.webfx.com/blog/marketing/what-is-ada-compliance/
https://www.ada.gov/2010_regs.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/EN_301_549
https://www.essentialaccessibility.com/blog/en-301-549/
https://www.essentialaccessibility.com/blog/en-301-549/
https://www.essentialaccessibility.com/blog/en-301-549/
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"). מכוחו תוקנו תקנות רבות הנוגעות לנגישות. בין תקנות אלה נכתבו גם  זכויות

  -ת נגישות לשירות), תשמ"ג תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמו

. נראה כי המטרה של החובה המוטלת על אתרי אינטרנט היא שכיום רשת  2013

את   משרתת  היא  המודרני.  החיים  מאורח  נפרד  בלתי  חלק  הינה  האינטרנט 

האדם בכל תחומי החיים ולכן ראוי כי היא תונגש לכל דורש. מכוח תקנות אלה  

כי   בישראל  המ  ואפליקציות  אינטרנט  אתרי נקבע  לציבור  שירות  ספקים 

להיות   חייבים  כאמור,  שירות  על  מידע  או  זכויות),  שוויון  בחוק  (כהגדרתו 

נגישים עבור אנשים עם מוגבלות. על ההנגשה להיות מותאמת ככל הניתן לכל  

סוגי המוגבלות, לרבות עיוורים וכבדי ראיה, כבדי שמיעה, אנשים עם מוגבלות  

 מה.  קוגניטיבית או מוטורית וכדו

, בשל היותה של החברה מפעילת פלטפורמה מקוונת, החברה בוחנת את  בנוסף

חלותן של תקנות אבטחת מידע והגנת פרטיות, בהתאם לטריטוריות העיקריות  

 בהן פועלת בשוק הפעילות, בין היתר, כדלקמן:  

 פרטיות   והגנת מידע אבטחת תקנות .11.4

  אבטחת   של  ביותר   המחמירות  בדרישות   לעמידה  גבוה  רף   לעצמה  מציבה החברה  

 :הבאים כלולים, אלו בין. נתונים

 ISO27001 תקן

חלה מגמה להקשחת תקנות הגנת המידע והפרטיות ועל כן מדינות שונות    בעולם

שונים,   תקנים    תקן   הינו  החברה  לפעילות  ביניהם  הרלוונטי  כאשראימצו 

ISO27001  נושא  ה,  מידע  אבטחת, שהינו תקן מספק מסגרת ממוסדת לניהול 

סינכרון ותיאום הפעולות בתחום בין  אבטחת המידע בארגון ויישומו מאפשר  

כי החברה לא מחויבת לעמוד בתקן    יובהר").  ISOכלל יחידות החברה (להלן: " 

  לעמוד   מנת  על אך פועלת לקבלת אישור עמידה בתקן  לצורך פעילותה,    ISO  -ה

   .מידע חתאבט בנושא ביותר הגבוה ברף

בחברה   התקבל  הדוח,  תקופת  לעמידה  במהלך  ותעודת  בתקן  עמידה  אישור 

 .  ISO27001בתקן 

SOC 2 

),  AICPA  ) American Institute of CPAs  -ארגוניות של ה  פניםבקרות שירות  

מאחסנות  ש SaaSהחלה על חברות  מבוסס על הקריטריונים של שירותי אמוןה

לקוחותיהן   נתוני  (את  ענן  הנתונים  Cloudבמערכות  כי  להבטיח  מנת  על   ,(

או   מידע  וטכנולוגיה המאחסנים  פיתוח  לחברות  ובקפדנות.  ביעילות  נשמרים 

. נכון  מעבירים מידע כלשהו, ממליצים לעמוד בתקן כאמור לצורך בידולם בשוק

   ידה בתקן כאמור., החברה החלה לפעול לביצוע הנדרש לצורך עמ זהלמועד 

GDPR 

או  /ושל החברה מרכזת ומעבדת מידע אודות בני אדם    הנגישות  ופלטפורמת  ככל

ופעילות    הנגישות  פלטפורמתמבקשי שירות שמקורם מהאיחוד האירופי, תהיה  



 

26 
 

  - החברה בכלל כפופות לעמידה בתקנות הגנת הפרטיות של האיחוד האירופי, ה

GDPR  טריטוריאלי.  - חלות באופן אקס התקנות(כהגדרתו לעיל), שכן 

למועד   האירופי    גם פעילה    החברה ,  זהנכון  בדרישות    ועומדתבאיחוד 

פעילותה   וכן ממשיכה לפעול להתאמת  זה,  במועד  הרגולטוריות החלות עליה 

  היתר   בין,  פעילותה  על  חלות   שאלו  ככל ,  GDPR  - ות מהותיות נוספות של הלתקנ

החברה  Privacy Policy(  הפרטיות  מדיניות  התאמת  באמצעות באתר   (

לעיבוד מידע של מבקשי שירות שמקורם באיחוד    GDPR  -להוראות ה  ביחס 

 האירופי.  

 הפרטיות  הגנת חוק

התשמ"א הפרטיות  הגנת  שהותקנו1981-חוק  התקנות  הנחיות    ,  וכן  מכוחו 

יכונו:   יחד  (להלן  הפרטיות"הרשות  הגנת  נרחבים  חוק  הסדרים  קובעים   ,("

שמטרתם, בין היתר, להגן על נושאי המידע וכן על מידע אישי המוחזק במאגר  

נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, מצבו    ככלמידע,   שקיים, הכולל 

"וכו  הכלכליהבריאותי,   (להלן:  הישראלית  מידע  מאגר'  הגישה  כי  יובהר   .("

שאינו   מידע  לפיו  רחב  שיפוטי  פרשנות  מרחב  מאפשרת  פרטיות  של  לסוגיות 

באמצעים   שניתן  ככל  אישי  כמידע  להיחשב  עשוי  מסוים,  אדם  עם  מזוהה 

היחיד   את  באמצעותו  לזהות  מידע  (סבירים  עם  הצלבתו  באמצעות  לדוגמא 

חובות שונות על בעלי מאגר מידע,    אחר). במסגרת חוק הגנת הפרטיות, מוטלות

על מנהלי מאגר המידע. הסנקציות הקבועות   וכן  על המחזיקים במאגר מידע 

מנהליות   אזרחיות,  סנקציות  הן  בחוק  המוטלות  בחובות  עמידה  לאי  בחוק 

 .ופליליות

  2017-נכנסו לתוקף תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז    2018בשנת  

לענ הוראות  מידע  הקובעות  במאגרי  המידע  אבטחת  חובת  של  יישומה  יין 

 הכפופים לחוק הגנת הפרטיות. 

התקנות קובעות מנגנונים ארגוניים ודרישות מהותיות שמטרתן הפיכת אבטחת  

הן   התקנות  מידע.  מאגרי  המחזיק  ארגון  כל  של  ניהול  משגרת  לחלק  מידע 

  המידע  בכמות   רהית  ביןמודולריות ומחילות חובות ברמה הולכת וגדלה התלויה  

. בין היתר, התקנות הנ"ל קובעות שורה של הוראות בקשר עם  ורגישותו  הנאסף

הגדרת סיכונים ועדכונם התקופתי, קביעת נהלי אבטחת מידע בהתאם לרגישות  

להיבטים הפיזיים של שמירת המאגר והצורך באבטחתו.  המאגר וכן מתייחסות  

   .ותפעל בהתאם  מאגר מידעם בוחנת האם נדרשת לרשו, החברה זהנכון למועד 

 CCPA -  הצרכן פרטיותהגנת    תקנות .11.5

ה  בעוד האירופית,  הפרטיות  הגנת  כבר  GDPR  - שרגולציית  לתוקף  נכנסה   ,

מאי   בארה"ב  2018בחודש  זה,  למועד  נכון    רגולטורית   מסגרתקיימת    לא, 
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. 52"בארה  אזרחי  כלל  של  הפרטיות  הגנת  לאתגרי  מענה  תספק   אשר  פדרלית

 California(  בקליפורניה  הצרכן  פרטיות  הגנת  חוק  נחקק,  2018  יוני  בחודש

Consumer Privacy Act  ומהווה מודל  2020בינואר    1), אשר נכנס לתוקף ביום ,

ה בעתיד.  להתפתח  שצפויה  פדרלית  ברמה  לתושבי    CCPA  -לחקיקה  מקנה 

מהו המידע (קטגוריות ומידע ספציפי)    לדעתהזכות    אתקליפורניה, בין היתר,  

נאסף   מהן  המקורות  פירוט  לקבל  ילדיהם,  על  או  עליהם  נאסף    המידעאשר 

רוט המטרות לשמן נאסף המידע, לעקוב אחר העברת ומכירת  האישי, לקבל פי

המידע האישי לצדדים שלישיים ולדרוש מהחברות להפסיק להעביר או למכור  

חל על חברות או ארגונים האוספים    CCPA  -מידע אישי לצדדים שלישיים. ה

מ למעלה  של  מידע  מוכרים  בקליפורניה;    100,000  -או  אב  בתי  או  תושבים 

שלמעל  מכירת  חברות  או  משימוש  נובעות  השנתיות  הכנסותיהן  ממחצית  ה 

מיליון    25המידע שנאסף; או חברות או ארגונים עם מחזור הכנסות שנתי של  

 "). הסף  תנאידולר או יותר (להלן: "

חל בצורה אקס טריטוריאלית, כך שהוא יחול לא רק על חברות    CCPA  -ה  חוק

על חברות גם  בקליפורניה, אלא  מושבן  מושבן    שמקום  וארגונים אשר מקום 

מחוץ לקליפורניה, אשר אוספות ומוכרות מידע אישי של תושבי קליפורניה או  

מספקות לתושבי קליפורניה שירותים או מוצרים באמצעות רשת האינטרנט או  

 בכל דרך אחרת.  

(כהגדרתם לעיל) ועל    תנאי הסףמ  אחד  באף  עומדת  אינה, החברה  זהנכון למועד  

עם זאת, החברה החליטה באופן    יחד אינו חל על פעילותה,    CCPA  -כן חוק ה

למבקשי    ביחס,  CCPA  -וולונטרי להתאים פעילותה לתקנות המהותיות של ה

מעניקה שירותים גם למבקשי   החברהשירות שמקום מושבם בקליפורניה, שכן 

הפרטיות   מדיניות  התאמת  ידי  על  היתר  בין  קליפורניה,  במדינת  שירות 

)privacy policy  .באתר החברה לפי הנהלים ( 

11.6. HIPAA )Health Insurance Portability and Accountability Act(53-  

ה זהלמועד    נכון להוראות  פעילותה  את  להתאים  עצמה  על  לקחה  החברה   ,-  

HIPAA  לשמירה על פרטיות המידע הבריאותי של מטופלים, המהווה ,best 

practice   בתחום הפעילות של החברה ובתחום השירותים בדיגיטל בכלל. בכלל

זה, החברה לקחה על עצמה לקבוע נהלים בקשר לניהול, אחסון, העברה ואירועי  

 ISOץ  דליפת מידע רפואי אל מול גורמים לא מורשים, בין היתר על ידי אימו

 (כמפורט לעיל).    27001

 
 
 
 

52  trade.net/americas/2019/11/15/ccpa-https://israel / 
53  -https://www.nextep.co.il/tkanim/hipaa/?gclid=CjwKCAjww

-qbHOX2y6CGBhALEiwAQzWxOilWE54okVlWOjeOXDL1ZG3hbtHKw6Xr_Kue
zeWERGfhoCge8QAvD_BwE_ 

https://israel-trade.net/americas/2019/11/15/ccpa/
https://israel-trade.net/americas/2019/11/15/ccpa/
https://israel-trade.net/americas/2019/11/15/ccpa/
https://www.nextep.co.il/tkanim/hipaa/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOilWE54okVlWOjeOXDL1ZG3hbtHKw6Xr_KueqbHOX2y6-_zeWERGfhoCge8QAvD_BwE
https://www.nextep.co.il/tkanim/hipaa/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOilWE54okVlWOjeOXDL1ZG3hbtHKw6Xr_KueqbHOX2y6-_zeWERGfhoCge8QAvD_BwE
https://www.nextep.co.il/tkanim/hipaa/?gclid=CjwKCAjww-CGBhALEiwAQzWxOilWE54okVlWOjeOXDL1ZG3hbtHKw6Xr_KueqbHOX2y6-_zeWERGfhoCge8QAvD_BwE
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 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  .12

 הפעילות  תחום מבנה .12.1

  מוגבלויות  לבעלי הנגישות לנושא  במודעות עלייה .12.1.1

  נגישות  לנושא   במודעות  עלייה   חלה,  האחרונים  העשורים  בשני

והן    54דיגיטלי  באופן  הן  הניתנים  לשירותים   מוגבלויות  לבעלי

באופן פיזי. בעקבות מגמת ההזדהות עם בעלי מוגבלויות והרצון  

לעודד את נושא הנגישות לבעלי מוגבלויות, החלו ארגונים כאלו  

מוגבלויות   בבעלי  התומכים  ככאלה  עצמם  למתג  ואחרים 

האופנה   מותג  לדוגמא,  כך  הזדמנויות,  לשוויוון  ובזכותם 

“Tommy Hillfiger”   קמפיינים שלו,  בחר לפרסם עצמו באחד ה

התוכנה   וענקית  גלגלים  בכסא  הנעזר  נכה,  ילד   IBMבאמצעות 

גיוס   על  כבד  דגש  עובדים  ושמה  ואף  יומוגבלו   בעליהעסקת  ת 

 .  55להשתתף בתכנית הכשרה למודעות לנכים  עובדיהדורשת מ

של ארגונים למתג עצמם ככאלה התומכים בזכויות בעלי    המגמה

בעולמות הנגישות הדיגיטלית,  מוגבלויות, מוצאת את מקומה גם  

דבר אשר מנסיונה של החברה, מוביל ארגונים רבים להנגיש את  

נכסיהם הדיגיטליים לבעלי מוגבלויות, לעיתים אף בזמן שאינם  

לעשות   אותם  המחייבת  רגולציה  ו/או  בתקינה  לעמוד  נדרשים 

בהנגשת   הצורך  החברה,  להערכת  כאמור,  המגמה  לאור  זאת. 

ויצריך מפעילי נכסים  נכסים דיגיטליים   ויגבר עם הזמן  רק ילך 

 דיגיטליים להשתמש בשירותים ובמוצרים שמציעה החברה. 

 בדיגיטל נגישות כללי להסדרת ובתקינה בחקיקה תמורות .12.1.2

מהעליה  במקביל יוצא  לבעלי    וכפועל  הסביבתית  במודעות 

חלו   האחרונות  בשנים  ארגוני,  באופן  להם  והסיוע  מוגבלויות 

כללי   את  המסדירה  והחקיקה  לתקינה  הנוגע  בכל  שינויים 

הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות בדיגיטל, אשר חלה, בעיקרה,  

לציבור   שירותים  מספקים  אשר  דיגיטליים  נכסים  מפעילי  על 

, אמנת האו"ם לזכויות אנשים עם 2006הרחב. כך למשל, בשנת  

זכות אדם  גישה לטכנולוגיית תקשורת היא  כי  מוגבלות קובעת 

סעיף   ראה  נוספים  לפרטים  כל    11בסיסית.   האדם   בני להלן. 

 
 
 
 

54  22/-in-guidelines/wcag/new-https://www.w3.org/WAI/standards ;3.0/-3.org/TR/wcaghttps://www.w  -   על
פי מקורות אלו, ניתן לראות עלייה במספר התקנים אשר מוצגים כטיוטה לציבור, לצורך בחינה ו/או כהמלצה רשמית  
להטמעתם באתרי אינטרנט. ניתן לראות כי בשנים האחרונות, ישנה עליה חדה בכמות קבוצות בעלי המוגבלויות אשר  

טראומה  - וצות מוכרות כגון לקויי ראייה, וכלה בקבוצות פחות מוכרות כגון פוסטיש לפעול לנגישות עבורן, החל מקב
 ולקויי למידה.    

55  disabilities-with-people-for-inclusive-remo-being-are-brands-https://www.marketingweek.com/how  
disabilities-with-people-hire-that-companies-6-https://101mobility.com/blog/top/   

https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/new-in-22/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0/
https://www.marketingweek.com/how-brands-are-being-more-inclusive-for-people-with-disabilities
https://101mobility.com/blog/top-6-companies-that-hire-people-with-disabilities/
https://101mobility.com/blog/top-6-companies-that-hire-people-with-disabilities/
https://101mobility.com/blog/top-6-companies-that-hire-people-with-disabilities/
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עם מוגבלות, זקוקים לגישה לתכנים דיגיטליים על    אנשים  פרטוב

ל  בחינוך,    הקלמנת  בפנאי,  העבודה,  בחיי  חייהם,  תחומי  על 

 בבריאות ועוד.  

ע"י    כמו להתפרסם  החלו  האחרונים  העשורים  בשני  ,  C3Wכן, 

) WCAG  )Web Content Accessibility Guidelinesתקני  

גיטליים לאנשים בעלי  השואפים להגדיר כללים להנגשת נכסים די

מוגבלויות, מבלי להטיל נטל בלתי סביר על מפעילי אותם נכסים  

 דיגיטליים.  

ל   לאורך ואחרות  כאלו  מהדורות  התפרסמו  ,  WCAG  -השנים 

הוא התקן העדכני ביותר   WCAG  2.1כאשר נכון למועד זה, תקן 

שהתפרסם ולמיטב ידיעת החברה, בזמן הקרוב עומדת להתפרסם  

 .56כרגע נמצא בשלבי טיוטה WCAG 3.0ותקן   WCAG  .22תקן 

אודות התקינה והרגולציה אשר פעילות החברה מושפעת    לפרטים

 להלן.   11 מהם, ראה סעיף

חברות  "בבארה מספר  פועלות    דומים  שירותים   המעניקות , 

הן:    אשר(  החברה  מעניקה  אותם  לשירותים שביניהן  הגדולות 

accessiBe  ,AudioEye  ,EqualWeb  ,Deque  ,Monsido ,

Level Access  ,User1st  ו -  WebAim  ,( בעלות,  ציבוריות  ןחלק  

  ידיעת   ולמיטב. לצד זאת,  57דולרים  מיליוני  מאות  של  שוק  שווי

המסוגלים    קיימים  זה   למועד   נכון,  החברה שחקנים  מאד  מעט 

לקהל   מספקת  אשר  לחברה,  בדומה  מקיף,  פתרון  להעניק 

לצורך הסרת מחסומי    AIלקוחותיה מוצרים טכנולוגיים מבוססי  

שירותי   לצד  מפעילים,  אותם הם  הדיגיטליים  בנכסים  הנגישות 

בקרה וייעוץ אנושיים אשר משלימים את שירותיה הטכנולוגיים  

ותם למדוייקים יותר, מקצועיים יותר  והופכים א   UserWayשל  

הקצה.   למשתמשי  יותר  אודות    לפרטיםומתאימים  נוספים 

 לעיל.  18החברות הפועלות בתחום הפעילות, ראו סעיף התחרות 

 הפעילות  בתחום שינויים .12.2

  לבעלי   בדיגיטל  בנגישות  בצורך  הכללית   במודעות  עלייה .12.2.1

   -מוגבלויות 

  הנכסים  בעלי   במודעות  משמעותית  עלייה  חלה  האחרונות  בשנים

)  החברה  של  הפוטנציאליים  הלקוחות  הינם(אשר    הדיגיטליים

 
 
 
 

56  https://www.w3.org/TR/WCAG22/ ;3.0 -https://www.w3.org/TR/wcag /  
57  activity/stocks/aeye-rkethttps://www.nasdaq.com/ma 

https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0%20/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0%20/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0%20/
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/aeye
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  רקע   על  היתר   בין  זאת,  מוגבלויות  לבעלי  בדיגיטל  בנגישות  בצורך

, 58דיגיטלי  באופן   שירותים  בקבלת  העולה  והצורך  הקורונה  מגפת

  העלייה.  59זה  בנושא  והתקינה  החקיקה  הרחבת  רקע  על  וכן

  מוכווני  והכשרות  בקורסים  גם  ביטוי   לידי  באה,  כאמור  במודעות 

 .60תוכנה פיתוח  לאנשי נגישות 

   -הנגישות בדיגיטל  בנושאבחקיקה ובתקינה  שינויים .12.2.2

אשר    לפרטים הנגישות,  בתחום  והתקינה  החקיקה  אודות 

הפעילות,   תחום  רווחיות  על  ישיר  באופן  סעיף    ראהמשפיעים 

 לעיל.  12.1.2

 - בדיגיטל נגישות  חוקי בפרת בגין תביעות בהגשת  עלייה .12.2.3

  החלו,  לעיל  כמפורט  ובתקינה  בחקיקה  שחלו  התמורות  רקע  על

, זאת.  61בדיגיטל  הנגישות  חוקי   הפרת בגין   תביעות  מוגשות   להיות

  מחלקות   להם  אשר   דין  עורכי   משרדי  באמצעות,  היתר  בין

  התביעות   בהגשת   העלייה .  אלו  הפרות   בגין   תביעות   הגשת   מוכוונות 

  הינם(אשר    הדיגיטליים  הנכסים  בעלי   את  מרתיעה,  כאמור

  הנגישות  חוקי   את  מלהפר)  החברה  של   הפוטנציאליים  הלקוחות 

  המוענק  בשירות  בשימוש  שלהם  הצורך  את   מעלה  כן   ועל  בדיגיטל

 . הפעילות בתחום שחקנים ידי על

 

זיהום עצמים   לצורך מלאכותית בינה  בכלי שימוש בעלויות ירידה .12.2.4

)Image recognition(62   

  להתפתח  ממשיכים  אשר,  טכנולוגיים  מוצרים  של  מטבעם

  בין  אשר  בטכנולוגיה  שיפור  בהתאמה  חל,  זמן  לאורך  ולהתייעל

  ירידה.  טכנולוגיים  כלים  של  שימוש  בעלויות  לירידה  מביאה  היתר

  תהליך   את  מוזילים ,  מלאכותית  בינה  בכלי   שימוש   בעלויות

  כלים  לפיתוח  הפועלות  נוספות  וחברות  החברה  עבור  האוטומציה

  בתחום  המלאכותית   הבינה  כלי  על   המבוססים  טכנולוגיים

 . הפעילות

 
 
 
 

58  awareness-accessibility-digital-driving-crisis-19-https://www.deque.com/blog/covid/ 
59  https://www.w3.org/TR/WCAG22/ ;3.0 -https://www.w3.org/TR/wcag  / 
60  https://www.accessibilityassociation.org/content.asp?contentid=1 
61  -despite-2020-in-increased-lawsuits-accessibility-website-https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal

lull-cpandemi-year-mid / 
62  2.pdf-_Chapter-Report-Index-AI-content/uploads/2021/03/2021-https://aiindex.stanford.edu/wp ; 

-to-starting-thats-and-cheaper-and-faster-powerful-more-getting-is-i-https://fortune.com/2021/03/09/a
out-executives-reakf/  

https://www.deque.com/blog/covid-19-crisis-driving-digital-accessibility-awareness/
https://www.deque.com/blog/covid-19-crisis-driving-digital-accessibility-awareness/
https://www.deque.com/blog/covid-19-crisis-driving-digital-accessibility-awareness/
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/TR/WCAG22/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0%20/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0%20/
https://www.w3.org/TR/wcag-3.0%20/
https://www.accessibilityassociation.org/content.asp?contentid=1
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://www.adatitleiii.com/2021/04/federal-website-accessibility-lawsuits-increased-in-2020-despite-mid-year-pandemic-lull/
https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/03/2021-AI-Index-Report-_Chapter-2.pdf
https://fortune.com/2021/03/09/a-i-is-getting-more-powerful-faster-and-cheaper-and-thats-starting-to-freak-executives-out/
https://fortune.com/2021/03/09/a-i-is-getting-more-powerful-faster-and-cheaper-and-thats-starting-to-freak-executives-out/
https://fortune.com/2021/03/09/a-i-is-getting-more-powerful-faster-and-cheaper-and-thats-starting-to-freak-executives-out/
https://fortune.com/2021/03/09/a-i-is-getting-more-powerful-faster-and-cheaper-and-thats-starting-to-freak-executives-out/
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 הפעילות והשינויים החלים בהם   תחומיהתפתחויות בשווקים של  .13

   .לעיל  12.2 סעיף  ראהשל תחום הפעילות,  בשווקים  התפתחויות  אודות לפרטים

 הפעילות   מישינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחו .14

 .לעיל   12 סעיף ראההפעילות, אודות מבנה תחום   לפרטים

החברה,    בשל פעילות   כלים   באמצעות  היתר  בין,  נגישות  פתרונות   המציעה אופי 

לאורך השנים יכולים להשפיע באופן מהותי על   שחלוים  י, שינויים טכנולוג טכנולוגיים

 עסקיה, ביניהם:  

  חלו   האחרונות  בשנים  –)  AI(  מלאכותית  בינה  מבוססת  טכנולוגיה  התפתחות )1(

. 63מלאכותית  בינה  מבוססת  לטכנולוגיה  הנוגע  בכל  ביותר  משמעותיות  התפתחויות

ם אלו,  מאחר והחברה עושה שימוש בכלי בינה מלאכותית, וכן מפתחת בעצמה כלי

מסייעת לחברה במתן פתרון יעיל ומדויק יותר    AI  -והשימוש ב  AI  - התפתחות ה

 ללקוחותיה, תוך צמצום מעורבות אנושית.   

העוסקת    SaaSטיבה של החברה כחברת    מעצם  -)Cloud(  ענן  בסביבת  התפתחות )2(

ענן.   טכנולוגיית  על  מבוססת  החברה  של  העבודה  סביבת  ופיתוחה,  בטכנולוגיה 

אותה   הפכו  אשר  זו,  בסביבה  משמעותיות  התפתחויות  חלו  האחרונות  בשנים 

יותר וזולה  יותר  מתקדמת  יותר,    פעילות   את  ומקדם  מייעל,  ובכך,  64ליעילה 

 .  הפעילות  בתחום החברות

, רובה ככולה של  Saasוהחברה הינה חברת    מאחר  -אינטרנט  בדפדפני  התפתחויות )3(

שיפורים   כן  ועל  שונים,  אינטרנט  דפדפני  גבי  על  מתבצעת  החברה  של  פעילותה 

והתפתחויות של דפדפני אינטרט, מסייעים לחברה להפוך את מוצריה למתקדמים  

יותר, קלים יותר לשימוש ובעלי פונקציות מתקדמות יותר. במרוצת השנים, דפדפני  

רנט הפכו לחכמים יותר, דבר אשר איפשר לתוסף הנגישות של החברה להכיר  אינט

,  Text To Speachבסוגים מורכבים ורחבים יותר של תכנים. לדוגמא: אלגוריתם  

 . אותו לשמוע, טקסט בקריאת שמתקשה ראיה  לקוי קצה  למשתמש מאפשר אשר

 גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות .15

הקריטיים   ההצלחה  גורמי  כי  סבורה  בעלת   חברה  להיותהחברה  מצליחה  טכנולוגית 

 :  כדלקמן הינםהפרות נגישות עבור מבקשי שירות,   לתיקון ם יטכנולוגי  פתרונות

החברה,    שלבתחום הפעילות    קיימתלאור התחרות ה  -עליונות טכנולוגית וחדשנות  )1(

  בשוקים הרבים  י הטכנולוג  , ובהתחשב בהתפתחויות והשינוייםלהלן  שיפורט  כפי

פתרונות    הפעילות  של  מתמיד  לפיתוח  מרכזית  חשיבות  ישנה  לעיל,  תוארו  אשר 

ויישומים טכנולוגיים חדשניים, מבוססי בינה מלאכותית, אשר יסייעו בשמירה על  

 
 
 
 

63  https://innovationisrael.org.il/magazine/4900 
64  Report_Master.pdf-Index-AI-content/uploads/2021/03/2021-https://aiindex.stanford.edu/wp 

https://innovationisrael.org.il/magazine/4900
https://aiindex.stanford.edu/wp-content/uploads/2021/03/2021-AI-Index-Report_Master.pdf
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טכנולוגית ויתמכו במאמץ לשיפור מתמיד. עליונות טכנולוגית    וייחודיותעליונות  

  השירות  למבקשי ום הפעילות והיא המפתח ליכולת לספק  הינה ליבת ההצלחה בתח

 .יותר  נמוךמוצר איכותי ומאובטח במחיר   הקצה ומשתמשי

החברות    פעילויות  –לשיווק מוצרי ושירותי החברה ופיתוח טכונולוגי    מימוןיכולת   )2(

יכולת    אשר,  גבוהותבעלויות    כרוכות   והפרסום  השיווק טכנולוגי,    הפיתוח  בתחומי 

.  גוברת  הפעילות  בתחום  התחרות   בהם  בימיםהצלחה קריטי    גורםמימונן מהווה  

כל חברה בשוק הפעילות שואפת כל העת לשווק את פעילותה לכמה שיותר לקוחות  

פוטנציאליים למשוך מובילי דעה על מנת להמשיך ולפתח את עליונותה הטכנולוגית  

באו וההסברה  השיווק  את  למקד  הפעילות,  שירות  בשוק  למבקשי  אפקטיבי  פן 

דיגיטליים   נכסים  מפעילי  של  גבוהה  לכמות  להגיע  מנת  ועל  ומתאימים  נכונים 

 , יש צורך להשגת מימון לאורך זמן.  זומשמעותיים. לצורך קיום תוכנית עסקית 

לצורך פעילות בתחום ויצירת יתרונות על פני מתחרים, יש צורך    –מחקר ופיתוח )3(

בהשקעת זמן ומשאבים.    הכרוכיםפיתוח טכנולוגי,  ו  מחקר  תהליכיבהשקעה רבה ב

  ושירותים  יםרב עד לכדי הבשלה למוצר  זמןמחקר ופיתוח יימשכו    תהליכיו  ייתכן 

  קריטיים  הינם  ופיתוח  מחקר  תהליכי  הצלחת,  כן  על.  הרצויים  ובסטנדרט  ברמה

 החברה והמשך פעילותה.  הצלחת עבור

,  הפעילות  בתחום  מוצריםלצורך המשך פיתוח    –  רלוונטי  משפטי  וידעהון אנושי   )4(

  מקצועיאנושי    הוןשמירת היתרון הטכנולוגי ושימור הטכנולוגיה הקיימת, נדרש  

וידע  הפעילותומנוסה בתחום   וידע נצבר, בדגש על פיתוח טכנולוגי  , בעל מוניטין 

 ומיומנות משפטית בתקנות ובדברי החקיקה בנושאי נגישות באינטרנט.  

 ת הפעילו מייסה העיקריים בתחוחסמי הכנ .16

 הפעילות  בשוק כניסה  חסמי .16.1

  לעיל בגורמי הצלחה קריטיים. 15 סעיף ראה -ייםטכנולוג נותתרוי .א

בתחום    מבקשי  -הפעילות  בתחום  משפטית  ומומחיות  ניסיון .ב השירות 

 הפעילות כפופים לרגולציה רחבה, הכוללת תקינה וחקיקה. 

  ניסיון   לרכוש  צריכות   הפעילות   לתחום  להיכנס  שואפות  אשר  החברות 

  השקעת   דורש  אשר   דבר,  בו  לפעול  מנת  על   זו  ברגולציה  ומומחיות

 .  מנוסה  אנושי  הון  גיוס וכן רבים משאבים

מימון   .ג הצלחה    15ף  סעי  ראה   -העסקית  לפעילותיכולת  בגורמי  לעיל 

 קריטיים בתחום הפעילות.  

הפעילות ישנם שחקנים רבים, אשר ייחודיים כל    בתחום   -תחרות מוגברת .ד

בתחומו,     את   להדגיש  לדעת  יש   לשוק   וכניסה  חדירה  ולצורך אחד 

ו   היתרונות העסקית  בפעילות  טכנולוגיים  היחסיים  פתרונות  לייצר 

 חדשניים.
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 מוצרים תחליפיים או משלימים למוצרי החברה ושינויים החלים בהם  .17

טכנולוגיים   קיימים ,  החברה  ידיעת  למיטב,  זה  למועד  נכון  פתרונות  הפעילות  בשוק 

 תחליפיים ו/או דומים לפתרונות המוצעים על ידי החברה, אשר עיקריהם יפורטו להלן: 

של    AIנגישות מבוסס    לתוסף  תחליפי  מוצר  -AIהפרות נגישות מבוסס    תיקון .17.1

אשר   טכניים  צוותים  הינם  קיימות,  נגישות  להפרות  תיקון  המבצע  החברה 

פועלים באופן ידני על הקוד המשובש אשר יצר הפרות הנגישות, על מנת לתקנו.  

  AIידיעת החברה, ישנם שני מתחרים עיקריים להם יישומים מבוססי    למיטב

אוטומטי,   תיקון  חבר AudioEye  -ו  AccessiBeלביצוע  ומספר  נוספות  ,  ות 

 . הפועל לתיקון הפרות נגישות באופן חלקי  AIבעלות מוצר מבוסס 

שימוש בכלי בינה מלאכותית, רובם פרי פיתוחה של החברה, הצליחה    באמצעות

, ללא צוותים  אוטומטי  ובאופן  אמת  בזמןהחברה לפתח תוסף המבצע תיקונים  

ליך התיקון  . פיתוח זה מייעל את תה בלבד  אחת   קוד  שורת טכניים, באמצעות  

 באתר האינטרנט וחוסך כספים למבקשי השירות.  

  מוצרים   -עבורו  טכנולוגיים  כלים  באמצעות  הקצה  משתמש   חוויית  שיפור  .17.2

מאפשרת   דיגיטלי  נכס  מפעילת  באמצעותם  אשר  הנגישות,  לתוסף  תחליפיים 

להתאמת   הנדרשות  הפעולות  את  לבצע  מוגבלות)  עם  (אדם  הקצה  למשתמש 

האתר לצרכיו הייחודיים, הינם כלים טכנולוגיים שפותחו עבור משתמש הקצה  

   (אדם עם מוגבלות).

אשר  למיטב עיקריים  מתחרים  שני  ישנם  החברה,  כלים    ידיעת  פיתחו 

טכנולוגיים עבור משתמש הקצה, חלקם יש להתקין על מחשב משתמש הקצה  

ללא   זמינים למשתמש הקצה  מוצרי החברה  בעוד  בהם,  שוטף  שימוש  לצורך 

 התקנה.  

בו    תוסף מוטמעות  שכן  הקצה,  משתמש  חוויית  את  גם  משפר  הנגישות 

 המבוצעות ותהפעול של לאופטימיזציהטכנולוגיות ייחודיות שפיתחה החברה 

עם  הנגישות  תוסף  באמצעות (אדם  הקצה  משתמש  בתבונת  שימוש  ידי  על   ,

 מוגבלות) ופעולות שהוא מבצע בתוסף לטובת כלל משתמשי הקצה.  

תחליפיים לסורק של החברה,    מוצרים  -נגישות  הפרות  של  ואיתור  לזיהוי  סריקה .17.3

השירות,   של מבקש  באתר  נגישות  הפרות  ומזהה  באמצעותו החברה מאתרת 

או   (ידנית  שונות  ברזולוציות  סריקה  מבצעים  אשר  טכנולוגיים  כלים  הינם 

   אוטומטית), של הפרות נגישות.

מפורטת    בעוד דרכים'  'מפת  השירות  מבקש  עבור  מייצר  החברה,  של  הסורק 

'מסעים'    ברמתלהפרות הנגישות הקיימות הן ברמת הנכס הדיגיטלי כולו, הן  

)journey (שעובר משתמש הקצה באותו הנכס הדיגיטלי והן ברמת   ספציפיים

מרבית   החברה,  ידיעת  למיטב  הדיגיטלי,  הנכס  באותו  ספציפיים  עמודים 

צרים התחליפיים לסורק של החברה ממוקדים רק בחלק מרמות הסריקה  המו

 ואינם נותנים מענה של סריקה מלאה לכל האתר, אלא לעמוד אחד בלבד.   
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הנגישות  שירותים  .17.4 בתחום    בשוק   הפועלות   החברות  למרבית  - מקצועיים 

  למבקשי  מקצועיים  ויועצים  נגישות   מומחי   ישנם  בחברה   ומתחרות   הפעילות 

  הנגישות   דרישות  על  רב  וידע  ניסיון   בעלי  הינם,  בחברה  הנגישות  מומחי .  שירות

  הם  אותם  הדיגיטליים  הנכסים  הנגשת  עם  בקשר  שירות  מבקשי  על  החלות 

 . מפעילים

 הפעילות ושינויים החלים בו מימבנה התחרות בתחו .18

דיגיטליים    לאור נכסים  בהנגשת  בצורך  כללי    12  בסעיף  כמתוארהעלייה  (מידע  לעיל 

, הפעילות   שוקומבנה תחום הפעילות), בשנים האחרונות גדל מספר החברות הפועלות ב

הנחיות    ופועלות ומתן  לתיקון  אנושיים  שירותים  ו/או  טכנולוגיים  פתרונות  לפיתוח 

 נגישות למפעילי נכסים דיגיטליים.  

 ושירותים   יםמוצר   לפי  בחלוקה ,  הפעילות  בתחום  המתחרים  מאפייני  יפורטו   להלן 

  התמודדות   שיטות  וכן,  החברה  של  העיקריים  המתחרים  של  סקירה,  בחברה  שקיימים

 : זה למועד נכון,  החברה של התחרות עם

   הפעילות בתחוםוהמתחרים  התחרות מאפייני    .18.1

להנגשת   הענקתזה,    בדוח  כמפורט הפעילות  בשוק  שירות  למבקשי    פתרונות 

הנכסים הדיגיטליים אותם מפעילים, מחייבת מענה טכנולוגי חדשני, בשילוב  

עם ידע משפטי ורגולטורי מעמיק בקשר עם הרגולציה החלה בשוק הפעילות,  

 לצורך ייעוץ מיטבי בתחום.  

 התחרות בתחום הפעילות הינם כדלקמן:    מאפייני

באמצעות    -הניתנים  השירותים  אופי .א נעשית  דיגיטליים  נכסים  הנגשת 

פתרונות טכנולוגיים וכן באמצעות שירותים מקצועיים 'בשר ודם'. למיטב  

ידיעת החברה, ברוב המקרים, החברות הפועלות בשוק הפעילות, בוחרות  

את אחד או את שני האפיקים הנ"ל במקביל, ומעניקות שירות או פתרון  

ל לקהל  אלו  טכנולוגיות  באופן  באמצעות  החליטה  החברה,  קוחותיהן. 

בשילוב   טכנולוגיים  (פתרונות  במקביל  האפיקים  בשני  לפעול  אסטרטגי 

הניתן   ככל  מקיף  פתרון  להעניק  וכך  אנושיים),  מקצועיים  שירותים 

   למבקשי השירות, דבר המהווה יתרון על פני המתחרים. 

  רות החב  היות  בשל  מתאפשרת  דיגיטליים   נכסים  הנגשת  - טכנולוגי  ידע .ב

 של  שהידע  ככל.  בתוכנה  ומומחיות  נרחב  ידע  בעלות  בתחום  הפעילות

  הפרות   ותיקון  איתור   תהליכי  של   ייעול  ויאפשר  יותר  נרחב  החברה

   .מתחריה על פני על יתרון  יהיה  לחברה, הנגישות

ממאפייני הפתרונות הטכנולוגיים המוצעים    אחד   -הקצה   משתמש חוויית .ג

על ידי חברות למבקשי שירות בשוק הפעילות, הינו חוויית משתמש הקצה  

איתה   הלקות  ו/או  המוגבלות  עם  התמודדות  לצורך  המוצרים  באותם 

מתמודד. חברות בשוק הפעילות מפתחות מוצרים אשר יהיו מתקדמים,  

למוגבלות ומותאמים  יעילים  לשימוש,  הספציפית    נוחים  הלקות  ו/או 
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מושפעת   המשתמש  חוויית  איכות  מוגבלות.  עם  אדם  מתמודד  איתה 

 ומהירות הגלישה.    ויזואליותמגורמים שונים, בין היתר, טכנולוגיה, תוכן,  

שירות    בדרך   -מוניטין  .ד מבקשי    נגישות  פתרונות  לחיפוש   יפנוכלל, 

  מכמות ר,  , אשר מושפע, בין היתחיובי  מוניטין  בעלות  חברות  באמצעות

, מידת הפרסום לה הן  החברות  במוצרי  משתמשים  אשר  השירות   מבקשי

בהתחשב  ועוד  מציעות   הן  אותן  במוצרים  המידע   אבטחת  רמת,  ותזוכ  .

חברה     תשקיע  דיגיטליים  בנכסים  נגישות   פתרונות  המעניקהבאמור, 

 .   חיובי מוניטין יצירת  לצורך ושיווק בפרסום רבים משאבים

בהצלחה פתרונות    המעניקות  ותיקותחברות    פועלות  הפעילות  בשוק  -ותק .ה

שנים   במשך  ואנושיים,  טכנולוגיים  אף  שירות  למבקשי מגוונים,  על   .

  פתרונות   במספר  ולא  ספציפי  בפתרון  מתמקדות  לרוב האמור, חברות אלו  

  הן  המורכבים  מקיפיםמתקשות לאמץ פתרונות  ו ,  שירותים  או   טכנולוגיים

איכותיים    AIמבוססת    חדשנית  הטכנולוגי מ אנושיים  משירותים  והן 

 .  ללקוחותיהן

   החברה  לפעילות מתחרים .18.2

 אשר, לא קיימת בשוק הפעילות מתחרה  זהלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד  

כלים    באמצעותהפרות נגישות    תיקוןאיתור, זיהוי ו  לתהליכימציעה אוטומציה  

מבקשי    וליוויוייחודי וייעוץ    אנושי  ידע  עם  בשילוב,  AIטכנולוגיים מבוססים  

שירות בתחום הנגישות, בהיקף בו מציעה החברה מוצרים ושירותים אלו, הן  

   .)מוגבלות  עם(אדם   הקצה משתמשברמת הקוד והן ברמת חוויית 

יותר    יחד או  אחד  המציעות  חברות  מגוון  הפעילות  בשוק  קיימים  זאת,  עם 

ו/או החברה,  ידי  על  שמוצעים  דומים    מהשירותים  מוצרים  מציעות  אשר 

 : להלןלמוצרים שפיתחה החברה, אשר המובילות בהן יפורטו  

)1( AccessiBe65-  פועלת  אשר ,  2018  בשנת   שהוקמה   פרטית  ישראלית חברה  

,  מוצרים  שני   יש  לחברה.  מלאכותית  בינה   באמצעות  אתרים   להנגשת 

, האחד.  66מוגבלויות  עם  לאנשים  אינטרנט  אתרי   הנגשת  היא  שמטרתם

  המוגבלות  קטגוריית  את  לבחור יכולים  מוגבלויות  בעלי  שבעזרתו,  ממשק

  המוגבלות   לסוג  מיוחד  באופן   יונגש  והאתר),  ראיה  לקות (כגון:    הרלוונטית

 . באתר נגישות הפרות  רשימת מציג אשר סורק הינו, השני. שנבחרה

)2( AudioEye67-  בנאסד"ק    ציבורית  אמריקאית  חברה נסחרת  אשר 

, אשר פועלת על מנת להנגיש ולהתאים אתרים לבעלי  2005שהוקמה בשנת  

, באמצעות הצעת טכנולוגיות ושירותים  WCAG  -מוגבלויות על פי תקני ה

 
 
 
 

65  www.homeadvisor.com//https: / 
66    https://accessibe.com/ 
67  https://www.audioeye.com / 

https://www.homeadvisor.com/
https://www.homeadvisor.com/
https://www.homeadvisor.com/
https://accessibe.com/
https://accessibe.com/
https://accessibe.com/
file://mishpatitcloud.com/sullivan/apps/masig/docs/97255/0/%09https:/www.audioeye.com/
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 שונים.  

)3( EqualWeb68-   בשנת    חברה שהוקמה  פרטית  המוצר  2015ישראלית   .

הנגשת   מאפשר  החברה  של  לקויי    משתמשיםל  אינטרנט  אתרי העיקרי 

לתוכנות הקראת טקסטים, התאמת פלטת הצבעים,   ם ראיה ע"י התאמת

אפילפטי,   התקף  לעודד  לא  מנת  על  אפילפסיה  לחולי  הבהובים  חסימת 

 התאמת גודל הפונטים ועוד. 

)4( Deque69-  מציעה   אשר,  1999  בשנת  שהוקמה   פרטית  ית אמריקא  חברה  

(הנגישות  בתחום   מוצרים   שלושה   המזהה   תוכנה  למפתחי   ממשק )  1: 

  הנגישות  בעיות את  מזהה  אשר  נגישות בוחן ) 2; (אמת  בזמן   נגישות בעיות

לידי  3( ;באתר אותן  ומציג  נגישות  בעיות  מאתר  אשר  אתרים  סורק   (

 לקוחותיה.  

)5( Monsido70-    בשנת שהוקמה  פרטית  דנית  פועלת  2013חברה  אשר   ,

במגוון רחב של תחומים באינטרנט, החל מאבטחת פרטיות, שיפור חוויית  

 משתמש באינטרנט ונגישות אתרים.  

)6( Level Access71-  אשר  1997בשנת  אמריקאית פרטית שהוקמה    חברה ,

) שירותי  1מפעילה מספר שירותים אנושיים בתחום הנגישות באינטרנט: (

) ייעוץ בענייני פיתוח אתרים תוך שמירה על  2ביקורת נגישות לאתרים; (

) לימוד מפתחים על הטמעת כלי הנגישות באתרים תוך  3כללי הנגישות; (

 כדי הפיתוח.  

)7( User1st72-  מציעה   אשר,  2012  בשנת   שהוקמה   פרטית  ישראלית  חברה  

  בעיות  מתקן)  1( :באינטרנט  הנגישות  בתחום  טכנולוגיים  מוצרים  מספר

) הנפקת דו"חות תיקון  3) בחינה ידנית ואוטומטית; (2( ;אוטומטי  נגישות

 מותאמים לאתר האינטרנט.  

)8( WebAim73-  1999  בשנת   שהוקם ,  אמריקאי  רווח  מטרת  ללא  ארגון  ,

  וזאת ,  מוגבלויות  בעלי  לאנשים  האינטרנט  במרח  את  להנגיש  ומטרתו

  אתרי   נגישות   על  משוב  המעניק   חינמי  מוצר)  1: (שירותים  מספר  באמצעות

(אינטרנט   שמירה   תוך  אינטרנט  אתרי  פיתוח  אודות  מפתחים  לימוד)  2; 

 . הנגישות כללי על

 עם התחרות בשוק הפעילות  החברה התמודדות  אופן .18.3

מבוססת    בשנים ייחודית  טכנולוגיה  בפיתוח  החברה  השקיעה    AIהאחרונות, 

 
 
 
 

68  591&did=1116&G=8593https://www.equalweb.com/html5/?_id=8 
69  https://www.deque.com/ 
70  https://monsido.com / 
71  Https://www.levelaccess.com / 
72  https://www.user1st.com/ 
73  https://webaim.org / 

https://www.equalweb.com/html5/?_id=8591&did=1116&G=8593
file://mishpatitcloud.com/sullivan/apps/masig/docs/97255/0/%09https:/www.deque.com/
file://mishpatitcloud.com/sullivan/apps/masig/docs/97255/0/%09https:/monsido.com/
file://mishpatitcloud.com/sullivan/apps/masig/docs/97255/0/%09https:/www.user1st.com/
https://webaim.org/


 

37 
 

בנגישות,   וידע  מומחיות  בעל  ומקצועי  איכותי  אדם  כוח  של  וגיוס  והכשרה 

ו  יםהמאפשר בשוק    יאפשרולה  הגוברת  התחרות  עם  להתמודד  בעתיד  לה 

 הפעילות, וזאת על ידי:  

כפי שפורט    -השירות  למבקשי   אנושי  ושירות  בדיגיטל  שירות  בין  שילוב )1(

לעיל, החברה עמלה ועודנה עומלת על מנת להציע למבקשי השירות מענה  

מקיף ככל הניתן המורכב הן מפתרונות טכנולוגיים מתקדמים והן ממתן  

ם אנושיים מקצועיים, ועל כן לחברה יתרון על מרבית מתחרותיה  שירותי

 אשר על פי רוב, מציעות רק חלק מן הפתרונות כמפורט לעיל.  

מבוססת    -ייחודית  טכנולוגיה )2( הטכנולוגיה  מלאכותית    בינהבזכות 

  איתור   תהליכי  של  מירבית  אוטומציה  החברה  מבצעתהחברה,    שפיתחה

 . בהן הטיפול של זציהואופטימי, נגישות  הפרות ותיקון

הטכנולוגיה של החברה, ביכולתה    בזכות  -המשתמש  בחוויית  התמקדות )3(

  משתמשי להתאים את מוצריה ושירותיה בצורה מיטבית למגוון רחב של  

  בנכסים   שלהם  השימוש  חוויית   את  להתאים   ובכך,  מוגבלויות  בעלי  קצה

  למיטב .  הספציפיים  לצרכיהם  בהתאם  השירות  מבקשי  של  הדיגיטליים

  את מגדילהלספק חוויית משתמש באיכות גבוהה   הידיעת החברה, יכולת 

   .לקוחותיה קהל

ופרסום    -ומיתוג  פרסום,  שיווק )4( בשיווק  משאבים  משקיעה  החברה 

פעילותה ומוצריה, בין היתר באמצעות עזרי שיווק הן ברשתות חברתיות  

למבקשי השירות   החברה  שנותנת  בנוסף, האפשרות  חיפוש.  במנועי  והן 

משמעותית   חשיפה  מקנה  שלה,  הנגישות  בתוסף  חינמי  שימוש  לעשות 

ר את מעמדה כשחקנית  לחברה ולטכנולוגיה פרי פיתוחה, דבר אשר משמ

 דומיננטית בשוק הפעילות. 

 מיליארד   27  -כ  של   בסך  מוערך  החברה   פועלת  בו   הפעילות   שוק   גודל ,  2021  לשנת   נכון 

 -כ   על  לעמוד   צפוי  שירותים  המספקים  אינטרנט  אתרי  של  הצמיחה  שיעור  כאשר,  74דולר

עם זאת, אין לחברה כיום יכולת להעריך את נתח השוק   .202575 שנת עד, בשנה 13.25%

ולהערכת  רוב החברות הפעילות בתחום הזה הינן פרטיות  ושל מתחרותיה, שכן  שלה 

   החברה הפעילות בשוק מבוזרת ומתפתחת בקצב מהיר.

 
 
 
 

74  -https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM
uOmjU/edit#gid=684909942;-many-how-day-the-of-https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart

there/-are-websites -  
75  -Market-Services-Hosting-e/2019/05/22/1840546/0/en/Webreleas-https://www.globenewswire.com/news

-Share-Size-Trends-by-Analysis-Global-2025-by-Billion-59-216-hit-to-25-13-of-CAGR-at-grow-will
Adr.html-Opportunities-Business-and-Factor-Influence-hallengesC 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM-uOmjU/editgid=684909942
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM-uOmjU/editgid=684909942
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart-of-the-day-how-many-websites-are-there/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart-of-the-day-how-many-websites-are-there/
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-Hosting-Services-Market-will-grow-at-CAGR-of-13-25-to-hit-216-59-Billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Challenges-Influence-Factor-and-Business-Opportunities-Adr.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-Hosting-Services-Market-will-grow-at-CAGR-of-13-25-to-hit-216-59-Billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Challenges-Influence-Factor-and-Business-Opportunities-Adr.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2019/05/22/1840546/0/en/Web-Hosting-Services-Market-will-grow-at-CAGR-of-13-25-to-hit-216-59-Billion-by-2025-Global-Analysis-by-Trends-Size-Share-Challenges-Influence-Factor-and-Business-Opportunities-Adr.html
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 מוצרים ושירותים .19

 –   AI) תוסף נגישות מבוסס  1: (ומוצרים  שירותים  סוגי  ארבעה, לחברה  זהלמועד    נכון

UserWay Accessibility Widget) ;2 פתרון סריקת וניטור הפרות נגישות בזמן אמת (

–  UserWay Accessibility Scanner) ;3  (ידניים  בקרה  שירותי–  UserWay’s Manual 

Audit) נגישות  4;  בנושא  מקצועיים  ייעוץ  שירותי   (–  UserWay’s Professional 

Services . 

המוצרים שפיתחה החברה, מוטמעת טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית, אשר  בבסיס

ונתונים המתגבשים ונצברים כתוצאה   מידע  של  היקף  רחב  ניתוחבאופן רציף    מבצעת

 הנגישות  הפרות  את  ומסירה  מאתרת,  מזהה,  היתר  ביןכך,    עקב מתהליכי ההיזון החוזר ו 

 נגישות   יתלצורך ביצוע אופטימיזצי   השירות  מבקשי  של  הדיגיטליים  בנכסים  המוטמעות

 .  הקצה למשתמש

 : ויפורטו עיקריהם המוצרים  מאפיינייתוארו   להלן

19.1. UserWay Accessibility Widget-  של    המאפיינים   תוסףהעיקריים 

 :הנגישות

 

).  השירות  מבקש  של  האתר  בתוך  מוטמעת  אשר  ההתוסף הינו יישומון (אפליקצי

, קל  WCAG  -פתרון למבקשי השירות לצורך עמידה בתקני ה  מהווההתוסף  

באמצעות   מחד,  משלימים.  נגישות  פתרונות  שני  ומעניק  ומאובטח,  לשימוש 

לתיקון   אופטימיזציה  מתבצעת  מלאכותית,  בינה  מבוססת    הפרות טכנולוגיה 

נגישות בנכסים הדיגיטליים של מבקשי השירות באמצעות תיקונים אוטומטיים  

מוגבלות) ומאידך, למשתמש    עם  אדםדפדפן של משתמש הקצה (המועברים ל

משתמש   בו  נגישות  פונקציות  של  רחב  מבחר  המאפשר  ממשק  נוצר  הקצה 
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) יכול לבחור בעת  מוגבלות  עם  אדם(בהתאם לצרכי הנגישות האישיים של כל  

שהוא תר אחר השירות הנדרש לו. כאשר משתמש הקצה בוחר את הפונקציות  

באמצ לו  לביקורים  המתאימות  אוטומטית  נשמרות  ההגדרות  הפעלתן,  עות 

ופשוטה   יעילה  לחכמה,  ההנגשה  פעולת  את  הופך  אשר  דבר  באתר,  עתידיים 

 לשימוש. 

בתוסף מבעוד מועד (טרם קבלת תביעות ממשתמשי קצה), חוסך כסף    שימוש

מאפשר   וכן  השירות,  מבקש  תביעות    להתגונןעבור  מפני  מיטבית  בצורה 

הנגשת הנכסים הדיגיטליים לבעלי מוגבלויות כנדרש    חוסר  פוטנציאליות בגין

 על פי הרגולציה. 

קבועה    מכירת שנתית  או  חודשית  בתמורה  נעשית  השירות  למבקשי  התוסף 

מראש עבור רישיון שימוש, אשר נקבע בהתאם למספר האתרים וכמות הדפים  

דיגיטלי.   אתר/נכס  בכל  המצויים  נכוןהנצפים  נתונים  פי  על  זה,  בידי    למועד 

 .   76העושים שימוש בתוסף  אתרים מיליון 1  -בכהחברה, התוסף מותקן 

 )  AI(   מלאכותית בינהתוסף הנגישות מבוססת  טכנולוגיית

  הבינה  בסיס  כאשר,  מלאכותית  בינה  מבוסס  טכנולוגי  כלי  הינו   הנגישות  תוסף

  מלאכותית  בינה   כלי  לבין   קיימת   מלאכותית  בינה  כלי   בין  משלב   המלאכותית

של    מירביתאוטומציה    מאפשרת  כאמור   הטכנולוגיה.  החברה  ידי  על  שפותח

פעילות   של  אופטימיזציה  וכן  נגישות,  הפרות  ותיקון  איתור  זיהוי,  תהליכי 

באמצעות   איכותית,  משתמש  וחוויית  הדיגיטליים  והנכסים  האתרים 

(בעל  הקצה  משתמשי  עבור  יתרון  המהווים  מתקדמים  וכלים  י  אלגוריתמים 

תחליפיים אחרים אשר על פי רוב אינם    למוצריםהמוגבלויות), וזאת בהשוואה  

 . AIמבוססים על טכנולוגיית 

המלאכותית עליה מבוססת הטכנולוגיה של החברה, החברה    הבינה  באמצעות

יעילה   בצורה  ומורכבות,  רבות  נגישות  הפרות  אמת  בזמן  ומתקנת  מאתרת 

למתחריה   בהשוואה  יותר    משלבת   החברה,  ראשית.  סיבות  ממספרופשוטה 

, החברה מאפשרת תהליכי  שנית.  זמנית  בו  מלאכותית  בינה  של  שכבות  מספר

Human- in- the- loop  הבינה תהליכי  של  תמידי  שיפור  המאפשרים   ,

ידי   על  בנוסף,    אינפוטיםהמלאכותית  אדם.  בני  של    מציעה   החברה(קלט) 

ואוטומציה,    AIיותר בהשוואה לתיקונים אשר אינם מבוססים    נמוכים  מחירים

   זאת בשל כך ש'למידת מכונה' מאפשרת חיסכון משמעותי בכוח אדם.

). לפרטים  10%מהותיות עבור החברה (מעל    הנגישות הינו בעל הכנסות  תוסף

 להלן.  20 הכנסות ושירותים בסעיף  פילוחראה 

 
 
 
 

 .משלמים על הגרסה המלאה  5%מתוכם   76
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 הקצה משתמש לחוויית המסייעים מתקדמים אלגוריתמים

יתרון  הנגישות  תוסף   את   המרכיבים המרכזיים    האלגוריתמים  ומהווים   ,

 טכנולוגי על פני מתחריה, הינם כדלקמן: 

 - טקסט  רווחי  והרחבת  גופן  החלפת,  טקסט  להגדלת  אלגוריתמים .א

  את  להגדיל,  לכך  הזקוקים  הקצה  למשתמשי  מאפשרים  האלגוריתמים

  שונים   טקסט  גדלי  בארבעה  הרלוונטי  הדיגיטלי  בנכס  המופיע  הטקסט  גודל

  רווחים  דרגות  בשלוש  בטקסט  למקטע  מקטע  בין   רווחים  ולשנות  לבחירתם

  נגיש  טקסט  לגופן   הטקסט   גופן  להחלפת   אפשרות  קיימת,  בנוסף,  שונות

  יותר  ונגישה  אישית  מותאמת  ראייה  חוויית  לספק  מנת  על  והכל  יותר

 .הקצה למשתמשי

 - צבעים  וריווי צבעים  היפוך,  ניגודיות  הבהרתאו  /ו  לכהות  אלגוריתמים .ב

, לשפר (להכהות  לכך   הזקוקים  הקצה  למשתמשי  מאפשרים  האלגוריתמים

נושאי צבעים בהירים ו/או  או להבהיר) את הניגודיות של כל רכיבי האתר  

כהים לפי העניין, וביניהם מקטעי טקסט, כפתורים ושדות מילוי. בנוסף,  

וריווי צבעים לכל רכיבי האתר המספקים מגוון   קיימת אפשרות להיפוך 

צבעים רחב יותר על מנת לספק חוויית ראייה מותאמת אישית ונגישה יותר  

 למשתמשי הקצה.

קר  אלגוריתם .ג לא  גופן  לבעלי  להפיכת  המותאים  וגופן  קריא  לגופן  יא 

 UserWay Dyslexia Fontהנקרא  ייחודי  גופן  פיתחה  החברה  -דיסלקסיה

(UDF)  ,בעלי   למשתמשים  אינטרנט  באתרי  השימוש  יכולת  את  משפר  אשר  

דומות    בין  ההבחנה  עלקל  מ  פיתחה  שהחברה  הגופן.  דיסלקסיה אותיות 

גופן ה בלבול.  למנוע  ומוסיף  סימט  מפחית  UDF  - ועוזר  אותיות  בין  ריה 

 סימני הבחנה המשפרים את קצב וזרימת הקריאה.

וקישורים  אלגוריתם .ד כותרות  וחשיפת    חושף  האלגוריתם  -להבלטת 

,  ברור  באופן   וקישורים  עמודים,  כותרות  הקצה  משתמשי   בפני   ומבליט 

  הם  בו   התוכן  את  לאתר   הקצה  משתמשי  על  מקל  וכך  בקלות  ונגיש  מובנה 

 . ובמהירות בקלות מעוניינים

בינה    אלגוריתמים .ה באמצעות  תמונות  תוכן  וזיהוי  מסך  לקריאת 

מפענחים ומנתחים את תוכן העמוד הרלוונטי    האלגוריתמים  -מלאכותית

בצורה מהירה, יעילה וברורה ללא צורך בהתקנת קורא מסך חיצוני. עוד  

טכנולוגיית   באמצעות  האלגוריתמים,  מדויקים  תיאורים    AIמאפשרים 

ביותר של תוכן שאינו בגדר טקסט עבור משתמשי הקצה. האלגוריתמים  

ידי   על  המוצע  התיאור  את  לערוך  השירות  למבקשי  מאפשרים  אף 

האלגוריתם על מנת להתאימו לדרישותיהם ולהבטיח שהוא ישקף במדויק  

 את האלמנט המתואר. 

האלגוריתם מאפשר למשתמשי הקצה    -מילונית  פרשנות  למתן  אלגוריתם .ו

מדף  לצאת  להידרש  ומבלי  אמת  בזמן  מילונית  לפרשנות  גישה  לקבל 
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 האינטרנט בו עושים שימוש.

מאפשר    -לטקסט  וידאו  סרטוני  ותרגום  לניתוח  אלגוריתם .ז האלגוריתם 

הוידאו   מקטע  את  המפענחות  טקסט  לכתוביות  גישה  הקצה  למשתמשי 

 המשודר בנכס הדיגיטלי בו הם עושים שימוש. 

עזר  זהלמועד    נכון כלי  לפיתוח  פועלת  החברה  מתקדמים    ואלגוריתמים, 

לפרטים אודות מוצרים בפיתוח של    . הקצה  ומשתמשי  לקוחותיהנוספים עבור  

 להלן.     21 החברה ראה סעיף

 המלאה  לגרסה בהשוואה הנגישות לתוסף  חינמית גרסה

  תוסף   של  וחינמית  חלקית  בגרסה  להשתמש  אפשרות  ניתנת  השירות  למבקשי

"  הנגישות   בגרסתו   משתמשים  לחילופין  או"),  החינמית   הגרסה (להלן: 

"). בעוד שתוסף  המלאה  הגרסה(להלן: "  בתשלום  הנגישות  תוסף  של  המלאה

הנגישות החינמי נותן מענה חלקי להפרות הנגישות, גרסתו המלאה של תוסף  

טכנולוגיית   ידי  על  מופעלת  בהתאם    AIהנגישות  יותר  רחב  כיסוי  ומספקת 

העדכני ביותר    W3Cעל ידי  (תקן הנגישות ברשת המומלץ    WCAG  2.1לתקן  

 ), ובכך מעניק למבקשי השירות הגנה משפטית.  זהנכון למועד 

  5%  -למועד זה, מתוך כלל המשתמשים בתוסף של החברה, שיעור של כ   נכון 

 משלמים על הגרסה המלאה של תוסף הנגישות המוצע על ידי החברה.  

ל תוסף  מלאה של ההבדלים בין הגרסה החינמית לגרסה המלאה ש  לרשימה

 . userway.org/compareהנגישות, ראה דף האינטרנט 

כי, מבקשי השירות אשר משתמשים בתוסף הנגישות בגרסתו החינמית    יצויין

הנגישות   לנושא  מודעות  בעל  גדול,  משתמשים  בסיס  מהווים  החברה,  של 

המרת   שלו.  הדיגיטליים  בנכסים  מוטמע  הנגישות  תוסף  אשר  ולחשיבותו, 

ינמית לגרסה שבתשלום עבור מבקש השירות הינה פשוטה,  המוצר מגרסתו הח 

 ללא ביצוע שינויים בתכנות הקודים של האתר.  

 הנגישות  לתוסף שדרוגים

  אפשרות  ללקוחותיה   החברה   מציעה,  החברה  של   העסקי   מהמודל   כחלק

  מלאכותית   בינה   מבוסס  הנגישות   תוסף   או  החינמי  הנגישות  תוסף   את   לשדרג

 :הספציפיות ולדרישותיהם לצרכיהם שיתאים כך, בתשלום

 ) White Label( לבנה תווית 

של  ה  ניתנת  השירות  למבקשי הלוגו  את  להסיר  ולערוך    UserWayאפשרות 

הינו בעל הכנסות מהותיות    White Label  -באופן מדויק את תכני התוסף. ה

(מעל     20  הכנסות ושירותים בסעיף  פילוח). לפרטים ראה  10%עבור החברה 

 להלן.   

  )Custom Branding( פרטי מותג

של    למבקשי הלוגו  את  להחליף  האפשרות  ניתנת  בלוגו    UserWayהשירות 
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ה בחירתם.  פי  על  אישית  מותאם  אחר,  לוגו  ו/או  שלהם   Custom  -הפרטי 

Branding    לפרטים ראה  10%הינו בעל הכנסות מהותיות עבור החברה (מעל .(

 להלן.    20 פילוח הכנסות ושירותים בסעיף

 )Usage Stats(  שימוש לסטטיסטיקת גישה

נתונים סטטיסטיים בזמן אמת של   לקבלת  האפשרות ניתנת  השירות  למבקשי

שימוש בתוסף הנגישות ובאלגוריתמים אותם הוא מכיל וכן  ה  ושיעורי  כמויות

נגישות   תכונות  באילו  לחשוף  כדי  היסטוריות  ומגמות  סטטיסטיים  נתונים 

 . תדירות ובאיזו הקצה  משתמשי בוחרים

 )Modify Menu( התוסף מבנה שינוי

השירות ניתנת האפשרות לשנות את רכיבי התוסף, להוסיף, להסיר,    למבקשי

 ולשנות את הסדר בהם מופיעים הפונקציות השונות בתוסף הנגישות.  

19.2. UserWay Accessibility Scanner - הסורקהעיקריים של  המאפיינים-   

צוות מפתחים עם יכולת לבצע    אוהסורק מיועד למבקשי שירות, בעלי צוות טכני  

מנת   על  הדיגיטלי)  בנכס  המוטמע  (בקוד  בתכנות  שינויים  עצמאי  באופן 

הסורק   השירות.  מבקש  על  החלה  הנגישות  רגולציית  לדרישות  להתאימם 

את  מאפשר ניטור וסריקה רציפים, בזמן אמת, של דפי אינטרנט על מנת לאתר  

באותו הנכס הדיגיטלי ובכך מקנה למבקש השירות    ותהנגישות הקיימ  הפרות

המסמ  דוח אוטומטי  שאינה    ןביקורת  קוד  מכתיבת  כתוצאה  נגישות  הפרות 

ביקורת   דוחות  מקבל  השירות  מבקש  הסריקה  פעולת  סיום  לאחר  נגישה. 

תיאור   את  על    הפרות הכוללים  למידע  ומפורטות  מקוונות  הפניות  הנגישות, 

  - יקונם ושיפורים מומלצים בתוכן, במבנה ובקוד שיבטיחו עמידה בדרישות הת

WCAG  הדוח אשר מתקבל מהסורק מתעדכן מדי יום ו/או לעיתים קרובות .

  לראות השירות   למבקשיומית מאפשרת   סריקהיותר, בהתאם לבקשת הלקוח. 

  מבצע, והאם השינויים שצוות הפיתוח שלה  באתרו  נגישות   הפרות  של   מגמות

, משפיע לטובה או לרעה על מצב הנגישות והפרות הנגישות  שבוע  או   יום  מדי

 באתר.

  הפרות   את  לתקן  השירות  למבקשי  מאפשר,  לעיל  כמפורט   הנגישות  תוסף  בעוד

  המוטמע   בקוד   להתערב   מבלי  מפעילים  הם  אותם  הדיגיטליים  בנכסים   הנגישות

,  ופעיל  קיים  כבר   האינטרנט  שאתר   לאחר   לרוב ,  קרי ,  הדיגיטלי  הנכס   בבסיס

  שבבסיס   התכנות   ברמת  יותר  ומקיף   יותר  יסודי   נגישות  תכנון  מאפשר   הסורק 
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  בעת ,  בסורק  בשימוש  יבחרו  השירות  מבקשי,  רוב  פי  על,  כן  ועל,  הדיגיטלי  הנכס

 . האתר הקמת

של דף אינטרנט אחד בחודש הינו ללא עלות, ומעבר לכך    סריקה,  זהנכון למועד  

 הסריקה נעשית בתשלום, לפי כמות עמודים בכל אתר, באופן חודשי או שנתי.  

19.3. UserWay’s Manual Audit- הבקרה שירותי של  העיקריים המאפיינים - 

נוצרו על מנת לספק למבקשי השירות ביקורות    UserWayהבקרה של    שירותי 

לשיפו להבטיח  ופעולות  כדי  החברה  מטעם  מקצועיים  ממבקרים  הנגישות  ר 

חוויית משתמש נגישה ומוצלחת, לעתים אף מעבר לדרישות התקינה והרגולציה  

בקרה   דוח  בסוף תהליך הביקורת מתקבל אצל מבקשי השירות  הרלוונטיות. 

למידע   ומפורטות  מקוונות  הפניות  הנגישות,  הפרות  תיאור  עם  ונרחב  מפורט 

לתקני   מומלצים    WCAG  - הנוסף  ושיפורים  תיקונים  הנגישות,  הפרות  בגין 

בתוכן, במבנה ובקוד לצורך תיקון הפרות הנגישות והבטחת עמידה בדרישות  

 הרלוונטיות.   WCAG -ה

כי בעוד הסורק מוכוון לפתרון הפרות נגישות על מנת להתאימם לדרישות    יובהר 

דגש על חוויית משתמש   הרגולציה והתקינה הרלוונטיות, בשירותי הבקרה ניתן

השונות   עם  החברה  מתמודדת  זה  באופן  וכן  ואינטואיטיבית,  נגישה  קצה 

 שקיימת בין דפדפנים וטקסטים שונים בנכסים הדיגיטליים.  

נעשים על ידי מומחים אנושיים בתחום    UserWayושירותי הבקרה של    מאחר

פה יותר על מנת  הנגישות, ולא על ידי תוכנה, ניתן לקבל באמצעותם ביקורת מקי

ולא רק   להבין את חוויית משתמש הקצה בנכס הדיגיטלי של מבקש השירות 

בתיקון מקומי של כשל נגישות שמתגלה מסריקה. קרי, לאחר שכל השירותים  

מבקש   הרגולטוריות,  לדרישות  מותאמים  הדיגיטלי  הנכס  בעזרת  המוענקים 

 ה בנכס הדיגיטלי. השירות שואף להגיע לאופטימיזציה של חוויית משתמש הקצ
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19.4. UserWay’s Professional Services  -    המאפיינים העיקריים של שירותי

 הייעוץ

ידני ויעוץ    הכולליםהם שירותים נלווים    UserWayשירותי הייעוץ של   תיקון 

שירות   למבקשי  משפטיים  הנוגע  נ לייעוץ    שזקוקים בהליכים  בכל  יותר  רחב 

  ומקצועי   מוכשר  אנושי  הון  באמצעות  םמוענקי  הייעוץ  שירותינגישות בדיגיטל.  ל

  ייעוץ   לו  ומעניק  הארגון  נציגי  עם  וקבוצתיים  אישיים  מפגשים  מקיים  אשר

.  בפרט  הארגון   של   הדיגיטליים  ובנכסים   בכלל   בארגון   הנגישות   הטמעת  בנושאי 

,  רכש,  אנוש  משאבי,  הניהולי   לדרג  לרבות  הצוות  לכלל   ניתנים  הייעוץ   שירותי

 . ועוד  שיווק, ופיתוח מחקר, מוצר ניהול , מותג ניהול, סיכונים ניהול

הייעוץ מתבקשים על פי רוב לאחר שמבקש השירות מקבל את דוחות    שירותי

הביקורת אשר התקבלו באמצעות הסורק ושירותי הבקרה שמעניקה החברה,  

וכעת מבקש ליישם את המידע שהתקבל בקרב כלל ההנהלה והצוות הטכני של  

 מקבל השירות על מנת להנגיש את הנכס הדיגיטלי באופו מיטבי.  

 

 הכנסות ורווחיות מוצרי החברה פילוח  .20

 בשוק הפעילות  מפעילות  הכנסות  .20.1

בגרסתו  ב   השימוש,  זה  למועד  נכון השירות  למבקשי  מוצע  הנגישות  תוסף 

 . , ובגרסתו המלאה בתשלוםעלות ללא  החלקית

  ,ממוצרי ושירותי החברההכנסות הנובעות  מ   להלן יובאו הסכומים והשיעורים

 :2020ולשנת    2021כנסות החברה לשנת  או יותר מסך ה  10%מהווה    אשר שיעורן

 בשנת הכנסות סך שירותים /מוצרים
 ) דולר(באלפי  2021

 בשנת הכנסות סך שיעור 
 דולר(באלפי  2020

 שיעור 

-AI -הנגישות תוסף
Powered 

Accessibility 
Widget 

2,086 57% 210 27% 

 White -לבנה תווית
Label   

512 15% 343 44% 

 Custom -פרטי מותג
Branding 

 -  - 88 11% 
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 :  2021להלן תוצג חלוקה של הכנסות החברה לפי סוגי הכנסות לשנת 

הכנסות בשנת  סוג הכנסה

 (אלפי דולר)  2021

שיעור מכלל 

 ההכנסות 

הכנסות בשנת 

(אלפי   2020

 דולר)

שיעור מכלל 

 ההכנסות 

הכנסות ממתן  

שירותי גישה 

לתוכנה בענן  

  SaaS(שירותי 

(תוסף הנגישות 

 והסורק) 

3,161 86% 671 87% 

הענקת שירותי 

בקרה וייעוץ  

(שאינם שירותי  

SaaS( 

528 14% 103 13% 

 
 
 
 

 בפיתוח ושירותים מוצרים .21

מתקדמים,   החברה,  טכנולוגית  חברת  בהיותה פתרונות  לפיתוח  לפעול  ממשיכה 

מלאכותית  באמצעות בינה  מבוססת  דיגיטליים   טכנולוגיה  נכסים  בהנגשת  לסיוע 

  יתרונותיה  לשימור  חיוני  הטכנולוגי  הפיתוח  המשך ,  החברה  בראיית .  למבקשי שירות

הינה המפתח ליכולתה להתמודד עם שינויים   ,בתחום הפעילות והשקעה בו  הייחודים 

כלכליים ואחרים.  -וגיים, רגולטוריים, מקרוטכנול 



 

  / המוצר שם

 שבפיתוח השירות 
  מיועד ו ל השוק

  נכון  המוצר

 "ח הדו  למועד

 של הפיתוח שלב

 זה   למועד  נכון  המוצר

 הדרך אבני

  -ב הצפויות

  החודשים

 הקרובים

  הקרובה  הדרך אבן 

  להגעה הצפוי והמועד

 אליה 

  עלות  אומדן 

  אבן  השלמת

  הקרובה  הדרך

 )בדולר(

  היעד שוק גודל

  של הפוטנציאלי

  נכון  שבפיתוח המוצר

 זה למועד

  החברה הערכת

  מועד בדבר

  שיווק תחילת

  המוצר

 שבפיתוח 

החברה ביחס לנתח  הערכת

שוק צפוי למוצר שבפיתוח 

 בהנחת שיווקו  

Accessibility  

Toolkit -    כלים

לתיקון הפרות  

 נגישות

מפתחים  

וצוותים טכניים  

במבקשי 

 השירות

הושקה גרסה  

ראשונה, בפיתוח של  

גרסאות מתקדמות  

(חינמית ובתשלום) 

וכן בתהליך הגשת 

 בקשה לפטנט

 הגשת בקשת פטנט

הגשת בקשת פטנט צפויה 

 לשנתראשון  לרבעון

2022;   

פיתוח גרסא אלפא 

 צפויהראשונה (פנימית) 

 . 2021 לשנת רביעי לרבעון

אלפי  100 -כ

 דולר

נכון למועד זה, לא 

 ניתן להעריך.  

סוף רבעון שני 

 2022לשנת 

המוצר שבפיתוח יוצר  

קטגוריה חדשה בשוק 

הפעילות, ועל כן נכון למועד  

זה לא ניתן להעריך את נתח  

 שוק החברה. 

פיתוח גרסא אלפא 

 ראשונה (פנימית) 

פיתוח גרסא בטא  

 שניה (חיצונית) 

  GAהשקת גרסא 

)General 

Availability ( 

שדרוג יכולות  

הסורק עבור  

מפתחים  

ואינטגרציות עם  

מערכות ניהול 

 -סביבות פיתוח

Scanner 

Developer APIs 

מפתחים, 

Devops 

וצוותים טכניים  

במבקשי 

 השירות

פיתוח אינטגרציות  

מתקדמות לסורק  

 הקיים בחברה  

אלפא  פיתוח גרסא

 ראשונה (פנימית) 

פיתוח גרסא אלפא 

 צפויהראשונה (פנימית) 

 לשנת רביעי רבעוןסוף ל

2022 . 

אלפי  100 -כ

 דולר

נכון למועד זה, לא 

 ניתן להעריך. 

סוף רבעון 

רביעי לשנת 

2022 

נכון למועד זה לא ניתן 

להעריך את נתח שוק  

 החברה. 

בטא   פיתוח גרסא

 שניה (חיצונית) 

  GAפיתוח גרסא 

)General 

Availability ( 
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  / המוצר שם

 שבפיתוח השירות 
  מיועד ו ל השוק

  נכון  המוצר

 "ח הדו  למועד

 של הפיתוח שלב

 זה   למועד  נכון  המוצר

 הדרך אבני

  -ב הצפויות

  החודשים

 הקרובים

  הקרובה  הדרך אבן 

  להגעה הצפוי והמועד

 אליה 

  עלות  אומדן 

  אבן  השלמת

  הקרובה  הדרך

 )בדולר(

  היעד שוק גודל

  של הפוטנציאלי

  נכון  שבפיתוח המוצר

 זה למועד

  החברה הערכת

  מועד בדבר

  שיווק תחילת

  המוצר

 שבפיתוח 

החברה ביחס לנתח  הערכת

שוק צפוי למוצר שבפיתוח 

 בהנחת שיווקו  

שדרוג אופן זיהוי 

הפרות נגישות 

באופן ויזואלי  

באמצעות  

טכנולוגיות 

מבוססות  

AI/ML/CV   

 מבקשי השירות
החל מחקר שוק 

 ואיסוף מידע

פיתוח גרסא אלפא 

 ראשונה (פנימית) 

אלפא  פיתוח גרסא

ראשונה (פנימית) צפויה 

לסוף רבעון רביעי לשנת 

2022 . 

אלפי  300 -כ

 דולר

נכון למועד זה, לא 

 ניתן להעריך.  

 שניסוף רבעון 

 .  2023לשנת 

נכון למועד זה לא ניתן 

להעריך את נתח שוק  

 החברה. 

יתוח גרסא בטא  פ

 שניה (חיצונית) 

  GAפיתוח גרסא 

)General 

Availability ( 

In Browser 

Inspection -   

בדיקה מובנית  

 דפדפן 

מפתחים  

וצוותים טכניים  

במבקשי 

 השירות

החל מחקר שוק 

 ואיסוף מידע

פיתוח גרסא אלפא 

 ראשונה (פנימית) 

אלפא  פיתוח גרסא

ראשונה (פנימית) צפויה 

לסוף רבעון שלישי לשנת  

2022 . 

אלפי  150 -כ

 דולר
נכון למועד זה, לא 

 ניתן להעריך. 

סוף רבעון 

לשנת   רביעי

2022 . 

נכון למועד זה לא ניתן 

להעריך את נתח שוק  

 החברה. 

פיתוח גרסא בטא  

 שניה (חיצונית) 

  GAפיתוח גרסא 

)General 

Availability ( 



 

 :שבפיתוח והשירותים המוצרים  אודות פירוט  להלן

1( Accessibility Toolkit -   כלים לתיקון הפרות נגישות 

(הליך כולל של פיתוח תוכנה)    SLDC  -כלי עריכה חזותיים אשר מפשטים את הליך ה 

,  יםשל פעולות תיקון הפרות נגישות באתרי אינטרנט. כלים אלו הינם אינטואיטיבי 

קלים ונוחים לשימוש, הפועלים בדף האינטרנט ואשר מנתחים את הקוד ומתקנים  

אותו באופן מיידי. הכלים לתיקון הפרות הנגישות של החברה מספקים גישה קלה  

), המאפשרים למפתחים,  accessibility layerי נראה של הנגישות (ונוחה לרובד הבלת

בתהליך   מצוייה  החברה  באתר.  הנגישות  תיקוני  תהליך  את  לייעל  תוכנה,  ובודקי 

 הגשת בקשה לרישום פטנט בקשר למוצר זה. 

  - הסורק עבור מפתחים ואינטגרציות עם מערכות ניהול סביבות פיתוח  יכולותשדרוג   )2

Scanner Developer APIs-  

של   אוטומציה  ידי  על  הנגישות,  הפרות  של  והניטור  הסריקה  יכולות  שדרוג 

התהליכים, הן באופן הפעלת הסריקה והן בזיהוי ובחירת חלקי דף האינטרנט הנבדק.  

שדרוג הסורק על פי האמור לעיל, מאפשר לאתר הפרות נגישות באתרי האינטרנט על  

, ואף מציע אפשרויות לתיקון הפרות אלו  ידי זיהוי של שינוי הקוד באתר האינטרנט

 באופן אוטומטי. 

מבוססות   אופןשדרוג   )3 טכנולוגיות  באמצעות  ויזואלי  באופן  נגישות  הפרות  זיהוי 

AI/ML/CV-   

של    אופן שדרוג   אינטרנט  באתרי  אינטראקטיביים  ויזואליים  אלמנטים  של  זיהוי 

) הממוחשבת  הראייה  רתימת  באמצעות  החברה  מכך, CVלקוחות  יוצא  וכפועל   ,(

מביא לתיקונן באופן יעיל יותר. הראייה הממוחשבת, המבוססת בינה המלאכותית,  

ויזואלית אינן מוצגות ככ נגישות אשר מבחינה  אלו במועד  מאפשרת לזהות הפרות 

 כתיבת הקוד.  

4( In Browser Inspection בדיקה מובנית דפדפן-   

לשימוש   החברה  של  הנגישות  הפרות  בדיקת  יכולות  את  למפתחים  המציע  כלי 

ניתוח   בסביבות פיתוח סגורות, עובר למועדי פרסום אתרי האינטרנט לציבור, תוך 

 ישות.  עמודי כתיבת הקוד בזמן אמת והצעת המלצות לתיקון הפרות נג

 

 : בחברה הקיימים מוצרים של ושדרוגים  פיתוחים אודות פירוט להלן

 



 

 

 
 
 
 

77  uOmjU/edit#gid=684909942-https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM;  -day-the-of-https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart
there/-are-websites-many-how  

כותרת   שם המוצר 
 הפיתוח/שדרוג

שלב הפיתוח  
נכון השדרוג של 

 זהלמועד 

 12-אבני הדרך הצפויות ב
 החודשים הקרובים

אבן הדרך הקרובה  
והמועד הצפוי להגעה  

 אליה 

  -באומדן עלות 
  החודשים 12

  הקרובים
 (בש"ח) 

גודל שוק  
היעד 

הפוטנציאלי  
השדרוג של 

שבפיתוח  
נכון למועד  

 זה

הערכת החברה בדבר מועד תחילת שיווק  
 המוצר שבפיתוח

נגישות מבוסס   תוסף
AI 

שיפור יכולת 
זיהוי ותיקון 

הפרות נגישות  
מבוסס  
 AIטכנולוגיית 
בדגש על  

מקורות דף  
 האינטרנט

החל שלב איסוף 
 המידע

פיתוח גרסא אלפא ראשונה 
 (פנימית) 

פיתוח גרסא אלפא 
 ראשונה (פנימית) 

 
תחילת רבעון שני 

 2022לשנת 

גודל שוק  אלפי דולר  20
היעד 

הפוטנציאלי  
 -מוערך בכ

מיליארד  27
 77דולר

 2022סוף רבעון שלישי 

פיתוח גרסא בטא שניה 
 (חיצונית)  

 GA )Generalהשקת גרסא 
Availability ( 

תוסף נגישות מבוסס  
AI 

- שיפור עורך ה
ARIA    אשר

חושף לעורך את 
שכבת הנגישות 

באלמנטים 
 חזותיים 

גרסת בטא  
 שנייה (חיצונית) 

 GA )Generalהשקת גרסא 
Availability ( 

  GAהשקת גרסא 
)General 

Availability ( 
רביעי  רבעון סוף

2021 

 2022סוף רבעון שני  אלפי דולר  50

תוסף נגישות מבוסס  
AI 

שיפור יכולת 
שיקוף 

סטטסיטיקה  
בהפרות 

הנגישות שטופלו 
והונגשו על ידי  

 התוסף  

גרסת בטא  
 שנייה (חיצונית) 

 GA )Generalהשקת גרסא 
Availability ( 

  GAהשקת גרסא 
)General 

Availability ( 
תחילת רבעון ראשון 

2022 

 2022תחילת רבעון ראשון  אלפי דולר  50

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1izpY_Rx6ZxEUsv1roC3ncZ1Oymek6do1diiHM-uOmjU/editgid=684909942
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart-of-the-day-how-many-websites-are-there/
https://www.weforum.org/agenda/2019/09/chart-of-the-day-how-many-websites-are-there/
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כותרת   שם המוצר 
 הפיתוח/שדרוג

שלב הפיתוח  
נכון השדרוג של 

 זהלמועד 

 12-אבני הדרך הצפויות ב
 החודשים הקרובים

אבן הדרך הקרובה  
והמועד הצפוי להגעה  

 אליה 

  -באומדן עלות 
  החודשים 12

  הקרובים
 (בש"ח) 

גודל שוק  
היעד 

הפוטנציאלי  
השדרוג של 

שבפיתוח  
נכון למועד  

 זה

הערכת החברה בדבר מועד תחילת שיווק  
 המוצר שבפיתוח

הפעלת השירות  שירותי בקרה
גם לאפליקציות 
המותאמות רק  

למערכות 
הפעלה 

 בסמארטפונים

החל מחקר שוק 
 ואיסוף מידע

 שלב בדיקה נסיונית שלב בדיקה נסיונית
 רביעי רבעון סוף

2021 

 2022סוף רבעון שני  אלפי דולר  50

 GA )Generalהשקת שירות 
Avaibility) 

ייעוץ שירותי 
מקצועיים בנושא  
 נגישות בדיגיטל 

הוספת קורסי  
הכשרת כוח 
אדם בארגון 

 בנושאי נגישות 

בחינה, עריכה  
וריכוז של נושאי 

נגישות  
רלוונטיים 
המיועדים  

 ללמידה מרחוק

הכשרות   3-4הוספת בין 
נוספות המיועדות ללמידה  

 מרחוק

הוספת הכשרה 
 נוספת

תחילת רבעון שני 
2022 

 2022 3סוף רבעון  אלפי דולר  50



 

  

 לקוחות  .22

יישויות וארגונים    הינם  החברה  שמספקת  והשירותים  למוצרים  הקצה  לקוחות,  ככלל

, לרבות הפעילות  בשוקהמפעילים נכסים דיגיטליים לצורך מתן שירותים לקהל הרחב  

מוגבלויות חברות    .בעלי  החברה,  במוצרי  המשתמשים  מוכרות  בין  : כגון בינלאומיות 

Coca Cola, Thermo Fisher Scientific  Disney, UNICEF,Nielsen,  ,לרבות  

 . נוספות וחברות ארגונים

 מאפייני לקוחות
 

מצויי אשר  נתונים  בסיס  למועד    םעל  נכון  החברה  לקוחות זהבידי  את  לסווג  ניתן   ,

ההכנסה השנתית אשר התקבלה מהם ממועד הקמת החברה ועד למועד זה, החברה לפי  

  ) קבוצות:3שלוש ( -ל

 .ומעלהדולר  10,000לקוחות אשר ההכנסה השנתית מהם עמדה על  -לקוח גדול •

  - דולר ל  1,000לקוחות אשר ההכנסה השנתית מהם עמדה על בין    -לקוח בינוני  •

 דולר.    10,000

 דולר ומעלה.    1,000עד  לקוחות אשר ההכנסה השנתית מהם עמדה על    -לקוח קטן •

לקוחות בכל אחת מהקבוצות המתוארות לעיל מכלל להלן טבלה המתארת את שיעור  

ממועד הקמת החברה ועד ,  הלקוחות של החברה ושיעור הכנסתם מכלל הכנסות החברה

    :זהלמועד 

 
 
 
 
 
 

 
יובהר כי הנתונים המובאים לעיל בקשר עם שיעור לקוחות לפי סיווגם בקבוצות ושיעור 

הכנסות כל קבוצת לקוחות מכלל הכנסות החברה, נכונים למועד הסמוך למועד פרסום 

   .בביקוש למוצרי החברהשינוי  ועשויים להשתנות בכל עת, זאת בין היתר, לאור  דוחה

 התקשרות עם לקוחות  אופן

ות עם הלקוחות נעשית על בסיס הסכם מסגרת ומתן שירותים או באמצעות ההתקשר

אתר החברה, לפיו מעניקה החברה רישיון שימוש בפלטפורמת הנגישות שלה, בהתאם 

נלווים  מקצועיים  שירותים  וכן  הלקוח,  ידי  על  המבוקשים  הטכנולוגיים  לפתרונות 

כם. יצוין כי החברה לא לבקשתו, הכל על פי מחירון אשר מתואר מראש במסגרת ההס

מתחייבת בהסכמים עם לקוחותיה להגנה מפני תביעות, אך נכון למועד זה, למיטב ידיעת  

החברה, לא ידוע לה על תביעות שהוגשו כנגד לקוחותיה בקשר לעילה של העדר הנגשה 

  באתרי   שהותקנו  החברה  של  הטכנולוגיים נעשו באמצעות מוצריה    ההנגשותמקום בו  

 .  הלקוחות

 

מכלל   קבוצת לקוחות לקוחות  שיעור 
 הלקוחות

מכלל   הכנסות  שיעור 
 הכנסות החברה 

 40% 1% גדול 
 33% 11% בינוני 

 27% 88% קטן 
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 :  החברה של עיקרי לקוח אודות פרטים יבואו  הלןל

, בהסכם רישיון לשימוש במוצרי  2020בדצמבר    21  ביוםהתקשרה עם לקוח א'    החברה

 ) שנים.  3ושירותי החברה, למשך שלוש (

 עדא' מחויב בתשלום בגין השימוש ברישיון ועל כל השירותים במסגרת ההסכם    לקוח

  75+    שוטף  שולם  והיתר,  החתימה  במועד  שולמו  10%:  הבא  באופן  2021  דצמברחודש  

 ).2021(מרץ 

בדצמבר   31שהסתיימו ביום  שנים עשר החודשים  ב  א'  מלקוח  חברההכנסות ה   שיעורסך ו

 :  העל פי הדוח הכספי של החבר  2021

 

 

 

 

 

 

הינה  ההתחייבות  הניתנים ללקוחות החברה,    SaaS  -ביחס לשירותי ה   -שיעור נטישה

המקרים   את ברוב  להפסיק  האם  לבחור  יכול  והלקוח  אוטומטית  מתחדשת  שנתית 

החידוש האוטומטי. יחד עם זאת יצויין בהקשר זה כי שיעור הנטישה של הלקוחות בשנת 

 -ממוצע חודשי של כהחברה) עמד על    (מועד תחילת בחינת אומדן כאמור על ידי  2020

עובדת  . החברה2.75% -כשיעור הנטישה החודשי הממוצע עמד על , 2021 שנתוב  3.25%

על הטמעת תהליכים אוטומטיים להורדת שיעור הנטישה באופן מהותי. תהליכים אלו  

 .השוטפים בחברה  Customer Success - קשורים למאמצי ה

 

 שיווק והפצה  .23

ומשווקת    החברה,  זהלמועד    נכון  שהפתרונות ושירותיה    מוצריה  את מפרסמת  בכך 

הטכנולוגיים של החברה מוטמעים באתרים של מבקשי השירות, בין אם בתשלום ובין  

 אם בגרסתם החינמית.  

מהווה זרוע ההפצה של מוצריה ושירותיה של החברה בנוסף, חברת הבת של החברה,  

לפרטים אודות ההסכם הבינחברתי בין החברה לבין חברת בטריטוריית צפון אמריקה.  

 .  לעיל 41.2אה סעיף הבת, ר

כמו כן, החברה מפרסמת קמפיינים בדיגיטל ומשווקת את מוצריה ושירותיה באמצעות  

ספקים חיצוניים, בעלות ניסיון בתחום פרסום וניהול קמפיינים ממומנים ושיווק ממומן  

ו  אפ  סטארט  חברות  בפלטפSaaS  -עבור  כגון  ,  שונות  , Facebook  ,Googleורמות 

לשנים עשר חודשים  סך ושיעור 
בדצמבר   31 ביוםשהסתיימו 

 שם הלקוח  ההכנסה  סוג (באלפי דולר)  2021

162 
60% 

 

הכנסות ממתן שירותי גישה  
)  SaaSלתוכנה בענן (שירותי  

 תוסף הנגישות והסורק 
 108 ' א לקוח

40%  
 

 הענקת שירותי בקרה וייעוץ
 ) Saas(שאינם שירותי 

 "כ סה 270
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Linkedin החברה לא רואה בהסכמים עם הספקים החיצוניים כאמור כמהותיים, בשל .

 כך שיש להם תחליפים רבים. 

, החברה פועלת להתקשרות בשיתופי פעולה עם מפיצים ליצירת ערוצי זהנכון למועד  

ספי התמורה אשר התקבלו  של בוני אתרים, וכן מייעדת חלק מכהפצה בעלי קהל רחב  

לצורך   לציבור,  ושירותיהמההנפקה  מוצריה  של  וההפצה  השיווק  לפרטים .  פעילות 

 .   להלן 43אודות יעדים ואסטרטגיה עסקית ראה סעיף 

 צבר הזמנות  .24

 למועד פרסום הדוח התקופתי, לחברה אין צבר הזמנות.     נכון 

 הכנסה שנתית מתחדשת  .25

לשנת   ינואר  מחודש  תוצאותיה,  2020החל  את  מודדת  היתר,החברה  בין  באמצעות    , 

 ) מתחדשת  שנתית  הARRהכנסה   .(-  ARR    משימוש  מתאר המתקבלת  ההכנסה  את 

-NONשל החברה. יצויין כי מדובר במדד תפעולי בלבד (  SaaS  -פלטפורמת ה  בשירותי

GAAP  פעילות החברה בצורה מיטבית ). החברה סבורה ולנתח את  כי היכולת להבין 

זה נוסף  במידע  בשימוש  בתוכנה ,  כרוכה  משימוש  המתקבלת  שההכנסה  מכיוון  זאת 

, כך )מודל מינוי (שמתחדשת מידי חודש, רבעון או שנה   על פי רוב הכנסה  כשירות היא

ידי לקוח נוסף ״מצטרפת״ להכנסות המצטברות החוזרות  שכל רכישה שמתבצעת על 

ימשיך ויישלם את הסכום הזה לכל אורך חיי    מהתקופה הקודמת. הצפי הוא שהלקוח 

תמשכת של הכנסות, הוא המאפשר מדידה מ  הלקוח. בנוסף, החברה סבורה כי מדד זה

החברה ולקצב הגידול העתידי של החברה   אינדיקטור חשוב לתוצאותיה העסקיות של

כשירות תוכנה  לחברות  השוואתי  מדד  מקובל   ומהווה  כמדד  ומשמש  בעולם,  דומות 

 . תוכנה כשירות למכפיל הכנסות בהערכות שווי וגיוסי הון לחברות

את הערך החוזר של   א מדד תפעולי המייצגהי)  ARR(  יצוין כי הכנסה שנתית מתחדשת

(לקוחות עם הכנסה מתחדשת) לנקודת זמן, באופן מנורמל   ARR  כל החוזים של לקוחות

אינו מהווה    ARRללא תלות בהכרה בהכנסה.    ARRלתקופה של שנה. יש לבחון את ה  

יב  חויבו, ולא מתחי   תחזית להכנסות עתידיות, אינו מהווה הכנסות נדחות, הכנסות שלא

   .להיות פרמטר משולב או מחליף למדדים אלה

החברה של  המתחדשות  השנתיות  ב)  ARR(  ההכנסות  מהכפלה  של   12  -מורכבות 

המורכבת מסך הכנסות בגין  (להלן בחודש מייצג: הכנסה חודשית מתחדשת    הנתונים

(ככל שישנן)  פחות הכנסות חד פעמיות בגין אותו חודש אשר אינן חוזרות  המיצג,  החודש  

בתוספת הכנסות צפויות תחת הזמנות (ככל שישנן)  פעמיים    ופחות הכנסות מלקוחות חד

לא שעדיין  חדשים  מלקוחות  שהתקבלו  הטמעה    והסכמים  זמן  בעקבות  (ככל הופעלו 

שירותשישנן)   והרחבות  הזמנות  תחת  צפויות  הכנסות  מלקוחות   ובתוספת  שהתקבלו 

 (ככל שישנן).   קיימים ועדיין לא הופעלו

מהחוזים מול לקוחות החברה, נכון   95% יותר מ ,הדוחלמועד  ועד  2021כי בשנת   יןיצוי

   ., הינם חוזים דולריםהדוחלמועד  
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שיעורי    כמו כן, הנתון אינו לוקח בחשבון הרחבות שלא נחתמו, מכירות עתידיות ו/או 

 .ARRב   עזיבה עתידיים. עוד יצוין כי להערכת החברה לא קיימת עונתיות

 : 78של החברה ARR -להלן פרטים אודות ה

 (%)  -גידול ב (באלפי דולר)  ARR החודש המייצג 

 - 704 2020 ספטמבר

 34.8 949 2020  אוקטובר

 31.5 1,248 2020 נובמבר

 22 1,523 2020 דצמבר

 21.3 1,847 2021ינואר 

 4.6 1,932 2021פברואר 

 31.4 2,540 2021מרץ 

 7.3 2,725 2021אפריל  

 8.3 2,952 2021מאי 

 7.7 3,179 2021יוני 

 8.5 3,449 2021יולי 

 7.1 3,693 2021אוגוסט 

 8.9 4,023 2021ספטמבר 

 4.8 4,215 2021אוקטובר  

 14.9 4,841 2021נובמבר 

 3.8 5,022 2021דצמבר 

והמידע   ARR  -חישוב ה על בסיס הנתונים  בוצעו  על הערכות החברה אשר  מבוסס 

למועד   נכון  בידיה  (הפרקטיקה),   הדוחהמצויים  המקובל  החישוב  אופן  בסיס  ועל 

למיטב הבנתה, בשוק בו היא פועלת, והינם בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 

זה עשוי שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה  ניירות ערך. מידע  בחוק 

מהותית משהוערך, בין היתר, בשל גורמים שונים שאינם בשליטת החברה, ובכלל כך 

 
 
 
 

כנסה השנתית, כלל  בחישובים על פי מועדים המתוארים בטבלה שלהלן לא חלו התאמות. קרי, מלבד נתון הה יצוין כי    78
  הכנסות מלקוחות חד ,  הכנסות חד פעמיות בגין אותו חודש אשר אינן חוזרות ההתאמות האפשריות, לרבות הפחתת  

זמן    הסכמים שהתקבלו מלקוחות חדשים שעדיין לאהוספת  ,  הכנסות צפויות תחת הזמנות,  פעמיים הופעלו בעקבות 
 .  0, הינן שהתקבלו מלקוחות קיימים ועדיין לא הופעלו  הכנסות צפויות תחת הזמנות והרחבות שירות, הטמעה 
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ולאספקת  עסקאות  לביצוע  שנקבעו  הזמנים  בלוחות  עיכובים  יחולו  בו  במקרה 

אספקת  בגין  בהכנסה  להכרה  התנאים  יבשילו  לא  בו  במקרה  או  השירותים, 

 השירותים.

 

 תחרות .26

, 18  אודות מבנה התחרות והמתחרים העיקריים לפעילות החברה, ראה סעיף  לפרטים

 .  לעיל 18.2

 עונתיות .27

 . לעונתיות לא קיימת השפע על תחום פעילות החברה

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים .28

חודש . החל ממהותי  קבוע  רכוש  או  מקרקעין   של   בעלים  אינה  החברה,  זה  למועד  נכון 

משרדים,  2021מאי   שוכרת  העבודה    החברה  במרכז ,  MindSpaceבחלל  הממוקמים 

 .  מהותי  לא בסכום שכירות דמי ומשלמתהארץ לצורך פעילותה, 

 מחקר ופיתוח   .29

 . לעיל 21, ראו סעיף בפיתוחלפרטים אודות מוצרים 

 השקעות במחקר ופיתוח  .30

 194-כ  -כהשקיעה סך של    החברה  ,2021  -ו  2020,  2019  השנים, במהלך  זהלמועד    נכון

 לפרטים ופיתוח.    במחקר, בהתאמה  אלפי דולר  1,450  -וכ  אלפי דולר  114- כ,  אלפי דולר

 .   להלן 43 נוספים ראה יעדים ואסטרטגיה עסקית של החברה בסעיף

החודשים הקרובים, ראו טבלת מוצרים   12-אודות השקעות מחקר ופיתוח ל  לפרטים

 לעיל.    21 בפיתוח בסעיף

 נכסים לא מוחשיים   .31

ו  כלל,  זהלמועד    נכון  בגין הטכנולוגיה  הרוחני שפיתחה החברה הינם הזכויות  הקניין 

החברה, של  מלאה  החברה.  בבעלות  של  הבת  חברת  באמצעות   פועלת   החברה  לרבות 

גם פיתוחים חדשניים   כמו,  החברה  לטכנולוגיית  פטנטיםרישום  ל  בקשות  הגשת  לצורך

   שישמשו את מוצריה העתידיים של החברה.
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 הרשומים של החברה נכון למועד זה:  המסחרסימני ראו להלן פירוט 

תאריך 

 חידוש 

מס' סימן   מדינה סוג סימן מסחר 

 מסחר

 סחורות/שירותים  - 42סוג  7/12/2030

אספקת טכנולוגיה, באתר אינטרנט, 

המאפשרת למשתמשי אינטרנט לוודא 

 עמידה בחוקים ורגולציות של תקני נגישות; 

הכוללים  ) SaaSשירותי תוכנה כשירות (

תוכנה לאיתור ולתיקון אוטומטיים של 

בעיות נגישות באתרי אינטרנט, במסמכים,  

 בווידאו ובמדיה דיגיטלית; 

) הכוללים   SaaS(  שירותי תוכנה כשירות

תוכנה לזיהוי, למדידה, למעקב ולתיקון 

בעיות נגישות והפרות חוקי נגישות באתרי  

אינטרנט, במסמכים, בווידאו ובמדיה 

 ; דיגיטלית

בדיקה, ניתוח והערכה של אתרים, 

מסמכים, ווידאו ומדיה דיגיטלית על מנת  

 להבטיח עמידה בתקני נגישות של התעשייה. 

 33416179 ישראל

 6,312,36880 ארה"ב 6/4/2031

האיחוד  18/12/2030

 האירופאי
85191-EU 81

F 

  הון אנושי .32

מסון, מבעלי השליטה    אלון"ה  ה  הינם  בחברה  המפתח   אנשי,  זהלמועד    נכון .32.1

) בחברה  התפעול  סמנכ"ל  וולברגר,  וליונל  החברה  שהינCOOומנכ"ל    ם ), 

(  יעובד עובד  תחתהחברה  יחסי  ובעל  העסקה    ליאוניד   וכןמעביד);  -הסכם 

(  טכנולוגיות"ל  סמנכ,  מוזיקה   לחברה   שירותיו  את  המעניק),  CTOבחברה 

  יחסי   מתקיימים  לא  החברה  לבין  בינם  ואשר  שירותים  הסכם  באמצעות

, אשר חיוני  מחזיקים  הם  הםב  הרב  והניסיוןמעביד. זאת, לאור הידע  -עובד

פיתוחה.   ולהמשך  החברה    תלות   אין  לחברה,  לעיל  כאמור  למעטלפעילות 

 . נוספים  עובדיםאו /ו  משרה  בנושאי

 

 
 
 
 

 , חברת הבת.  .UserWay Incרשום על שם סימן המסחר   79
 ., חברת הבת.UserWay Incרשום על שם סימן המסחר   80
 .מעלה  ראה ה"ש  81
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 נכון למועד דוח זה:   הקבוצה רצ"ב תרשים המתאר את המבנה הארגוני של   .32.2

 
 

 : למועד הדוח רצ"ב טבלת העובדים ונותני השירותים נכון  .32.3

  עובדים בחברה   ישנו רוב של נותני השירותים בחברה, שאינם,  זהלמועד    נכון 

. להלן חלוקת  תחת הסכם העסקה ואין בינם לבין החברה יחסי עובד מעביד

   העובדים ונותני השירותים בחברה: 

 

 

עובדים  מספר 

ונותני 

 שירותים  

כולל  לא 

 חלקיות משרה

למועד   נכון 

 הדוח התקופתי

עובדים   מספר 

ונותני 

 שירותים  

כולל  לא 

 חלקיות משרה

ליום    31נכון 

 2021בדצמבר 

מספר 

העובדים  

ונותני 

נכון  שירותים 

  31ליום  

בדצמבר  

202082 

שירותי 

 תמיכה

5 3  - 

 2 5 5 מכירות 

מחקר  

 ופיתוח 

17 14 7 
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עובדים  מספר 

ונותני 

 שירותים  

כולל  לא 

חלקיות משרה

למועד   נכון 

הדוח התקופתי

עובדים   מספר 

ונותני 

שירותים  

כולל  לא 

חלקיות משרה

ליום    31נכון 

2021בדצמבר 

מספר 

העובדים  

ונותני 

נכון  שירותים 

31ליום  

בדצמבר  

202082

- 43שיווק

662הנהלה 

- 21כוח אדם

331עיצוב 

שירותי 

נגישות 

77 -

1- - תוכן

QA    איכות(

ובקרה(

 - -1

14* 42 ** 49 סה"כ

 נוספים בחלקיות משרה.  עובדים ונותני שירותים   12 18* 

עובדים ונותני שירותים נוספים בחלקיות משרה.   18 22** 

ובהתאם  לציבור  ההנפקה   בגין   התמורה   קבלת  בעקבות   כי  צופה החברה    ,

באופן משמעותי את כוח    תגדילליעדי החברה והאסטרטגיה העסקית שלה,  

 להלן.  43נוספים ראה סעיף  לפרטים. 2022 שנתהלך האדם בחברה במ 

בהתאם, אישיים בהסכמים  הנקבעים תנאים פי  על מועסקים החברה  עובדי .32.4

בין ,  העובדים  זכאים,  ההעסקה  הסכמי  פי  על.  החברה  הנהלת  להחלטת 

.  האישיים  בהסכמים  ולקבוע  לדין  בהתאם  סוציאליים  לתנאים ,  היתר

ההעסקה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות, אי תחרות    הסכמי

כרכושה   שלישי  צד  מפני  החברה  של  הרוחני  הקניין  זכויות  על  ושמירה 

הבלעדי של החברה.  

לפקודת מס הכנסה   102אופציות לעובדים לפי סעיף  תוכנית .32.5

לפקודת   102  סעיף  פיל   לעובדים  האופציות  תוכנית  אודות   נוספים  לפרטים

נושאי ,  החברה  לעובדי  שהוקצו  סחירים  לא  אופציה  לכתבי  ובנוגע  הכנסה  מס

 . להלן 6.3.132.8סעיפים  , ראובה שירותים ונותניהמשרה 
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 התקשרויות עם נושאי משרה וחברי הנהלה בכירה בחברה .32.6

בחברה   .32.6.1 הבכירה  ההנהלה  ועובדי  המשרה  נושאי  עם  התקשרות 

בהסכמים  ") נעשית על פי תנאים הנקבעים  נושאי המשרה(להלן: "

אישיים, בין בדרך של מתן שירותים כנגד חשבונית ובין במסגרת 

יחסי עובד מעביד, בהתאם להחלטת הנהלת החברה. ההסכמים  

עם נושאי המשרה כוללים התחייבות בנוגע לשמירה על סודיות,  

אי תחרות ושמירה על זכויות הקניין הרוחני של החברה מפני צד  

החבר  של  הבלעדי  וכרכושה  נושאי  שלישי  עם  הסכמים  ולגבי  ה, 

החברה עובדי  שהינם  סוציאליים    ,משרה  לתנאים  זכאות  גם 

 . בהתאם לדין ולקבוע באותם הסכמים אישיים

ההנהלה הבכירה של החברה נכון למועד פרסום הדוח התקופתי   .32.6.2

 הינה כדלקמן:

 

  שם תפקיד

 אלון מסון "ר דירקטוריון יו 

 אלון מסון "ל מנכ

 ליונל וולברגר  סמנכ"ל תפעול  

 ליאוניד מוזיקה טכנולוגיות"ל סמנכ

 דנה שילד  סמנכ"לית משאבי אנוש 

 מורן שרף בלאו  סמנכ"ל כספים 

 אדם איכר  סמנכ"ל  אסטרטגיה 

 
 

 בחברה  משרה ונושאי לדירקטורים  ושיפוי  פטור,  ביטוח .32.7

החברה  2021ביוני    30ביום    -ושיפוי  פטור .32.7.1 דירקטוריון  אישרו   ,

של   הערך  ניירות  לרישום  בכפוף  החברה,  של  הכללית  והאסיפה 

המכהנים   המשרה  נושאי  לכל  להעניק  בבורסה,  למסחר  החברה 

ושיכהנו בחברה מעת לעת, וכן לנושאי משרה שיכהנו, מעת לעת,  

מטעם החברה בתאגידים אחרים שהחברה מחזיקה בהם במניות  

עניין  ו/ שלחברה  או  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחרות,  בזכויות  או 

כלשהו בהם כתב פטור וכתב שיפוי, לפרטים אודות כתבי הפטור  

בחברה,   משרה  ונושאי  לדירקטורים  החברה  שמעניקה  והשיפוי 

 ד' לדוח התקופתי.   בפרקא 29ראו תקנה 



 

60 
 

והאסיפה  2022בינואר    13ביום   .32.7.2 החברה  דירקטוריון  אישרו   ,

החברה,  הכללי של    אחריות   ביטוח  בפוליסת  התקשרותת 

נושאי    מעת  שיהיו  כפי  משרה  ונושאי  דירקטורים לרבות  לעת, 

  פוליסת  אודות   לפרטים.  בחברה  השליטה  מבעלי  שהינם  משרה

 התקופתי  לדוח' ד  בפרקא 29 תקנה ראה, 2022 לשנת  הביטוח

 
 תכנית תגמול לעובדים ולנותני שירותים   .32.8

החברה    ,2021ביוני    24  ביום .32.8.1 דירקטוריון  הקצאת  אישר  תוכנית 

של   רגילות  מניות  לרכישת  למסחר  רשומים  לא  אופציה  כתבי 

"  החברה "האופציות(להלן:  או  האופציה"  ו כתבי  מניה  "  -", 

", בהתאמה). זאת מתוך מטרה למשוך, לשמר ולתת תמריץ  רגילה

(להלן:   ונותני שירותים של החברה  נוסף לעובדים, נושאי משרה 

 ").  ניצעיםה"

כוללת הוראות לפיהן הקצאת כתבי האופציה    תוכנית האופציות .32.8.2

ישראל  בהתאם   תושבי  משרה  ונושאי  לעובדים  התוכנית  לתנאי 

תעשה בדרך של הקצאה לניצעים במסלול הוני ובאמצעות נאמן,  

) לפקודת מס הכנסה, ככל שהוראות סעיף  2(ב)(102בהתאם לסעיף  

לגבי  102 חלות  הכנסה  מס  האופציות  לפקודת  תוכנית  הם. 

בהתאם  לנותני שירותים  מאפשרת, בנוסף, הקצאת כתבי אופציה  

סעיף   הכנסה.  3להוראות  מס  לפקודת  ראה  (ט)  נוספים  לפרטים 

   לעיל.  6.3.1סעיף 

סחירים לעובדים    לאלהלן ריכוז נתונים אודות כתבי האופציה   .32.8.3

   :דוחה פרסוםשירותים שהוקצו על ידי החברה למועד  ונותני

 

 ה מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחבר .32.9

הכללית של    האסיפהו דירקטוריון החברה    ואישר   ,2022  בינואר  13  ביום

נושאי   של  והעסקה  כהונה  תנאי  לעניין  תגמול  מדיניות  אימוץ  החברה, 

 9,375 כתבי האופציה שהוקצו עד למועד דו"ח זה

 

 - וטרם מומשו או פקעוכתבי האופציה שהבשילו 

 9,375 כתבי האופציה שטרם הבשילו ולא פקעו  

 - כתבי אופציה שמומשו עד למועד הדו"ח 

 - כתבי אופציה שפקעו עד למועד הדו"ח



 

61 
 

לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה    1משרה, ובהתאם להוראות תקנה  

").  תגמול  מדיניות  תקנות(להלן: "  2013  -לקבוע מדיניות תגמול), התשע"ג

ל מדיניות  ב  אמורבהתאם  התגמול,  מדיניות  המתוארת  התקנות  תגמול 

לציבור,   שלו  ערך  ניירות  לראשונה  המציע  מדווח  תאגיד  של  בתשקיף 

  1999-א לחוק החברות, תשנ"ט267תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף  

) בו הפך התאגיד  5ותהא טעונה אישור רק בחלוף חמש  ) שנים מהמועד 

 .לתאגיד מדווח

 וספקים חומרי גלם  .33

, לחברה אין תלות בספקים והחברה לא רוכשת חומרי  הדוח התקופתינכון למועד פרסום  

 .גלם

 הון חוזר  .34

 .  2021בדצמבר  31ליום  נכון,  ההחבר  של כספי דוח ראה נוספים  לפרטים

 השקעות בחברות בנות וחברות קשורות  .35

 .  בפרק ד' לדוח התקופתי 13נוספים ראה תקנה    לפרטים

  מימון .36

  אשר ש"ח,    אלפי  2,822  -של כ  בסךלמועד זה, לחברה מסגרת אשראי    נכון  .36.1

  מבנקים   הלוואות  נטלה  לא  וכן,  פעילותה  צורכי  ולכל  עת  בכל  לניצול  ניתנת 

דבר  כלשהם  פיננסיים  ממוסדותאו  /ו ניצלה  לא  החברה  זה,  למועד  נכון   .

 ממסגרת האשראי כאמור. 

את    החברה,  זהלמועד    נכון  .36.2 באמצעות    פעילותהמממנת    הכנסות בעיקר 

  בחברה   משקיעים   של  הון   מגיוסי,  ושירותיה  מוצריה  ממכירת   החברה

  החברה   שביצעה  השקעות. לפרטים נוספים אודות  ומהנפקה ראשונה לציבור

 . לעיל  6סעיף , ראה זה למועד שקדמו השנים  שלושבמהלך 

 הלוואות שעבודים וערבויות .37

מדרגה ראשונה והמחאה על דרך   קבועים  שעבודים   10  בחברה  קיימים,  זהנכון למועד  

  "חש   2,824,008  -כ   של  כולל  בסך  בבנק  המנוהל  פקדון  עלהשעבוד לטובת בנק הפועלים,  

  ניכוי,  הנחה,  הקלה,  לפטור  החברה  זכויות  ,פרותיהם  על  לרבות"),  השעבודים : "להלן(

  לקיזוז  או  בהפסדים  שימוש  לעשות   החברה  של   זכותה  כולל   מס  המפחית   קיזוז  או

 . לנצלם  אם ברירה או בכלל או הכספיים הפקדונות או השעבודים   ממימוש הפסדים

 מיסוי .38

  לדוחות הכספיים של החברה.  9  ראה ביאורלפירוט אודות דיני המס החלים על החברה,  



 

62 
 

 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .39

 אינה חשופה לסיכונים ועלויות סביבתיים.   החברה

 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה   .40

 ספציפיים  ותקנותכפיפות הפעילות לחוקים  -מקוונת בפלטפורמה  פעילות .40.1

שונים הקשורים לאבטחת    ותקנות פעילות החברה כפופה לעמידה בחוקים  

על החברה,    החלהאודות הרגולציה    לפרטים"ב.  וכיוצמידע, הגנת פרטיות,  

 .לעיל  11סעיף  ראה

 

 הסכמים מהותיים  .41

 ים עם מבקשי שירות תהסכמי מסגרת והסכמי שירו  .41.1

מבקשי   עם  מהתקשרויותיה  אחת  באף  רואה  לא  החברה  זה,  למועד  נכון 

 שירות כמהותית עבור פעילותה.

 והפצה  שיווק  הסכמי .41.2

,  .UserWay Inc, התקשרה החברה עם חברת הבת,  2020בספטמבר    1  ביום

  ידי  על   100%  והמוחזקת"ב,  ארה,  דלאוור  במדינת  המאוגדת  פרטית   חברה

  חברת   לפיו ,  החברה  עם  שירותים  בהסכם"),  הבת   חברת " (להלן:  החברה

,  החברה  ומוצרי  שירותי  עבור  אמריקה  בצפון  בלעדי  לא  כמפיץ  תמונה  הבת

 "):הבינחברתי  ההסכם(להלן: "  להלן  כמפורט והכל

 :  ההתקשרות .41.2.1

(להלן:    אמריקה  בצפון  בלעדי  לא  כמפיץ   תמונה  הבת  חברת

") של שירותי ומוצרי החברה (כפי שיימכרו מעת לעת  הטריטוריה"

" זה:  בס"ק  (להלן  החברה)  ידי  תרכוש המוצריםעל  כן  ועל   ,("

מהחברה רישיון מוגבל, לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה וללא זכות  

להענקת רישיון משנה, לצורך קידום, שיווק ומכירה של המוצרים  

 "). הרישיוןלהלן: "תחת מותג החברה ( , והכל בטריטוריה

 התמורה  .41.2.2

עבור רכישת הרישיון, תשלם חברת הבת לחברה בהתאם לתנאי  

השוק הנהוגים, ובהתאם לתקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק),  

)  30(  שלושיםלא יאוחר מ. התמורה תשולם לחברה  2006-תשס"ז

 . מיום קבלת התשלום מהלקוחות בחברת הבתימים 
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 תחרות אי  .41.2.3

חברת הבת התחייבה שלא תעסוק, בעצמה או באמצעות צדדי ג', 

באופן ישיר או עקיף, במחקר, פיתוח, ייצור, שיווק, הפצה, מכירה  

או מתן רישיונות של מוצר כלשהו אשר הינו נגזר ו/או פותח על  

 בסיס המוצרים (כהגדרתם לעיל).  

 קניין רוחני  .41.2.4

רות למוצרים ו/או סימני  כל זכויות הקניין הרוחני הקשויובהר כי  

 המסחר הינן בבעלותה הבלעדית של החברה.  

 תקופת ההסכם  .41.2.5

ההסכם הינו בתוקף לתקופה בלתי קצובה, עד אשר מי מהצדדים  

) ימים מראש לסיום ההסכם מכל  30יעביר הודעה בכתב שלושים (

) ימים מראש ככל והצד השני הפר איזו  10סיבה שהיא, או עשרה (

   .בזמן זהמהוראות ההסכם ולא תיקן את ההפרה 

כן, החברה רשאית לסיים את ההסכם באופן מיידי ב קרות  כמו 

 אחד מהאירועים המצוינים בהסכם כמקובל בהסכמים מסוג זה.  

 קיים : סודיות הוראות  .41.2.6

 

 הליכים משפטיים  .42

צד לכל הליך משפטי כלשהו למעט  נכון למועד פרסום הדוח התקופתי,   החברה אינה 

   כמפורט להלן:

 .Accessibe Ltdנ'  .UserWay Ltd – 01-45303ת"א 

הגישה יוזרוואי תביעה למתן צו מניעה קבוע וכן לפיצוי כספי    22.1.21ביום   .42.1

נגד חברת    2,800,000בסך של   "   Accessibe Ltdש"ח  "),  אקססיבי(להלן: 

שעניינה שלושה פרסומים כוזבים ומשמיצים של אקססיבי אודות יוזרוואי:  

של  , מאמר בבלוג באתר האינטרנט  Googleמודעה ממומנת במנוע החיפוש  

 אקססיבי וטבלת השוואת מוצרים באתר זה. 

בוטות   .42.2 השמצות  כללו  אקססיבי  של  פרסומיה  התביעה,  בכתב  שפורט  כפי 

ופוגעניות אודות יוזרוואי, ובכלל זה אמירה שלפיה התקשרות עם יוזרוואי  

מעמידה את לקוחותיה בסיכון בכל הנוגע לנגישות אתר האינטרנט שלהם  

 בהתאם לחוקים הרלוונטיים. 

להסרת  י .42.3 זמני  צו  למתן  בקשה  גם  יוזרוואי  הגישה  התביעה  כתב  עם  חד 

ביום   בבקשה,  דיון  שהתקיים  לאחר  אקססיבי.  הכוזביםשל  הפרסומים 

ניתנה החלטה שחייבה את אקססיבי לתקן את הפרסומים בהתאם    2.3.21

לחילופין   או  בהחלטתו  המשפט  בית  שנתן  להסירם.    - להנחיות  לה  הורה 
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חלטת בית המשפט בצורה לא מלאה ועל כן יוזרוואי  אקססיבי יישמה את ה

שלחה אליה מכתבי התראה בעניין זה, שבעקבותיהם תיקנה אקססיבי את  

 כל הפרסומים כנדרש בהחלטה. 

טענתה    4.4.21ביום   .42.4 במסגרתו  מטעמה,  ההגנה  כתב  את  אקססיבי  הגישה 

ט  העיקרית היא שמוצריה של יוזרוואי אינם מנגישים לכאורה אתרי אינטרנ 

 בהתאם לתקינת הנגישות הרלוונטיות ועל כן פרסומיה היו פרסומי אמת.  

של   .42.5 בסכום  שכנגד  תביעה  כתב  הגישה  אקססיבי  ש"ח.    3,500,000בנוסף, 

פגיעה   של  בעוולות  כלפיה  מעוולת  יוזרוואי  כי  אקססיבי  טוענת  בתביעתה 

הואיל  כי  אקססיבי,  טוענת  עוד  עין.  וגניבת  שלה  הרוחני  הקניין    בזכויות 

ולשיטתה פתרון הבינה המלאכותית של יוזרוואי מתיימר להיות דומה לזה  

של אקססיבי, אך בפועל להבדיל מהפתרון של אקססיבי הוא אינו מנגיש את  

נזק   מסב  שהדבר  הרי  הנגישות,  לתקינת  בהתאם  האינטרנט  אתרי 

לאקססיבי, שכן לקוחות עלולים להסיק מכך שגם המוצר של אקססיבי אינו  

 הנגישות הנדרשת. מספק את 

עוד טוענת אקססיבי, כי היא נפגעת מכלי בדיקה הנמצא באתר של יוזרוואי   .42.6

על   עונה  שלו  האינטרנט  אתר  האם  לבדוק  אתר  בעל  לכל  מאפשר  ואשר 

דרישות הנגישות, ושלפיו אתרי אינטרנט המשתמשים במוצר ההנגשה של  

 אקססיבי אינם מונגשים.  

) בגין הפרת זכות היוצרים של  1לן: (רכיבי התביעה שכנגד הם כמפורט לה .42.7

(  300,000אקססיבי   (  100,000) בגין גניבת עין  2ש"ח;  ) בגין פרסום  3ש"ח; 

) בגין תיאור כוזב, הטעיה צרכנית  4ש"ח; (  100,000לשון הרע נגד אקססיבי  

) מתן  6) צווי עשה וצו מניעה; (5ש"ח; (  3,000,000ועשית עושר שלא במשפט  

 חשבונות. 

, שבו דחתה את כל הטענות שהועלו  17.6.21הגישה כתב הגנה ביום  יוזרוואי   .42.8

חסרת   בתביעה  מדובר  כי  טענה  יוזרוואי  בתמצית,  שכנגד.  בתביעה  נגדה 

בסיס שמטרתה להוות "משקל נגד" לתביעה שלה; מוצר הבינה המלאכותית  

סיבתי   כל קשר  אין  ומכל מקום  בצורה מלאה  מנגיש אתרים  יוזרוואי  של 

י בין טענות אקססיבי לבין הנזקים שהיא טוענת שנגרמו לה;  עובדתי ומשפט 

יוזרוואי לא הפרה קניין רוחני כלשהו של אקססיבי, אלא דווקא אקססיבי  

יוזרוואי   זו שניסתה להידמות ליוזרוואי; כלי הבדיקה שנמצא באתר  היא 

כלי   שמציגים  כפי  מוצר אקססיבי,  של  להנגשה  ביחס  תוצאות אמת  מציג 

 ות אחרות. בדיקה של חבר

את    4.7.21ביום   .42.9 הביע  המשפט  בית  במהלכו  בתיק,  מוקדם  דיון  התקיים 

עמדתו הראשונית לפיה על הצדדים לנסות ולסיים את המחלוקות ביניהם  

על  הנתבעים  בסכומים  נזקים  להוכיח  הסיכוי  שכן  שני  -בהסכמה,  ידי 

 הצדדים אינו גבוה. 

ביום   .42.10 לפיכך,  הצלחה.  ללא  אך  להסכמות  להגיע  ניסו    16.1.2022הצדדים 
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התקיים דיון קדם משפט נוסף, שבמהלכו המליץ בית המשפט לצדדים לפנות  

לגישור לשם סיום מחלוקותיהם בהסכמה. הצדדים הסכימו לפנות לגישור,  

 .  24.3.2022וישיבת גישור ראשונה נקבעה ליום 

ביום   .42.11 להורות  הג   6.2.2022במקביל,  המשפט  לבית  בקשה  אקססיבי  ישה 

ליוזרוואי להשיב לשאלון, והצדדים הסכימו כי יוזרוואי תגיש את תשובתה  

ככל    20לבקשה   הגישור,  כישלון  על  יודיע  מהצדדים  שאחד  לאחר  יום 

 שהצדדים לא יסיימו את מחלוקותיהם בהליך הגישור. 

42.12. ) שכנגד  התביעה  מבוסס  3,000,000עיקר  מתוכה)   ₪ הטענה  מיליון  על  ת 

העובדתית של אקססיבי שלפיה פתרון הבינה המלאכותית של יוזרוואי אינו  

ככל   להוכיחה.  ועליה  הנגישות  לתקינת  בהתאם  מלאה  הנגשה  מספק 

שאקססיבי לא תוכיח את טענתה זו או שייפסק כי היא אינה נכונה, ממילא  

בתביעה   אשר  אקססיבי  של  המשפטיות  טענותיה  תחת  הקרקע  נשמטת 

 ד.  שכנג

אקססיבי   .42.13 על  יהיה  עדיין  נכונה,  אקססיבי  טענת  כי  יקבע  אם  גם  בנוסף, 

בין טענותיה לעניין פתרון    - עובדתי ומשפטי    -להוכיח כי קיים קשר סיבתי  

 הבינה המלאכותית של יוזרוואי לבין הנזקים שלכאורה נגרמו לה.  

כפי שציין בא  בזהירות המתחייבות נוכח השלב המקדמי שבו מצוי ההליך,  

אקססיבי תתקשה עד מאוד להוכיח את טענותיה  כוחה של החברה בפניה,  

ככל   כי  ומכאן  לעיל,  האמור  הסיבתי  הקשר  את  ובפרט  המשפטיות, 

בגישור,   מחלוקותיהם  את  יסיימו  לא  שכנגד  סיכווי  שהצדדים  התביעה 

 . 50% -מ תתקבל הם נמוכים

   יעדים ואסטרטגיה עסקית .43

 ואסטרטגיה עסקית של החברה  עיקריים יעדים .43.1

הנגישות   בתעשיית  המוביל  כמותג  להתברג  הינה  החברה  של  העל  מטרת 

 . יעדיה העיקריים של החברה, הינם כדלקמן:בדיגיטל

 יעדים פיתוחיים  

מפתחי   .א בקרב  המחדל  ברירת  כפתרון  והתבססות  אגרסיבית  כניסה 

 נגישות ובקרב קהילה יועצי / בודקי הנגישות.  

) והן  Enterpriseהאצת התודעה בתוסף הנגישות בקרב חברות גדולות ( .ב

 בקרב עסקים קטנים ו/או בינוניים.  

( .ג הרחב  הנתונים  בסיס  במסגרת  Big Dataמינוף  בחברה  הקיים   (

ן היתר לאור שימוש הלקוחות במוצריה ושירותיה, לצורך  פעילותה, בי

 שיפור יכולות הבינה מלאכותית לזיהוי ותיקון הפרות נגישות.  
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 יעדים עסקיים  

פעולה מהותיים  התקשרות ב .ד בעלי קהל רחב של  שיתופי  עם מפיצים, 

המנהלות אתרים, ליצירת ערוצי הפצה    בוני אתרים וסוכנויות דיגיטל

 עבור מוצרי ושירותי החברה.

מיטבית   .ה הגנה  יצירת  החברה,  של  הטכנולוגיים  הפתרונות  באמצעות 

מפני תביעות פוטנציאליות בגין הפרות נגישות עבור מבקשי השירות,  

 אשר תייצר הרתעה בקרב תובעים פוטנציאליים.  

 הרחבת מערך השיווק והמכירות של החברה.  .ו

  עסקיה   מנוהלים  לפיה  העסקית   האסטרטגיה  את  לבחון  נוהגת  החברה

  ה הבכיר  ההנהלה  בפורום  הרלוונטיים  בשווקים  לשינויים  בהתאם

  של   שיקולים  בסיס  על   נעשית   האסטרטגיה   בחינתהחברה.    ובדירקטוריון

 . אחרים נוספים ושיקולים  השוק מגמת , החברה טובת

ולאסטרטגיה העסקית שלה, המובא בסעיף   המידע באשר ליעדי החברה 

ערך. החברה  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד,  פני  צופה  מידע  כולל  לעיל  זה 

החברה   יעדי  ואת  לעיל  המפורטות  התוכניות  את  לשנות  עשויה 

והאסטרטגיה העסקית שלה כאמור. כמו כן, המידע האמור בסעיף זה לעיל  

הקיי החברה  לפעילות  פני ביחס  צופה  מידע  הינו  העתידיים,  ומוצריה  ם 

עתיד, אשר התממשותו תלויה, בין היתר, ביכולת הפיננסית של החברה,  

  בהצלחת פיתוח יישומים נוספים על בסיס טכנולוגיית בינה מלאכותית,  ב

ו העסקי  והפיתוח  השיווק מחקר ופיתוח. לאור האמור, התממשותו של ב, 

כי המידע כאמור התממש באופן שונה המידע האמור אינה וודאית וייתכן  

 מהאמור לעיל ו/או לא התממש כלל. 

 החודשים הבאים:   12  -צפי להתפתחות ב .43.2

 פלטפורמות בניית אתרים.  3-5 -הטמעת תוסף הנגישות ב .א

החברה,   .ב של  בפיתוח  למוצרים  פטנט  בקשות  שתי  הגשת  השלמת 
 .לעיל  21 המתוארים בסעיף 

) הפנימיות  BI, אוטומציה ובינה עסקית (CRMשיפור יכולות מערכות   .ג
 בחברה.  

 . עילל  1921המוצרים שבפיתוח והשקתם, המתוארים בסעיף   שיווק .ד

בין   .ה של  בשיעור  רוחבית  לתמיכה    50-100%עלייה  האדם  בכוח 
 חבת פעילות עסקי החברה (פיתוח, ניהול, מכירות ועוד).בהר

  הבאים   חודשים  12  -ב  התפתחות  לצפי  באשר  לעיל  זה  בסעיף  המובא  המידע

, התקשרות בהסכמים  מימון  קשיי .  עתיד  פני  צופה  מידע  כולל  הדוח  ממועד

ו פעולה  את    שינוילשיתופי  לשנות  עשויים  בו  והתחרות  השוק  במבנה 

 התוכניות המפורטות לעיל ואת המידע האמור. 
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 דיון בגורמי סיכון  .44

 פעילותה  המשך  של  ובהנחה  זה  ליום  נכוןהחברה    שבידי  הנתונים  על  מבוסס  להלן  האמור

 הואיל,  בחלקם  או  במלואם  יתממשו  הסיכונים   כי  ודאות  כל  אין.  הרגיל  העסקים  במהלך

 השפעה  בלא ,  בכללותו  המשק  על   המשפיעים   וחיצוניים   כלליים  בגורמים  תלויים  והם

 אשר ,  מצב שוק ההון ותנודות בשערי חליפין  גלובלי  כלכלי  מצב  כגון,  החברה  על  ייחודית

הסיכון    גורמי.  להיפגע  החברה  של  העסקיות  התוצאות  עלולות,  לרעה  ישתנו  אם

  יכולת  כל  אין  לחברה  אשר,  החברה  של  הייחודיים  במאפייניה  גם  תלוייםוהתממשותם  

 .  מוגבלת עליהם להשפיע  שיכולתה או עליהם  השפעה

 יםכלכלי -גורמי סיכון מקרו       .44.1

 ובצפון אמריקה  גלובלי כלכלי מצב .44.1.1

בשוק  פעילות מתמקדת  המפעילים    החברה  השירותים  נותני 

נגישות מבוססת על תקני   נכסים דיגיטליים הכפופים לרגולציית 

  הכלכלי   במצב  משינויים  מושפע  עלול להיות  ,זה. שוק  WCAG  –ה

יכולת    בפרט צפון אמריקה  וב  בכלל   במשק היתר, בשל  בין  וזאת 

מבקשי השירות לשלם בגין השירותים אשר מעניקה החברה. על  

  להשפיע , עלולה  בפרט  בארה"ב הגלובלי ות במשק  האטה כללי   כן,

   פעילות.בשוק ה  עלתבעודה פו ,היקף פעילות החברה על

 הקורונה  נגיף התפשטות .44.1.2

  ועוד  שננקטו  השונים  והצעדיםבעולם    הקורונה  נגיף  התפשטות

מעת לעת לצורך עצירת התפשטות הנגיף, עלולים   להינקט עשויים

, בין בשל השפעת התפשטות נגיף הקורונה  לפגוע בפעילות החברה

ובין בשל הפגיעה האפשרית ביכולתם של  על הכלכלה העולמית, 

השירותים   כלפי  מבקשי  הכספיות  בהתחייבויותיהם  לעמוד 

 פגיעה כלכלית כזו או אחרת.  לאור  החברה

או  לפרטים על  נוספים  והשפעתו  הקורונה  נגיף  התפשטות  דות 

   לעיל.  9.2 החברה, ראה סעיף 

 חליפין   בשערי שינויים .44.1.3

החברה    כתוצאה בדולרים,  מפעילות  בעיקר  הכנסותיה  אשר 

החברה חשופה לסיכונים הנובעים משינויים שיחולו בשער חליפין  

ראו    לפרטים.  שקל-הדולר חליפין  בשער  שינויים  בדבר  נוספים 

 לעיל.  9.5סעיף 

 ישראלית  זהות .44.1.4

ומכירת    שיווקמעצם העובדה כי החברה מאוגדת במדינת ישראל,  

ממעמדה   מושפעת  להיות  יכולה  החברה  ושירותי  מוצרי 

הבינלאומי של מדינת ישראל. זהות ישראלית משמשת במקרים  
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(לאור ההכרה ביתרונות הטכנולוגיים   מסוימים כמקדם מכירות 

אף עלולה  ומו"פ הקיימים בישראל) ואילו לעיתים מהווה חיסרון ו 

 להכשיל עסקאות.

 בטחוני עולמי   מצב .44.1.5

להגבלת   לגרום  עשויים  מדינות,  בין  צבאיים  ועימותים  מלחמות 

ו/או להשבתת חיי היומיום של התושבים באופן המדינות,  גישה  

הנדרש  אשר   כוח אדם  לפעילות עסקית של חברות מחוץ  מהווה 

שפיע  למדינות אלו, ובכך לשבש ואף לשתק פעילות עסקית ו/או לה

באופן מהותי על ההכנסות ו/או על שיעור הרווחיות. נכון למועד  

זה, לא קיימים עימותים צבאיים אשר הינם בעלי השפעה מהותית  

על פעילותה העסקית של החברה, לרבות העימות הצבאי באירופה  

   .להלן 44.3.5בין רוסיה לאוקראינה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 
 גורמי סיכון ענפיים  .44.2

 הפעילות  בשוק המדינתיים בחוקים  התקינה כללי הטמעת אופן .44.2.1

נכסים   הנגשת  על  מבוססת  החברה  פעילות  לעיל,  שתואר  כפי 

ולחוקים החלים  דיגיטליים של מבקשי השירות בהתאם לתקינה  

 עליהם. 

  W3C  -שינויים באופן ההתייחסות והטמעת כללי התקינה של ה

במדינות    EN 301 549בצפון אמריקה או    ADAבחוקי המדינה (

האיחוד האירופי), עשויה לשנות את הביקוש למוצרי החברה ו/או  

לגרום לחברה הוצאות לצורך היכרות ולמידת הרגולציה הקיימת  

ידה   על  הניתנים  והשירותים  מוצריה  את  להתאים  ובהתאם, 

 ללקוחותיה.  

החברה    החלהברגולציה    שינויים .44.2.2 פעילות  והתאמת  החברה  על 

 לרגולציה  

חשופה למגבלות  עשויה להיות  שתואר לעיל, פעילות החברה    כפי

ואבטחת   הפרטיות  הגנת  בתחום  היתר  בין  שונות,  רגולטוריות 

 המידע.  

בתחומים    החמרת פועלת  בשווקי  והרגולציה  בהם  הפעילות 

רה  החברה, או חקיקת חוקים ותקנות הרלוונטיות לפעילות החב

רגולטוריות,    באיזורי דרישות  בה  קיימות  לא  שכיום  פעילות 

עלולות לצמצם ו/או להגביל את פעילות החברה, וכן לגרום לחברה  

 . להוצאות
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 תחרות .44.2.3

מצד גורמים    לעיל, הן  18  רות כמפורט בסעיףלתחחשופה    החברה

למועד   נכון  בשוק  נמצאים    זההפועלים  אשר  גורמים  מצד  והן 

מודעת   אינה  שהחברה  מתחרים  ו/או  פיתוח  של  שונים  בשלבים 

החברה   של  פעילותה  בתחום  התחרות  הגברת  זה.  במועד  להם 

להק  להוביל  ו/או  עלולה  והתקשרויותיה  פעילותה  היקף  טנת 

לפגיעה   שיקרו,  ככל  להביא,  עשויים  אשר  מחירים  להורדת 

 ברווחיותה בעתיד.  

 לתביעות  חשיפה .44.2.4

של   הפעילות  בשוק  פועלות  אשר  החברה,  של  מסוגה  חברות 

, חשופות לתביעות הקשורות בתחום פעילותן ובשירותים  החברה

של   כאשר מקורן  להיות מצד אותם מספקות,  יכול  אלו    תביעות 

מתחרים,  מבקשי השירות, משתמשי הקצה (אנשים עם מוגבלות),  

 גורמי צד שלישי העובדים עמם, רגולטוריים ועוד.  

 רוחני  קניין על הגנה .44.2.5

החברה  זהלמועד    נכון  טכנולוגיית  מוגנת ,  ו/או    אינה  בפטנטים 

אחרת, רוחני  קניין  שייך    בהגנת  אשר  אחד  מסחר  סימן  למעט 

להגשת בקשה לרישום הקניין    פועלתהחברה  בימים אלו ו ברה,לח

 הרוחני שלה.  

להשלכות    עם תגרום  זו  עובדה  כי  צופה  לא  החברה  זאת, 

משמעותיות על היקף פעילותה, רווחיותה ו/או יכולתה להתקשר  

 . מבקשי שירותעם 

  ובעלי   יועציה, השירותים  נותני,  החברה  עובדי  כלל,  זהלמועד   נכון

סודיות,    מניותיה  נספחי  על  ונותני    ועובדיחתומים  החברה 

קניין רוחני.   והמחאתאי תחרות  סעיפי על  גם חתומיםהשירותים 

כפוף  החברה    שמפעילה  ת הנגישותלטפורמנוסף על כך, השימוש בפ

למבקשי   החברה  ידי  על  הניתנים  בלעדיים  שאינם  לרישיונות 

 השירות באמצעות הסכם.  

 ים לחברה גורמי סיכון ייחוד  .44.3

 בחברה  מפתח  באנשיתלות  .44.3.1

החברה  ב  הצלחת  בתלויה  היתר,  ההנהלה  ין  צוות  של  כישורים 

 ה ובשימורם כעובדי ונותני שירותים בחברה. הבכירה של 

, מר ליונל  ומנכ"ל החברה  UserWayמייסד קבוצת מר אלון מסון  

  נידומר ליאו, ממייסדי החברה וסמנכ"ל התפעול בחברה  וולברגר

אנשי מפתח בחברה  הינם    ל הטכנולוגיות בחברה,סמנכ" מוזיקה  
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להם עיקר הידע הטכנולוגי והעסקי  מרכזיים  בכירה  נושאי משרה  ו

החברה. פעילות  של    אודות  תלות  קיימת  הקצר,  בטווח  כן,  על 

 נושאי משרה בכירה אלו. החברה ב 

הבכירה    לפרטים המשרה  בנושאי  החברה  תלות  בדבר  נוספים 

 . עילל  21 כאמור ראו סעיף

 מימון מקורות גיוס יכולות .44.3.2

  השקעה  לצורך   ארוך  לטווח  גבוהה  נזילות  ליכולת   נדרשת  החברה

  עלהון אנושי מומחה ורב    ולגיוס הטכנולוגיה, המוצרים,    בפיתוח

  והשאת   הכנסות   יצירת   לשם   וזאת ,  החברה  יעדי  את   להגשים   מנת

 . מימון  מקורות  לגייס תצליח החברה  כי וודאות כל אין . רווחים

 הטכנולוגי הפיתוח ביעדי עמידה אי .44.3.3

כל וודאות כי יעדי הפיתוח הטכנולוגי של החברה יושגו, בין    אין

, או  בתחום הפעילותשינויים בדרישות הרגולטוריות    עקבהיתר,  

להשפיע    עשויההצלחה    אי.  הפעילות  לשווקי  בחדירה  הצלחה  אי

 .החברה תפתחות על ה

 מידע  ואבטחת סייבר סיכוני .44.3.4

  יטלידיג   מידע   ועל  מידע   מערכות  על  מבוססת  החברה   פעילות

  במהלך.  ומבקשי שירות  ספקים,  עובדים  של  לרבות ,  שונים  מסוגים

,  סייבר  אירועי   ובחומרת  בתכיפות  גידול   חל  האחרונות   השנים

  להימשך  צפויה   זו   מגמה .  לרבות ממעשי טרור, אסונות טבע ועוד

.  כנגדה  המופעלים  ההגנה  מנגנוני  כל  אף  על,  להחמיר  ואף  בעתיד  גם

  בלתי  חשיפה,  מורשית  בלתי   לגישה  להוביל  עלולים   סייבר   אירועי

  של  המידע  של   שינוי  או  מחיקה,  שיבוש,  לרעה  ניצול,  מורשית

  להשבית  ואף  השוטפת  לפעילות  להפריע  וכן,  ולקוחותיה  החברה

  לחוות  החברה  עלולה,  תתרחש  כאמור  ופגיעה   ככל.  מידע  מערכות

,  פעילותה  איכות,  פעילותה  בהיקף  פגיעה  כגון  שליליות   השלכות 

  של   במוניטין  ופגיעה  לקוחותיה   של  או   החברה   של  מידע   גניבת 

  החלים  הרגולטוריים   בכללים  לעמוד  כדי  פועלת  החברה.  החברה

  להשקיע  נדרשת  החברה , בהתאם.  מידע  לאבטחת  הנוגע בכל  עליה 

להידרש להגדיל את השקעתה, בדומה לכל חברת  ועשויה    משאבים

SaaS  .עם החברה  התמודדות  אודות לפרטיםהפועלת כיום בשוק  

  לעיל.  9.6,11.4 סעיפים ראה, מידע ואבטחת סייבר סיכוני

 עימות צבאי באירופה .44.3.5

חוד משלהי  פברואר  החל  למועד    2022ש  הדוח  ועד  פרסום 

בין    מתקיים   התקופתי, ,  רוסיה לאוקראינהמדינות  עימות צבאי 

חברות טכנולוגיה  בעל יכולת לפגיעה ברציפות העסקית של    שהינו 
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מרבית   אשר  ו/או  באוקראינה  הינו  פיתוחן  מרכז  אשר 

באוקראינה שוכנים  היתכנות  המפתחים/ות  לאור  וזאת   ,

 .  עבודה לא רציפה, סגרים ועוד להשבתות אינטרנט,

שוכנים    התוכנה  בתחום פיתוח  רוב עובדי החברהנכון למועד זה,  

  חלקם נשארו בבתיהם וחלקם עברו למדינות שכנות  באוקראינה,

 .  ")עובדי החברה מאוקראינה(להלן: "

באוקראינה לא  מעובדי החברה  בתחילתו של העימות הצבאי, חלק  

בש חלקי  באופן  עבדו  או  העימותעבדו  ליצור  ל  עשוי  אשר  דבר   ,

פיתוח   להשלים  תכננה  בהם  במועדים  מהותיים  לא  עיכובים 

סעיף   ראה  לפרטים  החברה.  של  בפיתוח  ושירותים    21מוצרים 

 לעיל.  

לעיל,   האמור  אף  סיוע  על  החברה  לאחר  החברה  מצד  לעובדי 

לאיזורי   מחוץ  והברחתם  בטוחים  בתים  לאיתור  באוקראינה 

כלל   זה,  למועד  נכון  מאוקראינה  העימות,  החברה  חזרו  עובדי 

להערכת החברה, העימות הצבאי  לעבודה במשרה מלאה, ועל כן,  

 .  החברהבצורה מהותית על תוצאות אינו משפיע 

ן ו/או  בכדי להעריך את משך הזמאין ביכולת הקבוצה  עם זאת,  

ה  של  האפשריות  הפעילות  כאמור    עימות ההשפעות  תוצאות  על 

של  והעתידי התפתחות  החברהת  אחר  לעקוב  תמשיך  החברה   .

 .העימות וללמוד את השלכותיו ותעדכן ככל שיהא צורך בכך

החברה   תוצאות  הערכת  על  מהותית  השפעה  אי  ,  החברהבדבר 

-וק ניירות ערך, תשכ"ח חכמשמעותו ב מידע צופה פני עתיד    המהוו 

התממשות 1968 אשר  על    ו,  מבוססות  הן  וכן  ודאית,  אינה 

פרסום   למועד  נכון  החברה  הנהלת  בידי  הקיימת  אינפורמציה 

עשוי  הערכת.  התקופתי  הדוח לעיל  כאמור  שלא    ההחברה 

באופן להתממש  או  חלקן,  או  כולן  מהותית    להתממש,  השונה 

בשל   לעיל,  שמהאמור  החברהגורמים  בשליטת  אינם  אשר    ונים 

 ו/או אינם בידיעתה. 

 

כלכליים,  -מקרו   יםסיכוני  -בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  

סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, 

 על פי מידת השפעתם על עסקי החברה בכללותה:  
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מידת ההשפעה של גורם הסיכון על   

 פעילות החברה בכללותה 

 מועטה  בינונית  גדולה 

 כלכליים-מאקרו םסיכוני

 +   צפון אמריקה וב  גלובלי כלכלי  מצב 

 +   הקורונה  נגיף  התפשטות 

  +  בשערי חליפין   שינויים

 +   ישראלית   זהות

 +   מצב בטחוני עולמי 

 ענפיים  םסיכוני

 +   אופן הטמעת כללי התקינה בחוקים המדינתיים בשוק הפעילות 

 +   שינויים ברגולציה החלה על החברה והתאמת פעילות החברה לרגולציה

   + תחרות 

   + לתביעות  חשיפה

   + רוחני  קניין על הגנה

 סיכונים ייחודיים לחברה

   + תלות באנשי מפתח 

  +  יכולות גיוס מקורות מימון 

  +  אי עמידה ביעדי הפיתוח הטכנולוגי

  +  סיכוני סייבר ואבטחת מידע 

  +  באירופה  צבאי  עימות 

 



 

 

 

 

 

 

 

 יוזרוואי בע"מ

 

 

 הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דוח

 1202בדצמבר  31לתקופה שהסתיימה ביום 
 

 

 

 

 



 

 

  ,החברה  סקי הדירקטוריון על מצב ע   דוח מתכבד להגיש את   "( החברה )להלן: " בע"מ    יוזרוואי חברת דירקטוריון  

, לתקופה של החברה והתוצאות הכספיות של  .  ( " הקבוצה " )להלן ביחד:    .Userway Incלרבות מצב עסקי חברת  

, ולתקופה מצטברת של שנים עשר  "( הביניים תקופת  )להלן: "   2021בדצמבר   31ביום  חודשים שהסתיימה  ישה ש 

 .("מועד הדוחאו " "הדירקטוריון מועד דוח)להלן: "  2021בדצמבר   31חודשים שהסתיימה ביום  

 אינם   החברה או שלדעת    לחברה  נוגעים  שאינם  לעניינים  התייחסות  נכללה  הדירקטוריון לא   דוח  במסגרת 

 .הקבוצה ענייני מצב בהבנת לפגום כדי בהעדרם או שאין מהותיים

 1970  -החברה הינה "תאגיד קטן" כהגדרתו בתיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל

   .2014לשנת   השלישידוח הרבעון החל מ

בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ההקלות שנקבעו לתאגיד קטן    אימוץ  את  דירקטוריון החברה אישר

דירקטוריון החברה אישר את אימוץ מלוא ההקלות המפורטות להלן: ביטוח החובה   .1970  -ומיידיים(, התש"ל 

דוח על הבקרה הפנימית ל  ;לפרסם  צירוף הערכות שווי  העלאת סף    ;20%  -העלאת סף המהותיות בקשר עם 

חברות   דוחות  של  לכהצירוף  ביניים  לדוחות  מהותיות  הורא  ;40%  -לולות  מיישום  התוספת  פטור  השנייה ות 

  בתקנות )פרטים בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם )"דוח גלאי"(( ודיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית. 

-2022-01  )מס' אסמכתא:    2022בינואר    17יום  תשקיף להשלמה אשר פרסמה החברה בלפרטים נוספים ראה  

007972.)   

וזאת   -טקת"א    החברה למדדתצורף    ,2022אפריל  ב  7החל מיום   והייחודי"  עילית במסגרת "המסלול המהיר 

דיווח מיידי . לפרטים נוספים ראה  2022  בינואר  26בהתאם להודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ מיום  

   (.2022-01-013270אסמכתא: )מספר  2022בינואר   31מיום 



 

 

 ב עסקי החברהלמצ הסברי הדירקטוריון באשר .א

 מבוא
 
 אור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית ית

, כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם לחוק  2020ביולי    7החברה התאגדה בישראל ביום   .1.1

 .  "(חוק החברות)להלן: "  שמה הנוכחי, תחת 1999  –החברות, תשנ"ט 

, חברה פרטית ישראלית אשר  Xplace Ltdתחת חברת    2016החברה החלה את פעילותה בשנת   .1.2

מפעילה    Xplace"(.  XPlace)להלן: "  2006נוסדה על ידי מר אלון מסון, מנכ"ל החברה, בשנת  

באותה העת, מר מסון, גילה  פורטל לגיוס פרילנסרים מומחים בתחומי דיגיטל ובתחומי ידע.  

)ביניהם גם את נכסי    W3Cובר להנגשת נכסים דיגיטליים בהתאם לתקני  את הצורך ההולך וג 

XPlace    עצמה(, והחל בפיתוח פתרונות בתחום הפעילות, בהתאם לרגולציה שהייתה קיימת

כחלק מחקר השוק, הגיעו למסקנה כי הפתרונות הקיימים    .באותם שנים בטריטוריות השונות

לאוטומציה    AIתמקדו בפיתוח טכנולוגיה מבוססת  דורשים משאבים רבים, הון וזמן, ועל כן ה

    מירבית של התהליכים בתחום הפעילות.

אביב  -בבורסה לניירות ערך בתל , נרשמו ניירות הערך של החברה למסחר  2022  בינואר  23ביום   .1.3

- ו  2022בינואר    17על פי תשקיף להשלמה והודעה משלימה אשר פרסמה החברה בימים    בע"מ

)להלן:    , בהתאמה(2022-01-008626  - ו  2022-01-007972)מספרי אסמכתאות:    2022בינואר    19

   .(", בהתאמההתשקיףוכן " "הבורסה"

למועד   .1.4 הדוח,נכון  ומשוו  פרסום  מפעילה  המפתחת,  טכנולוגיה  חברת  הינה  קת  החברה 

( )רובם AIפלטפורמה מקוונת הכוללת כלים טכנולוגיים מגוונים מבוססי בינה מלאכותית )

אתרי   למפעילי  לסייע  במטרה  מקצועיים,  שירותים  מציעה  וכן  החברה(  של  פיתוחה  פרי 

" )להלן:  שונות  בטריטוריות  נוספים  דיגיטליים  ונכסים  דיגיטלייםאינטרנט  ו נכסים   "-  

בהתאמה( בהתמודדות עם הרגולציה המתגברת בעולם בתחום הנגישות  ",  מבקשי שירות"

 .בדיגיטל ולהגן עליהם מפני תביעות פוטנציאליות בגין אי עמידה בדרישות הרגולציה 

עוסקת במתן פתרונות נגישות, בדגש על פתרונות  החברה  נכון למועד פרסום הדוח התקופתי,   .1.5

תים באמצעות נכסים דיגיטליים )בעיקר אתרי  טכנולוגיים, ליישויות וארגונים המציעים שירו

במכירת   עוסקת  החברה  למכלול    רישיונותאינטרנט(.  שירות  ומבקשי  לארגונים  שימוש 

מבוקשי למוצרים  וגישה  החברה  שמציעה  הנגישות  בקרה פתרונות  שירותי  מעניקה  וכן  ם 

 ושירותי ייעוץ למבקשי השירות.  

 ק א' לדוח התקופתי. לפרטים נוספים אודות פעילות החברה ראה פר

דוח    נכון .1.6 פעילותה  מממנת  החברה ,  זהלמועד  העצמי  את  שהיו  ,  מהונה  בקופת  ממזומנים 

לציבורחברה  ה ההנפקה  השלמת  מועד  בנקאיים  טרם  מתאגידים  אשראי  הון וכן  ,    מגיוסי 

  . אשר ביצעה החברה בתקופת הדוח וכן לאחר תקופת הדוחוגיוס ההון הציבורי    פרטיים

 

וכן  שאירעו  אירועים   .2 הדוח,  תקופת  התקופתי  במהלך  הדוח  ממועד  המאזןוהחל  תאריך    -  לאחר 

 המידע האמור מובא על דרך ההפניה 

 במהלך תקופת הדוח, ראה פרק א' לדוח התקופתי.   עושאירלפרטים אודות אירועים 
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ותשקיף מדף אגב הנפקה ראשונה    להשלמהתשקיף  פרסמה החברה  ,  2022בינואר    17ביום   .2.1

-2022-01  :)מס' אסמכתא  2022בינואר    17. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  לציבור

007972).   

הנפקתם ורישומם למסחר של  בדבר    משלימהפרסמה החברה הודעה    2022בינואר    19ביום   .2.2

ערך המוצעים למשקיעים מוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה בכמות     932,800של  ניירות 

וזאת במחיר  יחידות    9,328באמצעות   ,רשומות על שם, ללא ע.נ כ"א של החברה  מניות רגילות

)מס'    2022בינואר    19. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום  ש"ח  34.04אחיד ליחידה של  

 (.2022-01-008626אסמכתא: 

, פרסמה  2022בינואר    19יום  , ב2022בינואר    19ומיום    2022בינואר    17בהמשך לדיווחים מיום   .2.3

י ההודעה  פההצעה על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה ועל    תוצאות את  החברה  

יחידות,    9,328החברה להזמנות ממשקיעים מוסדיים לרכישת    , במסגרתם נענתה המשלימה

ש"ח למניה, בתמורה    34.04מניות רגילות של החברה ללא ע.נ במחיר של    932,800הכוללות  

- ו  2022בינואר   17לפרטים נוספים ראה דיווחים מיידיים מימים  . ש"ח  31,752,512כוללת של  

אסמכתא:    2022בינואר    19   2022-01-009040  ;2022-01-008626  ;2022-01-007972)מספר 

 בהתאמה(. 

בהמשך לאמור בתשקיף להשלמה ובתשקיף מדף    החברה כי  פרסמה  ,2022בינואר    20ביום   .2.4

לה ממר אלון מסון יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליטה    רשפרסמה וכפי שנמס

 . (2022-01-009388)מספר אסמכתא: הושלמה מכירת מניות בעל השליטה  בה,

, הודיעה החברה כי בהתאם להודעת הבורסה לניירות ערך בתל אביב  2022בינואר    31ביום   .2.5

מיום   במסגר2022בינואר    26בע"מ,  יצורפו  החברה  מניות  והייחודי"  ,  המהיר  "המסלול  ת 

.  2022באפריל    7עילית בתום המסחר ביום  - לצירוף מניות טכנולוגיה וביומד חדשות למדד טק

ביום   החברה  פרסמה  אשר  מיידי  דיווח  ראה  נוספים  )מספר    2022בינואר    31לפרטים 

 (.2022-01-013270אסמכתא: 

ת בחברה את מינויו של מר יצחק  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניו2022במרץ    23ביום   .2.6

  -ו   2022בפברואר    16מלאך כדירקטור חיצוני בחברה. לפרטים ראה דיווחים מיידיים מימים  

 , בהתאמה(.  2022-01-033865 -ו  2022-01-019078)מספרי אסמכתא:  2022במרץ   23

מיום  אודות מצבת הון ומרשם ניירות הערך של החברה, ראה דיווח מיידי של החברה    לפרטים .2.7

 (.  2022-01-023383)מס' אסמכתא:  2022 בפברואר 27

לפרטים אודות מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה ראה דיווח מיידי של החברה   .2.8

 .( 2022-01-014332)מס' אסמכתא:  2022בפברואר   2מיום 

  2022במרץ    29  לפרטים אודות מצבת נושאי משרה בכירה ראה דיווח מיידי של החברה מיום .2.9

 (. 2022-01-038125)מס' אסמכתא: 



 

 

  החברהמצב הכספי של ה .ב
של   הכספיים  בינלאומיים    2021בדצמבר    31ליום    החברההדוחות  כספי  דיווח  לתקני  בהתאם  ערוכים 

  "(.IFRS)להלן: "

    

 
 

2021 

 
)לתקופה של שישה   1חציון 

ביוני  30ביום חודשים שהסתיימה 
 ( )באלפי דולר( 2021

)לתקופה של שישה   2חציון 
  31חודשים שהסתיימה ביום 

 ( )באלפי דולר( 2021בדצמבר 
 "כ סה

 3,689 2,445 1,244 הכנסות 

 479 358 121 עלות הכנסות 

 רווח גולמי

1,123 

90% 

 
2,087 

 
85% 

 
3,210 

 
87% 

 1,450 852 598 הוצאות מחקר ופיתוח, נטו 

 3,156 2,643 513 הוצאות מכירה ושיווק 

 1,753 858 895 הוצאות הנהלה וכלליות 

 3,149 2,266 883 הפסד תפעולי

 3,751 2,157 1,594 נטו  מימון, הוצאות )הכנסות(

הפסד לפני הוצאות מיסים  
 על ההכנסה 

2,477 
 

4,423 
 

6,900 

 151 151 - מיסים על הכנסה 

 7,051 4,574 2,477 תקופההפסד ל

 -   

 
 2021בדצמבר  31
 ( דולר באלפי)

 

  2020בדצמבר  31
 ( דולר באלפי)

 
   הסברי החברה

   נכסים שוטפים

ושווי   מזומנים 
 מזומנים 

מזומנים הגידול   496 1,589 ושווי  ליום    במזומנים    2021בדצמבר    31נכון 
" הדוח)להלן:  נובע    "(מועד  אשתקד,  המקביל  המועד  לעומת 

  2,116  -של כ  ךממשקיעים בס הון  גיוס  קרי    ,מפעילות מימון  בעיקר
אלפי דולר בניכוי הוצאות הנפקה מראש וריביות ששולמו בסך של  

  - של כ  ךסים ששולמו בס יומנגד קיטון בגין מאלפי דולר    277  -כ
קבוע    אלפי דולר ובגין פעילות השקעה הנובעת מרכישת רכוש  272
אלפי    360  -של כ  ך אלפי דולר והשקעה בפקדונות בס  26  -של כ  ךבס

בפרק א'   6לפרטים אודות גיוס הון ממשקיעים ראה סעיף    דולר.
 לדוח התקופתי.  

והכנסות   לקוחות 
 לקבל

המועד  השינוי   67 256 לעומת  הדוח  במועד  לקבל  והכנסות  בלקוחות 
כתוצאה    נובע עקב גידול בהיקף פעילות החברההמקביל אשתקד,  

 . מגידול בהכנסות

ויתרות   חייבים 
 חובה 

נובע  במועד הדוח לעומת המועד המקביל אשתקד,  עיקר הגידול   6 388
אלפי דולר ששולמו בשנת    225  - כשל    ס הכנסה בסך ממקדמות מ

ו2021 של  ,  השוטפת  בפעילות  גידול  בגין  בעיקר  השינוי  יתרת 
 .החברה

נכסים   סה"כ 
 שוטפים

2,233 569  

בלתי  נכסים 
 שוטפים: 

   

הנפקה   עלויות 
 נדחות 

הוצאות הנפקה בעקבות הנפקה  עלויות הנפקה נדחות מורכבות מ - 151
 .2022בינואר לציבור לראשונה של החברה 

 רכישת רכוש קבוע. עקב לאור  - 26 רכוש קבוע 

נכסים   סה"כ 
 שוטפיםבלתי 

177 -  

  569 2,410 סה"כ נכסים
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 2021בדצמבר  31
 ( דולר באלפי)

 

  2020בדצמבר  31
 ( דולר באלפי)

 
   הסברי החברה

   התחייבויות שוטפות: 

 הלוואות המירות 

אלפי   1,500 -בסכום של כ השינוי נובע מהסכמי הלוואות המירות  - 2,291
כ של  בסכום  מימון  הוצאות  בתוספת  דולר.    791  -דולר  אלפי 

בפרק א' לדוח    6לפרטים אודות ההלוואות ההמירות ראה סעיף  
 לדוחות הכספיים.   12התקופתי ו ביאור 

פיננסים   מכשירים 
 נגזרים

מהסכמי - 2,775 מורכבים  נגזרים  פיננסים  מכר    מכשירים  אופציית 
(PUTכ של  בסך  שווי  הערכת  ע"י  הוערך  ההוגן  שוויים  אשר   ) -  

.  11ביאור    -להלן ו  6אלפי דולר. לפרטים נוספים ראה סעיף    2,775
 . לדוחות הכספיים.  3

התחייבות  
הון   להנפקת 

 עתידית 

אופציית    השינוי נובע ממקדמות שהתקבלו ממשקיעים בהסכמי - 616
( כPUTמכר  של  בסך  לפרטי  616  -(  דולר.  סעיף  אלפי  ראה    6ם 

 . לדוחות הכספיים. 3. 11בפרק א' לדוח התקופתי וביאור 

ונותני   ספקים 
 שירותים 

נובע  עקב  הגידול במועד הדוח לעומת המועד המקביל אשתקד,   27 485
 . 2021גידול בהיקף פעילות החברה במהלך שנת 

גידול  מנובע   הגידול במועד הדוח לעומת המועד המקביל אשתקד   547 2,059 הכנסות מראש 
 .2021בהכנסות החברה לאור גידול בהיקף פעילות החברה בשנת 

ויתרות   זכאים 
 זכות 

גידול  מנובע  הגידול במועד הדוח לעומת המועד המקביל אשתקד,   62 499
 .2021לאור גידול בהיקף פעילות החברה בשנת  בשכר ונלוות 

קשורים   286 - רים צדדים קשו לצדדים  התחייבותה  את  פרעה  החברה  הדוח,  בשנת 
 .  לדוח הכספי 19ביאור במלואה. לפרטים ראה 

סה"כ  
  תהתחייבויו
 שוטפות: 

8,725 922  

   התחייבויות בלתי שוטפות: 

החברה   - 283 הכנסות מראש  בהכנסות  גידול  החברה  חל  פעילות  בהיקף  גידול  עקב 
 . 2021במהלך שנת 

סה"כ  
בלתי    תהתחייבויו
 שוטפות: 

283 -  

סה"כ  
 התחייבויות 

9,008 922  

   הון 

 פרמיה וקרנות הון 
הון   50 856 קרנות  בסעיף  הדוגידול  המקביל  במועד  המועד  לעומת  ח 

מ  נובף  מניות  אשתקד  מבוסס  תשלום  משרה  הוצאות  לנושאי 
 . דולר  אלפי 806-בסכום של כועובדים בחברה,  

 יתרת הפסד 
 . 2021השינוי משקף את ההפסד לשנת  ( 403) ( 7,454) 

 סך הון 
(6,598 ) (353 )  

  סה"כ
התחייבויות  

 בניכוי גירעון בהון  

2,410 569   
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  צאות הפעילות העסקית של החברהתו .ג

 

 
 2021שנת 

 ( דולרבאלפי )
 2020שנת 

 ( דולרבאלפי )
 הסברי החברה  

 הכנסות
הכנסות   774 3,689 לעומת  הדוח  בתקופת  החברה  בהכנסות  הגידול 

החברה בתקופה המקבילה אשתקד, נובע עקב גידול בהיקף  
 פעילות החברה. 

 עלות הכנסות

הגידול בעלות הכנסות החברה בתקופת הדוח לעומת עלות   56 479
עקב   נובע  אשתקד,  המקבילה  בתקופה  החברה  הכנסות 

החברה. פעילות  בהיקף  מעלויות    גידול  הגידול  עיקר 
הינו   שרתיםבגין  הכנסות  אלפי    392  - כ  של  ך בס  אחזקת 

 דולר. אלפי   31-כשל  ךבס  ובהוצאות שכר  דולר

 רווח גולמי 

3,210 

87% 

718 

92.7% 

 

הגידול בהוצאות מו"פ בתקופת הדוח לעומת הוצאות מו"פ   676 1,450 הוצאות מחקר ופיתוח
גידול   עקב  בעיקר  נובע  אשתקד,  המקבילה  בתקופה 

ונלוות  שכר  כ   בהוצאות  של  דולר   189  -בסך  בגין  ו  אלפי 
כל כתוצאה של  , ה אלפי דולר  585  - פיתוח תוכנה בסך של כ

 גידול בהיקף פעילות החברה.

לעומת   52 3,156 הוצאות מכירה ושיווק הדוח  לתקופת  ושיווק  מכירה  בהוצאות  הגידול 
הוצאות  בידול  גמבעיקר  התקופה המקבילה אשתקד, נובע  

ושיווק כ  בסך  פרסום  דולר  2,616  -של  גידול    אלפי  ובגין 
 אלפי דולר.   488 -של כ ך בהוצאות שכר בס

לתקופת   110 1,753 הוצאות הנהלה וכלליות  וכלליות  הנהלה  בהוצאות  לעומת  הגידול  הדוח 
  התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקרו מגידול בהוצאות

מניות בס כ  ך שכר ותשלום מבוסס  דולר   1,070  -של    אלפי 
  573  -של כ  ךגידול בגין שירותים מקצועיים ואחרות בסומ

 כתוצאה מגידול בהיקף פעילות החברה.  אלפי דולר, 

  120 3,149 הפסד מפעולות 

נובע עקב גידול בהוצאות מימון  בתקופת הדוח  עיקר השינוי   16 3,751 הוצאות מימון 
שערוך  בסיפיננסי   מכשירים   בגין  כ  ךם  אלפי    3,566  -של 

 דולר.

 . שינוי לא מהותי ( 1) - הכנסות מימון 

לפני הוצאות מיסים על הפסד  
 ההכנסה

6,900 135  

 . שינוי לא מהותי 39 151 מיסים על ההכנסה 

  174 7,051 הפסד כולל לשנה 

למניה  ומדולל  בסיסי  הפס 
 רגילה אחת ללא ע.נ. 

3.385 0.084  
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 המזומניםמקורות מימון ותזרים  .ד

 

 מקורות מימון .1

הכנסות החברה  מימנה את פעילותה באמצעות   הקבוצה   , תאריך הדוח לאחר  במהלך תקופת הדוח ו 

 כדלקמן:   הון  יגיוסממכירת מוצריה ושירותיה, וכן מ

 מיליון דולר.  1.5ממשקיעים פרטיים בסך של   SAFEגיוס הון בדרך של  -

לאחר תקופת  ש"ח מיליון   9.9גיוס הון ממימוש אופציה על ידי משקיעים פרטיים בסך כולל של  -

 אלפי דולר שולמו כמקדמה במהלך תקופת הדוח.    616 -הדוח, מתוכם כ

 גיוס הון ציבורי במסגרת הנפקה ראשונה לציבור על פי תשקיף להשלמה.   -

 בפרק א' לדוח התקופתי.   6, וסעיף  2021בדוח הכספי לשנת   12נוספים ראה ביאור    לפרטים

 

 היבטי ממשל תאגידי .ה

 גמול נושאי משרה בכירה  .1

אשר כיהנו בחברה במהלך תקופת  ,  לפרטים אודות חמשת נושאי המשרה בעלי התגמול הגבוה ביותר

    בפרק ד' לדוח התקופתי. 21הדו"ח, ראה תקנה 

החברה   של  התגמול  למדיניות  בהתאם  נקבע  כאמור  המשרה  לנושאי  תגמול  כי  אושרה  יצוין  אשר 

   לאחר קבלת אישור ועדת התגמול והדירקטוריון., 2022בינואר  13לראשונה ביום  

הדוח  למועד  ון נכ   התגמול  מדיניות  את  תואם  בחברה   המשרה  לנושאי   המוענק   התגמול ,  פרסום 

 .  הנוכחית

 . לדו"ח התקופתיבפרק ד'  21תקנה  בהסכמים עם נושאי המשרה כמפורט לפרטים נוספים ראה  
 

 תרומות  .2

 .  זה, לא נקבעה מדיניות תרומות בחברה דוח נכון למועד 

  דיווח בדבר דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .3

סעיף   לפי  ערך  ניירות  רשות  להנחיית  התשכ"ח36בהתאם  ערך,  ניירות  לחוק  סעיף  ולפי    1968-א 

החברות,    (12)א()92 של  1999- התשנ"טלחוק  הראוי  המזערי  המספר  את  לקבוע  החברה  נדרשת   ,

תחום   החברה,  פעילות  להיקף  בהתאם  ופיננסית,  חשבונאית  מיומנות  בעלי  שהינם  דירקטורים 

כי המספר המזערי של דירקטורים בחברה    קבע   דירקטוריון החברה,פעילותה.    פעילותה ומורכבות 

, מספר זה יאפשר  . להערכת החברה(1)  בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד על דירקטור אחד

 
 2021שנת 

 ( דולרבאלפי )
 2020שנת 

 ( דולרבאלפי )
   הסברי החברה

נטו  מ  מזומנים  פעילות  ששימשו 
 505 ( 841) שוטפת 

המזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת    בתזרים  קיטוןה
לעומת שנת   נבע בעיקרו מעליה    ,2020לתקופת הדוח 

בשינויים   ועלייה  והפסד  רווח  לסעיפי  בהתאמות 
 .בסעיפי נכסים והתחייבויות

ל ששימשו  נטו    פעילות מזומנים 
 ( 65) ( 389) השקעה

בתזרים לפעילות    הגידול  ששימשו  נטו  המזומנים 
נבע בעיקרו    ,2020השקעה בתקופת הדוח לעומת שנת  

כ של  בסך  משועבד  בפיקדון  ורכישת    360-מהשקעה 
 אלפי דולר.  29-רכוש קבוע בסך של כ

 - 1,977 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

המזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון    הגידול בתזרים
גיוסי נ בעקבות  בעיקרו  של    הון  בע  הלוואות  בדרך 

כ  ך בס  המירות דולר   1,500  -של  ובמסגרת    אלפי 
מקדמות שהתקבלו בגין הסכמי אופציית מכר בסך של  

הנפקה    616  -כ עלויות  בגין  קיטון  ומנגד  דולר  אלפי 
כ של  בסך  אודות    139  -נדחות  לפרטים  דולר.  אלפי 

סעיף  ה ראה  ההמירות  לדוח    6הלוואות  א'  בפרק 
 התקופתי.  
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נכון   החברה.  של  ההתאגדות  ולמסמכי  לחוק  בהתאם  עליו  המוטלות  בחובות  לעמוד  לדירקטוריון 

הינם בעלי מומחיות חשבונאית    המכהנים בחברהמבין חברי הדירקטוריון    שנייםלמועד פרסום הדוח,  

 פיננסית, כדלקמן:  

וניסיונו    -  (דירקטור חיצוני)  יצחק מלאך  מר הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בשל השכלתו 

   התעסוקתי.

ופיננסית בשל השכלתו וניסיונו    - (בלתי תלוי  )דירקטור  אוהד לבמר   הינו בעל מומחיות חשבונאית 

   התעסוקתי.

 .  וניסיונו התעסוקתי הינו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית בשל השכלתו  -מר יצחק זקן )דירקטור(

 לפרק ד' לדוח התקופתי.  26ראה תקנה  הדירקטוריון יחברכלל  לפרטים בדבר ניסיונם והכשרתם של 

 דיווח בדבר דירקטורים בלתי תלויים  .4

למועד   תלוייםדו"חהנכון  הבלתי  הדירקטורים  שיעור  בדבר  הוראה  בתקנונה  אימצה  לא  החברה   ,  

 . לחוק החברות( 1)כהגדרת מונח זה בסעיף 

 ר המבקר הפנימי בחברה בדב גילוי .5

ממשרד דניאל שפירא רואי חשבון. המבקר הפנימי מונה  , דניאל שפירא: שם המבקר הפנימי .5.1

פגישות שנערכו עמו והתרשמות   ולאחר  וניסיונו העשיר  לאחר בחינה מעמיקה של השכלתו 

 . 2022במרץ   29בלתי אמצעית על ידי הנהלת החברה, ובהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום 

בתפקידו .5.2 לשמש  הפנימי  המבקר  את  המכשירים  לתפקיד  כישורים:  הכישורים    - וכשירות 

בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה באוניברסיטת בר אילן, מעניק שירותי ביקורת פנים  

 לחברות ציבוריות ובפרט לחברות בתחום עיסוקה של החברה. 

 . 29.3.2022: תחילת כהונה תאריך .5.3

לאחר    2022במרץ    29מינוי המבקש הפנימי אושר על ידי דירקטוריון החברה ביום  :  המינוי  דרך .5.4

המלצת ועדת הביקורת באותו היום. בין הנימוקים לאישור המינוי: השכלתו, כישוריו וניסיונו  

 הרב של המבקר הפנימי.  

: המבקר הפנימי אינו עובד של החברה, אלא מעניק לה שירותי ביקורת  עובד החברה  האם .5.5

 פנים במיקור חוץ. 

עניין  האם .5.6 עומדבעל  הפנימי  ידיעת החברה, המבקר  למיטב  סעיף    :  לחוק  146בהוראות  )ב( 

עניין בחברה, אינו קרוב של מי מבעלי העניין בחברה או של רואה   ולכן אינו בעל  החברות, 

החשבון המבקר או מי מטעמו. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי עומד בהוראות  

ולכן אינו  "(  חוק הביקורת הפנימיתלהלן: "  1992-ב "לחוק הביקורת הפנימית, התשנ  8סעיף  

ניגוד עניינים עם תפקידו כמבקר פנימי של   ממלא מחוץ לחברה תפקיד היוצר או עלול ליצור

 נושא משרה בחברה )מעבר לתפקידו כמבקר פנימי(.  החברה. המבקר הפנימי אינו 

המבקר החובות .5.7 על  המוטלים  והתפקידים  הסמכויות  הפנימית  ,  הביקורת  מערך  ניהול   :

המסונפים   ובגופים  לממצאי  בתאגיד  באשר  החברה  ולהנהלת  הביקורת  לוועדת  ודיווח  לו, 

הביקורת שעלו במסגרת בדיקותיו. סמכויותיו הן לבדוק כל דבר במסגרת הנושאים שהוגדרו  

החברה. ונכסי  לרשומות  מוגבלת  בלתי  גישה  למבקר  עבודתו.  בתוכנית  יוגדרו(  נושאי   )או 

 .ביקורתנקבעים על פי המלצת המבקר ובהחלטת ועדת ה הביקורת 

 : יו"ר הדירקטוריון.  הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד הממונה .5.8

: תוכנית הביקורת הפנימית של החברה הינה בהתאם  והיקפה  2022לשנת  תוכנית הביקורת   .5.9

של החברה ונקבעה על ידי דירקטוריון החברה לתקופה של שנה, לאחר    פעילותהלאופי והיקף  

מתוכנית   לסטות  דעת  שיקול  הפנימי  למבקר  החברה.  הנהלת  המלצת  בחשבון  שנלקחה 

 העבודה, בכפוף להתייעצות עם דירקטוריון החברה ובאישורו.   
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ה, והוא  נקבע כשכר מוסכם מראש לשעת עבוד  : תגמול המבקר הפנימיהמבקר הפנימי  תגמול .5.10

הענקת  ידי  על  מתוגמל  מבנה   אינו  החברה,  דירקטוריון  להערכת  החברה.  של  הערך  ניירות 

למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי   התגמול כאמור אינו משפיע על שיקול דעתו המקצועי.

 אינו מחזיק בניירות ערך של החברה.  

לחוק הביקורת הפנימית,   9תינתן גישה חופשית, כאמור בסעיף   : למבקר הפנימילמידע  גישה .5.11

 גישה למערכות המידע של החברה, וחברות הבנות, לרבות לנתונים הכספיים.ובכלל זה 

הפנימי  הערכת .5.12 המבקר  פעילות  את  עבודת  הדירקטוריון  את  החל  טרם  הפנימי  המבקר   :

 הביקורת בחברה, שכן הוא מונה סמוך למועד פרסום דוח זה.  

 הערכת שווי   .6

ימשה כבסיס לקביעת ערכם של נתונים  להערכת שווי מהותית מאד, כהגדרת מונח זה בתקנות, אשר ש

, לרבות קביעה כי אין בשינוי ערכם של נתונים כאמור, ראו  2021בדצמבר    31בדוחות הכספיים ליום  

 טבלה שלהלן:  

 

זיהוי נושא  
 הערכה 

עיתוי 
 הערכה 

שווי  
ההערכה  

שנקבע  
בהתאם  

ה  להערכ
)באלפי  

 ש"ח( 

שווי נושא  
ההערכה  

סמוך לפני  
מועד  

ההערכה  
אילו כללי 

החשבונאות  
המקובלים 

אם היו  
מחייבים את  

שינוי ערכו  
בהתאם  
 להערכה 

זיהוי המעריך ואפיונו, ניסיון בביצוע  
 הערכות שווי, תלות בחברה 

ההנחיות שלפיהן   מודל הערכה 
 בוצעה ההערכה 

אופציה  
להשקעה  

 פרטית 

 2,775-כ 31.12.2021
אלפי  
 דולר 

 

 מעריך השווי: מוטי אדרי, רו"ח  לא רלוונטי 

וחשבונאות   בכלכלה  ראשון  תואר  בעל 
 מאוניברסיטת תל אביב.. 

מעל   של  ניסיון  אדרי  שנים    10למוטי 
בביצוע עבודות כלכליות והערכות שווי  

הינו    אדרי  מוטי  ובארה"ב.  בישראל 
של  ובאסטרטגיה  במימון  מומחה 
וחברות   ליזמים  סייע  הזנק.  חברות 

השקעות,   עם  בקשר  ,  M&Aבמו"מ 
בסוגיות   ומכרזים  מסחריים  הסכמים 

עסקה,    מנגנוני  חוזים,  בניית  של 
 דאיות כלכלית. ובדיקות כ

אישי   עניין  אין  רו"ח  אדרי,  למוטי 
ולא   בה  העניין  בבעלי  או  בחברה 
החברה,   לבין  בינו  תלות  מתקיימת 
שכר   בהן.  העניין  ובעלי  הפעילויות  
הטרחה המשולם בגין הכנת חוות דעת  

 זו אינו מותנה בתוצאות חוות הדעת.

שיטת תוחלת  
התשואה  

 המשוקללת 

Probability 
Weighted 
Expected 

Return 
Method 

(PWERM ) 

בהתאם להנחיות  
IAS 39, IFRS13 

התחייבות  
בגין 

השקעה  
מסוג  

SAFE 

 2,291-כ 31.12.2021
אלפי  
 דולר 

 

בהתאם להנחיות   לא רלוונטי 
IAS 39, IFRS13 
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 ר גילוי בדבר שכר רו"ח מבק .7

החשבון   רואי  חמזני, ממשרד  רו"ח שרית  הינה  של החברה  החשבון המבקרת  קסלמן    PWCרואה 

וקסלמן, להלן יובא פירוט בדבר שכר הטרחה אשר שולם לרואה החשבון המבקר בשנת הדוח ובשנה  

 שקדמה לשנת הדוח:

 

 

 ות הכספיים ח"דו גילוי בדבר הליך אישור ה .8

. לפירוט שמותיהם ותפקידיהם  הגוף המופקד על בקרת העל בקבוצה הוא דירקטוריון החברה .8.1

 בפרק ד׳ בדו״ח התקופתי.   26של חברי הדירקטוריון, ראה תקנה  

ב לתקנות החברות )הוראות ותנאים  3את ההקלה הקבועה בתקנה  אימץ  דירקטוריון החברה   .8.2

, בדבר דיון ואישור דוחותיה הכספיים  2010- לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע

של החברה על ידי דירקטוריון בלבד, ללא מינויה וכינוסה של הוועדה לבחינת דוחות כספיים,  

זו בתקנה  הקבועים  בתנאים  החברה  של  עמידתה  את  שאישר  לאחר  של    וזאת  היותה  בשל 

 .  החברה תאגיד קטן

של  בהת .8.3 הכספיים  הדוחות  לאמור,  נידונו  לתקופת    החברהאם  הדירקטוריון  הדוח  בישיבת 

הדירקטוריון.  2022במרץ    29מיום   לחברי  נשלחו  הדירקטוריון,  ודוח  אלה  שדוחות  לאחר   ,

  ית במסגרת ישיבת הדירקטוריון, ניתנה סקירה וניתוח על ידי מנכ״ל החברה ועל ידי סמנכ״ל 

את עיקרי הדוחות הכספיים לרבות תוצאות    ו באופן מפורט הכספים של החברה, אשר הציג

את   הדירקטוריון  בחן  כן,  כמו  הקבוצה.  של  הכספי  והמצב  המזומנים  תזרים  הפעילות, 

האומדנים שנעשו בקשר עם הכנת הדוחות הכספיים ובחן את הביקורות הפנימיות הקשורות  

הדו  במסגרת  ניתן  אשר  הגילוי  ונאותות  שלמות  הכספי,  סמנכ״לבדיווח  הכספיים.    ית חות 

ל החברה סקרה בפני הדירקטוריון את המדיניות החשבונאית שאומצה והטיפול  הכספים ש

 החשבונאי שיושם במסגרת עריכת הדוחות הכספיים של החברה.  

כמו כן, התקיים דיון בדירקטוריון בעניין המדיניות החשבונאית ואופן ההצגה והגילוי בדוחות  

 הכספיים.  

בעל    דירקטור חיצוני)  מר יצחק מלאך:  בישיבת הדירקטוריון השתתפו הדירקטורים הבאים .8.4

פיננסית חשבונאית  מסוןמר    ;(מומחיות  לב    ומנכ"ל(;  יוןדירקטור יו"ר  )  אלון  אוהד  מר 

; מר יצחק  )דירקטור בלתי תלוי בעל מומחיות חשבונאית פיננסית(; מר מתן אמיר )דירקטור(

יועציה המשפטיים של החברה  ;  חברההכספים של ה   יתסמנכ״ל   ,כמו כן, נכחו   זקן )דירקטור(.

קסלמן וקסלמן  משרד רואי החשבון  מ   רו״ח מבקר של החברהו  Sullivan Tel Avivממשרד  

 . (PWCחשבון )רואי 

לאחר אישור הדוחות הכספיים לתקופת הדוח ע״י דירקטוריון החברה כאמור, הוסמכו מנהלי   .8.5

   החברה לחתום בשם הדירקטוריון על הדוחות הכספיים ועל דוח הדירקטוריון. 

 2020שנת   2021שנת   

  

 שכר טרחה

 )באלפי ש"ח( 

 

 שכר טרחה

 )באלפי ש"ח( 

 סה"כ בגין שירותי ביקורת, שירותים 

הקשורים לביקורת ושירותי מס 

 שוטפים 

 

270 

 

250 



8 

 

 

  הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה . ו

 גילוי בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים  .1

 .  2021לדוחות הכספיים לשנת  4לפרטים אודות האומדנים החשבונאיים הקריטיים ראה ביאור 

 
    _____________________ 
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 אלון מסון 

 מנכ"ל החברה 

 ויו"ר הדירקטוריון 
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 2021  שנתי דוח
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 מ " בע יוזרוואי

 

 2021 שנתי דוח 

 

 

 

 

 העניינים תוכן

 

 

 עמוד 

 2 המבקר  החשבון רואה דוח

  :דולר באלפי  - המאוחדים הכספיים הדוחות

 3 הכספי  המצב על  מאוחדים דוחות

 4 הכולל  ההפסד על   מאוחדים דוחות

 5   הוןגירעון בב השינויים על  מאוחדים דוחות

 6 המזומנים  תזרימי   על  מאוחדים דוחות

 7-33   המאוחדים הכספיים לדוחות  ביאורים
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 המבקר  החשבון רואה דוח

 של  המניות  לבעלי

 בע"מ יוזרוואי 

 

       

 

 

 

ואת    2020  -ו 2021בדצמבר   31החברה( לימים    -בע"מ )להלן    יוזרוואי  שלעל המצב הכספי המצורפים של    ביקרנו את הדוחות המאוחדים

  31בתקופה שהסתיימה ביום    השנים   משתי הון ותזרימי המזומנים לכל אחת  ב  גירעון ההפסד הכולל, השינויים בהדוחות המאוחדים על  

עה על דוחות כספיים אלה  י. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות ד2021בדצמבר 

 בהתבסס על ביקורתנו. 

 

לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(,    ערכנו את ביקורתנו בהתאם

על1973-התשל"ג בדוחות  -.  ביטחון שאין  סבירה של  מידה  להשיג  במטרה  ולבצעה  נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת  אלה  פי תקנים 

ית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת  הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמ

גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות  

 עתנו. ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות ד

 

והחבר החברה  של  הכספי  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות,  באופן  משקפים  הנ"ל  המאוחדים  הכספיים  הדוחות    הלדעתנו, 

ותזרימי המזומנים שלהן    2019-ו  2020  ,2021בדצמבר    31המאוחדת שלה לימים   אחת    לכלואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון 

( והוראות תקנות ניירות ערך  IFRS, בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )2021בדצמבר    31בתקופה שהסתיימה ביום    השנים   משלוש

 . 2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 

 

יס  א' בדבר הסכם העברת פעילות שנחתם בין החברה לבין חברת אקספלי 1מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לביאור  

 – Carveהפעילות לחברה ולפיכך עד למועד  זה הנתונים הכספיים הינם על בסיס  2020באוגוסט  1בע"מ אשר במסגרתו הועברה ביום 

out    לביאור כן, הרינו להפנות את תשומת הלב  כמו  וההנחות ששימשו להצגת  ב'  2של הפעילות שהועברה לחברה.  בדבר האומדנים 

  . Carve – outהנתונים על בסיס 

 

 

 

 

 

תל-אביב, 

29 במרס 2022

 

 

 

 קסלמן וקסלמן  

 רואי חשבון  

  PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב 
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 בע"מ  יוזרוואי

 על המצב הכספי   מאוחדים דוחות

 בדצמבר  31 ליום  

 * 2020 2021 ביאור 

 דולר אלפי   

   נכסים       

   :נכסים שוטפים

 431 1,164 6 מזומנים ושווי מזומנים   

 65 425  פקדון משועבד 

 67 256  והכנסות לקבל   לקוחות

 - 272  הכנסה לקבל מסי 

 6 116 7 חייבים ויתרות חובה   

   2,233 569 

   

   :נכסים בלתי שוטפים

 - 151 עלויות הנפקה נדחות 

 - 26 רכוש קבוע 

  177 - 

    

 569 2,410 נכסים  סך

   

     והון התחייבויות        

   :שוטפות התחייבויות

 - 2,291 12 הלוואות המירות 

 - 2,775  מכשירים פיננסים נגזרים 

 - 616  התחייבות עתידית להנפקת הון 

 27 485  ספקים ונותני שירותים 

 547 2,059 13 הכנסות מראש

 62 499 8 זכאים ויתרות זכות 

 286 - א 19 צדדים קשורים 

 8,725 922 

   : שוטפות שאינן התחייבויות

 - 283 הכנסות מראש

 283 - 

   

 922 9,008 התחייבויותסך 

   

   10 התקשרויות והתחייבויות תלויות

    

   11 המיוחס לבעלים של החברה:  הון

 **  **  הון מניות רגילות 

 50 856 פרמיה וקרנות הון 

 ( 403) ( 7,454) יתרת הפסד 

 ( 353) ( 6,598) הוןב גרעון סך

   

 569 2,410 בניכוי גירעון בהון התחייבויות סך

 א' 1*ראה ביאור 
 נקוב  ערך ללא   מניות **

 2022 במרס  29תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה:  
   

 אלון חי מסון  
 יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל  

 ו אמורן שרף בל
 סמנכ"ל כספים



 

4 
 

 
 .הכספיים מהדוחות  נפרד לתיהביאורים המצורפים מהווים חלק ב

 

 בע"מ  יוזרוואי

 

 הכולל  על ההפסד מאוחדים   דוחות

 

 

  

   שהסתיימה  שנה
 בדצמבר  31 ביום

 * 2020 2021 ביאור 

   דולר אלפי  

 774 3,689 13 הכנסות  

 56 479 ד 13 עלות ההכנסות 

 718 3,210  גולמי  רווח

 676 1,450 14 הוצאות מחקר ופיתוח 

 52 3,156 15 הוצאות מכירה ושיווק

 110 1,753 16 וכלליות הוצאות הנהלה  

  6,359 838 

    

 120 3,149  הפסד מפעולות 

    

 16 3,751  הוצאות מימון  

 (1) -  הכנסות מימון 

 15 3,751 17 נטו  ,מימון  הוצאות

    

 135 6,900  הפסד לפני הוצאות מסים על הכנסה

    

 39 151 9 על הכנסה   מסים

    

 174 7,051  סך הפסד כולל לשנה 

 0.084 3.385 18 (:בדולרלמניה רגילה )בסיסי ומדולל הפסד 

 

 א' 1 ביאור*ראה 
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 בע"מ  יוזרוואי

 

 

 בגירעון בהון  על השינוייםמאוחדים  דוחות 

 

 

 

 

 

 הון מניות  

 

 

 

וקרנות   פרמיה

 סה"כ  יתרת הפסד  הון

 אלפי דולר  

     

  out-Carve - - 229) ) (229)-לפי דוחות ה  2020בינואר  1יתרה ליום 
    

     :2020תנועה במהלך שנת  

 * -  * הנפקת מניות 

 50  50 * הקצאת מניות  

 ( 174) ( 174)  - הפסד לשנה 

 Carve-out * 50 (403 ) (353 )-לפי דוחות ה  2020בדצמבר  31יום יתרה ל

          

    * :2021תנועה במהלך שנת  

 806  806 - תשלום מבוסס מניות 

 ( 7,051) ( 7,051)  - הפסד לשנה 

 ( 6,598) ( 7,454) 856 * 2021בדצמבר  31ליום  יתרה

      

 נקוב  ערך ללא  מניות הנפקת *
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 בע"מ  יוזרוואי

 על תזרימי המזומנים   מאוחדים דוחות

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 2021 2020 * 

 דולר אלפי  

 תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

 

 

 ( 174) ( 7,051) הפסד לשנה 

 - ( 272) הכנסה ששולמו מסי 

 - ( 138) ריבית ששולמה 

 679 6,620 התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת )נספח א'(

 505 ( 841) שוטפת )שימשו לפעילות( פעילות שנבעו ממזומנים נטו  

   

   השקעהתזרימי מזומנים מפעילות 

 (65) ( 360) השקעה בפיקדון משועבד  

 - (29) רכוש קבוע רכישת 

 (65) ( 389) השקעה   ששימשו לפעילותמזומנים נטו  

   

   מימוןתזרימי מזומנים מפעילות  

   

 - 1,500 קבלת הלוואות המירות  

 - 616 התחייבויות להנפקות הון עתידיות 

 - ( 139) בגין הנפקה עלויות נדחות 

 - 1,977 מימון  שנבעו מפעילותמזומנים נטו  

   

 440 747 מזומנים ושווי מזומנים יתרותב גידול

 (9) (14) השפעת השינויים בשערי חליפין על יתרות מזומנים המוחזקים במטבע חוץ 

 - 431 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה 

 431 1,164 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה 

   

   המזומנים מפעילות שוטפת התאמות הדרושות להצגות תזרימי - נספח א'

   

   הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים

 9 14 הפרשי שער בגין יתרת מזומנים 

 - 3 פחת  

 50 806 תשלום מבוסס מניות 

 39 (39) מיסים על הכנסה 

 (1) 3,704 הוצאות )הכנסות( מימון 

 4,488 97 

   

   והתחייבויות: שינויים בסעיפי רכוש 

 (67) ( 189) עלייה בלקוחות 

 (45) (71)   עלייה בחייבים ויתרות חובה

 491 1,795 עלייה בהכנסות מראש 

 27 458 ונותני שירותים  בספקים  עליה 

 59 425   בזכאים ויתרות זכות עליה 

 117 ( 286)   בצדדים קשורים )ירידה( עליה 

 2,132 582 

 6,620 679 

   

   פעילויות השקעה ומימון שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים: 

 - (12) עלויות הנפקה נדחות שטרם שולמו 
 

 א' 1 ביאור *ראה
.המאוחדים הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים



 בע"מ  יוזרוואי

 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 
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 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 :כללי -  1אור יב
 

 אור החברה ית . א

והוקמה במטרה לקלוט את תחום   , 2020 ביולי  7התאגדה ונרשמה בישראל ביום , )להלן: "החברה"(בע"מ יוזרוואי  

בו  והעברת פעילות    מכירה, בהתאם להסכם  2018החל משנת    אקספלייס בע"משהחלה תחת  פעילות "יוזרוואי"  

 "(. מכירה)"הסכם   2020באוגוסט  1-האקספלייס, מיום התקשרו החברה ו

  )להלן:,  .UserWay Incמהון המניות המונפק והנפרע של חברת    100%  -החברה מחזיקה ב  ,  2020מאוגוסט  החל  

  ההפצה   זרוע  את  להוות  במטרה   הוקמה"ב, אשר  ארה   דלאוור,  במדינת  המאוגדת  פרטית  חברה"חברת הבת"(  

  . באמריקה החברה של העיקרית

הבורסה(,    -( בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן  IPOהשלימה החברה הנפקה לראשונה )  2022  ינוארב   18ביום  

מהונה המונפק והנפרע    20.1%  -מניות רגילות ללא ערך נקוב, אשר היוו כ  932,800במסגרתה הקצתה החברה  

 של החברה באותו מועד בדילול מלא. החל ממועד השלמת ההנפקה כאמור הפכה החברה לחברה ציבורית.  

מיליון דולר(. התמורה נטו    10.2-מיליון ש"ח )כ  31.7-)ברוטו( שהתקבלה בהנפקה הסתכמה בכהתמורה המיידית  

 מיליון דולר(.  9.7-מיליון ש"ח )כ 30-)לאחר ניכוי הוצאות הנפקה( הסתכמה בכ

החברה הינה חברת טכנולוגיה המפתחת, מפעילה ומשווקת פלטפורמה מקוונת הכוללת כלים טכנולוגיים מגוונים  

( )רובם פרי פיתוחה של החברה( וכן מציעה שירותים מקצועיים, במטרה לסייע למפעילי  AIבינה מלאכותית )מבוססי  

בהתאמה(    ",שירות  מבקשי"  -" ודיגיטליים  נכסיםהלן: " אתרי אינטרנט ונכסים דיגיטליים נוספים בטריטוריות שונות )ל

ולהגן עליהם מפני תביעות פוטנציאליות בגין    בהתמודדות עם הרגולציה המתגברת בעולם בתחום הנגישות בדיגיטל

 . אי עמידה בדרישות הרגולציה

( בינה מלאכותית  וכן באמצעות מומחים בתחום  AIבאמצעות הטכנולוגיה הייחודית של החברה, המבוססת על   )

אמת בזמן  ותיקון  איתור  החברה  מבצעת  בדיגיטל,  מבקשי    הנגישות  עבור  נגישות  הפרות  של  אוטומטי  ובאופן 

 . WCAG  -השירות, וכן בוחנת עמידתם ברגולציה המתאימה על סמך ה

ויים בהון ודוח על תזרימי  נ הדוחות על המצב הכספי, דוח רווח והפסד, דוח על השי  מכירהעד למועד השלמת ה

 .של תחום הפעילות Carve-out ם דוחות על בסיסנים הי נ המזומ

  זאת,  ממתן שרותי גישה לתוכנה בענן  הכנסות על    מתבססשל החברה    העסקי  המודל ,  הכספי  הדוח למועד    נכון

  למוצרים  וגישה   החברה   של  הנגישות  לפלטפורמת  שירות   ומבקשי  לארגונים   שימוש  רישיון  הענקת  באמצעות 

  בגין  לתביעות  חשופים   אשר,  השירות  למבקשי   ייעוץ ובקרה  שירותי  הענקת  וכן ,  מראש  קבועה  בתמורה   מבוקשים 

,  WCAG"))להלן: "     ברשת  ותקינה  רגולציה  על  האחראי  הבינלאומי  הארגון  ידי  על  שפורסמו  הנגישות  תקני  הפרת

 השירות שניתן.   ומשך  בתמורה קבועה מראש בהתאם לאופי  

   .13לפרטים נוספים בדבר הכנסות החברה ראה ביאור  

 והסכם אופציה SAFE הסכם .ב

 

חתמה  יליון דולר ארה"ב, וכן  מ  1.5 - בסך של כ  SAFEהחברה השלימה סבב השקעה מסוג    2021מרץ  במהלך חודש  

  -, תגייס החברה סך של כאשר בהתקיים התנאים המפורטים בו,  )להלן: "משקיעי סבב ב'"(  הסכם השקעה נוסף  על

אלפי    616סך כולל של  ומשקיע נוסף  בחודש אוגוסט העבירו משקיעי סבב ב'  מיליון ש"ח במסגרת סבב זה.    9.9

אלפי ש"ח, אשר מהווים יחד סך    7,907סך נוסף של    2022בינואר    16דולר כמקדמה על חשבון ההשקעה וביום  

   .12ור  לפרטים נוספים ראה ביא ,  ₪ מיליון 9.9כולל של 

 

 

 השפעת התפשטות נגיף הקורונה  .ג

 

חלה    2020והתפשטותו ברחבי העולם בתחילת שנת    2019בעקבות התפרצות נגיף הקורונה בסין בשלהי שנת  

וגם בישראל. כחלק מההתמודדות עם התפרצות הנגיף   רבים בעולם  ירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית באזורים 

מירים שהגבילו באופן משמעותי  וניסיון לבלימת התפשטותו, ננקטו באזורים רבים בעולם, לרבות בישראל, צעדים מח

 ניידות והתקהלות של אנשים.  
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 : )המשך( כללי -  1ביאור 

 

של   העיקרי  הפעילות  שוק  ובארה"ב,  בכלל  הכלכלית  הפעילות  בהיקפי  ירידה  חלה  הנגיף,  מהתפרצות  כתוצאה 

החברה, בפרט. מאידך, בשל המגבלות שהוטלו ברחבי העולם עקב התפרצות נגיף הקורונה )בין היתר בשל החשש  

התאם למצב החולים באותה  מהדבקה בנגיף(, והבידוד החברתי שהיה בתוקף במדינות שונות למשך חודשים )ב

המדינה(, חלה עליה משמעותית בשימוש בכלים דיגיטליים לצורך קבלת שירותים , שכן רבים מהמשתמשים, לרבות  

בעלי מוגבלויות , לא יצאו מבתיהם והיו זקוקים לשירותים כאלה ואחרים. בהתאם, ולאור הרגולציה הגוברת בשנים  

, מספר התביעות על חוסר נגישות אתרים עלה באופן  2020במהלך שנת    האחרונות בתחום הנגישות כמתואר לעיל,

 משמעותי .  

 

לאור האמור לעיל, ולאור ריבוי התקשרויות החברה למתן שירותיה ושימוש במוצריה, גידול בהכנסות החברה והעליה  

שנת   במהלך  שירות  מבקשי  בקרב  החברה  למוצרי  על2021בביקוש  הקורונה  נגיף  התפשטות  השפעת  עסקי    , 

 החברה הייתה חיובית.  

 

עם זאת, היות שמדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה, וגורמים כגון המשך התפשטות הנגיף או עצירתו עשויים  

להשפיע על פעילותה, בין היתר, בשל ההשפעה על המצב הכלכלי בעולם, החברה ממשיכה לעקוב באופן שוטף  

ובעולם ובוח נת את ההשלכות על תוצאותיהן העסקיות של החברה בטווח הבינוני  אחר השינויים בשווקים בארץ 

 והארוך. 

 

   עימות צבאי באירופה .ד

 

פברואר   חודש  משלהי  למועד    2022החל  התקופתי,ועד  הדוח  בין    פרסום  צבאי  עימות  רוסיה  מדינות  מתקיים 

חברות טכנולוגיה אשר מרכז פיתוחן הינו באוקראינה  בעל יכולת לפגיעה ברציפות העסקית של    , שהינו לאוקראינה

להשבתות אינטרנט, עבודה לא רציפה,  , וזאת לאור היתכנות  ו/או אשר מרבית המפתחים/ות שוכנים באוקראינה

 .  סגרים ועוד

נים באוקראינה, חלקם נשארו בבתיהם  נכון למועד זה, כשליש מעובדי החברה ונותני שירותים בתחום הפיתוח שוכ 

 .  "(מאוקראינה   החברה  עובדי: " וחלקם הוברחו/עברו למדינות שכנות )להלן

בתחילתו של העימות הצבאי, חלק מעובדי החברה באוקראינה לא עבדו או עבדו באופן חלקי בשל העימות, דבר  

 להשלים פיתוח מוצרים ושירותים בפיתוח של החברה.   תוכנן אשר עשוי ליצור עיכובים לא מהותיים במועדים בהם  

איתור בתים בטוחים והברחתם מחוץ  על אף האמור לעיל, לאחר סיוע מצד החברה לעובדי החברה באוקראינה ל

כן, להערכת    לאזורי ועל  לעבודה במשרה מלאה,  חזרו  עובדי החברה מאוקראינה  כלל  זה,  למועד  נכון  העימות, 

 .  החברהבצורה מהותית על תוצאות  החברה, העימות הצבאי אינו משפיע  

על תוצאות  כאמור    עימותיות של האין ביכולת הקבוצה בכדי להעריך את משך הזמן ו/או ההשפעות האפשר עם זאת,  

. החברה תמשיך לעקוב אחר התפתחות העימות וללמוד את השלכותיו ותעדכן ככל  החברהת של  ו הפעילות העתידי

 . שיהא צורך בכך
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 :הפעילות העברת למועד פרופורמה דוחות -  2ביאור 

 

 2020בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום   והפסד רווח  דוח .א

 

החברה                 להלן                      של  הפעילות  תוצאות  את  לשקף  מנת  על  נערכו  אשר  פרופורמה,  הפסד  או  רווח  דוחות  תמצית  מובאת 

 : מכירהה  מועד לאחר

 

 
נתוני הדוחות 

 הכספיים

נתונים כספיים  
לתקופה עד ערב  

יום העברת  
 הפעילות

נתונים כספיים  
לאחר השלמת  

 הפעילות העברת 

 דולר  אלפי 

 376 398 774 הכנסות 

 23 33 56 עלות ההכנסות 

 353 365 718 גולמי  רווח

    

 232 394 676 הוצאות מחקר ופיתוח 

 52 - 52 הוצאות מכירה ושיווק

 93 17 110 הוצאות הנהלה וכלליות 

 838 411 377 

    

 24 46 120 הפסד מפעולות 

    

 15 1 16 הוצאות מימון  

 (1) - (1) הכנסות מימון 

 (14) (1) (15) נטו  ,מימון  הכנסות )הוצאות(

    

 38 47 135 הפסד לפני הוצאות מסים על הכנסה

 39 - 39 על הכנסה   מסים

 77 47 174 סך הפסד כולל לשנה 

 

 

יוזרוואי    במועד פעילות  פעילות    ,מאקספלייסהעברת  וכל  לזיהוי מאחר  הניתנים  והתחייבויות  נכסים  קלטה החברה   לא 

  בספרי   אקספלייס"ז  חו  יתרות  להן,  החברה  בספרי"ז  חו   מול  נזקפהשעל פי הסכם ההעברה    תוצאתית  פעילות  יתהיוזרוואי הי

 הפעילות  מכירת ליום  יוזרוואי

 

 

 2020 2019 2018 

 אלפי דולר  

 171 286 אקספלייס יתרת חו"ז 
106 

 286 171 106 

 

 

 Carve outבגין התאמות נתוני  הנחות .ב

 

הפעילות  למועד  עד .1   על,  היתר  בין,  מבוססים  והם  החברה  של  Carve-out  נותני  כוללים  הכספיים  הנתונים,  העברת 

 . מעבירהה החברה, אקספלייסהפעילות המועברת כפי שנכללו ב  של הכספיים הנתונים

 

בדצמבר    31שהסתיימה ביום    ולשנה  2020  דצמברב  31  ליוםהכספיים המוצגים במסגרת דוחות כספיים אלה    הנתונים .2

 . אקספלייס של הדוחות מתוך נגזרו 2020
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 )המשך(:  הפעילות העברת למועד פרופורמה דוחות -  2ביאור 

 
  מנת על  והערכות   הנחות,  באומדנים ולהשתמש   דעת שיקול  להפעיל  החברה  הנהלת  נדרשת, Carve-out נתוני  בעריכת  .3

  המיוחסות,  המשותפות  העלויות  את  נאות  באופן  להקצות,  לפעילות  ישיר  באופן  המיוחסות  וההוצאות  ההכנסות  את  לזהות

  אלו  הנחות.  זו  לפעילות  המיוחסים  וההתחייבויות  הנכסים  יתרת  את  לזהות  וכן  אקספלייס  עלויות  מכלל  זו  לפעילות 

 . להלן 4-6ף בסעי ותמפורט

  של   המזומנים   ותזרמי   בהון  השינויים,  הפעילות  תוצאות,  הכספי  המצב   את   משקפים   בהכרח  אינם  Carve-out  - ה      נתוני 

,  הכספי המצב את, בהכרח, משקפים  אינם  וכן  בדוח  המוצגת התקופה  לאורך נפרדת  כישות  פועלת  תה י הי אילו  הפעילות 

  לשקף   כדי   ערוכים   Carve-out  הכספיים   הדוחות . בעתיד  הפעילות  של   המזומנים  ותזרימי  בהון   השינויים ,  הפעילות  תוצאות 

 .הפעילות  של  המזומנים  ותזרימי  בהון   השינויים,  הפעילות  תוצאות,  הכספי  המצב  את  לחלץ  כדי  החברה   הנהלת   הנחות  את

 

 בדוח רווח והפסד:  Carve outנתוני  התאמותההנחות ששמשו להכנת    להלן   .4

 

ויוחסו לה    יוזרוואי זוהו במישרין עם פעילות    רותים וממכירת מוצרים דרך אתר החברהיממתן ש הכנסות    -  הכנסות  (1

 באופן ספציפי. 

.  יוזרוואי פעילות  עם במישרין המזוהים  ומכירת המוצרים  םרותיימתן ש של הישירות  העלויות נכללו  - המכירות  עלות (2

 אחזקת האתר ושרות לקוחות.  עלות את כוללות   אלו עלויות

  מחקר ופיתוח כן, כוללות הוצאות  -כוללות את שכר אנשי הפעילות. כמו  מחקר ופיתוח  הוצאות -  מחקר ופיתוח  הוצאות (3

 מחשוב ופיתוח תוכנה, הוצאות ייעוץ והוצאות בגין קבלני משנה. עלויות 

 .  והוצאות משפטיות גין שירותים מקצועייםעלויות ב  הוצאות אלו כוללות -הנהלה וכלליות  הוצאות (4

 שער  הפרשי כוללות  מימון )הכנסות( הוצאות –  מימון)הכנסות(  הוצאות (5

 

 מכירת הפעילות: הסכם במסגרת   שהועברו וההתחייבויות  הנכסיםההנחות ששמשו להכנת    להלן    .5

 

מכירת הפעילות של יוזרוואי נרשמו אל מול  יתרת ההפסד/רווח שנצברו בכל אחת מהשנים עד למועד  -חו"ז אקספלייס

 יתרה זו שולמה ע"י החברה.  2021יתרת חו"ז, במהלך שנת 

 

    Carve-out:להלן ההנחות ששמשו להכנת הדוחות על השינויים בהון ותזרימי מזומנים   .6
 

 . מועד  לאותו  לפעילות   ההפסדים שנצברו  סך את  משקפת ההון יתרת
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 : עיקרי המדיניות החשבונאית -  3אור יב

 

 הצגה של הדוחות הכספיים  הבסיס  . א

 

  31ולכל אחת מהשנים בתקופה שהסתיימה ביום    2020-ו  2021בדצמבר    31הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים  

שהם (  International Financial Reporting Standards), מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים  2021בדצמבר  

 International Accounting Standard)תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות  

Board  תקני ה  -( )להלן-IFRSניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(,  ( וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי ת קנות 

 .  2010-התש"ע

 

 : כדלקמן  יצוין,  אלה כספיים  דוחות  להצגת בהקשר

 

  צוין  אם  אלא,  המוצגות  השנים  לכל  ביחס  עקבי  באופן  יושמו ,  להלן  המתוארים,  החשבונאית  המדיניות  עיקרי  (1
 . אחרת

 
 ג'9 תקנה לפי  נפרד כספי מידע צירפה לא הקבוצהומיידיים,   תקופתיים דוחות לתקנות 4 נהלתק בהתאם (2

 מידע הקבוצה כללה לא שבעטיה הסיבה (.1970 -ל "התש ,ומיידיים תקופתיים דוחות (ערך ניירות לתקנות
 הכספיים הדוחות על המוחזקת החברה של הכספיים לדוחות שיש הזניחה ההשפעה לאור הינה נפרד, כספי

נכסים, הכנסות,   :הם האמורה ההשפעה את לקבוע  מנת על  הקבוצה  את  ששימשו המאוחדים. הפרמטרים

 .שוטפת שלילי מפעילות מזומנים ותזרים הפסד

 
  2010-הדוחות הכספיים של החברה ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (3

 "תקנות דוחות כספיים"(. במסגרת זו, בחרה החברה ליישם את ההקלות המנויות בתקנות   -)להלן 
    ההשוואה יוצגו  , כך שנתוני 2016-עילית( התשע"ו-ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק 
 .   לשנת דיווח אחת בלבד 

 
 . ההיסטורית   העלות  למוסכמת בהתאם נערכו אלה כספיים דוחות (4
 
  כמו .  מהותיים  מסוימים  חשבונאיים  באומדנים  שימוש  דורשת,  IFRS-ה  לתקני   בהתאם  כספיים   דוחות   עריכת (5

.  קבוצהה  של  החשבונאית  מדיניותה  יישום  בתהליך  דעת  שיקול  להפעיל  קבוצהה  הנהלת  את  מחייבת  היא,  כן
  יש  בהם  תחומים  או,  מורכבות  או  דעת  שיקול  של  רבה  מידה  מעורבת  בהם  לתחומים  גילוי  ניתן  4  בביאור
  מהותית   שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות.  הכספיים  הדוחות  על  מהותית  השפעה  ולאומדנים  להנחות

 .   קבוצה ה הנהלת את ששימשו  וההנחות   מהאומדנים
 

 . חודשים 12  הינה הקבוצה של התפעולי   המחזור תקופת (6
 

הפעילות    החברה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח על ההפסד הכולל לפי שיטת סיווג המבוססת על מאפיין   (7
 של ההוצאות. 

 
 מאוחדים כספיים דוחות .ב

 

   בנות  חברות (1

 

  הישות  על  השפעה  כוח  קיים  לחברה כאשר  בישות שולטת  החברה.  החברה   ידי  על  הנשלטות   ישויות  הן  בנות  חברות

  בכוח  להשתמש  יכולת   לה  יש  וכן  בישות  ממעורבותה  משתנות  לתשואות  זכויות או  חשיפה  לה  יש  ,המושקעת

  נכללות  בנות   חברות.  ישות  מאותה   לה   שינבעו  התשואות  סכום  על   להשפיע  כדי   המושקעת  הישות  על  שלה   ההשפעה 

  מפסיקה  שבו   במועד  מופסק  איחודן.  החברה  ידי  על   בהן  השליטה  מושגת  שבו   מהמועד  החל   מלא   באופן   באיחוד 

 . השליטה

 

רווחים   בוטלו.  בין חברות הקבוצה  עסקות  בגין  ודיבידנדים  הוצאות  הכנסות,  כולל  קבוצתיות,  ועסקות תוך  יתרות 

כאמור   קבוצתיים  תוך  הפסדים  הם.  אף  בוטלו  בנכסים  הוכרו  ואשר  קבוצתיות,  תוך  מעסקות  הנובעים  והפסדים, 

 .   להלן 'ו- ב כמפורטעשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת 

 

המיושמת   החשבונאית  הבתהמדיניות  המדיניות    בחברת  עם  עקביות  להבטיח  מנת  על  הצורך,  לפי  שונתה 

 החשבונאית שאומצה על ידי הקבוצה. 
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 מגזרי  דיווח   .ג
 

הראשי  מגזרי הפעילות ידווחו לפי אותו בסיס שישמש לצורכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות התפעוליות 

בחברה, אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של החברה והערכת הביצועים שלהם.                   

 החברה פועלת במגזר פעילות אחד.

 

 תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ: .ד

 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה  (1
 

של   הכספיים  בדוחות  הנכללים  מחבפריטים  אחת  הסביבהת  רוכל  של  במטבע  נמדדים  הכלכלית    החברה 

של החברה מוצגים  המאוחדים  מטבע הפעילות(. הדוחות הכספיים    -)להלן    אותה ישות  העיקרית בה פועלת  

   .האם והחברה הבת שהוא מטבע הפעילות של החברה בדולר

 

 עסקות ויתרות  (2
 

מטבע חוץ( מתורגמות למטבע הפעילות באמצעות שימוש    -עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות )להלן  

נכסים   ומתרגום  כאמור  עסקות  מיישוב  הנובעים  שער,  הפרשי  העסקות.  למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי 

, במסגרת  ליפין לתום השנה, נזקפים לרווח או הפסדוהתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי שערי הח

 . סעיף המימון

 

רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים לאשראי ולמזומנים ושווי מזומנים מוצגים בדוח רווח  

 או הפסד במסגרת "הכנסות )הוצאות( מימון".  

 

 מחקר ופיתוח  .ה

 

-הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח מוכרות כנכסים בלתי

 שיים כאשר מתקיימים התנאים הבאים: מוח

 

 קיימת היתכנות טכנית להשלמת הנכס הבלתי מוחשי, כך שהוא יהיה זמין לשימוש;  -

 בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו;  -

 ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו;  -

 הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; ניתן להמחיש את האופן בו הנכס  -

זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס הבלתי מוחשי או    -טכניים, כספיים ואחרים    -משאבים מתאימים -

 - למכירתו; ו

 ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו.  -

 

שהוכרו    ינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאות בעת התהוותן. עלויות פיתוחהוצאות אחרות בגין פיתוח, שא

לא עמדה בתנאים    , החברה 2021בדצמבר    31בעבר כהוצאות אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר. עד ליום  

   . מהותיים  חשבונאיים  דעת   ושיקולי  אומדניםבקשר ל  4, ראה גם ביאור  להכרה בעלויות פיתוח כנכסים בלתי מוחשיים

 

 כספיים-ירידת ערך של נכסים לא .ו

 

ירידה בערכם של נכסים לא כספיים נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים על כך שערכם  

 בספרים לא יהיה בר השבה.  

 

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר השבה שלו. סכום  

 בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש שלו.  

 

ן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים  לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות ביותר, בגינ

כספיים, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת  -)יחידות מניבות מזומנים(. נכסים לא

 הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.  
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 נכסים פיננסיים  . ז

 
 סיווג   (1

 

עלות מופחתת. הסיווג תלוי במודל העסקי שבו מוחזקים  מסווגים לקטגוריית    של החברה  נכסיה הפיננסיים

 הנכסים הפיננסיים ובתנאים החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם.

 

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק  

נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים  

 נפרעה.   מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם

 

חודשים לאחר תאריך הדוח על    12-נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ

כלולים   החברה  של  מופחתת  בעלות  הפיננסיים  הנכסים  שוטפים.  שאינם  כנכסים  המסווגות  הכספי,  המצב 

 "לקוחות".  ו   בד" משוע פקדון, " "מזומנים ושווי מזומנים"  ,בסעיפים: "חייבים ויתרות חובה"

 

 הכרה ומדידה  (2
 

ה במועד סליקת העסקה, שהינו המועד בו    חברהרכישות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי 

 הנכס נמסר לחברה.  

 

ההשקעות מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת עלויות עסקה, עבור כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים  

(. נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או  להלן ט ראו, למעט לקוחות )הפסדבשווי הוגן דרך רווח או 

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר  הפסד מוכרים לראשונה בשווי הוגן, והוצאות העסקה נזקפות לרווח או הפסד.  

העבירה   והחברה  הועברו,  או  פקעו  מהם  מזומנים  תזרימי  לקבלת  מהותי  הזכויות  הס באופן  כל  יכונים  את 

 ונכסים פיננסיים בשווי   בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. נכסים פיננסיים בגין הבעלות על נכסים אלה  וההטבות

הוגן.   בשווי  עוקבות  בתקופות  נמדדים  הפסד  או  רווח  דרך  מופחתת הוגן  בעלות  פיננסיים  נמדדים    נכסים 

 ת. בתקופות עוקבות בעלות מופחתת, על בסיס שיטת הריבית האפקטיבי 

 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים  (3
 

בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי    חברהה

 ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או על בסיס קבוצתי.  

משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות    חברהלשם כך, ה

ננסי במועד ההכרה לראשונה, תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל  כשל במכשיר הפי

   מידע צופה פני עתיד.

 

עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם לראשונה, החברה  

אחרת, ההפרשה    ,המכשירמודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים לאורך כל חיי  

 .חודשים 12להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים בתקופה של 

 

מניחה כי סיכון האשראי לא עלה באופן משמעותי    חברהעבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, ה

 ממועד ההכרה בהם לראשונה.  
 

מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי אשראי חזויים לאורך כל חיי    החברהעל אף האמור לעיל,  

המכשיר עבור לקוחות או נכסים בגין חוזים עם לקוחות שנובעים מעסקות בתחולת בתקן דיווח כספי בינלאומי  

 (. IFRS 15 -)להלן  15
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 פיננסים נגזרים מכשירים  .ח

 

 התחייבויות פיננסיות המירות 

 SAFE (Simple Agreement-מכשירים פיננסיים מורכבים שהונפקו על ידי החברה כוללים הלוואה המירה מסוג  

for Future Equity)   ( ת להמרה למספר משתנה של מניות החברה, ובערך שאינו  ו הניתנ (PUTואופציית מכר 

ואת אופציית המכר  מהווה רכיב נגזר. החברה בחרה לייעד את ההלוואה ההמירה  קבוע. לפיכך, אופציית ההמרה

כהתחייבות פיננסית בשווי הוגן דרך רווח או הפסד במלואה. בעקבות ייעוד מלוא המכשיר לשווי הוגן דרך רווח או  

לפי   ההתחייבות.  מרכיב  מופרד  אינו  ההמרה  רכיב  ההלוואIFRS  9הפסד,  של  ההוגן  בשווי  שינוי  ההמירה  ,  ה 

הנובע מהשתנות סיכון האשראי העצמי של החברה עצמה נזקף לרווח כולל אחר, בעוד  ות  האמור ואופציית המכר  

 שהשינוי בשווי הוגן הנובע מגורמים אחרים נזקף לרווח או הפסד. 

 

 לקוחות  .ט

 

במהלך העסקים הרגיל.  יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של החברה עבור שירותים שהוענקו  

כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה אחת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים  

 במסגרת הנכסים שאינם שוטפים.

 

, אם הלקוחות אינם כוללים מרכיב מימון  IFRS15-לקוחות מוכרים לראשונה לפי מחיר העסקה שלהם, כהגדרתו ב 

 . , ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפרשה לירידת ערךמשמעותי

 

 מזומנים ושווי מזומנים  .י

 

בתאגידים   פיקדונות  בקופה,  מזומנים  מזומנים:  ושווי  המזומנים  כוללים  המזומנים,  תזרימי  על  הדוחות  במסגרת 

   החל ממועד הפקדתם. ,  חודשים  3שלהן לא עולה על  המקורית  ההפקדה  שנזילותן גבוהה ותקופת    קצר   בנקאיים לזמן

 

 רכוש קבוע  .יא

 

 הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה. 

 

עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד, בהתאם למקרה, רק כאשר  

ניתנת    לפריט הרכוש הקבוע יזרמו אל החברה, וכן העלות של הפריט צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות  

התיקונים   עלויות  שאר  כל  מהספרים.  נגרע  ערכו  קבוע,  רכוש  מפריט  חלק  מוחלף  כאשר  מהימן.  באופן  למדידה 

ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו. פריטי הרכוש הקבוע מוצגים בעלות  

 טורית בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו.  ההיס

 

הפחת על נכסים מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם על פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם,  

 כדלהלן: 

 

 % 

 7 ריהוט וציוד משרדי 

 33 מחשבים

 

 

 הון המניות .יב

 

עלויות תוספתיות המיוחסות במישרין להנפקת מניות מוצגות בהון    מניות.מניות רגילות של החברה מסווגות כהון  

 כניכוי מתקבולי ההנפקה.  
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 ספקים  .יג

 

לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים במהלך העסקים    חברהיתרות הספקים כוללות התחייבויות של ה

 הרגיל.  

  הריבית  שיטת  בסיס  על,  מופחתת  בעלות  נמדדות   מכן  ולאחר ,  הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  ספקים  יתרות

,  יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות  .האפקטיבית 

   מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות. אחרת הן

 

 הפרשות   .יד

 

צפוי כי יידרש    ;הפרשות מוכרות כאשר לחברה מחויבות קיימת, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירועים מהעבר

 וכן ניתן לערוך אומדן מהימן של סכום המחויבות.  ; תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחויבות

 

בהתאם   נמדדות  המחושב  הפרשות  המחויבות,  ליישוב  שידרשו  החזויים  המזומנים  תזרימי  של  הנוכחי  לערך 

והסיכונים   הכסף  של  הזמן  ערך  לגבי  שוטפות  שוק  הערכות  המשקף  מס,  לפני  היוון  בשיעור  שימוש  באמצעות 

 הספציפיים למחויבות. הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן מוכר כהוצאת ריבית. 

 

   הכרה בהכנסה  .טו

 

הינה חברת טכנולוגיה המפתחת, מפעילה ומשווקת פלטפורמה מקוונת הכוללת כלים טכנולוגיים מגוונים  החברה  

( מלאכותית  בינה  לסייע  AIמבוססי  במטרה  מקצועיים,  שירותים  מציעה  וכן  החברה(  של  פיתוחה  פרי  )רובם   )

",  שירות  מבקשי"  -" ודיגיטליים   יםנכס " למפעילי אתרי אינטרנט ונכסים דיגיטליים נוספים בטריטוריות שונות )להלן:  

הנגי בתחום  בעולם  המתגברת  הרגולציה  עם  בהתמודדות  תביעות  בהתאמה(  מפני  עליהם  ולהגן  בדיגיטל  שות 

 . פוטנציאליות בגין אי עמידה בדרישות הרגולציה

 

 זיהוי מחויבויות ביצוע   (   1

 
אחד מהשניים הבאים: שירות )או חבילה  , מחויבות ביצוע הינה הבטחה להעביר ללקוח  IFRS 15-בהתאם ל

מובחנים; או סדרה של סחורות או של שירותים מובחנים שהם למעשה זהים ושיש    של שירותים( שהינם
 להם אותו דפוס העברה ללקוח. 

 
שירות או סחורה הינם מובחנים, אם הלקוח יכול להפיק תועלת מהסחורה או מהשירות בעצמם או ביחד עם  

וכן הבטחת הישות להעביר את השירות או הסחורה    ,אחרים אשר ניתנים להשיגם בנקל ללקוחמשאבים  
 ללקוח ניתנת לזיהוי בנפרד מהבטחות אחרות בחוזה. 

 

 מדידת ההכנסות  (2
 

סחורות או    למסירתהכנסות החברה נמדדות לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה   

למאשר  שירותים   ללקוח,  מסוימים.  הובטחו  מכירה  מיסי  כגון  שלישיים,  צדדים  עבור  שנגבו  סכומים  עט 

 ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ. 

 

 מועד ההכרה בהכנסה  (3

 

שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח.    יםרות החברה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על השי

עבור כל מחויבות ביצוע, החברה קובעת, במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע  

 לאורך זמן או בנקודת זמן. 

 

בו   וצורך  )א( הלקוח מקבל  זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים:  ביצוע מקוימת לאורך  מחויבות 

ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה; )ב( ביצועי החברה יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט  זמנית את  

אלטרנטיבי   נכס עם שימוש  יוצרים  אינם  ביצועי החברה  )ג(  או  או שיפורו;  יצירתו  ידי הלקוח תוך כדי  על 

 לחברה, ולחברה יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד. 
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 )המשך(:  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 

 הכרה בהכנסה )המשך(:   .טו
 

 סוגי ההכנסות של החברה:    (4

 

פתרון סריקת וניטור הפרות    - ו  AIנגישות מבוסס   תוסףהכוללים    ממתן שרותי גישה לתוכנה בענן   הכנסות .א
 . נגישות בזמן אמת

   .השירות למבקשי בקרהשרותי ו  בנושא נגישות ייעוץ שירותי הענקת .ב
 

 נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות  (5
 

כאשר כל אחד מהצדדים לחוזה ביצע את מחויבויותיו, החברה מציגה את החוזה בדוח על המצב הכספי  

כנכס בגין חוזה עם לקוח או כהתחייבות בגין חוזה עם לקוח, בהתאם ליחסים בין הביצועים של החברה לבין  

הלקוח. נכס בגין חוזה עם לקוח הוא זכות החברה לתמורה עבור שירותים שהחברה העבירה  התשלום של  

ללקוח. התחייבות בגין חוזה עם לקוח היא מחויבות של החברה להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם  

 )או סכום של תמורה שחל מועד פירעונה( מהלקוח.  החברה קיבלה תמורה

 

כל הזכויות הבלתי מותנות לקבלת תמורה במסגרת יתרת "לקוחות" בדוח על  החברה מציגה בנפרד את  

 המצב הכספי. 

 

 הטבות עובד     . טז

 

 התחייבות לפיצויי פרישה  (1
 

תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה החברה מבצעת הפקדות  
מחויב  כל  אין  שלחברה  כך  תלויה  ובלתי  נפרדת  לישות  או משתמעתקבועות  משפטית  הפקדות    ,ות,  לבצע 

נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה  
 .השוטפת ובתקופות קודמות 

 
החברה מפעילה מספר תוכניות פנסיה. התוכניות ממומנות באמצעות תשלומים, המועברים לחברות ביטוח או  

פנ הפנסיהלקרנות  תוכניות  לתנאיהן,  בהתאם  בנאמנות.  המנוהלות  תוכנית      סיה  להגדרת  עונות  האמורות 
 .כלעייל הפקדה מוגדרת 

 
ת  ו תוכני ה החברה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים למימון התחייבותה בגין  

להפקדה מוגדרת. עם ביצוע ההפקדות, היא איננה מחויבת בתשלום נוסף. ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין  
 .הטבות עובד במקביל לקבלת השירות מהעובדים שבגינו הם זכאים להפקדה

 
  314  -הוכרו ברווח והפסד בגין תכנית הפקדה מוגדרת כ  2020  -ו  2021בדצמבר    31ליום    נסתיימובשנים ש

 בהתאמה. ש"חאלפי  3 -וכ  ש"חאלפי 

 
 דמי חופשה והבראה   (2

 
הזכאות    .במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס שנתי

מתבססת על משך תקופת ההעסקה. החברה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה והבראה, בהתבסס  

 .על ההטבה שנצברה עבור כל עובד

 

החודשים לאחר תום תקופת הדיווח    12החברה צופה שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך  

תאם לכך ההתחייבות נמדדת לפי הסכום שהחברה  שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים, ובה

 .חוזה לשלם בגין הזכאות הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח
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 )המשך(:  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 התחייבויות פיננסיות     .יז

 
 

 ננסיות בעלות מופחתת פי   התחייבויות

   

ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות נמדדות בעלות  הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין   

מופחתת. כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר בדוח רווח או הפסד על פני תקופת  

 ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 

יש זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק ההלוואות    לחברההלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות, אלא אם  

 חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח, שאז הן מסווגות כהתחייבויות בלתי שוטפות. 12למשך 

 

ספקים זכאים והתחייבויות הכספיות הנכללות בסעיף "זכאים ויתרות זכות" מוכרים לראשונה בשווי הוגן ולאחר  

 חתת בשיטת הריבית האפקטיבית.  מכן נמדדים לפי עלות מופ

 
 נדחים סיםימ .יח

 
, על בסיס שיטת ההתחייבות, בגין הפרשים זמניים בין הסכומים של הנכסים וההתחייבויות,  מוכרים  סים נדחים ימ

סים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי  יהכלולים בדוחות הכספיים, לבין הסכומים שיובאו בחשבון לצורכי מס. סכום המ 
הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר  המס )וחוקי המס( שנחקקו או שחקיקתם הושלמה למעשה נכון לתאריך  

 סים הנדחים ייושבו. יסים הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המינכסי המ
 

לניכוי לצורכי מס, בגבולות סכום ההפרשים,  סים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים  יההכרה בנכסי מ 
 שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. 

 
קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז    סים נדחים מקוזזים אם ורק אם:יסים נדחים והתחייבויות מינכסי מ 
מ מ ינכסי  כנגד התחייבויות  שוטפים  המיסים  נכסי  וכן  שוטפים;  המסייסים  והתחייבויות  הנדחים  הנדחיםים    סים 

סים על הכנסה המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות  יתייחסים לממ
 במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.  

 
 דחים בספרי החברה. בהיעדר צפי באשר לקיום הכנסה חייבת במס בעתיד הנראה לעין, לא הוכר נכס מיסים נ

 

 

 :מניות  מבוסס תשלום .יט

 
החברה מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותים של החברה, המסולקת במכשירים הוניים  
של החברה, שבהן החברה מקבלת שירותים מעובדים ונותני שירותים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של  

השירותים המתקבלים מהעובדים ומנותני השירותים בתמורה להענקת האופציות מוכר  החברה. שווים ההוגן של  
כהוצאה בדוח רווח והפסד ובמקביל נזקף לקרן הון במסגרת ההון. סך הסכום הנזקף כהוצאה, נקבע תוך התייחסות  

צוע שאינם  ללא התחשבות בהשפעת תנאי שירות ותנאי בי לשווי ההוגן של האופציות המוענקות במועד הענקתן,
 תנאי שוק. 

 

החברה מפעילה תוכניות לתשלום מבוסס מניות לנותני שירותים, המסולק במכשירים הוניים של החברה, שבהן  
החברה מקבלת שירותים מספקים בתמורה למכשירים הוניים )אופציות( של החברה. שווים ההוגן של השירותים  

של   ההוגן  שווים  לפי  נמדד  מוכר  המתקבלים  האופציות  להענקת  ובתמורה  השירות  תקופת  לאורך  השירותים 
 כהוצאה בדוח על הרווח )הפסד( הכולל. 

  

בכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכנת החברה את האומדנים, בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל,  
מדנים המקוריים, אם קיים,  בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי בהשוואה לאו

 בדוח רווח והפסד, ובהתאמה מקבילה בהון. 
 

בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן ליחסן במישרין,  
 נזקפים להון המניות ולפרמיה על מניות. 
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 )המשך(:  עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 

 למניה  הפסד .כ

 
 בממוצע המחולק הרגילות, לבעלי המניות לחלוקה הפסד הניתן ככלל, על מבוסס למניה הבסיסי חישוב ההפסד

 במלואן בעלות   שהבשילובמחזור במהלך התקופה וכן אופציות  הרגילות הקיימות המניות מספר של המשוקלל
בחישוב ההפסד המדולל למניה מתאמת החברה את ההפסד המיוחס לבעלי המניות    תוספת המימוש אפסית.  

 הרגילות של החברה ואת הממוצע המשוקלל של מספר המניות הקיימות במחזור בגין ההשפעות של כל המניות  
מדללת   הינה  השפעתן  כאשר  כאמור רק  בחשבון  מובאות הרגילות הפוטנציאליות המדללות. המניות הפוטנציאליות

 למניה(. ההפסד את  )מגדילה
 

 : תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים . כא

 

 : 2020בינואר    1תיקונים לתקנים קיימים אשר נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות דיווח המתחילות ביום   (1)

 

לתקן   (א וטעויות"   8  בינלאומי  חשבונאותתיקונים  באומדנים חשבונאיים  שינויים  )להלן  מדיניות חשבונאית,   " - 
 (IAS 1-התיקון ל -" )להלן "הצגת דוחות כספיים  1בינלאומי  חשבונאות( ולתקן IAS 8 -התיקון ל

 

 והתיקונים שבאו בעקבותיהם לתקני דיווח כספי בינלאומיים אחרים:   IAS 1-, התיקון לIAS 8-התיקון ל

   ;והמסגרת המושגיתמשתמשים בהגדרה עקבית של מהותיות על פני התקנים השונים  (1)

 מבהירים את ההסבר של הגדרת המהותיות; וכן   (2)

 הנוגעות למידע שאינו מהותי.   IAS 1- משלבים חלק מההנחיות ב (3)

 

 :  הינה כדלקמןההגדרה המתוקנת 

הסתרתו ישפיעו על החלטות    ו"מידע הוא מהותי אם ניתן לצפות באופן סביר כי השמטתו, הצגתו המוטעית א 

של דיווח כספי למטרות כלליות מקבלים על סמך הדיווח הכספי האמור, אשר מספק   שהמשתמשים העיקריים

 מידע על ישות מדווחת ספציפית."

 

השפעה    הייתהלא    ליישום לראשונה של התיקונים  .הקבוצה יישמה את התיקונים האמורים באופן פרוספקטיבי 

 . מהותית על הדוחות הכספיים של הקבוצה

 

 שר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה ביישומם המוקדם:  תיקונים לתקנים קיימים א (2)

 
 (IAS 1-התיקון ל - "הצגת דוחות כספיים" )להלן  1תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   (א

 

או לא שוטפות בדוח על המצב הכספי.   מבהיר את ההנחיות בנוגע לסיווג התחייבויות כשוטפות  IAS 1-התיקון ל

 התיקון מבהיר, בין היתר כי: 

 

(1) ( זכות מהותית  יש  לישות  לא שוטפת אם  ( לדחות את  substantive rightהתחייבות תסווג כהתחייבות 
חודשים לאחר תום תקופת הדיווח. כמו כן, התיקון מבהיר כי כוונת    12סילוק ההתחייבות למשך לפחות  

הישות בנוגע למימוש הזכות אינה רלוונטית לצורך סיווג ההתחייבות, ומבטל את ההתייחסות לקיומה של  
 זכות בלתי מותנית.  

 

 ת בתנאים הרלוונטיים בתאריך המאזן.  זכות מהותית כאמור קיימת רק במידה והישות עומד  (2)
 

כולל סילוק בדרך של תשלום מזומן, משאבים כלכליים אחרים או מכשירים הוניים של   "סילוק" ההתחייבות (3)
הישות. עם זאת, זכות המרה בגין מכשיר המיר אשר סווגה להון אינה משפיעה על סיווגה של ההתחייבות  

 בגין המכשיר. 
 

או לאחריו.    2023בינואר    1ופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  ייושם בא   IAS 1-התיקון ל

ל התיקון  של  לראשונה  ליישום  אפשרי.  המוקדם  יישומו  התיקון,  להוראות  להיות    IAS 1-בהתאם  צפויה  לא 

 השפעה מהותית על הדוחות המאוחדים של החברה. 
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 :חשבונאיים מהותייםאומדנים ושיקולי דעת   - 4ביאור 

 

גורמים נוספים, לרבות ציפיות ביחס לאירועים   ומבוססים על ניסיון העבר ועל  ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד,  אומדנים 

 עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות. 

 

 

 : החברהדעת בעלי השפעה מהותית על יישום מדיניותה החשבונאית של  ישיקולו אומדנים

 
 ופיתוח עלויות היוון( 1

 

. החברה בוחנת מעת לעת את עמידתה  ה'3עלויות פיתוח נרשמות בהתאם למדיניות חשבונאית המפורטת בביאור  

כמתואר בביאור הנ"ל לעניין הכרה של עלויות פיתוח כנכס. בעת ביצוע פעילות    38בהוראות תקן חשבונאות בינלאומי  

לעיל, בעיקר   בכל התנאים  הינה עומדת  כי  לקבוע  ניתן  לא  כי  כי  הפיתוח העריכה החברה  לקבוע  ניתן  היה  כי לא 

משאבים פיננסיים ומשאבים    לזמינותם של  להשלמת הליך הפיתוח וכן לא התקיימה ודאותמתקיימת היתכנות הטכנית  

אחרים בעת השקעת אותן עלויות. החברה תמשיך לבחון את עמידתה בקריטריונים לעיל בעת השקעת עלויות פיתוח  

  2021בדצמבר    31נוספות, בשים לב להתפתחויות העסקיות. בהתאם לבחינה שבוצעה בידי הנהלת החברה, עד ליום  

 לא היוונה החברה עלויות פיתוח. 

 

 מיסים נדחים( 2

 

מכיוון  בהתבסס על שיקול הדעת של ההנהלה, החברה לא יצרה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים נצברים לצרכי מס,  

 שלא צפוי שהחברה תוכל לנצל את ההפסדים האלה בעתיד הנראה לעין כנגד הכנסה החייבת במס.

 

 ומכשירים פיננסיים אחרים  הלוואות המירותשוויים ההוגן של  (3
 

הסכם הלוואה המירה בהן התקשרה החברה לאורך השנים כולל מספר חלופות סילוק, לרבות סילוק באמצעות הנפקת  

מניות במספר משתנה, כתלות באירועים שונים, דוגמת גיוסי הון, שינוי שליטה בחברה וכיו"ב. במסגרת זו, על החברה  

פיננסית ו/או כמכשיר הוני, וכן לבחון את קיומם    לבחון את השפעת כל אחת מהתניות על סיווג המכשיר כהתחייבות

 של נגזרים משובצים בחוזי ההלוואה, וזאת בהתבסס בין היתר על ניתוח התניות החוזיות בבסיסן. 

 

נאותות למכשירים פיננסיים, שאין להם מחיר שוק    הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה 

רכה בהן עושה הנהלת החברה שימוש הינן כאלה המיושמות בידי משתתפי שוק.  מצוטט בשוק פעיל. טכניקות ההע

השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים אחרים נקבע, בהתבסס על הנחות הנתמכות במחירי ושיעורי שוק נצפים. אומדן  

במחירי    השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם רשומים למסחר בשוק פעיל כולל מספר הנחות שאינן נתמכות

 . .ב5ראה ביאור   ושיעורי שוק נצפים. לפרטים נוספים אודות ההנחות בהן עשתה החברה שימוש

 

 תשלום מבוסס מניות  (4
 

השווי ההוגן של עסקאות תשלום מבוסס מניות נקבע באמצעות שימוש בשווי הוגן של מניות רגילות של החברה בעת  

בטכניקות הערכה אשר מבוססות  על מחיר שנקבע בין קונה  הענקת האופציות, שווי הוגן זה נאמד על ידי שימוש  

ידי שימוש בטכניקות   מרצון למוכר מרצון, בעת גיוס הון שבוצע על ידי החברה במועד קרוב למועד ההענקה. ועל 

    . הערכה לאמידת השווי ההוגן של האופציות המוענקות

 

 ב לעיל.  2 , ראה ביאורCarve out -באשר לאומדנים משמעותיים אשר התחייבו בעת יישום טיפול ה  (5
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 : מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 5ביאור 

 

 ניהול סיכונים פיננסיים:א. 

 

 : גורמי סיכון פיננסיים( 1 

 

בגין שיעור    שווי הוגןמטבע וסיכון    ןות סיכו פיננסיים: סיכוני שוק )לרב חושפות אותה למגוון סיכונים    החברהפעילויות  

לניהול סיכונים מתמקדת בכך כי לא ניתן לצפות את    החברה כניתה הכוללת של  ו אשראי וסיכון נזילות. ת  ןריבית(, סיכו 

 .  החברה התנהגות השווקים הפיננסיים ושואפת למזער השפעות שליליות אפשריות על ביצועיה הכספיים של 

 

 : סיכוני שוקא( 

 

 מטבע סיכון ( 1)

 

שונים    נה הי  החברה פעילות   למטבעות  מחשיפות  הנובעים  החליפין  שער  לסיכוני  חשופה  והיא  בינלאומית 

. סיכון שער חליפין נובע מנכסים או התחייבויות הנקובים במטבע שאינו  החברהשאינם מטבע הפעילות של  

 שקל. -, כאשר עיקר החשיפה הינה בגין השינויים בשער החליפין דולרהחברהמטבע הפעילות של  

 להלן הסיווג ותנאי ההצמדה של המכשירים הפיננסיים של הקבוצה )באלפי דולר( לתאריך הדיווח: 

 

  ללא   

 סה"כ  הצמדה  שקל חדש  

    2021בדצמבר  31 

    

בתאגידים   משועבדים מזומנים ושווי מזומנים )לרבות פקדונות 

 1,589 779 810 בנקאיים( 

 644  644 הלוואות ויתרות חובה  

 2,233 779 1,454 סה"כ נכסים פיננסיים  

    

 1,600 391 1,209 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  

 5,066 - 5,066 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  

 6,666 391 6,275 סה"כ התחייבויות פיננסיות  

    

 ( 4,433) 388 ( 4,821) , נטו ותפיננסי  (התחייבויותנכס )סה"כ   

    

 

  ללא   

 סה"כ  הצמדה  שקל חדש  

    2020בדצמבר  31 

    

בתאגידים   משועבדים מזומנים ושווי מזומנים )לרבות פקדונות 

 496 381 115 בנקאיים( 

 6  6 הלוואות ויתרות חובה  

 502 381 121 סה"כ נכסים פיננסיים  

    

 375 5 370 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  

 375 5 370 סה"כ התחייבויות פיננסיות  

    

 127 376 ( 249) , נטו ותפיננסי נכס )התחייבויות( סה"כ    
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 )המשך(: מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 5ביאור 

 

  עלייה בשער החליפין של השקל אל מול הדולר תוביל ל  5%עליה בשיעור של    2021בדצמבר    31-נכון ליום ה

בהפסד לפני מס    אלפי דולר(  12  -,עלייה בסך של כ  2020בדצמבר    31-ליום ה)  אלפי דולר    241  -בסך של כ

בשער החליפין של השקל אל מול הדולר תוביל    5%בהון בסכום דומה. ירידה בשיעור של    ירידהשל החברה ול 

בהפסד לפני    אלפי דולר(   12 -,ירידה בסך של כ  2020בדצמבר    31-)ליום ה  אלפי דולר    241-בסך של כ  ירידהל

 בהון בסכום דומה.  עלייהמס של החברה ול

 

  

 סיכון אשראי  (ב
 

אי על האחר הצד אצל פיננסי להפסד יגרום פיננסי למכשיר אחד שצד הסיכון הוא אשראי סיכון  עמידה ידי 

רעון חובותיהם  י לקוחותיה בהתחייבויותיהם לפ עמידת בעיקר מסיכון נובע  החברהשל   האשראי סיכון  .במחויבות

 להתחשב  מבלי  ,החברה של  אשראי  לסיכון את החשיפה המרבית ביותר הטוב באופן  המייצג  . הסכום החברהכלפי  

מעריכה כי סיכון האשראי המיוחס    החברה   .הפיננסיים הנכסים של בספרים הערך  הינה  המוחזקת, כלשהי בבטוחה

 .ת הפיננסי  ואיתנותם  ההתקשרות  משךאינו מהותי זאת בהתבסס על תנאי התשלום,  ללקוחותיה

 

 סיכון נזילות  (ג
 

תתקשה לקיים מחויבויות הקשורות להתחייבויות פיננסיות שסילוקן יהיה על ידי    שהחברה סיכון נזילות הינו סיכון  

 מזומן או נכס פיננסי אחר. 

 

  נתבוח הנהלת החברה.  הנהלת החברה ומאושרת על ידי הדירקטוריון תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על ידי  

 מזומנים לצרכים התפעוליים.    ברשותה יתרתתחזיות שוטפות של דרישות נזילות כדי לוודא שקיימים 

 

הטבלאות הבאות מפרטות את מועדי הפירעון החוזיים הנותרים של החברה בגין התחייבויות פיננסיות. הטבלאות  

)לא כולל התחייבות להנפקת    נערכו בהתבסס על תזרימי המזומנים הבלתי מהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות

והלוואות המירות הנמדדות  עתידית  והפסד(  הון  רווח  דרך  הוגן  בו    בשווי  ביותר  על המועד המוקדם  בהתבסס 

 החברה עשויה להידרש לפרוע אותן.  

 

 : הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן

 

 

 משנה  פחות

  2-ל שנה בין

 שנים

שנים   2בין 

 שנים  5-ל

 יותר

 שנים  5-מ

   : 2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

 - - - 485 נותני שירותים ספקים ו 

 - - - 499 זכאים ויתרות זכות 

 984 - - - 

 

 

 

 

 פחות משנה 

  2-ל בין שנה

 שנים

 

שנים   2בין 

 שנים  5-ל

 יותר

 שנים  5-מ

   : 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה
  

 - - - 27 ספקים ונותני שירותים 

 - - - 62 זכאים ויתרות זכות 

 - - - 286 צדדים קשורים 

 375 - - - 
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 5ביאור 

 

 הון סיכוני ניהול  (2

 

להמשיך ולפעול כעסק חי במטרה להעניק תשואה    החברההינם לשמר את יכולתה של    החברהיעדי ניהול ההון של  

 לבעלי המניות ולקיים מבנה הון מיטבי במטרה להפחית את עלויות ההון. 

  החברה עשויה לנקוט בצעדים שונים במטרה לשמר או להתאים את מבנה ההון שלה, לרבות הנפקת מניות חדשות 

 ו/או בהמצאות הלוואות.  
 

 :פיננסים מכשיריםב.  
 

 : מכשירים פיננסים המוצגים בעלות מופחתת  ( 1

 
 ר בדצמב 31

 2021 2020 

 דולר  אלפי 

   :  פיננסייםנכסים 

 431 1,164 מזומנים י מזומנים ושוו 

 65 425 פקדון משועבד 

 67 256 לקוחות והכנסות לקבל 

 45 116 חייבים ויתרות חובה  

 1,961 608 

     :התחייבויות פיננסיות

 128 984 זכות  יתרותו זכאים , ספקים

 - 616 עתידית  הון  להנפקת  התחייבות

 286 - צדדים קשורים 

 1,600 414 
 

מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר שהשפעת   ההתחייבויות הפיננסיות של החברהערכם בספרים של 

 ההיוון אינה מהותית. 

 
 

 מכשירים פיננסים המוצגים בשווי הוגן  ( 2
 

  , מסווגת אותם החברה מכשירים פיננסיים המוצגים בשווי הוגן  מדידת שווים ההוגן של הנכסים או ההתחייבויותלצורך  

 בהתאם למדרג הכולל את שלוש הרמות שלהלן.  

 

שימוש   נעשה  בה  ביותר  הנמוכה  הרמה  על  בהתבסס  נעשה  הוגן  בשווי  הנמדדים  ההתחייבויות  או  הנכסים  סיווג 

 וי ההוגן של הנכס או ההתחייבות בכללותם. משמעותי לצורך מדידת השו

 

מחירים מצוטטים )שלא תואמו( בשווקים פעילים עבור נכסים זהים או התחייבויות זהות שלחברה  :  1רמה 

 יש גישה אליהם במועד המדידה. 

, הניתנים לצפייה, עבור הנכס או ההתחייבות,  1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  :  2רמה 

 שרין או בעקיפין. במי

 נתונים שאינם ניתנים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.  : 3רמה 

 

כוללים נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות אשר    2021  דצמבר ב   31המכשירים הפיננסיים של החברה ליום   .א
הנמדדים בשווי  נמדדים בעלות מופחתת וכן הלוואות המירות הנמדדות בשווי הוגן וכן מכשירים פיננסים נגזרים  

הוגן. להערכת החברה, השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת זהה או קרוב לערכם  
 ראה סעיף ב' להלן.  –הפנקסני. באשר להלוואות ההמירות וכן מכשירים פיננסים נגזרים 
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 )המשך(:מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים   - 5ביאור 

 

הטבלה שלהלן מציגה את יתרות ההלוואות ההמירות וכן מכשירים פיננסים נגזרים הנמדדים בשווי הוגן )רמה   .ב
3:) 
 

 

   בדצמבר 31ליום 

2021 

 סה"כ  3רמה   

 אלפי דולר  

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או  

 הפסד:

  

 2,291 2,291 הלוואות המירות  

 2,775 2,775 * מכשירים פיננסים נגזרים

 5,066 5,066 

   

 

 . 12לעניין ההלוואה ההמירה בשווי הוגן כנגד רווח או הפסד ראה ביאור 

 
והזכות לרכישת אופציות המהוות    PUT- ואופציית ה CALL-* המכשירים הפיננסים הנגזרים כוללים את אופציית ה

 3.א. 11ראה ביאור  מהון המניות של החברה   13%
 

ההמירות וכן מכשירים פיננסים נגזרים הנמדדים בשווי הוגן )רמה  הטבלה שלהלן מציגה את התנועה בהלוואות   .ג
3:) 

 

 

  

 

לבין   1לא התבצעו העברות כלשהן בין רמה  , 2021  דצמברב  31  ביום שהסתיימההחודשים  12התקופה של  במהלך 

 . 3או  2רמה 

 

השווי ההוגן של ההלוואות ההמירות מחושב על בסיס שיטת תוחלת התשואה המשוקללת ובהתבסס על הפרמטרים  

 הבאים: 

 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 

 17% 16.5% שיעור היוון 

 15.7 26.9 דולר(  ני)מיליו החברה שווי

 

 

 

 

 

הלוואות  

 המירות  

 

מכשירים  

 פיננסים

 סך הכל  נגזרים 

 אלפי דולר  

 - - - 2020 דצמברב 31יתרה ליום 

    

 1,500 - 1,500   תקבולים במהלך השנה 

 3,566 2,775 791 שינויים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד 

    

 5,066 2,775 2,291 2021דצמברב 31יתרה ליום 

    

    השינויים ברווחים או הפסדים לא ממומשים לתקופה שהוכרו  

 3,566 2,775 791 בסוף תקופת הדיווח תברווח או הפסד בגין התחייבויו
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 :)המשך( מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים-    5ביאור 

 

ובהתבסס על הפרמטרים   Black-Scholesהשווי ההוגן של המכשירים הפיננסים נגזרים  מחושב באמצעות מודל 

 הבאים: 

 

 בדצמבר  31 

 2021 2020 

 0.25% 0.25% סיכון  חסרת ריבית

 17% 16.5% שיעור היוון 

 15.7 26.9 דולר( ני )מיליו החברה שווי

 55.6-56.0% 59.5% המניה  שווי תנודתיות

 

 

 מזומנים ושווי מזומנים - 6אור יב
 

 בדצמבר  31ליום  

 2021 2020 

 דולר אלפי  

 61 384 בשקל

 370 780 בדולר ארה"ב 

 1,164 431 

 
 
 חייבים ויתרות חובה- 7אור יב
 

 בדצמבר  31ליום  

 2021 2020 

 דולר אלפי  

 6 75 מוסדות 

 - 41 אחרים 

 116 6 

 

 זכאים ויתרות זכות   -   8ביאור 

 

 בדצמבר  31ליום  

 2021 2020 

 דולר אלפי  

 18 115 שכר ונלוות 

 10 213 מוסדות 

 - 27 צדדים קשורים 

 - 22 הוצאות לשלם 

 34 122 זכאים אחרים

 
499 62 
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   :מיסים על הכנסה - 9אור יב

 

 שיעורי המס  . א
 

רווחי הון בידי החברה בישראל  .  23%הינו    שיעור מס חברותהכנסות החברה בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל.  

 חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל החל בשנת המס. 

 

 

העיקרי שחל בשנת  חברת הבת שמקום איגודה הינו בדלאוור שבארה"ב נישומה לפי חוקי המס בארה"ב. שיעור המס  

 . 28.5%על החברה הבת הינו שיעור של  2021

 

 מס   שומות .ב
 

 נישומה לצרכי מס מיום הקמתה. טרם  החברה 
 

 תיאורטי   מס ביאור .ג
 

המס "התיאורטי", שהיה חל אילו כל ההכנסות והוצאות, הרווחים וההפסדים בדוח רווח    סכום  בין  התאמה  מובאת  להלן

 והפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד: 

 

  31לשנה שהסתיימה ביום  

 בדצמבר 

 2021 2020 

 אלפי דולר  

   

 135 6,900 ההכנסה  על מסים לפני  הפסד

   

 23% 23%   הסטטוטורי המס שיעור

   

 31 1,587 זה הפסד בגין התיאורטית  המס הטבת

 (70) ( 1,738) ים נדח  יםמס  ונוצר  לא  םשבגינוהפסדים   זמני הפרש בגין יםסימ

 39 151 ההכנסה   על מסים

 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות: - 10ביאור 

 

   - התקשרויות  . א

 

לשכר    משרה, בתמורה    100%בהיקף של  שמכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה בחברה ,  באוגוסט התקשרה החברה עם מי     1-ביום ה (1
 ש"ח בעבור שעות נוספות גלובליות(. 8,000ש"ח כשכר בסיס וסך של  32,000ש"ח )המורכב מסך של  40,000ברוטו בסך של  

 

בקשר עם הוצאות משפטיות אשר יוציא בפועל בגין   נושא המשרהבמסגרת חוזה העסקתו החברה התחייבה לתת שיפוי ל

 אלפי ש"ח.  90ה סכום של מש"ח. נכון לתאריך הדוח החברה שיל  100,000תביעה משפטית המתנהלת כנגדו בסכום של עד  

 

מכהן בה כסמנכ"ל אסטרטגיה , בהסכם השקעה, לפיו ישקיע עם מי ש, התקשרה החברה 2021באוקטובר  14ביום , בנוסף         

מניות רגילות בחברה, לפי שווי למניה של   14,205אלפי דולר, בתמורה להקצאת סך של  116 - סך של כנושא המשרה  בחברה

 דולר.    8.17

לנושא  , הוקצו  2022בינואר   16התקבלה הודעה מימוש האופציה ממשקיעי סבב ב', ובהתאם, ביום  2022בינואר  6ביום  

מניות רגילות וזאת במקביל להקצאת המניות והאופציות למשקיעי סבב ב' ולאחר   14,205, עמועל פי הסכם השקעה  המשרה

 . 12 לפרטים בדבר ההשקעה ראה ביאור .SAFE-הקצאת המניות למשקיעי ה
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 )המשך(: התקשרויות והתחייבויות תלויות - 10ביאור 

 

   -התחייבויות תלויות  .ב

 

וכן לפיצוי כספי בסך של    2021בינואר    22ביום   ג' )להלן:    2,800,000הגישה החברה תביעה למתן צו מניעה קבוע  נגד צד  ש"ח 
הנתבעת"(  שעניינה שלושה פרסומים כוזבים ומשמיצים של הנתבעת אודות החברה. יחד עם כתב התביעה אשר הגישה החברה  

 .  הוגש גם בקשה למתן צו זמני להסרת הפרסומים
 

ש"ח. בתביעתה שכנגד טוענת הנתבעת כי    3,500,000הנתבעת הגישה כתב תביעה שכנגד החברה בסך של  2021באפריל   4ביום  
 החברה מעוולת כלפיה בעוולות של פגיעה בזכויות הקניין הרוחני שלה ובעוולה של גניבת עין.  

 
ביע את עמדתו הראשונית לפיה על הצדדים להגיע להסכמה, במהלכו בית המשפט ה  התקיים דיון מוקדם בתיק,  2021ביולי    4ביום  

ידי שני הצדדים אינו גבוה, הצדדים טרם הגיעו להסכמה וההליך המשפטי צפוי    -שכן הסיכוי להוכיח נזקים בסכומים הנתבעים על
 . 2022בינואר   30דיון נוסף נקבע ליום  להימשך בשלב זה.  

 
כוחה של החברה, הנתבעת תתקשה עד מאוד להוכיח את טענותיה המשפטית ובפרט את  להערכת החברה לאחר התייעצות עם בא 

 (. 50%הקשר הסיבתי כאמור לעיל, ומכאן כי סיכויי התביעה שכנגד להתקבל נמוכים מחמישים אחוזים )

 

 : הון - 11אור יב
 

 :מונפק ונפרע ,רשום - מניות רגילות . א
 

 הרכב:  (1
 

 הון מונפק ונפרע  הון רשום  

 בדצמבר  31ליום  בדצמבר  31ליום  

 2021 2020 2021 2020 

     

 2,083,333 2,083,333 5,000,000 5,000,000 ( נקוב  ערך ללאמניות רגילות ) 

 

 :הזכויות הנלוות למניות רגילות  (2
 

מעניקות לבעליהן זכויות הצבעה, את הזכות להשתתף בכל חלוקת דיבידנד ואת הזכות    ,ללא ערך נקוב מניות רגילות  

 קת יתרת הנכסים במקרה של פרוק החברה.  ולהשתתף בחל
 

  :מניות נפקתה (3

 )להלן: "הסכם ההשקעה"(   2021באפריל  3הסכם השקעה מיום 

 

, וכן משקיע  SAFE -, התקשרה החברה עם מר זאב ברונפלד וקרוביו, עם שניים ממשקיעי ה2021באפריל  3ביום 

נוסף  )להלן: "משקיעי סבב ב'"( בהסכם אופציה )להלן: הסכם האופציה"( לרכישת מניות רגילות של החברה, לפיו  

( להקצות ו/או לרכוש )לפי העניין( עד  CALL(  ולמשקיעי סבב ב' אופציית רכש )PUTתינתן לחברה אופציית מכר )

מיליון    9.9ליום לפני קבלת היתר לתשקיף את ניירות הערך כפי שיפורטו להלן, בתמורה להשקעת סך כולל של  

 ש"ח.  

 

אוגוסט   חודש  במהלך  לעיל,  האמור  אף  סך  2021על  את  להפחית  בבקשה  ב'  סבב  למשקיעי  פנתה  החברה   ,

וזאת על מנת     9.524ליון ש"ח לסך של  מי  9.9השקעתם בחברה מסך של   "סך התמורה"(,  )להלן:  מיליון ש"ח 

אלפי ש"ח. משקיעי סבב ב' נענו    376להשקיע בחברה סך של    למי שמכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה בחברהלאפשר  

 לבקשת החברה לאור חשיבותו של נושא המשרה לחברה.  

  , אלפי דולר כמקדמה על חשבון ההשקעה  116  העביר סמנכ"ל אסטרטגיה בחברה   2021במהלך חודש אוגוסט  

 . הסמנכ"ל אסטרטגיההחברה הכירה בספרים בהתחייבות להנפקת הון עתידית בגין המקדמה שהועברה ע"י 

 

, הוקצו  2022בינואר    16מימוש האופציה ממשקיעי סבב ב', ובהתאם, ביום    תהודע התקבלה    2022בינואר    6ביום  

מניות רגילות וזאת במקביל להקצאת    14,205על פי הסכם השקעה,    ה  למי שמכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה בחבר

 . SAFE- המניות והאופציות למשקיעי סבב ב' ולאחר הקצאת המניות למשקיעי ה

 

 .  1. א10ראה ביאור  לעניין הסכם עם נושא המשרה,  
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 )המשך(: הון - 11ביאור 

 

 ניירות הערך אשר יוקצו במסגרת הסכם האופציה למשקיעי סבב ב' הינם כדלקמן :  

מהונה המונפק והנפרע של החברה    13.21%מניות רגילות של החברה, בכמות שתשקף שיעור של   353,161( 1)

למניות, לפי שווי חברה    SAFE  -)במקביל להקצאת המניות לנושא המשרה ולאחר המרת ההשקעה של משקיעי ה

 (;  וכן 8.17$מיליון ש"ח )לפני הכסף( )להלן: "המניות למשקיעי סבב ב'"( )קרי, בשווי מניה של    66של 

מהון המניות   13%אופציות לא רשומות )להלן בס"ק זה: "אופציות"( של החברה בשיעור כולל של   443,807( 2)

 . של החברה בדילול מלא

 

  , אלפי דולר כמקדמה על חשבון ההשקעה  500סך כולל של  העבירו משקיעי סבב ב'    2021  במהלך חודש אוגוסט

 משקיעי סבב ב.  החברה הכירה בספרים בהתחייבות להנפקת הון עתידית בגין המקדמה שהועברה ע"י

 . ( על ידי משקיעי סבב ב'CALLמומשה אופציית הרכש )  2022בינואר  6- ביום ה

  9,473אלפי ש"ח, אשר מהווים יחד סך כולל של    7,907סך נוסף של    העבירו משקיעי סבב ב'    2022בינואר    16ביום  

 אלפי ש"ח. 

 

 הקצאת המניות למשקיעי סבב ב' והאופציות למשקיעי סבב ב' בוצעה טרם מועד פרסום התשקיף.

  16משקיעי סבב ב'. ביום  הקצאת המניות למשקיעי סבב ב' בוצעה באופן יחסי בהתאם לסכום שהשקיע כל אחד  

אופציות    443,807וכן    מניות רגילות  353,161, הוקצו למשקיעי סבב ב' על פי הסכם האופציה סך של  2022בינואר  

 של משקיעי סבב ב' פקעה.  PUT- של החברה וכן אופציית ה CALL-ועל כן, אופציית ה

 

 . .ג5התנועה בסך ההשקעה כאמור, ראה ביאור לעניין 

 

 מבוסס מניות:תשלום   .ב

 

 החברה   ידי על שהונפקו אופציות   ( 1

 

, אישר דירקטוריון החברה תכנית אופציות לא רשומות לעובדים ולנושאי משרה של החברה, אשר  2021ביוני    24ביום   

 אושרה במס הכנסה )להלן: "תוכנית האופציות"(.  

לא רשומים לעובדים ונושאי משרה בכירה  כתבי אופציה    12,500במסגרת תוכנית האופציות הקצתה החברה סך של  

אופציות לא רשומות    254,852מניות רגילות וכן התחייבה החברה להקצות כמות של    12,500הניתנים למימוש לעד  

מניות    254,852לעובדים נותני שירותים ונושאי משרה בכירה בחברה )שאינם ולא יהיו בעלי עניין בחברה( למימוש לעד  

 . רגילות

 

 להלן עיקרי התוכנית:                           

 

סעיף  1 פי  על  תיעשה  לעובדים  אופציות  תוכנות האופציות, הקצאת  פי  על  ]נוסח חדש[,    102.  הכנסה  לפקודת מס 

 במסלול מיסוי רווח הון.  1961-התשכ"א

וממנו  . 2 למאגר האופציות הלא רשומות של החברה  יוחזרו  יפקעו  או  ימומשו  תהא רשאית החברה    אופציות שלא 

 להקצות אופציות בעתיד בהתאם לתוכנית האופציות. 

האופציות שהוקצו לעובדים ונושאי משרה על פי התוכנית לא תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב   . 3

 בע"מ או בכל בורסה אחרת אלא לאחר קבלת אישור מהבורסה לניירות ערך לאחר לרישום למסחר של המניות.  

 מניות שיונפקו כתוצאה מהמימוש יהיו זהות בזכויותיהן למניות רגילות של החברה  . 4

בכל מקרה של סיום העסקתו של עובד בחברה, מסיבה כלשהי, יפקעו האופציות שהוקצו לעובד ואשר לא הבשילו   . 5

תנות למימוש תוך  עד ליום סיום ההעסקה. האופציות הלא רשומות שהבשילו עד ליום סיום העסקתו של העובד יהיו ני

( הסכם  60שישים  לפי  האופציות  למימוש  יאוחר מהמועד האחרון  לא  בכל מקרה  אך  ההעסקה,  סיום  ימים ממועד   )

 ההענקה.  

 

וכן ממשקיעי    SAFE-נחתם הסכם בין החברה לבין  מר עמיר חדד ומשקיע נוסף,  מבין משקיעי ה   2021באפריל    4ביום  

" "ההסכם"(. על פי ההסכם, החברה התחייבה להקצות לעמיר חדד,  2חדד וניצע  סבב ב' כהגדרתם לעיל )להלן: "עמיר  

"ניצע    SAFEולמשקיע    2לניצע   )להלן:  "הניצעים"(,  3נוסף  וביחד:  לקבוצת  ו"  לא רשומות  אופציות  בכפוף להקצאת 

כתבי    153,626  על ידי קבוצת ברונפלד(,  CALLעל ידי החברה או אופציית    PUTברונפלד )אשר כפוף למימוש אופציית  

  48דולר לאופציה ותקופת המימוש הינה    9.19-מחיר המימוש של האופציות כאמור הינו בסך של כ.  לא רשומות  האופצי 

אלפי דולר, על    790הינו    שולסאנד    בלאקהשווי ההוגן של האופציות הנ"ל על פי מודל    סך,  חודשים ממועד ההקצאה

 בסיס ההנחות הבאות:  
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 )המשך(: הון - 11ביאור 

 

   31ליום  

 2021בדצמבר 

 0.25% סיכון  חסרת ריבית

 16.5% שיעור היוון 

 26.9 דולר(   ן)מיליו החברה שווי

 59.5% המניה  שווי תנודתיות

 

 

אופציות למניות של חברת יוזרוואי עם תוספת מימוש    9,375הוענקו למספר עובדי החברה    2021באוגוסט    10-ביום ה

תחילת העסקה  בתום שנה ממועד    יובשלו  25%שנים, כאשר    4ההבשלה של האופציות שהוענקו הינה    תקופת.  0.01$של  

 בתום כל שלושה חודשים במשך שלוש השנים הנותרות.   75%-ו  של כל עובד

 אלפי דולר, על בסיס ההנחות הבאות:   50הינו   Ghaidarovסך השווי ההוגן של האופציות הנ"ל לפי שיטת 

כיוון שתוספת המימוש לאופציות הינה אפסית, נקבע שווי האופציה כשווי המניה הרגילה המהוון בניכוי בגין אי סחירות  

“(DLOM  )" לפי שיטת   18.4%בשיעור שלGhaidarov נאמדה ע"י    62.3%בשיעור של    , התנודתיות של שווי מחיר מניה

 שנים.  1.6ואורך חיים חזוי של   0% -שיעור דיבידנד צפוי במודל  ,שימוש בחברות דומות

 
 

 בשנת הדיווח: נושאי משרה ו להלן התנועה בכתבי האופציה שהוענקו לעובדים                       

 

 ממוצע   

 משוקלל   מספר  

 של מחיר  כתבי 

 המימוש )בש"ח( אופציה  

 - -  אופציות במחזור לתחילת השנה 

 0.01 9,375  אופציות שהוענקו 

 0.01 9,375  אופציות במחזור לתום השנה  

   

 - -  ניתנות למימוש בתום השנה 

   

 

 :ההמיר   ההלווא -   12אור יב

 Simple Agreementהסכמי    )שאינם כשירים(,משקיעים    4-מר עמיר חדד  ו , נחתמו בין החברה לבין  2021במהלך חודש מרץ  
for Future Equity "" :להלן(SAFE באותם תנאים, במסגרתם השקיעו משקיעי ,)ה -SAFE  1,500,000בחברה סך כולל של  

 דולר ארה"ב )להלן בס"ק זה: "סך ההשקעה"(.  
 

, במועד קרות 'אירוע מזכה' )כהגדרתו להלן(,  SAFE-הנקבע כי בתמורה לסך ההשקעה, יוקצו למשקיעי    SAFE- במסגרת ה
באופן אוטומטי, סוג המניות הבכירות ביותר הקיימות בחברה באותו מועד, במחיר המשקף את הנמוך מבין: )א( דיסקאונט של  

 דולר ארה"ב;    15,000,000ו )ב( שווי חברה לפני הכסף של ממחיר המניה שנקבע במסגרת האירוע המזכה; א  15%
 "אירוע מזכה" משמעו אחד מאלה: 

 
 דולר;   1,500,000 -)א( גיוס הון לחברה בתמורה להקצאת מניות, בסכום שלא יפחת מ

 משמעו, שינוי שליטה ו/או הנפקה ראשונה לציבור.  –)ב( אירוע נזילות  
סכום    SAFE- ת אירוע פירוק )כהגדרתו בהסכם(, החברה תשלם בחזרה למשקיעי הנקבע כי בע  SAFE  -כמו כן, במסגרת ה

 השווה לסך ההשקעה. 

התחייבות פיננסית המכילה רכיב התחייבותי ורכיב המרה נגזר )אופציית המרה למספר משתנה של    הלוואה המירה זו מהווה
 לשווי הוגן כנגד רווח או הפסד.   האת ההלוואה האמורמניות החברה ובערך שאינו קבוע(. החברה בחרה לייעד 

 
  6.74$מניות רגילות של החברה לפי שווי של    222,646כמות כולל של     SAFE-הוקצו למשקיעי ה  2022בינואר    16ביום  

ב'   סבב  רגילות במסגרת ההשקעה של משקיעי  מניות  לאחר הקצאת  וכן  כך שלאחר ההמרה  כסמנכ"ל  למניה,  ומי שמכהן 
לפרטים   . מהונה המונפק והנפרע של החברה  8.33% - יחד, בשיעור של כ  SAFE  -, יחזיקו כללו משקיעי האסטרטגיה בחברה

 3.א. 11ראה ביאור   וסמנכ"ל אסטרטגיהבדבר "משקיעי סבב ב'"  
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 הכנסות:  - 13ביאור 

   : שני סוגי הכנסותלחברה   1בהמשך לאמור בביאור 

 :הכוללים בענן לתוכנה גישה שרותי  ממתן הכנסות (1)

   -AI  –  UserWay Accessibility Widgetתוסף נגישות מבוסס   .א

  יםי דיגיטלבינה מלאכותית המבצע אופטימיזציה ותיקון הפרות נגישות בנכסים  מבוססהינו פתרון  התוסף 
)בעל המוגבלות(    באמצעות תיקונים אוטומטיים המועברים לדפדפן של משתמש הקצה  השירות של מבקשי  

)בהתאם  מבחר רחב של פונקציות נגישות בו משתמש  ומאידך, למשתמש הקצה נוצר ממשק המאפשר  
  במסגרת   .בעת שהוא תר אחר השירות הנדרש לו יכול לבחור  צרכי הנגישות האישיים של כל אחד מהם(  ל

  בחרו  הם  אם  בין,  מהכנסותיה  חלק  המהווים  ואחרים  כאלה  שדרוגים  מוכרת   החברה,  הנגישות  תוסף
.  שבתשלום  בגרסה  הנגישות  בתוסף  להשתמש  בחרו  אם  ובין  החינמית  בגרסתו  הנגישות  בתוסף  להשתמש

    . Custom branding-ה מוצרו  white label-ה מוצר, היתר בין נכללים, כך בתוך

   UserWay Accessibility Scanner –פתרון סריקת וניטור הפרות נגישות בזמן אמת  .ב

)בקוד    הסורק בתכנות  שינויים  עצמאי  באופן  לבצע  יכולת  עם  טכני  צוות  בעלי  שירות,  למבקשי  מיועד 
דיגיטלי( על מנת להתאימם לדרישות רגולציית הנגישות החלה על מבקש השירות. הסורק  המוטמע בנכס ה 

ניטור וסריקה רציפים, בזמן אמת, של דפי אינטרנט על מנת לאתר את הפרות הנגישות הקיימים   מאפשר
 . באותו הנכס הדיגיטלי

 השירות  למבקשי בקרה ושרותי נגישות בנושא  ייעוץ  שירותי הענקת (2)

 ;  UserWay’s Manual Audit –ידניים  בקרה שירותי .א

ופעולות לשיפור הנגישות   שירותי הבקרה של החברה נוצרו על מנת לספק למבקשי השירות ביקורות 
ממבקרים מקצועיים מטעם החברה, על מנת להבטיח חוויית משתמש נגישה ומוצלחת, לעתים אף מעבר  

 לדרישות התקינה והרגולציה הרלוונטיות. 

 UserWay’s Professional Services –ץ מקצועיים בנושא נגישות שירותי ייעו  .ב

הם שירותים נלווים אשר מוענקים למבקשי שירות אשר הינם תאגידים ו/או    Userwayשירותי הייעוץ של  
ארגונים גדולים שמשתמשים באחד ממוצרי/שירותי החברה וזקוקים לייעוץ נרחב יותר בכל הנוגע לנגישות  

 . בכלל  ונגישות בדיגיטל 

 

 : הנובעות ממוצרי החברה ושירותיה החברה הכנסות להלן פירוט   . א
 

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 671 3,161 המוכרות לאורך זמן  בענן לתוכנה גישה  שרותי  ממתן  הכנסות

 103 528 הכנסות ממתן שרותי ייעוץ ובקרה המוכרות לאורך זמן 

 3,689 774 

 

 

  : מיקום גיאוגרפילהלן פירוט הכנסותיה של החברה בחלוקה ל .ב
 

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 3 551 ישראל 

 771 3,138 ארצות הברית 

 3,689 774 

 

 



 בע"מ  יוזרוואי

 

 ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים 

 

30 
 

 )המשך(:  הכנסות  - 13ביאור 

 להלן פרוט התחייבות הקשורות בחוזי  לקוחות:  .ג
 

 

 2021 

 

2020 

 אלפי דולר  

   התחייבות בגין חוזים עם לקוחות:

 56 547 יתרת פתיחה  

 1,265 5,484 מקדמות שהתקבלו על חשבון ההתקשרות 

 774 3,689 הכנסות שהוכרו  

 547 2,342 סך התחייבות בגין חוזים עם לקוחות  

 

 עלות ההכנסות  .ד

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 24 31 משכורות ונלוות 

 32 448 אחזקת שרתים 

 479 56 

 

 :הוצאות מחקר ופיתוח - 14ביאור 

 

מתקדמים,    החברה,  טכנולוגית  חברת  בהיותה פתרונות  לפיתוח  לפעול  בינה    באמצעות ממשיכה  מבוססת  טכנולוגיה 

 .  שירותלסיוע בהנגשת נכסים דיגיטליים למבקשי   מלאכותית

 

 להלן הרכב הוצאות המחקר ופיתוח: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 81 292 משכורות ונלוות 

 50 - תשלום מבוסס מניות 

 73 166 שרותי ייעוץ 

 247 885 פיתוח תוכנה 

 10 - קבלני משנה 

 213 107 מחשבים ואינטרנט 

 2 - אחרות 

 1,450 676 
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 : מכירה ושיווק  הוצאות  - 15אור יב

 

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 - 479 שכר ונלוות 

  11 מניות  מבוסס תשלום

 - 5 עמלות סוכנים 

 52 2,661   פרסום

 

 

3,156 52 

 

 : הוצאות  הנהלה וכלליות - 16ביאור 

 

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 - 280 שכר ונלוות 

 - 790 מניות  מבוסס תשלום

 17 154 משפטיות 

 68 174 ם מקצועיים שירותי

 25 355 אחזקת משרד ואחרות 

 

 

1,753 110 

 

 

 : נטו ,מימוןהוצאות   - 17ביאור 

 

 

2021 

 

2020 

 דולר אלפי  

   

 16 138 עמלות וריביות 

 - 3,566 מכשירים פיננסים שערוך 

 (1) 47 הפרשי שער 

 

 

3,751 15 

 

   :הפסד למניה - 18אור יב

 

 למניה בחישוב בסיסי ובחישוב מדולל.   ההפסדהמיוחס לבעלי מניה רגילה, והתאמות שנערכו לצורך חישוב   ההפסדחישוב 

 

 למניה:ומדולל  הפסד בסיסי . א

 

 2021 2020 

   

 ( 174) ( 7,051) (דולר)אלפי  הפסד המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה

   

 2,083 2,083   בסיסי למניה הפסדמניות רגילות ששימש לצורך חישוב  כמות

 

הפסד בסיסי למניה רגילה המיוחס לבעלי המניות של החברה  

 0.084 3.385   (בדולר)
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 : בעלי עניין וצדדים קשוריםעסקאות עם   - 19אור יב

 

 . 2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע  -"בעל עניין" 

 . IAS 24-כהגדרת מונח זה ב   -"צד קשור" 

 

 : בעלי עניין וצדדים קשורים יתרות א. 

 

 בדצמבר  31ליום  

 2021 2020 

 דולר אלפי  

   

 - 27 זכאים ויתרות זכות 

 286 - צדדים קשורים* 

 

בנוגע למכירת פעילותה העסקית של החברה    אקספלייס-ישראל ו  יוזרוואי , נחתם הסכם בין  2020באוגוסט    1  ביום*
הופעלה תחת   באותה העת  והפעילות, אשר  הזכויות, ההתחייבויות, ההסכמים  הרוחני,  הקניין  הנכסים,  לרבות 

   . הושלמה המכירה 2021 בדצמבר  20 ביום, "מ( מע )בתוספת  דולר אלפי 286  של לתשלום  בתמורה, אקספייל

 

 (:Key management personnel)תגמול לאנשי מפתח בהנהלה  .ב

 

( הנכללים, יחד עם גורמים אחרים, בהגדרת "צדדים  Key management personnelאנשי המפתח הניהוליים של החברה ) 

, סמנכ"ל טכנולוגיות,סמנכלית משאבי אנוש,סמנכ"ל  מנכ"ל החברה,סמנכ"ל תפעול( כוללים את  IAS 24  -קשורים" האמורה ב

 . חברהסמנכ"ל אסטרטגיה בומכירות 

 

 2021 2020 

 דולר אלפי  

   

 132 593 ונלוות שכר 

 181 93   דמי ייעוץ 

 - 90 תשלומים נוספים 

 776 313 

 2 6 מספר האנשים אליהם מתייחסת ההטבה 

 

 :התקשרויותג.   

 

, נחתם הסכם מייסדים בין מר אלון מסון לבין מר מתן אמיר )להלן: "הסכם המייסדים"(. במסגרת  2020ביולי    19ביום   .1
הסכם המייסדים מר אמיר ייפה את כוחו של מר מסון להיות אחראי על כל עניין הכרוך בעצם היותו של מר אמיר בעל  

לאור האמור,    .בעלי המניות בחברה בשמו של מר אמיר    מניות בחברה, לרבות לעניין הצבעה באסיפות הכלליות של
 החברה רואה במר מתן אמיר כמחזיק במשותף עם מר אלון מסון, ועל כן, כבעלי השליטה במשותף בחברה.  

 

ועסק בחברה בהיקף  י   ולפי , שיכהן כסמנכ"ל תפעול בחברה,  עם מי, נכנס לתוקפו הסכם העסקה  2021במאי    1ביום   .2
ש"ח כשכר בסיס וסך של    36,800ש"ח )המורכב מסך של    46,000ורה לשכר ברוטו בסך של  משרה, בתמ   100%של  

 ש"ח בעבור שעות נוספות גלובליות(.  9,200
 

בחברה בהיקף  לפיו תועסק  כסמנכ"לית משאבי האנוש בחברה    מי שתכהן  , התקשרה החברה עם2021ביוני    18ביום   .3
ש"ח כשכר בסיס וסך של    25,000ש"ח )המורכב מסך של    30,000משרה, בתמורה לשכר ברוטו בסך של    100%של  

 ש"ח בעבור שעות נוספות גלובליות(.  5,000
 

  משרה, בתמורה   100%בהיקף של  באוגוסט התקשרה החברה עם מי  שמכהן כסמנכ"ל אסטרטגיה בחברה ,    1-ביום ה .4
ש"ח בעבור שעות    8,000ש"ח כשכר בסיס וסך של    32,000ש"ח )המורכב מסך של    40,000לשכר ברוטו בסך של  

 נוספות גלובליות(. 
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 )המשך(: עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 19ביאור 

 

בקשר עם הוצאות משפטיות אשר יוציא בפועל   נושא המשרהבמסגרת חוזה העסקתו החברה התחייבה לתת שיפוי ל

  90ה סכום של מש"ח. נכון לתאריך הדוח החברה שיל  100,000בגין תביעה משפטית המתנהלת כנגדו בסכום של עד 

 אלפי ש"ח. 

 

מכהן בה כסמנכ"ל אסטרטגיה , בהסכם השקעה, לפיו  עם מי ש, התקשרה החברה 2021באוקטובר  14ביום בנוסף,  

מניות רגילות בחברה,   14,205אלפי דולר, בתמורה להקצאת סך של   116 -סך של כנושא המשרה  בחברהישקיע 

 . 8.17$לפי שווי למניה של 

, הוקצו  2022בינואר   16התקבלה הודעה מימוש האופציה ממשקיעי סבב ב', ובהתאם, ביום  2022בינואר  6ביום  

רגילות וזאת במקביל להקצאת המניות והאופציות למשקיעי   מניות 14,205,  עמועל פי הסכם השקעה  לנושא המשרה

 . 11.3לפרטים בדבר ההשקעה ראה ביאור   .SAFE- סבב ב' ולאחר הקצאת המניות למשקיעי ה

 

עם    2021בספטמבר    1ביום   .5 )   שיכהן  מיהתקשרה החברה  מכירות  ,  בחברה(  Chief Revenue Officerכסמנכ"ל 
 . ש"ח   45,000רוטו בסך של משרה, בתמורה  לשכר ב 100%בהיקף של 

 

 : הדיווח תאריךאירועים לאחר  - 20ביאור 

 

 IPOלראשונה   הנפקה . א

הבורסה(,   -( בבורסה לניירות ערך בתל אביב )להלן IPOהשלימה החברה הנפקה לראשונה ) 2022  ינוארב  18ביום  

מהונה המונפק והנפרע של   20.1%  -מניות רגילות ללא ערך נקוב, אשר היוו כ 932,800במסגרתה הקצתה החברה  

 החברה באותו מועד בדילול מלא. החל ממועד השלמת ההנפקה כאמור הפכה החברה לחברה ציבורית.  

מיליון דולר(. התמורה נטו )לאחר    10.2-מיליון ש"ח )כ 31.7-לה בהנפקה הסתכמה בכהתמורה המיידית )ברוטו( שהתקב

 מיליון דולר(.  9.7-מיליון ש"ח )כ 30-ניכוי הוצאות הנפקה( הסתכמה בכ

 

ועסק בחברה בהיקף של  ת  ובחברה, לפי  כספיםכהן כסמנכ"ל תנכנס לתוקפו הסכם העסקה עם מי ש, 2022בינואר  18ביום  .ב
 (. בתוספת מע"מש"ח ) 25,000מורה לשכר בסך של  משרה, בת 30%

 

 ': ג צד נגד תביעה .ג

 
וכן לפיצוי כספי בסך של    2021בינואר    22  ביום  ,10לאמור בביאור    בהמשך הגישה החברה תביעה למתן צו מניעה קבוע 

  יחד אודות החברה.   הנתבעת: הנתבעת"(  שעניינה שלושה פרסומים כוזבים ומשמיצים של הלן' )לג  צדש"ח נגד  2,800,000

 . הפרסומים להסרת  זמני  צו למתן  בקשה גם הוגש החברה הגישה אשר התביעה  כתב עם

 

התקיים דיון קדם משפט נוסף, שבמהלכו המליץ בית המשפט לצדדים לפנות לגישור לשם סיום מחלוקותיהם    16.1.2022ביום  

וקבועה ישיבה    24.3.2022יום  ב   התקיימהבהסכמה. הצדדים הסכימו לפנות לגישור, וישיבת גישור ראשונה   בפני המגשר 

 . 12.4.2022נוספת ליום 

 

התביעה שכנגד, בהתבסס על מכלול    מצוייהזה בה    מקדמי, בשלב  לאחר התייעצות עם בא כוחה של החברהלהערכת החברה  

  – תתקשה עד מאור להוכיח את טענותיה המשפטיות, ובפרט את הקשר הסיבתי    הנתבעת העובדות המצויות בידיו, לדעתו  

  ככל   כי  ומכאןבין הנזקים שלכאורה נגרמו לה.  של החברה ל   המלכותית העובדתי והמשפטי בין טענותיה לעניין פתרון הבינה  

 (. 50%) אחוזים מחמישים נמוכים   להתקבל  שכנגד התביעה  סיכויי, להערכתו,  בגישור מחלוקותיהם את יסיימו לא  שהצדדים
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 גילוי אודות הערכות שווי מהותיות

אודות  ל טבלאי  מהותי ו הערכ גילוי  שווי  מאדות  )דוחות  ת  ערך  ניירות  בתקנות  זה  מונח  כהגדרת   ,
לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים לתקופת    ואשר שימש ,  1970- תקופתיים ומידיים(, תש"ל

 . 2021בדוח הדירקטוריון לשנת  6ראו סעיף הדוח 

 (:ט ב)8תקנה 

 

 השווי הערכת בבסיס שהונחו  המהותיים והתחזיות האומדנים, בהנחות פערים

 אין.  

 

 
תקנה  

 :(8)ב()10

 :א10תקנה  תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים
  

  דוח ' לב  בפרק'  ב  סעיף  ראה  2021  בשנת  מהחציוניםדוחות רווח והפסד של החברה לכל אחד    לתמצית
 התקופתי. 

 

  
 דוח שהוצעו בתשקיף שפורסם לאחרונה לפני תאריך השימוש בתמורת ניירות ערך  

 
 2022 ינוארב  17מיום תשקיף להשלמה הנפקה בדרך של 

החברה    2022  בינואר  17ביום   להשלמה  פרסמה  אסמכתא:תשקיף  )להלן:   (2022-01-007972  )מס' 
-2022-01)מספר אסמכתא:    2022בינואר    19והודעה משלימה שפורסמה ביום    "( תשקיף להשלמה"

החברה,    הקצתהוהודעה המשלימה    התשקיף להשלמהבמסגרת  .  "(הודעה משלימה( )להלן: "008626
  "(רגילות  מניותמניות רגילות ללא ע.נ. כ"א )להלן: " 932,800סך כולל של  ,  אחידהלא בדרך של הצעה 

  תמורה ברוטו חברה  התקבלה ב  המניות הרגילות כאמורבתמורה להקצאת  .  דותיחי  9,328באמצעות  
 אלפי ש"ח )ברוטו(.  31,752-סך כולל של כב

 

 : בתשקיף להשלמהלהלן יפורטו יעדי התמורה שפורטו 

נכון למועד זה, לא נעשה שימוש בפועל ברוטו בתמורת ההנפקה, והחברה עושה שימוש במקורות מימון  
    אחרים לפעילותה. 

 

 : ג10תקנה 

  שהתקבל  ברוטו סכום השגתו   ומועד היעד
)באלפי   בהפקה  בפועל

 "ח( ש

  ברוטו בפועל שימוש 
  ההנפקה  בתמורת

  דוח ה למועד  נכון
 )באלפי ש"ח( 

עיקר התמיכה יתמקד ביעדים כפי  תמיכה בפעילות החברה, כאשר  
 שיקבעו על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת. 

31,752 - 
הגדלת בסיס ההון של החברה אשר ישמש לקידום עסקיה ופיתוחה  

המשך   לרבות  החברה,  ושל  החברה,  מחקר  ושירותי  מוצרי  פיתוח 
 . שיווק ומכירות, פיתוח עסקי, הוצאות הנהלה, תפעול וכלליות

 .תשקיף להשלמה ל  5בפרק  5.3לפרטים נוספים ראה סעיף  

 

 לתאריך המאזן כלולותבת ובחברות -רשימת השקעות בחברות
 

 אין.  

 .  תיהתקופ דוח ל'  א בפרק 4המפורטת לעיל, ראה סעיף  חברת הבתסטטוס  לפרטים אודות 

 

 : 11תקנה 

 בתקופת הדוח כלולותבנות ובחברות  –שינויים בהשקעות בחברות 
 

 : 12תקנה 

 אין.  

 

 



 

 

 בתקופת הדוח  ממנהוהכנסות  חברת הבתהכנסות של 
 

 אין.  

 : 13תקנה 

  
 
 

 רישום ניירות ערך כתוצאה מהנפקות לציבור 

 
 

 : 20תקנה 
 

 תשקיף להשלמה כתוצאה מהנפקה על פי רישום ניירות ערך 

בפרק א'    6.2.5ג לעיל וכן סעיף  10תקנה  , ראה  תשקיף להשלמהמלפרטים אודות ניירות ערך שנרשמו כתוצאה  

 .  לדוח התקופתי

 הפסקות מסחר 

מסחר    הפסקות  למעט,  החברה  של   הערך   בניירות  מסחר  הפסקות  חלו  לא ח  הדו  בתקופת,  החברה  ידיעת  למיטב 

 . (שהיו)ככל  החברה  דיווחי בשל

 



 
 

   :(דולר )במונחי עלות לתאגיד באלפי  2021ובעלי עניין בשנת  משרה בכירה : תשלומים לנושאי 21תקנה 
 

 תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים 
  תגמולים אחרים 

 דולר נתונים באלפי  

  היקף תפקיד שם
 משרה 

שיעור החזקה  
 מענק  1שכר בהון התאגיד  

תשלום  
מבוסס  
 מניות 

דמי  
 ייעוץ

דמי  
דמי   ריבית אחר  עמלה ניהול 

 סה"כ 2אחר  שכירות

 286 - - - - - - - - - 286 38.88% 100% מנכ"ל  להלן(  (1) ף סעי  ראה)לון מסון א

  (2) ף סעי  ראה) ליונל וולברגר 
 להלן(

  המשרה ונושא תפעול "ל סמנכ
עד   הכספים בתחום   ביותר  הבכיר

     2022לינואר  20ליום 
100% 

1.81% 149 - - - - - - - - - 149 

  (3) ף סעי  ראה) ליאוניד מוזיקה
 להלן(

 93 - - - - - - 93 - - - - 100% סמנכ"ל טכנולוגיות 

 77 - - - - - - - 5 - 72 - 100%   סמנכ"לית משאבי אנוש ( להלן (4) ף סעי ראה ) דנה שילד 

 41 - - - - - - - - - 41 - 100% סמנכ"ל מכירות  להלן(  (6) ףסעי ראה )אלון סגל 

 130 - - - 90 - - - - - 40 0.39% 100% סמנכ"ל אסטרטגיה  (( להלן 7אדם איכר )ראה סעיף 

 776 - - - 90 - - 90 5 - 588 - - - "כ סה

 
 (.בטבלה "אחר"  במרכיב)הכלולים  נייד  וטלפון רכב למעט רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את כל הרכיבים הבאים: שכר חודשי, זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות כמקובל,   1
 . נייד וטלפון רכב אחזקת עלות כולל זה  סעיף 2



 
 

 מנכ"ל החברה   מסון  אלוןהעסקה עם מר  הסכם (.1)

"(, בהסכם העסקה. על פי  מסון  מר )להלן: "  מסון החברה עם מר אלון    התקשרה,  2020באוגוסט    1ביום  

 "( בתנאים המפורטים להלן:  ההעסקה הסכם"ק זה: "בסישמש כמנכ"ל החברה )להלן   מסוןהסכם זה מר 

ועסק בחברה בהיקף  ה   מסון(, מר  2020באוגוסט    1ממועד תחילת ההסכם )  החל- ושכר  משרה  היקף .א

)קרי, לאחר כל הניכויים הנלווים, לרבות: מס הכנסה, ביטוח    נטו  לשכרמשרה, בתמורה    100%של  

ועסק בחברה בתמורה  ה   מסון, מר  2021"ח. החל מחודש מרץ  ש  25,000לאומי וכל ניכוי אחר( בסך של  

)קרי, לאחר כל הניכויים הנלווים, לרבות: מס הכנסה, ביטוח לאומי וכל ניכוי אחר( בסך    נטולשכר  

 ש"ח  לכל חודש.  30,000של 

לציבור  כן,    כמו ההנפקה  טרם  הכללית  והאסיפה  החברה  דירקטוריון  לאישור    27ביום  בהתאם 

של  החודשי  שכרו  עודכן  החל ממועד השלמת ההנפקה לציבור,  לאחר תקופת הדוח ו ,  2021בדצמבר  

 .ברוטוש"ח  60,000לסך של    מסוןמר 

קרן    מסוןמר    -נלווים .ב ו/או  מנהלים  לביטוח  ובכללן הפרשות  סוציאליות,  והטבות  להפרשות  זכאי 

ימים, דמי הבראה וימי מחלה כנהוג על פי    22פנסיה, קרן השתלמות ולימודים, חופשה שנתית בת  

 לצרכי עבודתו מחשב נייד וטלפון סלולרי.   מסוןכן החברה תעמיד לרשות מר    כמו  דין, החזר הוצאות. 

בדצמבר   31בחברה, בכל    מסוןלהשלמת ההנפקה, במסגרת העסקתו של מר    עד   -שנתיים  מענקים .ג

מהרווח הנקי של החברה.    5%לבונוס שנתי השווה לשיעור של    מסוןזכאי מר    היהלשנת העסקה,  

שנתי   למענק  זכאי  עד  בגובה  בכפוף להשלמת ההנפקה, מר מסון  בכפוף    6של  חודשיות,  משכורות 

לו בכל שנה. מובהר כי תשלום המענק השנתי, על אף עמידה ביעדים  לעמידה ביעדים כפי שיקבעו  

ועדת התגמול. דירקטוריון החברה בהמלצת  כפוף להחלטתו הבלעדית של  יהיה    13ביום    שנתיים, 

יעדים לשנים  2022בינואר   עבור מר    2022-2026, קבעה האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה 

 מסון, כדלקמן:  

לתשקיף, בכל שנה    6בפרק    32.6בהתאם לחישוב המתואר בסעיף    ARR  -ב   40%גידול בשיעור של  

 .ביחס לשנה שקדמה לה

בגין הצלחת ההנפקה, לאחר תקופת הדוח, שולם למר מסון מענק חד    - בונוס בגין להנפקה לציבור .ד

 אלפי ש"ח.   240פעמי סך של 

ה  הסכם  -ההסכם  תקופת .ה אם  אלא  מוגבלת,  בלתי  לתקופה  בתוקף  יהיה  אחד  זה  ידי  על  סתיים 

( ימים. כמו כן, החברה תוכל לסיים את ההסכם באופן  60מהצדדים בהודעה מוקדמת בת שישים )

 . בהתקיים אחד מהאירועים המפורטים בהסכם ההעסקה מיידי 

המחאת    התחייב כלפי החברה לסודיות,  מסוןמר    -תחרות  ואי  סודיותהמחאת קניין רוחני,    הוראות .ו

 לאחר מכן. חודשים 6אי תחרות חלה במהלך ההסכם וכן לתקופה של  ותנייתקניין רוחני 

 בחברה  התפעול ל" סמנכ,  רוולברג  ליונלהעסקה עם מר   הסכם (.2)

"( בהסכם  השירותים  נותן)להלן: "  .Wolberger Tech Ltdעם חברת  החברה  התקשרה    2020ביולי    13  ביום

יעניק באמצעות מר   נותן השירותים  לפיו  "(  רוולברג  מר: ""ק זהבס  )להלן  ר וולברג  ליונלמתן שירותים, 

, נכנס  2021במאי    1"(. החל מיום  ההסכם"ק זה: "בס   להלן ובאמצעותו בלבד, שירותי במנכ"ל פיתוח עסקי )



 

 

בין החברה לבין מר    הסכם ה  את   מחליף   אשר"(  ההעסקה  הסכם: "זה"ק  בסלתוקפו הסכם העסקה )להלן  

  המפורטים  בתנאים ישמש כסמנכ"ל התפעול של החברה,    רוולברג. על פי הסכם ההעסקה זה מר  וולברג

 : להלן

  בסך חודשי    לשכרמשרה, בתמורה    100%ועסק בחברה בהיקף של  ה   וולברגרמר    - ושכר  משרה   היקף .א

כן, בכפוף והחל ממועד השלמת ההנפקה, שכרו החודשי ברוטו של מר    כמו .  ברוטו  "ח ש  46,000  של

 .  ברוטוש"ח  50,000של  חודשי לסך עלה  וולברגר 

יהיה זכאי להפרשות והטבות סוציאליות, ובכללן הפרשות לביטוח מנהלים ו/או    וולברגרר  מ  -נלווים .ב

  מיום   החל  ישולמו  אשרימים, דמי הבראה וימי מחלה    24קרן פנסיה, קרן השתלמות, חופשה שנתית בת  

לצרכי עבודתו מחשב נייד    וולברגר, החזר הוצאות, כמו כן החברה תעמיד לרשות מר  הראשון  המחלה 

ייכלל בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ויהיה    וולברגרי. כמו כן מר  סלולר   וטלפון

 זכאי לשיפוי ופטור כמקובל בחברה. 

  שירותים  ונותני  לעובדים  אופציות  תוכנית  לאימוץ  בכפוף,  וולברגרהעסקתו של מר    במסגרת   -הוני  גמול .ג

למר  החברה  דירקטוריון  לאישור  ובכפוף,  החברה  ידי  על תקצה  החברה  של    וולברגר,    83,333כמות 

, אשר יבשילו ויהיו ניתנים  3מניות רגילות של החברה  83,333 -אופציות לא סחירות הניתנות למימוש ל

שנים, אשר תחל במועד אישור דירקטוריון החברה )להלן בס"ק זה:    3בת  למימוש במשך תקופה כוללת  

פן בו במועד ההענקה, תבשיל באופן מיידי כמות המשקפת  "(, באומועד ההענקה"  - " וכתבי האופציה "

מנות    12  -מכמות כתבי האופציה יבשילו ב  75%מכמות כתבי האופציה, ושיעור של    25%שיעור של  

  6.25%ההענקה, תבשיל מנה המשקפת שיעור של    שוות, באופן בו בתום כל שלושה חודשים ממועד 

 .   רוולברגמכמות כתבי האופציה אשר הוענקו למר 

 בפרק א' לדוח התקופתי.  30.8לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף 

בגין הצלחת ההנפקה לציבור, שולם למר וולברגר מענק חד פעמי בסך של    -בונוס בגין הנפקה לציבור .ד

 ש"ח.   125,000

אחד    הסכם  -ההסכם  תקופת .ה ידי  על  הסתיים  אם  אלא  מוגבלת,  בלתי  לתקופה  הינו    מהצדדיםזה 

( כן, החברה רשאית לסיים את ההסכם באופן  60באמצעות הודעה מוקדמת בת שישים  ( ימים. כמו 

 בהתקיימות איזה מהאירועים המפורטים בהסכם. מיידי 

החברה לסודיות, המחאת    התחייב כלפי  וולברגמר   -תחרות  ואי  סודיותהמחאת קניין רוחני,    הוראות .ו

 חודשים לאחר מכן. 6אי תחרות חלה במהלך ההסכם וכן לתקופה של  ותנייתקניין רוחני 

 מוזיקה, סמנכ"ל טכנולוגיות בחברה  ליאוניד מרעם  למתן שירותים הסכם (.3)

" או  נותן השירותים, התקשרה החברה עם מר ליאוניד מזיקה )להלן בס"ק זה: "2020בנובמבר    27ביום  

מוזיקה " השירותים  מר  נותן  זה  הסכם  פי  על  שירותים.  מתן  בהסכם  הטכנולוגימ"(,  כסמנכ"ל    ות שמש 

(CTO) " :בתנאים המפורטים להלן:  "( ההסכםשל החברה )להלן בס"ק זה 

)משמש  מר מוזיקה    -ושכרהיקף משרה   .א טכנולוגיות  כפוף  CTOכסמנכ"ל  ( של החברה, אשר הינו 

כאמור, תשלם החברה למר    השירותים(. בתמורה למתן  100%)ה  מלאמשרה  למנכ"ל החברה, בהיקף  

 .  דולר 7,000של   תחודשיתמורה מוזיקה 

 
 
 . כאמור האופציה  כתבי 83,333 וולברגר למר הוקצו טרם ו  הדירקטוריון ידי על וולברגר למר אושרו  טרם, פרסום הדוח התקופתי למועד נכון  



 

 

  אופציות  60,000  של  כמות  למר מוזיקה  תעניק  החברה,  החברה  דירקטוריון  לאישור  בכפוף  -הוני  גמול .ב

  יובשלו   אשר"(,  האופציות"ק זה: "בס)להלן    4החברה   של   רגילות   מניות   60,000  לרכישת  סחירות   לא

  תבשיל   ההסכם  חתימת  ממועד  חודשים  12  לאחר   בו  באופן,  שנים(  4)  ארבע  של  כוללת  תקופה  במשך

  3,750  של  נוספת  כמות  תבשיל  חודשים(  3)  שלושה  כל  בסוף  מכן  ולאחר,  אופציות  15,000  של  כמות

 בפרק א' לדוח התקופתי.  30.8לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף  .אופציות

בגין הצלחת ההנפקה לציבור, שולם למר מוזיקה למענק חד פעמי בסך    -בונוס בגין הנפקה לציבור .ג

 ש"ח.   56,000של 

  יום (  30)  שלושים  יודיע  מהצדדים  אחד  אם  אלא ,  קצובה  בלתי  לתקופה  הינו  ההסכם  -ההסכם  תקופת .ד

 .ההסכם סיום על , שהיא סיבה מכל , השני לצד בכתב מראש

התחייב כלפי החברה לסודיות, המחאת    מוזיקהמר    -תחרות  ואי  סודיותהמחאת קניין רוחני,    הוראות .ה

 . חודשים לאחר מכן  12אי תחרות חלה במהלך ההסכם וכן לתקופה של  ותנייתקניין רוחני 

   בחברהאנוש  משאבי ית "לסמנכ , שילד  דנה הגב' עם העסקה הסכם (.4)

"(, בהסכם העסקה. על פי הסכם  גב' שילד , התקשרה החברה עם גב' דנה שילד )להלן: "2021ביוני  18ביום 

הסכם  להלן )להלן בס"ק זה: "  המפורטים  בתנאיםזה גב' שילד תשמש כסמנכ"לית משאבי האנוש בחברה  

 "(: ההעסקה

של גב' שילד  החודשי    שכרהמשרה,    100%בחברה בהיקף של    תועסק  שילד'  גב  -ושכר  משרה  היקף .א

של  הינו   מברוטו    ש"ח  30,000בסך  וש"ח    25,000-)המורכב  קבוע  שעות  ש"ח    5,000-כשכר  בעבור 

 . נוספות גלובליות(

  למשכורתה ש"ח אשר צורפה    5,000' שילד מענק חתימה בסך של  גבהחברה שילמה ל  -חתימה  מענק .ב

 .הראשונה

להפרשות והטבות סוציאליות, ובכללן הפרשות לביטוח מנהלים ו/או    זכאית  תהא  שילד '  גב  -נלווים .ג

  החל  ישולמו  אשרימים, דמי הבראה וימי מחלה    18קרן פנסיה, קרן השתלמות, חופשה שנתית בת  

ביטוח  הראשון  ההמחל  מיום בפוליסת  תיכלל  שילד  גב'  כן  כמו  ביס(.  )תן  ארוחות  ומימון  אש"ל   ,

 .  אחריות דירקטורים ונושאי משרה, ותהיה זכאית לשיפוי ופטור כמקובל בחברה

  שירותים   ונותני  לעובדים  אופציות  תוכנית  לאימוץ  בכפוףהעסקתה של גב' שילד,    במסגרת  -הוני  גמול .ד

, החברה תמליץ לדירקטוריון החברה להקצות  החברה  דירקטוריון  לאישור  ובכפוף,  החברה  ידי  על

,  2021באוגוסט    10. ביום  לגב' שילד אופציות לא רשומות הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה

מניות רגילות של החברה. לפרטים אודות תנאי    3,125אופציות לרכישת עד    3,125הוענקו לגב' שילד  

   .האופציה כתבי הובשלו טרם, זה למועד נכון לתשקיף.    3בפרק  3.5נ"ל ראה סעיף האופציות ה 

ידי אחד מהצדדים    הסכם  -ההסכם  תקופת .ה על  הינו לתקופה בלתי מוגבלת, אלא אם הסתיים  זה 

( ימים. כמו כן, החברה רשאית לסיים את ההסכם באופן  30באמצעות הודעה מוקדמת בת שלושים )

 .בהתקיימות איזה מהאירועים המפורטים בהסכם  מיידי 

 
 . כאמור האופציה  כתבי 60,000 מוזיקה  למר הוקצו  וטרם הדירקטוריון ידי  על מוזיקה  למר אושרו  טרם, פרסום הדוח התקופתי למועד נכון     4



 

 

רוחני,    הוראות .ו קניין  לסודיות,    ה התחייב  שילד '  בהג   -תחרות  ואי  סודיותהמחאת  החברה  כלפי 

 חודשים לאחר מכן.   6אי תחרות חלה במהלך ההסכם וכן לתקופה של   ותנייתהמחאת קניין רוחני 

   בחברה הכספים ית"לסמנכ,  הגב' מורן שרף בלאו  עם למתן שירותים הסכם (.5)

"( בהסכם  השירותים נותןבע"מ )להלן: " פינאנס, התקשרה החברה עם חברת טוטאל 2021באפריל  6 ביום

וביום   שירותים  נותן    2021באוגוסט    1למתן  לפיו,  להסכם,  תיקון  על  השירותים  ונותן  החברה  חתמו 

ועריכת דוחות וכן החל ממועד השלמת ההנפקה גם שירותי סמנכ"ל כספים    חשבותהשירותים יעניק שירותי  

 "(.ההסכם""ק זה: בס)להלן  להלן המפורטים  בתנאיםבלאו בלבד, -באמצעות רו"ח מורן שרף

כספיים,   במסגרת  -ושכר  משרה  היקף .א דוחות  עריכת  שירותי  השירותים  נותן  יעניק  ההתקשרות 

והחל ממועד השלמת ההנפקה רו"ח מורן שרף בלאו תכהן כסמנכ"לית הכספים בהיקף משרה    חשבות

  לנותן השירותים בגין שירותי סמנכ"ל משולם    למתן השירותים,   בתמורה  .(30%של שלושים אחוזים )

של   סך  שירותי    ;ההנפקה   השלמת  ממועד  החל"מ  מע  בתוספתש"ח,    25,000כספים    חשבות ובגין 

החל ממועד כניסת ההסכם    ₪  250ועריכת הדוחות הכספיים, תשלם החברה תעריף שעתי בסך של  

   לתוקף.

,  ההסכם תחילת  ממועד  חודשים 3 מחלוף החל.  קצובה בלתי לתקופה  הינו ההסכם -ההסכם תקופת .ב

  רבעים   של   בכתב  מוקדמת   הודעה  השני  לצד  שיינתן  ובלבד  סיום   לידי  ההסכם  את   להביא  רשאי  צד  כל

 . יום(  45) וחמישה

 כלפי החברה לסודיות. ההתחייב ' שרף בלאו הגב – סודיות .ג

 בחברה מכירות"ל סמנכ , סגל  אלון מר עם העסקה הסכם (.6)

"(, בהסכם העסקה  כסמנכ"ל  סגל מר  התקשרה החברה עם מר אלון סגל )להלן: "  2021בספטמבר    1ביום  

( "Chief Revenue Officerמכירות  זה:  בס"ק  )להלן  להלן  המפורטים  בתנאים  החברה  של  הסכם ( 

 "(:ההעסקה

משרה,    100%, מר סגל מועסק בחברה בהיקף של  2021באוקטובר   10מיום    החל  -ושכר   משרה  היקף .א

 ש"ח.    45,000בתמורה לשכר ברוטו של 

,  השתלמות  קרן,  ימים  24  בת  שנתית   לחופשה,  דין  פי  על   סוציאליות  להפרשות  זכאי  סגל  מר  -נלווים .ב

 . דין פי על כנהוג מחלה וימי הבראה  דמי

On  -OTE Bounseבמסגרת העסקתו של מר סגל בחברה, יהיה זכאי לקבלת    -מענקים שנתיים .ג

Target Earnings Bouns -   ישראל )אשר יוסכם  בונוס רבעוני על בסיס יעדי מכירות בשווקים מחוץ ל

מיעד המכירות   100%מיעד המכירות הרבעוני בחברה. עבור  50%ע"י הצדדים(, אשר מהווים לפחות 

  100%או מעל    50-100%  -ש"ח. במידה ומר סגל יעמוד ב   90,000הרבעוני יהיה זכאי לבונוס בגובה  

כירות הרבעוני בו  מיעד המכירות הרבעוני, יהיה זכאי לקבלת בונוס יחסי בהתאם לאחוז מיעד המ

 מיעד המכירות הרבעוני, לא יהיה זכאי לבונוס כאמור.   50%- עמד. ככל ומר סגל יעמוד בפחות מ



 

 

למר    תעניק, החברה  החברה  דירקטוריון  לאישור  בכפוף,  סגלהעסקתו של מר    במסגרת  -הוני  גמול .ד

. האופציות כאמור  5החברה מניות רגילות של    10,416-ל  למימוש   הניתנות אופציות עובדים    10,416  סגל

שנים ממועד אישור דירקטוריון החברה )להלן    4יבשילו ויהיו ניתנות למימוש במשך תקופה כוללת בת  

"בס זה:  ,  ההענקה  ממועד  חודשים  12  בחלוף  בו  באופן"(,  ההענקה  מועד"  -ו"  האופציה   כתבי"ק 

  כתבי   מכמות  75%  של  ושיעור ,  האופציה  כתבי   מכמות   25%  של   שיעור  המשקפת   כמות  תבשיל

שבו    במקרה .  ההענקה  ממועד  חודשים   שלושה  כל   בתום  בו  באופן,  שוות  מנות  12- ב  יבשילו  האופציה

חודשי העסקה שלא בהתאם לאחד    12החברה תבחר לסיים את ההתקשרות עם מר סגל טרם השלמת  

שמוגדר כפי  בדרגה  הורדה  של  במקרה  ו/או  העסקה  בהסכם  המפורטים  בהסכם    מהאירועים 

כמות המשקפת   באופן  מובשלותמהאופציות הלא    25%ההעסקה,  יבשילו  למנגנון    מיידי ,  בהתאם 

   בפרק א' לדוח התקופתי. 30.8לפרטים נוספים אודות כתבי האופציה ראה סעיף אקסלרציה.  

יהיה בתוקף לתקופה בלתי קצובה, אלא אם הסתיים על ידי אחד מהצדדים    ההסכם  -ההסכם  תקופת .ה

( ימים בששת החודשים הראשונים להסכם, ולאחר מכן בהודעה  30בהודעה מוקדמת בת שלושים )

בהתקיים אחד   מיידי( ימים. כמו כן, החברה תוכל לסיים את ההסכם באופן  60מוקדמת של שישים )

 עסקה.מהאירועים המפורטים בהסכם הה

התחייב כלפי החברה לסודיות, המחאת    סגלמר    - תחרות  ואי  סודיותהמחאת קניין רוחני,    הוראות .ו

 חודשים לאחר מכן. 6אי תחרות חלה במהלך ההסכם וכן לתקופה של  ותנייתקניין רוחני 

, הסתיימה כהונתו של מר סגל כסמנכ"ל מכירות בחברה, אשר ימשיך לעבוד בחברה  2022במרץ    13ביום  

 א כנושא משרה.  ל

 הסכם העסקה עם מר אדם איכר, סמנכ"ל אסטרטגיה בחברה  (.7)

"(, בהסכם העסקה כסמנכ"ל  מר איכר , התקשרה החברה עם מר אדם איכר )להלן: "2021באוגוסט    15ביום  

הסכם  בתנאים המפורטים להלן )להלן בס"ק זה: "  2021בספטמבר    14כפי שתוקף ביום  אסטרטגיה בחברה  

 "(: ההעסקה

משרה,   100%, מר איכר מועסק בחברה בהיקף של  2021באוקטובר    3החל מיום   -היקף משרה ושכר .א

 ש"ח.    40,000בתמורה לשכר ברוטו בסך של 

בת    -נלווים .ב שנתית  לחופשה  דין,  פי  על  סוציאליות  להפרשות  זכאי  יהיה  איכר  קרן    18מר  ימים, 

 השתלמות, דמי הבראה וימי מחלה כנהוג על פי דין. 

 הבונוסים הבאים:  במסגרת העסקתו של מר איכר בחברה, יהיה זכאי לקבלת  -ם שנתייםמענקי .ג

1. OTE Bounse- On Target Earnings Bouns-    בונוס רבעוני על בסיס יעדי מכירות בשווקים

(, אשר מהווים לפחות  דולר ארה"ב כל רבעון  300,000אשר יוסכם ע"י הצדדיםמחוץ לישראל )

לבונוס    100%מיעד המכירות הרבעוני בחברה. עבור    50% זכאי  יהיה  מיעד המכירות הרבעוני 

מיעד המכירות    100%או מעל    50-100%  -יעמוד ב  איכרסגל  ש"ח. במידה ומר    00012090,בגובה  

ד. ככל ומר  הרבעוני, יהיה זכאי לקבלת בונוס יחסי בהתאם לאחוז מיעד המכירות הרבעוני בו עמ 

 מיעד המכירות הרבעוני, לא יהיה זכאי לבונוס כאמור.   50%-יעמוד בפחות מאיכר 

 
 האופציה  כתבי   סגל למר הוקצווטרם   סגל למר האופציה  כתבי  הענקת את אישר טרם החברה  דירקטוריון, התקופתי הדוח  פרסום  למועד נכון  5

 . כאמור



 

 

2. Israeli Market Bonus  –    10%בונוס חודשי על בסיס יעדי מכירות בישראל בשיעור קבוע של  

   מהמכירות.

3. Annual Bonus-    ,בונוס בכפוף לעמידה ביעדים כפי שייקבע על ידי האורגנים הנדרשים על פי דין

   ש"ח. 330,000בסך של עד 

לאישור דירקטוריון החברה, החברה תעניק למר  במסגרת העסקתו של מר איכר, בכפוף    -גמול הוני .ד

מהון המניות    1%איכר כמות אופציות לא רשומות לרכישת מניות רגילות בחברה המשקפת שיעור של  

. האופציות כאמור יבשילו ויהיו  6המונפק והנפרע בחברה )שלא בדילול מלא( במועד תחילת ההעסקה 

מועד אישור דירקטוריון החברה )להלן בס"ק זה:  שנים, מ  3ניתנות למימוש במשך תקופה כוללת בת  

וכתבי האופציה" חודשים ממועד ההענקה, תבשיל כמות    3"(, באופן בו בחלוף  מועד ההענקה"  -" 

  -מכמות כתבי האופציה יבשילו ב  75%מכמות כתבי האופציה, ושיעור של    25%המשקפת שיעור של  

חודשים ממו  12 כל שלושה  בתום  בו  באופן  שוות,  ההענקה.מנות  כתבי  עד  אודות  נוספים  לפרטים 

 בפרק א' לדוח התקופתי. 30.8האופציה ראה סעיף  

במסגרת חוזה העסקתו של מר איכר עם החברה, התחייבה החברה לתת שיפוי למר איכר    -שיפוי .ה

בקשר עם הוצאות משפטיות אשר הוציא בפועל בגין תביעה משפטית אשר התנהלה נגדו בסכום של  

 ש"ח.    90,207ש"ח. בגין כך, החברה שילמה סך של  100,000עד 

ובה, אלא אם הסתיים על ידי אחד מהצדדים  ההסכם יהיה בתוקף לתקופה בלתי קצ  -תקופת ההסכם .ו

( ימים בששת החודשים הראשונים להסכם, ולאחר מכן בהודעה  30בהודעה מוקדמת בת שלושים )

( ימים. כמו כן, החברה תוכל לסיים את ההסכם באופן מיידי בהתקיים אחד  60מוקדמת של שישים )

 מהאירועים המפורטים בהסכם ההעסקה.

התחייב כלפי החברה לסודיות, המחאת    איכרמר    -וחני, סודיות ואי תחרותהוראות המחאת קניין ר .ז

 חודשים לאחר מכן. 6קניין רוחני ותניית אי תחרות חלה במהלך ההסכם וכן לתקופה של 

 לדירקטורים בחברה לרבות הדירקטורים החיצוניים גמול  (.8)

זכאי לגמול בגין    אינו)אשר    סוןמאלון    מרנכון למועד פרסום הדו"ח התקופתי, הדירקטורים בחברה, למעט  
לרבות הדירקטורים החיצוניים, זכאים לגמול שנתי ולגמול השתתפות בישיבה בהתאם    כדירקטור(,  וכהונת 

  ,2000  ס"התש(,  חיצוני  דירקטור  והוצאות  גמול  בדבר)כללים    החברות  תקנות, כהגדרתו ב"סכום הקבוע "ל
 בהתאם לדרגתה של החברה, כפי תהיה מעת לעת.  

בהתאם למדיניות    ושיפוי  פטור,  לביטוח  וכן  וחניה   נסיעהיהיו זכאים להחזר הוצאות    הדירקטורים,  בנוסף
 התגמול של החברה.  

   .הוני גמול לדירקטורים  להעניק  רשאית תהיה החברה, דין לכל בכפוף, כן כמו

 :א21תקנה  בעל השליטה בתאגיד 

וזאת על פי    בחברה הינם מר אלון מסון ומר מתן אמיר  השליטה בעלי    התקופתי,   דוח נכון למועד פרסום ה
כפי שמוגדר בסעיף   ניירות ערך, תשכ"ח  1הגדרת המונח "שליטה"  פי הסכם    .1968  - לחוק  ביניהם  על 

תו של מר אמיר  במסגרתו מר אמיר ייפה את כוחו של מר מסון להיות אחראי על כל עניין הכרוך בעצם היו
בעל מניות בחברה, לרבות לעניין הצבעה באסיפות הכלליות של בעלי המניות בחברה בשמו של מר אמיר.  

ניות בהתאמה, המהוות שיעור של  מ  400,000  -ניות ומ   1,402,023מחזיקים בכמות של    מר מסון ומר אמיר
ים נוספים בדבר הסכם ההצבעה  לפרט ק והנפרע של החברה, בהתאמה.  פמהונה המונ   11.09%  - ו  38.88%-כ

 לתשקיף.  3בפרק  3.6ראו סעיף 

 

 
   ההשליט בעל עם עסקאות

 
 : 22 תקנה

 
דירקטוריון החברה טרם אישר  , זה נכון למועד מניות רגילות של החברה;  20,833לעד  למימושכתבי אופציה הניתנים  20,833סך של  המהווים  6

 .מר איכרטרם הוקצו לאת ההקצאה וכתבי האופציה 



 

 

לבין מר אלון מסון בין החברה  בגין השלמת ההנפקה אשר    לפרטים אודות הסכם ההעסקה  וכן מענק 
וכן לפרטים בדבר כתבי פטור, כתבי שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים ונושאי    ,העניקה החברה למר מסון

 לתשקיף. 8משרה אשר ה"ה מסון ואמיר כלולים בהם, ראו פרק 

 

 

 : 42תקנה  מניות וניירות ערך המירים המוחזקים על ידי בעלי עניין בתאגיד
, לפי מיטב ידיעת  של החברהבמניות וניירות ערך המירים  ונושאי משרה בכירה  ט החזקות בעלי עניין  ו ריפל

  )מס'  2022בפברואר    2דיווח מיידי של החברה מיום    ראה,  התקופתי  דוחהלמועד פרסום  החברה, נכון  
 (.014332-01-2022אסמכתא: 

 

 

 

 מרשם בעלי מניות  ום, הון מונפק, ניירות ערך המירים והון רש
דיווח  ראה    התקופתי  דוחמרשם בעלי המניות של החברה נכון למועד פרסום האודות הון התאגיד ו   טו רילפ

  (.2022-01-023383 )מס' אסמכתא: 2022 פברוארב  27 מיידי של החברה מיום

א  24תקנה 
 :ב -ו

 



 
 

   דירקטוריון: 26תקנה 
 : דוחדירקטורים. להלן פרטים אודות חברי הדירקטוריון לפי מיטב ידיעת החברה נכון למועד פרסום ה  5דירקטוריון המונה  לחברה 

 
 שם 

 מספר ת.ז.
תאריך 

 לידה 
 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

 אלון מסון
318142866 
24.01.1977 
 ישראלית

, 2זוויתן 
אבן  
 יהודה 

כן, דירקטור ומנכ"ל   לא
 החברה 

 השכלה:  07.07.2020
ראשון   - )תואר  עסקים  אוניברסיטת    –(B.Aבמנהל 

  קורנל, ארה"ב
 :  שנים אחרונות 5 -עיסוק ב

 ; UserWay Ltdמייסד ומנכ"ל  -
 . Platin.ioמייסד ומנכ"ל  -

 :  דירקטור בתאגידים
  אקספלייס בע"מ -

 .לא לא לא

 מתן אמיר 
200042513 
25.12.1977 

, ישראלית
 אמריקאית 

2081 
Camino 

Al 

Lago, 

Menlo 

Park CA 

94027, 

USA 

 20.01.2022 לא לא
 

 : השכלה 
 אוניברסיטת -(B.Sc) המחשב במדעי ראשון תואר
  "בארה'וסטס,  מסצ
 :  שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 ; Apple –מפתחי תוכנה בכיר  מנהל -
  Doordash –מנהל צוותי מפתחי תוכנה 

   דירקטור בתאגידים:
 אקספלייס בע"מ -

 .לא לא לא

 אוהד לב
035780162 
15.06.1978 
 ישראלית

נתן יונתן 
 , נתניה 12

 כן.
דירקטור בלתי  

 תלוי

 19.12.2021 לא
 

 : השכלה 
 אוניברסיטת תל אביב;  –ראשון בחשבונאות  תואר -
 אוניברסיטת תל אביב  –ראשון במשפטים  תואר -

 :  שנים אחרונות 5-עיסוק ב
נדל"ן יזום  קרדן"ל פיתוח עסקי בחברת סמנכ -

 ופיתוח בע"מ; 
 ישראל בע"מ;  קרדן"ל כספים בחברת סמנכ -
 נדל"ן.  קרדןפיתוח עסקי של חברת  מנהל -

 : בתאגידים דירקטור
 קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ;  -
 קרדן נדלן ארה"ב בע"מ; -
- K2 Herkimer LLC 

 כן. לא
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

מומחיות חשבונאית  
 . ופיננסית



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

יצחק 
 מלאך

07897036 
2.4.1948 
 ישראלי

,  37הנוף 
 סביון

כן. דירקטור  
 חיצוני 

 : השכלה  23.3.2022 לא.
אוניברסיטת   –( B.Aתואר ראשון במדעי המדינה ) -

 תל אביב;
אוניברסיטת תל   –( M.Aתואר שני במנהל ציבורי ) -

 אביב;
 –בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה  -

 אוניברסיטת רייכמן )הבינתחומי הרצליה(; 
המרכז   –בוגר קורס דירקטורים "הלכה למעשה"  -

 הישראלי לניהול; 
 בוגר המכללה לביטחון לאומי.  -

 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב
 לשעבר משנה למנכ"ל בנק לאומי; -
 לשעבר דירקטור בלאומי שוויץ;  -
 ;IVFלשעבר יו"ר דירקטוריון מנור  -
 חבר במועצה הכללית של קופ"ח כללית;  -
חבר בחבר הנאמנים וסגן יו"ר הועד המנהל של  -

 ; HITהמכון הטכנולוגי בחולון 
 טק;-חבר בועדת ההשקעות של חברת יונק -
 ;TOGETHERחבר ועדת ההשקעות של חברת  -
 חבר ועדת השקעות )פרטית( מועדון המאה. -

 :  יםדירקטור בתאגיד
 אין.

 

כן. בעל  לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

מומחיות חשבונאית  
 ופיננסית. 



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

מנשה  איציק זקן 
נחמיה 

3/3  
 ירושלים 

 : השכלה  14.3.2022 לא לא
 תואר ראשון במשפטים וכלכלה, האוני' העברית.  -
 , האוני' העברית. םתואר שני במשפטי -
התמחות במימון,   -עסקיםתואר שני במנהל  -

 בנקאות ושיווק, האוני' העברית.
רו"ח )מועצת רואי החשבון(; עו"ד ונוטריון )לשכת  -

( )איגוד מנהלי CROעורכי הדין(; מנהל סיכונים )
)מטעם  PRMסיכונים בישראל(; מוסמך 

PRMIAו )- FRM מ(GARP .) 
 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב

מנהל סיכונים ראשי במחלקת השקעות, רשות  -
 ניירות ערך. 

מנהל יחידת תעודות סל במחלקת השקעות, רשות   -
 ניירות ערך. 

 .בישראל PRMIAחבר ועדת היגוי של  -
 :  דירקטור בתאגידים

 .אמיננט ייעוץ עסקי בע"מ

כן. בעל  לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

חשבונאית  מומחיות 
 ופיננסית. 



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

 אלון מסון
318142866 
24.01.1977 
 ישראלית

, 2זוויתן 
אבן  
 יהודה 

כן, דירקטור ומנכ"ל   לא
 החברה 

 השכלה:  07.07.2020
ראשון   - )תואר  עסקים  אוניברסיטת    –(B.Aבמנהל 

  קורנל, ארה"ב
 :  שנים אחרונות 5 -עיסוק ב

 ; UserWay Ltdמייסד ומנכ"ל  -
 . Platin.ioמייסד ומנכ"ל  -

 :  דירקטור בתאגידים
  אקספלייס בע"מ -

 .לא לא לא

 מתן אמיר 
200042513 
25.12.1977 

, ישראלית
 אמריקאית 

2081 
Camino 

Al 

Lago, 

Menlo 

Park CA 

94027, 

USA 

 20.01.2022 לא לא
 

 : השכלה 
 אוניברסיטת -(B.Sc) המחשב במדעי ראשון תואר
  "בארה'וסטס,  מסצ
 :  שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 ; Apple –מפתחי תוכנה בכיר  מנהל -
  Doordash –מנהל צוותי מפתחי תוכנה 

   דירקטור בתאגידים:
 אקספלייס בע"מ -

 .לא לא לא

 אוהד לב
035780162 
15.06.1978 
 ישראלית

נתן יונתן 
 , נתניה 12

 כן.
דירקטור בלתי  

 תלוי

 19.12.2021 לא
 

 : השכלה 
 אוניברסיטת תל אביב;  –ראשון בחשבונאות  תואר -
 אוניברסיטת תל אביב  –ראשון במשפטים  תואר -

 :  שנים אחרונות 5-עיסוק ב
נדל"ן יזום  קרדן"ל פיתוח עסקי בחברת סמנכ -

 ופיתוח בע"מ; 
 ישראל בע"מ;  קרדן"ל כספים בחברת סמנכ -
 נדל"ן.  קרדןפיתוח עסקי של חברת  מנהל -

 : בתאגידים דירקטור
 קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ;  -
 קרדן נדלן ארה"ב בע"מ; -
- K2 Herkimer LLC 

 כן. לא
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

מומחיות חשבונאית  
 . ופיננסית



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

יצחק 
 מלאך

07897036 
2.4.1948 
 ישראלי

,  37הנוף 
 סביון

כן. דירקטור  
 חיצוני 

 : השכלה  23.3.2022 לא.
אוניברסיטת   –( B.Aתואר ראשון במדעי המדינה ) -

 תל אביב;
אוניברסיטת תל   –( M.Aתואר שני במנהל ציבורי ) -

 אביב;
 –בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה  -

 אוניברסיטת רייכמן )הבינתחומי הרצליה(; 
המרכז   –בוגר קורס דירקטורים "הלכה למעשה"  -

 הישראלי לניהול; 
 בוגר המכללה לביטחון לאומי.  -

 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב
 לשעבר משנה למנכ"ל בנק לאומי; -
 לשעבר דירקטור בלאומי שוויץ;  -
 ;IVFלשעבר יו"ר דירקטוריון מנור  -
 חבר במועצה הכללית של קופ"ח כללית;  -
חבר בחבר הנאמנים וסגן יו"ר הועד המנהל של  -

 ; HITהמכון הטכנולוגי בחולון 
 טק;-חבר בועדת ההשקעות של חברת יונק -
 ;TOGETHERחבר ועדת ההשקעות של חברת  -
 חבר ועדת השקעות )פרטית( מועדון המאה. -

 :  יםדירקטור בתאגיד
 אין.

 

כן. בעל  לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

מומחיות חשבונאית  
 ופיננסית. 



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

מנשה  איציק זקן 
נחמיה 

3/3  
 ירושלים 

 : השכלה  14.3.2022 לא לא
 תואר ראשון במשפטים וכלכלה, האוני' העברית.  -
 , האוני' העברית. םתואר שני במשפטי -
התמחות במימון,   -עסקיםתואר שני במנהל  -

 בנקאות ושיווק, האוני' העברית.
רו"ח )מועצת רואי החשבון(; עו"ד ונוטריון )לשכת  -

( )איגוד מנהלי CROעורכי הדין(; מנהל סיכונים )
)מטעם  PRMסיכונים בישראל(; מוסמך 

PRMIAו )- FRM מ(GARP .) 
 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב

מנהל סיכונים ראשי במחלקת השקעות, רשות  -
 ניירות ערך. 

מנהל יחידת תעודות סל במחלקת השקעות, רשות   -
 ניירות ערך. 

 .בישראל PRMIAחבר ועדת היגוי של  -
 :  דירקטור בתאגידים

 .אמיננט ייעוץ עסקי בע"מ

כן. בעל  לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

חשבונאית  מומחיות 
 ופיננסית. 



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

 אלון מסון
318142866 
24.01.1977 
 ישראלית

, 2זוויתן 
אבן  
 יהודה 

כן, דירקטור ומנכ"ל   לא
 החברה 

 השכלה:  07.07.2020
ראשון   - )תואר  עסקים  אוניברסיטת    –(B.Aבמנהל 

  קורנל, ארה"ב
 :  שנים אחרונות 5 -עיסוק ב

 ; UserWay Ltdמייסד ומנכ"ל  -
 . Platin.ioמייסד ומנכ"ל  -

 :  דירקטור בתאגידים
  אקספלייס בע"מ -

 .לא לא לא

 מתן אמיר 
200042513 
25.12.1977 

, ישראלית
 אמריקאית 

2081 
Camino 

Al 

Lago, 

Menlo 

Park CA 

94027, 

USA 

 20.01.2022 לא לא
 

 : השכלה 
 אוניברסיטת -(B.Sc) המחשב במדעי ראשון תואר
  "בארה'וסטס,  מסצ
 :  שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 ; Apple –מפתחי תוכנה בכיר  מנהל -
  Doordash –מנהל צוותי מפתחי תוכנה 

   דירקטור בתאגידים:
 אקספלייס בע"מ -

 .לא לא לא

 אוהד לב
035780162 
15.06.1978 
 ישראלית

נתן יונתן 
 , נתניה 12

 כן.
דירקטור בלתי  

 תלוי

 19.12.2021 לא
 

 : השכלה 
 אוניברסיטת תל אביב;  –ראשון בחשבונאות  תואר -
 אוניברסיטת תל אביב  –ראשון במשפטים  תואר -

 :  שנים אחרונות 5-עיסוק ב
נדל"ן יזום  קרדן"ל פיתוח עסקי בחברת סמנכ -

 ופיתוח בע"מ; 
 ישראל בע"מ;  קרדן"ל כספים בחברת סמנכ -
 נדל"ן.  קרדןפיתוח עסקי של חברת  מנהל -

 : בתאגידים דירקטור
 קרדן נדל"ן השקעות ופיתוח ארה"ב בע"מ;  -
 קרדן נדלן ארה"ב בע"מ; -
- K2 Herkimer LLC 

 כן. לא
בעל מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

מומחיות חשבונאית  
 . ופיננסית



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

יצחק 
 מלאך

07897036 
2.4.1948 
 ישראלי

,  37הנוף 
 סביון

כן. דירקטור  
 חיצוני 

 : השכלה  23.3.2022 לא.
אוניברסיטת   –( B.Aתואר ראשון במדעי המדינה ) -

 תל אביב;
אוניברסיטת תל   –( M.Aתואר שני במנהל ציבורי ) -

 אביב;
 –בוגר קורס דירקטורים ונושאי משרה  -

 אוניברסיטת רייכמן )הבינתחומי הרצליה(; 
המרכז   –בוגר קורס דירקטורים "הלכה למעשה"  -

 הישראלי לניהול; 
 בוגר המכללה לביטחון לאומי.  -

 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב
 לשעבר משנה למנכ"ל בנק לאומי; -
 לשעבר דירקטור בלאומי שוויץ;  -
 ;IVFלשעבר יו"ר דירקטוריון מנור  -
 חבר במועצה הכללית של קופ"ח כללית;  -
חבר בחבר הנאמנים וסגן יו"ר הועד המנהל של  -

 ; HITהמכון הטכנולוגי בחולון 
 טק;-חבר בועדת ההשקעות של חברת יונק -
 ;TOGETHERחבר ועדת ההשקעות של חברת  -
 חבר ועדת השקעות )פרטית( מועדון המאה. -

 :  יםדירקטור בתאגיד
 אין.

 

כן. בעל  לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

מומחיות חשבונאית  
 ופיננסית. 



 

 

 שם 
 מספר ת.ז.

תאריך 
 לידה 

 נתינות 

מען  
להמצאת  
כתבי בית 

 דין 

חברות בועדות  
 ;הדירקטוריון 
האם הוא  

דירקטור בלתי 
תלוי/ האם 

הוא דירקטור  
חיצוני  

כהגדרתו בחוק  
  -החברות
 כן/לא

האם הוא עובד של 
-החברה, של חברה

בת שלה, של חברה 
קשורה שלה או של 

 –בעל ענין בה 
התפקיד או  

התפקידים שהוא 
 ממלא כאמור 

תאריך 
תחילת 
 כהונה

השנים האחרונות, תוך   5 -השכלתו והתעסקותו ב
המקצועות או התחומים שבה נרכשה ההשכלה,  פירוט 

המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה  
המקצועית שהוא מחזיק בהם, ופירוט התאגידים 

 שבהם הוא משמש כדירקטור 

האם הוא לפי 
מיטב ידיעת 

החברה  
והדירקטורים 

האחרים שלה בן  
משפחה של בעל  

 -ענין בחברה
כן/לא, בציון  

 פרטים 

האם בעל 
  מומחיות

חשבונאית 
 ופיננסית 

האם הוא דירקטור  
  בושהחברה רואה 

כבעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית 

או כבעל כשירות  
מקצועית או  

כדירקטור חיצוני  
 מומחה 

מנשה  איציק זקן 
נחמיה 

3/3  
 ירושלים 

 : השכלה  14.3.2022 לא לא
 תואר ראשון במשפטים וכלכלה, האוני' העברית.  -
 , האוני' העברית. םתואר שני במשפטי -
התמחות במימון,   -עסקיםתואר שני במנהל  -

 בנקאות ושיווק, האוני' העברית.
רו"ח )מועצת רואי החשבון(; עו"ד ונוטריון )לשכת  -

( )איגוד מנהלי CROעורכי הדין(; מנהל סיכונים )
)מטעם  PRMסיכונים בישראל(; מוסמך 

PRMIAו )- FRM מ(GARP .) 
 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב

מנהל סיכונים ראשי במחלקת השקעות, רשות  -
 ניירות ערך. 

מנהל יחידת תעודות סל במחלקת השקעות, רשות   -
 ניירות ערך. 

 .בישראל PRMIAחבר ועדת היגוי של  -
 :  דירקטור בתאגידים

 .אמיננט ייעוץ עסקי בע"מ

כן. בעל  לא
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית

החברה רואה 
בעל  בדירקטור כ

חשבונאית  מומחיות 
 ופיננסית. 



 
 

 (דירקטורים)שאינם    בחברה בכירה משרה נושאי: א26 תקנה
 

. להלן פרטים אודות  7  בכירה )שאינם דירקטורים( נושאי משרה 5בחברה  נכון למועד פרסום הדוח התקופתי, 
 : לפי מיטב ידיעת החברה נושאי המשרה הבכירה בחברה

 
)מספר   2022במרץ  15, לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 2022במרץ  13סגל הסתיימה ביום אלון כהונתו של מר   7

 ( 2022-01-030166אסמכתא: 



 
 

נושא   שם 
 המשרה 

תחילת   מספר זיהוי   תאריך 
 הכהונה 

בתאגיד,  ממלא  שהוא  התפקיד 
בת שלו, בחברה קשורה שלו  -בחברה

או בבעל ענין בו; היה נושא המשרה  
עצמאי  חתימה  מורשה  הבכירה 

 תצוין עובדה זו   -בחברה

האם הוא בעל עניין בחברה  
נושא  או   של  משפחה  בן 

של   או  אחר  בכירה  משרה 
 בעל עניין בחברה 

 
 
 

 

וניסיונו העסקי ב השנים האחרונות. בפירוט השכלתו של    5  - השכלתו 
נרכשה   שבהם  התחומים  או  המקצועות  יצוינו  הבכירה  המשרה  נושא 
ההשכלה, המוסד שבו נרכשה והתואר האקדמי או התעודה המקצועית  

 שהוא מחזיק בהם 

ליונל 
 ר וולברג

 :השכלה לא סמנכ"ל תפעול  13.07.2020 317239085
 , ארה"ב Cornellאוניברסיטת   –( B.Aתואר ראשון במנהל עסקים ) -
 אוניברסיטת וולסייאן, ארה"ב.   –( P.H.Dתואר שני בפילוסופיה ) -

 שנים האחרונות:  5עיסוק ב 
 Cisco System- DevOps;מנהל פיתוח תפעול  -
 Platin. Io;מייסד משותף וסמנכ"ל טכנולוגיה  -
 dMASSמנהל מחקר ופיתוח  -
 UserWayסמנכ"ל תפעול  -

ליאוניד 
 מוזיקה 

8AC 457119 27.11.2020  השכלה: לא סמנכ"ל טכונולוגיות 
האוניברסיטה האירופאית של קייב,    – (  B.Aתואר ראשון בכלכלה )  -

 אוקראינה.
 שנים האחרונות:  5עיסוק ב 

 ;Full Stack – XPlaceמפתח תוכנה   -
 ; Full Stack  - UserWayמפתח תוכנה   -
 .UserWay –סמנכ"ל טכנולוגיה  -

 השכלה: לא סמנכל"ית משאבי אנוש  18.06.2021 034520973 דנה שילד 
 אוניברסיטת בן גוריון  - תואר ראשון בניהול   -

 שנים האחרונות:  5עיסוק ב 
 חברות. ניהול משאבי אנוש במגוון  -

שרף   מורן 
 בלאו

 השכלה: לא סמנכל"ית כספים  20.01.2022 040356578
-  ( עסקים  במנהל  ראשון  בחשבונאות B.Aתואר  התמחות  עם   ) - 

 המכללה למנהל, ראשון לציון. 
 אוניברסיטת בר אילן  -(M.Aתואר שני בחשבונאות ) -

 שנים האחרונות:  5עיסוק ב 
 טוטאל פינאנס בע"מ  -מייסדת ומנכל"ית -
- CFO-  .הילה מגדלי משרדים 
- CFO-   קנזון ישראל בע"מ 

 השכלה: לא סמנכ"ל אסטרטגיה  3.10.2021 039816889 אדם איכר 
 מכללת נתניה.   –תואר ראשון במנהל עסקים  -

 שנים האחרונות:  5עיסוק ב 
 EqualWeb – (2017-2021;)מנכ"ל חברת  -
 נגיש בקליק.  –סמנכ"ל מכירות ושיתופי פעולה אסטרטגיים  -

 
 מספר תעודת זהות אוקראיני.   8



 
 

 
 :מורשי חתימה עצמאיים של החברה

 
   :ב62תקנה 

 
, גב' מורן שרף בלאו ומר  9גב' דנה שילד , 2202 פברואר ב  15החברה מיום   דירקטוריוןהחלטת על פי 

   .בחברה עצמאיים חתימה מורשי הינםאלון מסון 

 

 

 
 סכום לא מהותי. עד גובה   9

   :27תקנה               :של החברה המבקר  רואי החשבון

  .(PWC) רואי חשבון  ,קסלמן וקסלמן
 תל אביב., 146דרך מנחם בגין  

 

 . 03-7954555טל: 
בעל ענין או בן משפחה של בעל ענין או של נושא  אינו רואה החשבון המבקר החברה, מיטב ידיעת  ל

 חברה. משרה בכירה ב 
 

 

 :28תקנה               :דיווחבשנת ה בתקנוןשינוי בתזכיר ו/או 

תקנון  2022בינואר    20ביום   שונה  החברה  מניות  של  לציבור  ראשונה  הנפקה  להשלמת  במקביל   ,

מיום   החברה  של  מיידי  דיווח  ראו  הנוכחי  החברה  תקנון  לנוסח  )מספר    2022בינואר    20החברה. 

 (.2022-01-009745אסמכתא: 

 

 : )א(29החלטות דירקטוריון החברה כמפורט בתקנה 

 אין. 

 : )א(29תקנה              

   :)ב(29 בתקנה כמפורט הכללית האסיפה החלטות
 אין.  

 : ()ב29תקנה               

  
 :מיוחדת כללית אסיפההחלטות 

 
 2022בינואר   13אסיפה כללית מיוחדת מיום  

 
טרם השלמת ההנפקה  האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה  אישרה   2022בינואר  13ביום 

 שלהלן:הנושאים את הראשונה לציבור, 
 מינויו של מר מתן אמיר כדירקטור בחברה בכפוף להשלמת הנפקה ראשונה לציבור;  .א

אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה החל ממועד  .ב
 השלמת הנפקה ראשונה לציבור;

אישור אימוץ מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברה, בכפוף   .ג
 להשלמת הנפקה ראשונה לציבור; 

אישור החלפת תקנון החברה, בכפוף להשלמת הנפקה ראשונה לציבור וכן הגדלת הונה הרשום   .ד
 של החברה; 

שנים בין שנת   5-ה בה, ל אישור יעדי תגמול עבור מר אלון מסון, מנכ"ל החברה ומבעלי השליט  .ה
 . 2026ועד שנת   2022

 
 2022במרץ   23אסיפה כללית מיוחדת מיום  

 
של מר  את מינויו האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי המניות בחברה אישרה    2022במרץ  23ביום 

האסיפה הכללית  אישור ( שנים ממועד 3יצחק מלאך כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש )
  2022במרץ  23 -ו  2022בפברואר  16דיווח מיידי מיום לפרטים נוספים ראה  ואישור זכאותו לגמול.

 , בהתאמה(.  2022-01-033865 - ו 2022-01-019078)מספרי אסמכתא: 

 : ()ג29תקנה               



 

 

 
 

 _____________________________ 
  

 2022 במרץ 29 :תאריך
   בע"מ יוזרוואי

   
 
 

   
 :שמות החותמים :תפקיד : חתימה

   
   

 אלון מסון  יון דירקטור יו"ר ו  מנכ"ל ___ __________
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :נכון למועד פרסום הדוחוביטוח  פטור, התחייבות לשיפוי
 

 ביטוח אחריות דירקטורים
 

  בפוליסת, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה, התקשרות  2022בינואר    13ביום  
ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה כפי שיהיו מעת לעת, לרבות נושאי משרה שהינם מבעלי  

  בעלי  עם   בעסקאות  לות)הק   החברות  לתקנות  1ב1  סעיף  להוראות  בהתאם  וזאת ,  השליטה בחברה
   .2000-"סתש ה(, עניין

 
 להלן יובאו תנאי פוליסת הביטוח: 

חודשים שתחילתה במועד השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,    12: תקופה של  תקופת הביטוח .א
 הטריטוריאלית של פוליסת הביטוח היא בכל העולם )כולל צפון אמריקה(. כשהתחולה

 דולר.  75,000: פרמיה שנתית כוללת .ב

אחריות: .ג משפטיות    5עד    גבולות  הוצאות  לרבות  הביטוח,  תקופת  ולכל  למקרה  דולר  מיליון 
 סבירות. 

אלפי דולר; בגין תביעות הנוגעות לניירות    30  – בגין כל תביעה  השתתפות עצמית של החברה:   .ד
 אלפי דולר.   50 -אלפי דולר; בגין תביעות בצפון אמריקה  40 –ערך 

בפרק    16.47.וי את ההליך המשפטי המתואר בסעיף  יובהר כי פוליסת הביטוח כאמור מחריגה מכיס
 לתשקיף.  6

 פטור והתחייבות לשיפוי  
 לתשקיף.  8ב' בפרק -ראו נספחים א' ו ולנוסח כתבי הפטור והשיפוי   לפרטים

 

   :א29תקנה            
 

 



 

1 
 

 

                                                   
 
 
 
 

 בע"מ וזרוואיי
 
 
 
 
 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית  תקופתי  דוח  
 ב'9על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 ( 1)ב)ד(9תקנה פי -עלהצהרת מנהל כללי    
 

 , מצהיר כי:אלון מסוןמר אני, 
 
ה  .1 הדוח  את  "  בע"מ   יוזרוואישל  תקופתי  בחנתי  )להלן:    2021שנת  ל  "(התאגיד)להלן: 

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

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 
 מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות. לא יהיו 

מכל   .3 נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 
התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 
התא .4 של  המבקר  החשבון  לרואה  ולוועדגיליתי  לדירקטוריון  והדוו גיד,  הביקורת  חות  "ת 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי   הכספיים של התאגיד
דיווח הכספי  במשמעותי  או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  

 ובגילוי ובבקרה עליהם. 
 

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

 

29.3.2022  _____________________________ 

 , מנכ"ל אלון מסון תאריך 
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 ( 2()דב)9פי תקנה -הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים על 
 

 כי:  המצהיר בלאו,-הגב' מורן שרףאני, 
)להלן:    בע"מ  יוזרוואי  מידע הכספי האחר הכלול בדוחות שלבחנתי את הדוחות הכספיים ואת ה .1

 (. "הדוחות)להלן: " 2021שנת  ל  "(התאגיד"
אינם כוללים כל מצג לא  המידע הכספי האחר הכלול בדוחות  והדוחות הכספיים  לפי ידיעתי,   .2

ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו    ,נכון של עובדה מהותית
 עים בהתייחס לתקופת הדוחות. בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מט

משקפים באופן נאות, מכל    אחר הכלול בדוחותהכספי  המידע  הלפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ו .3
התאגיד   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 
של   .4 המבקר  החשבון  לרואה  ולוועדגיליתי  לדירקטוריון  והדוו התאגיד,  הביקורת  חות  "ת 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי   הכספיים של התאגיד
דיווח הכספי  במשמעותי  או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד  

 ובגילוי ובבקרה עליהם. 
 

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

 

29.3.2022  _____________________________ 

 כספים   יתסמנכ"ל  ,בלאו-מורן שרף תאריך 
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