
 

  

 

 

 

 שור טק השקעות  –   שותפות מוגבלת )"השותפות"( 
 

דין וחשבון  של השותף הכללי על מצב ענייני ה שותפות    

ל -   30  ביוני  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השותפות הינה "תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה בתקנה  5ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(,  
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את   וליישם  לאמץ  התש"ל - 1970  )להלן: "התקנות"(. בהתאם, דירקטוריון השותף הכללי בשותפות החליט 
כל ההקלות הנכללות בתקנות כדלקמן: )א( ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפנימית  ודוח רואה החשבון  
המבקר על הבקרה הפנימית כך שהשותפות תחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד; )ב( העלאת סף  
המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל -   20%; )ג( העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות  
לדוחות ביניים ל -   40%; )ד( פטור מיישום הוראות התוספת השנ יה בתקנות, בקשר עם פרטים בדבר חשיפה  

לסיכוני שוק ודרכי ניהולם ו -   )ה( דיווח לפי מתכונת דיווח חצי שנתית .  

 
  



 

  
דירקטוריון השותף הכללי מתכבד בזאת להגיש את דו"ח הדירקטוריון לתקופה שנסתיימה ביום  30  ביוני,  2021  
תקופתיים   )דוחות  ערך  ניירות  לתקנות  בהתאם  מוגש  הדוח  בהתאמה(.  הדוח",  ו" תקופת  המאזן"  )"תאריך 
ומיידיים(, התש"ל-1970 )"תקנות הדוחות"( ומתוך הנחה שבידיי הקורא התשקיף של השותפות מיום 27 באפריל  
מס:  2021-01-071193(   ליום  31.12.2020  )26.4.2021,  אסמכתא  השותפות  של  כספיים  דוחות  2021  הכולל 

)"התשקיף"(.  

פעילותה  ואופן   תוצאות  אודות  נתונים  השותפות,  עסקי  מצב  של  תיאור  היתר,  בין  מכיל,  הדירקטוריון  דוח 
השפעתם של אירועים בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות הכספיים  של השותפות  ליום  30  ביוני,  2021  )"הדוחות  

הכספיים"(.  

 .)IFRS( הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך ועל פי תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים

 

1. כללי  –   תיאור תמציתי של התאגיד וסביבתו העסק ית:   
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השותפות נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום  8.11.2020,   כאשר ביום  19.4.2021  חל תיקון  

להסכם אשר מחליף את ההסכם שנחתם ביום  8.11.2020  בין  שור-טק  ניהול בע"מ כשותף כללי מצד אחד  

"השותף   שני  )להלן:  מצד  מוגבל  נאמנויות  בע"מ  כשותף  הכללי"(  ובין  אינשורנס -טק  "השותף  )להלן: 

המוגבל"(. השותפות המוגבלת נרשמה ביום 11.11.2020  לפי פקודת השותפויות ]נוסח חדש[, תשל"ה- 1975.   

הפיננסים   בתחומי  בפיתוח  ו/או  במחקר  מוחזקים,  תאגידים  באמצעות  ו/או  בעצמה  עוסקת,  השותפות 

)Insurtech(,  לרבות מוצרים קשורים.  מטרת  השותפות  הינה    )Fintech( והאינשורטק  והביטוח  –  הפינטק 

להשביח את ערכן של ההשקעות ולממשן ברווח.   

 

2. אירועים מהותיים שאירעו בעסקי ה שותפות   החל ממועד פרסום התשקיף  

או  "בנק   )להלן:  "הבנק"  דיסקונט  בנק  הבורסה  חברה  כי  השותפות,  הודיעה  א. ביום  2  במאי  2021, 

דיסקונט"( פנה באותו היום לשותפות והודיע כי במסגרת מכרז ההנפקה שהתקיים ביום  27.4.2021, לא  

הועברו לרכז ההנפקה הזמנות של  הבנק, ל-  4,700  אגדים בהיקף של כ-  4,750  אלפי  ש"ח  )ראה דיווח  

מיידי מיום  2.5.2021, אסמכתא: 2021-01-075423(.  

ביום  20  ביוני,  2021, הודיעה השותפות, כי  הצדדים הגיעו להסכם, מבלי שיש בו כדי להוות הודעה בטענות  

ידי הבנק בהון השותפות, במסגרת הצעה פרטית   על  פיו בכפוף  להשקעה של  1,442,779  ₪  על  כלשהן, 

ההנפקה   בהוצאות  כהשתתפות  מע"מ,  בתוספת  של  343,519  ₪  לשותפות  הבנק  של  תשלום  וכן  לבנק, 

הראשונה לציבור ו/או הצעה פרטית, השותף הכללי והשותפות ויתרו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  

מכל מין וסוג שהיא כלפי הבנק ו/או מי מטעמו בקשר עם אי הגשת הבקשות במסגרת ההנפקה הראשונה  

לציבור של השותפות, כאמור לעיל )ראה דיווח מיידי מיום 20.6.2021, אסמכתא:  2021-01-103278(.   

יחידות   מחזיקי  של  המיוחדת  הכללית  האסיפה  כי  השותפות  ביולי  2021,  הודיעה  ביום  26,  בהתאם, 

ההשתתפות של השותפות אישרה את הסכם הפשרה מול בנק דיסקונט על בכפוף להשקעה של כ  1,443 -

אלפי ש "ח על ידי הבנק בהון השותפות ,במסגרת הצעה פרטית לבנק ,וכן תשלום של הבנק לשותפות בסך  

הצעה   ו/או  לציבור  הראשונה  ההנפקה  בהוצאות  כהשתתפות  מע"מ  בתוספת  ש"ח  כ 343 -אלפי  של 

הפרטית ,השותף הכללי והשותפות יוותרו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי  

הבנק ו /או מי מטעמו בקשר עם אי הגשת הבקשות . 

בע"מ   אינוביישנס  גיס  כי אחת מחברות המטרה,  גיאואקס  הודיעה השותפות,  ב. ביום  18  במאי,  2021, 

)להלן: "גיאואקס "(, עדכנה את השותפות, כי היא השלימה סבב השקעה בהיקף של  4  מיליון דולר, לאחר  

ש-  Allectus Capital  השקיעה בגיאואקס סכום של  2  מיליון דולר וזאת בנוסף לסכום של  2  מיליון דולר  

באתר   המפורסם  המידע  פי  על  בסעיף  8.20.4  לתשקיף(.  )כמתואר  בגיאואקס  השקיעה  שהשותפות 

האינטרנט של  Allectus Capital, היא מנהלת מעל  200  מיליון דולר  בפורטפוליו רחב של סטארטאפים  

 ICM  טכנולוגיים בשלל תחומים והינה זרוע ההשקעות בחברות טכנולוגיה של תאגיד ההשקעות הגלובלי



 

  
)ראה דיווח מיידי מיום  18.5.2021, אסמכתא:   האחראי על נכסים בהיקף של מעל  20  מיליארד דולר 

  .)2021-01-085701

בע"מ   אינוביישנס  גיס  גיאואקס   , כי אחת מחברות המטרה  ג. ביום  25  ביולי,  2021  הודיעה השותפות, 

)להלן: "גיאואקס"(, עדכנה את השותפות, כי היא  התקשרה בהסכם מסחרי משמע ותי ראשון עם חברה  

ממשלתית אוסטרלית  לפיו גיאואקס תספק את הטכנולוגיה לפעילות   החברה הממשלתית בכל יבשת  
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אוסטרליה )ראה דיווח מיידי מיום 25.7.2021, אסמכתא: 2021-01-121527( .  

 

3. עדכון בדבר השפעות וירוס הקורונה על פעילות השותפות  

השותפות עוקבת ובוחנת את השפעת התפשטות נגיף הקורונה ופעילות  חברות   המטרה. להערכת השותפות,  

בעולם   היקפה  את  להעריך  ניתן  לא  עדיין  אשר  כלכלית,  לפגיעה  להביא  עלולה  הקורונה  נגיף  התפשטות 

פעילו ת  חברות    על  שלילית  השפעה  להיות  עלולה  הקורונה  נגיף  של  להתפשטותו  הארוך.  בטווח  ובישראל 

הסיכון   גורמי  של  להתממשותם  להביא  עשויה  הנגיף  התפשטות  כן,  כמו  השותפות.  על  ובכך  המטרה 

הרלוונטיים לפעילותה של השותפות. המשך התפשטות הנגיף עלול להשפיע על  היכולת לגייס   הון )פרטי או  

ציבורי( לשותפות ולחבר ות המטרה הקיימות  ועל יכולת השותפות לממש את  אחזקותיה בחברות המטרה  

הקיימות. להתפשטות הנגיף עלולה להיות השפעה שלילית על האפשרות לקיים עסקאות אסטרטגיות, על  

האפשרות להתחיל או להמשיך פיילוטים ו/או ניסויים, לעיכוב בקבלת אישורים רגולטוריים, עיכוב בקבלת  

מימון מגורמים ממשלתיים ועל הביקוש למוצרים של חברות המטרה.   

 

4. מצב כספי  

ביום  27.4.2021  השלימה השותפות הנפקה לציבור של יחידת השתתפות בתמורה כוללת של  כ-  24,415  אלפי  

ש"ח  )נטו לאחר  עמלות ליועצי ההנפקה, מפיצים,  הוצ' משפטיות   כו'(.  לשותפות סך כולל של השקעה בחברות  

מטרה הנמדדות בשווי הוגן בסך של כ- 13 מיליוני ש"ח.   

להלן תמצית נתוני הדוחות על המצב הכספי:   

נכון ליום 30 ביוני 2021, סך הנכסים מתוך מאזן השותפות עמד על כ- 24,152 אלפי  ש"ח.  

סך הנכסים האמור כולל, בין היתר, מזומנים והשקעות בתאגידי מטרה המשוקפות בדוחות הכספיים של  

השותפות בשווי הוגן.   

נכון ליום 30 ביוני 2021, סך הגיוסים עמד על כ-  26 מיליון  ש"ח.   

 

5.   תוצאות פעילות ה שותפות  

להלן תמצית פירוט תוצאות הפעילות של ה שותפות   ל תקופה  שהסתיימה ב -   30  ביוני  2021   
)באלפי  ש ” ח (:  

מיום    לתקופה 

11.11.2020  )יום  

ועד  31   ההקמה( 

בדצמבר  2020  

)מבוקר(  

החודשים   ל ששת 

ביום   שהסתיימו 

30  ביוני  2021  

)בלתי מבוקר(  

הסבר לשינוי  

כניסה לתוקף של התקשרויות    1,307  195 הוצאות הנהלה וכלליות  

שערוך  חשבון   מט"ח   והשקעות בחברות    52   - הכנסות מימון  

המטרה  

   )1,255 (   )195 (  הפסד   לתקופה  

 

6. נזילות   

ליום  30  ביוני  2021  עומדת יתרת המזומן של השותפות על סך של  10,761  אלפי  ש”ח. מתוכם, סך של כ-  8,153  

Dummy Text



 

  
לפי ש” ח נמצא בעו"ש שקלי  וסך של כ- 2,608 אלפי ש"ח  נמצא ביתרות עו"ש דולרי. יתרת הדולרים מיועדת  

מיועדות   השותפות  של  השקלי  העו"ש  יתרות  ונוספות.  קיימות  מטרה  בחברות  השקעות  לביצוע  בעיקרה 

לביצוע השקעות נוספות ולמימון פעילותה השוטפת ל -  12  החודשים הבאים. להלן תמצית דוח על תזרימי  

המזומן:  
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החודשים    ששת 

ביום   שנסתיימו 

30  ביוני  2021  

)אלפי  ש"ח (  

הסבר  

   )700 ( לפעילות   ששימשו  נטו  מזומנים 

שוטפת  

פקדונות משועבדים לזמן קצר      )91 ( לפעילות   ששימשו  נטו  מזומנים 

השקעה  

 11,552 הנפקה     הוצאות  בניכוי  מהנפקה  תמורה 

והשקעה בחברות מטרה  

מפעילות שנבעו  נטו  מזומנים 

מימון  

   - יתרת מזומנים לתחילת תקופה  

  10,761 עליה  )ירידה( ביתרת מזומנים  

  10,761 יתרת מזומנים לסוף תקופה  

שאינה   נספח ב'  -  פעילות 

במזומן  

  

   )13,004 ( המטופלות   בחברות  השקעות 

או   רווח  דרך  הוגן  שווי  בשיטת 

הפסד  

   )140 ( להוצאות   מהנפקה שיועדה  תמורה 

הנאמן  

   )281 ( התחייבות בגין הוצאות הנפקה  

 

להלן  נתונים עיקריים מהדוחות הכספיים הסקורים ליום  30  ביוני  2021:  

ליום   30  ביוני   

2021  )אלפי  

ש"ח (  

הסבר  

  10,761 מ זומנים  

  136 בע"מ   נאמנויות  אינשורנס - טק 

חשבון שוטף  

  91 פקודנות משועבדים לזמן קצר   

  124 חייבים ויתרות חובה  

  13,040 הוגן   בשווי  המטופלות  השקעות 

דרך רווח  והפסד  

  24,152 סך הנכסים  

  856 ספקים וזכאים זכאים אחרים  

  23,296 הון השותפות  

  24,152 סה"כ התחייבויות והון  

 

7. מקורות מימון   

פעילותה  מ ה הנפק ה   לציבור   בסך  24,415  אלפי  ש"ח  ) לאחר   ממועד הקמתה, מימנה ה שותפות   את 

ניכוי  הוצאות הנפקה(    

8. היבטי ממשל תאגידי  

א .  מדיניות בנושא  תרומות  

נכון למועד דוח זה,  ה שותפות   לא קבעה  מד י נות ב קשר למתן  תרומות וב מהלך  תקופת הדוח  

Dummy TextDummy Text



 

  
ה שותפות   לא  ביצעה   תרומות .  

 

ב .  דירקטורים בעלי  מומחיות  חשבונאית ופיננסית   
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חשבונאית   מומחיות  בעלי  דירקטורים  של  הראוי  המזערי  המספר  כי  קבע  הכללי  השותף 

ופיננסית   שיכהנו בדירקטוריון  יעמוד על אחד.   

יתר   של  העסקי  בניסיונם  וכן  השותפות,  של  בפעילותה  בהתחשב  כי  סבור  הכללי  השותף 

הדירקטורים בשותף הכללי, המספר הנ"ל מאפשר לדירקטוריון השותף הכללי לעמוד בחובות  

המוטלות עליו בהתאם לדין בכל הנוגע לבחינת מצבה הכספי של השותפות, לעריכת   הדוחות  

החשבונאית   הבקרה  וסוגיות  החשבונאיות  הסוגיות  באופי  וכן  ואישורם,  הכספיים 

הרלוונטיות לפעילות השותפות.   

חשבונאית   מיומנות  בעלי  מונה  5  דירקטורים  הכללי  השותף  דירקטוריון  זה,  דוח  למועד 

ופיננסית,  מר דני נוה, מר רן צרור, מר שוקי )יהושע( כהן, הגב' שלי אמיר ומר  עוזי ברוך .   

נכון למועד דוח זה, מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית לא פחת מהמספר  

המזערי כאמור.   

ג .  דירקטורים  בלתי תלויים  

השותף הכללי קבע כי המספר המזערי של דירקטורים בל ת י תלויים אשר יכהנו בדירקטוריון  

השותף הכללי יעמוד  על אחד.   

מר  אלייקים   אחד,  תלוי  בלתי  דירקטור  הכללי  השותף  בדירקטוריון  מכהן  זה,  דוח  למועד 

כיסלו .   

נכון למועד דוח זה, מספר הדירקטורים הבלתי תלויים לא פחת מהמספר המזערי כאמור.   

 

 

 

 

רן  צרור   -   דירקטור  ומנכ"ל    דני נוה   -   יו"ר  דירקטור י ו ן  

 

 

2  באוגוסט,  2021 
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דוחות כספיים תמציתיים 

ליום 30 ביוני, 2021 
 

)באלפי ש" ח(  
 

)בלתי מבוקרים(  
 



 

שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
 

 

 

דוחות כספיים תמציתיים 

ליום 30 ביוני, 2021 

 

 

 

)בלתי מבוקרים( 

 

 

 

תוכן העניינים 

 

 

 

ע מ ו ד    

  

  

 2 דוח סקירה של רואי החשבון  

  

  

דוחות כספיים תמציתיים )בלתי מבוקרים( :  

  

 3 דוחות תמציתיים על המצב הכספי  

  

  

 4 דוחות תמציתיים על הרווח וההפסד 

  

  

 5 דוחות תמציתיים על השינויים בגירעון  השותפות  

  

  

 8 - 14 ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים   

  



 

 2

 

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי יחידות ההשתתפות של  

שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
 

 

 

מבוא:  

 

סקרנו את המידע הכספי המצורף של  שור-טק השקעות  –  שותפות מוגבלת  )להלן  -   "השותפות "( הכולל את הדוח התמציתי על 

המצב הכספי  ליום  30  ביוני  2021  ואת הדוחות התמציתיים על ההפסד הכולל, השינויים בגירעון ב הון  השותפים  ותזרימי המזומנים  

לתקופה   של שישה חודשים  שהסתיימה   באותם  תאריכים. הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי  לתקופת  

ביניים  זו   בהתאם לתקן חשבונאי  IAS 34  "דיווח כספי לתקופת ביניים", וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת ביניים  זו   לפי  

פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  התש"ל-1970. אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת  

ביניים זו  בהתבסס על סקירתנו.  

 

היקף הסקירה: 

 

ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  )ישראל(  2410    של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים  

הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופת ביניים מורכבת מבירורים, בעיקר עם אנשים  

האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים, ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים. סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת  

מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים 

המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.  

 

מסקנה: 

 

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

  .IAS 34 בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי

 

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

ממלא, מכל הבחינות המהותיות, אחר הוראות הגילוי לפי פרק ד' של תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים תקופתיים ומיידים( התש"ל-

  .1970

 

 

 

בריטמן אלמגור זהר ושות'  

רואי חשבון 

 A Firm in the Deloitte Global Network

 

 

 

תל אביב,  2 באוגוסט,  2021
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 3

דוחות תמציתיים על המצב הכספי 

 

 

 

  

 

 
 

ליום 30 ביוני 

 2 0 2 1

אלפי ש”ח  

)בלתי מבוקר(  

ליום 31 בדצמבר 

 2 0 2 0

אלפי ש”ח  

)מבוקר( 

   

  נכסים שוטפים 

 -  10,761 מזומנים ושווי מזומנים   

 -  91 פקדונות משועבדים לזמן קצר  

 3  136 אינשורנס-טק נאמנויות בע"מ -  חשבון שוטף  

 124 - חייבים ויתרות חובה   

   

 11,112   3 

   

  נכסים שאינם שוטפים 

 13,040 - השקעות המטופלות לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד   

   

 24,152 3 סך נכסים   

   

  התחייבויות שוטפות 

 -  7 ספקים ונותני שירותים  

 195  509 הוצאות לשלם  

 340  - עובדים ומוסדות  בגין שכר   

 195  856  

   

)192(  23,296 הון שותפות  
   

   

 24,152   3 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

דורון גדליהו - סמנכ"ל כספים   דני נוה - יו"ר הדירקטוריון  רן צרור - מנכ"ל  

שור-טק ניהול בע"מ השותף הכללי  שור-טק ניהול בע"מ השותף הכללי  שור-טק ניהול בע"מ השותף הכללי 

 

 

 

 

 

 

תאריך אישור הדוחות הכספיים: 2 באוגוסט, 2021 
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דוחות תמציתיים על הרווח וההפסד 

 

 

 

 

 

 

 

 

לתקופה של שישה  
חודשים 

שהסתיימה  
ביום 30 ביוני 

 2 0 2 1

אלפי ש”ח  

)בלתי מבוקר(   

לתקופה מיום 11 
בנובמבר  2020 )*(  

ועד 
ליום 31 בדצמבר  

 2 0 2 0

אלפי ש”ח  

)מבוקר( 

   

 195  1,307 הוצאות הנהלה וכלליות  

 52  - הכנסות מימון  

   

 1,255  195 הפסד לתקופה 

   

הפסד ליחידת השתתפות:    

 0.14 - הפסד בסיסי ליחידת השתתפות  – בש"ח  

 0.14 - הפסד מדולל ליחידת השתתפות - בש"ח 

 

 

 

 

)*( מועד הקמת השותפות.  
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דוחות תמציתיים על השינויים בגירעון השותפות  

 

 

 

לתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2021 )בלתי מבוקר(    

השותף המוגבל -    השותף הכללי -   
אינשורנס-טק נאמנויות בע"מ    שור-טק ניהול בע"מ   

יתרת הפסד    

השקעות  
בהון 

קרן הון 
תשלום  
מבוסס  
יחידות 

השתתפות  
יתרת  

הפסד 
השקעות  
סה"כ הון  בהון 

אלפי ש”ח    
       

  )192(  -  -  -  3   )195(

יתרה ליום 1 בינואר  

 2021

       

 24,415  -  -  -  24,415  -

תמורה מהנפקת יחידות  

השתתפות, בניכוי הוצאות  

הנפקה  

       

 328  -  -  328  -  - תשלום מבוסס מניות   

       

  )1,255( )1,255(  - )**( - - הפסד לתקופה  

       

  )1,450( 23,296  - )**( 328 24,418 יתרה ליום 30 ביוני 2021 

       

 

 

 

לתקופה מיום 11 בנובמבר 2020 )*( ועד ליום 31 בדצמבר  2020 )מבוקר(    

השותף המוגבל -    השותף הכללי -   
אינשורנס-טק נאמנויות בע"מ    שור-טק ניהול בע"מ   

יתרת הפסד   יתרת הפסד  השקעות בהון  
השקעות  
סה"כ הון  בהון)**( 

אלפי ש”ח    
      

יתרה ליום 11 בנובמבר  2020  )*(  -  -  -  -  - 

      

 3  -  -  3 הנפקת יחידות השתתפות   - 

      

  )195( )195(   -  -  - הפסד לתקופה  

      

  )195( )192(   -  -  3 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020 

      

 

)*( מועד הקמת השותפות.  

)**( מייצג סכום הנמוך מ-1 אלפי ש”ח. 
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דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים  

   

 

 
 
 
 

לתקופה של שישה  
חודשים 

ששננססתתייייממהה              
ביום 30 ביוני 

 2 0 2 1
אלפי ש”ח  

)בלתי מבוקר(   

לתקופה מיום 11 
בנובמבר 2020 )*(  

            ו  ע  ד 
ליום 31 בדצמבר  

 2 0 2 0
אלפי ש”ח  
)מבוקר( 

   
  תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת 

  )195(   )1,255( הפסד  לתקופה  
 

 555
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  

195   לפעילות שוטפת )נספח א'(  

  )700( - מזומנים נטו  ששימשו  לפעילות שוטפת  

   

  תזרימי מזומנים מפעילות השקעה 
   

 -  )91( פקדונות משועבדים לזמן קצר  

 )91( - מזומנים נטו  ששימשו לפעילות  השקעה  

   

  תזרימי מזומנים מפעילות מימון 
 -  11,552 תמורה מהנפקת יחידות השתתפות בניכוי הוצאות הנפקה  

 11,552 - מזומנים נטו  שנבעו  מפעילות מימון 
   

   
 -  10,761 עלייה נטו במזומנים ושווי מזומנים 
   
   

 - - מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה 

   

 10,761 - מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה 

   
   

 

)*( מועד הקמת השותפות.  

 

 

 

 

 

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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 7

דוחות תמציתיים על תזרימי המזומנים  

   

 

 

 

 
 
 
 

לתקופה של  
שישה חודשים  
ששננססתתייייממהה        
ביום 30 ביוני 

 2 0 2 1
אלפי ש”ח  

)בלתי מבוקר(   

לתקופה מיום 11 
בנובמבר 2020 )*(  

            ו ע  ד     
ליום 31 בדצמבר  

 2 0 2 0
אלפי ש”ח  
)מבוקר( 

   
נספח א' -  התאמות הדרושות להצגות תזרימי המזומנים  

 לפעילות שוטפת  
  

   
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות :  

 
תשלום מבוסס  יחידות השתתפות   

 -  328
הפרשי שער בגין השקעות המטופלות לפי שווי הוגן דרך רווח או הפסד  

 -  )36(
גידול בחייבים ויתרות חובה   

 -   )124(
קיטון ביתרת אינשורנס-טק נאמנויות בע"מ - חשבון שוטף  

 -  7
 380 195 גידול בספקים ונותני שירות אחרים 

 555   195

   
 - - מיסים ששולמו   

   

 555   195

   
 

 
  נספח ב' - פעילות שאינה במזומן  

   
 -  )13,004( השקעות בחברות המטופל ות בשיטת שווי הוגן דרך רווח או הפסד 
 -   )140( תמורה מהנפקה שיועדה להוצאות הנאמן  
 -   )281( התחייבות בגין הוצאות הנפקה  
 3  - הנפקת יחידות השתתפות  

   
   

   
 

)*( מועד הקמת השותפות.  

 

 

 

הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים התמציתיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.  
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שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
ביאורים לדוחות התמציתיים  

 

 

ביאור 1 - כ ל ל י  

 

ייסוד   נוסדה על פי הסכם  "השותפות המוגבלת"(  ו/או  א.  שור-טק השקעות  -  שותפות מוגבלת )להלן  -   "השותפות" 

ובין   אחד  מצד  הכללי"(  )להלן  -  "השותף  בע"מ  ניהול  שור-טק  בין  מיום  11  בנובמבר  2020,  מוגבלת  שותפות 

אינשורנס-טק נאמנויות בע"מ )להלן  -  "השותף המוגבל" ו/או "הנאמן"( מצד  שני. בידי הנאמן והשותף המוגבל, זכויות  

שונות בשותפות המוגבלת, מכוח הסכם נאמנות הוא משמש כנאמן בגין זכויות אלה עבור בעלי יחידות ההשתתפות  

וזאת תחת פיקוחו של המפקח. למפקח הוענק בפקודת השותפויות )נוסח חדש(, התשל"ה-1975  )להלן  -  "פקודת  

ביום  11  בנובמבר  2020  לפי   פיקוח מסוימות. השותפות נרשמה  "הפקודה"( ובהסכם סמכויות  ו/או  השותפויות" 

השותפות   תקנון  את  מהווה  השותפות  הסכם  השותפויות  לפקודת  לסעיף  61)א(  בהתאם  השותפויות.  פקודת 

המוגבלת. כתובת משרדה הרשום של השותפות הינו שד' רוטשילד 49, תל אביב.  

 

ב. השותף הכללי בשותפות  מחזיק בכ-0.01%  מיחידות ההשתתפות של השותפות. עיקר עיסוקו של השותף הכללי  

הינו ניהול השותפות המוגבלת. השותף המוגבל בשותפות מחזיק בכ-99.99%  מהון השותפות. השותף המוגבל  

משמש כנאמן עבור בעלי יחידות ההשתתפות של השותפות.  

 

הפינטק   בתחומי  פיתוח  ו/או  במחקר  מוחזקים,  תאגידים  באמצעות  ו/או  בעצמה  לעסוק,  הינה  השותפות  ג. מטרת 

)Insurtech(, לרבות מוצרים קשורים. השותפות תעסוק בתחומים האמורים, בין היתר,   והאינשורטק   )Fintech(

באמצעות השקעה בחברת וסטו בע"מ )להלן  –   "וסטו"(, השקעה בחברת גיאואקס גיס אינוביישנס בע"מ )להלן  -   

"גיאואקס"( ובחברות נוספות, לפירוט נוסף ראה באור  3  סעיפים  א  ו-  ב.  בנוסף, השותפות רשאית לעסוק בתחום  

נוספות העוסקות   פיתוח, לרבות השקעה בחברות  ו/או  נוספים של מחקר  האמור באמצעות השקעה בפרויקטים 

וזאת לתקופה של שלוש שנים שתחל במועד   בתחומים האמורים אף אם לא הוגדרו במפורט בהסכם השותפות 

הרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך של השותפות.  כמו כן, לאחר חלוף  תקופת שלוש השנים כאמור, תהיה  

השותפות רשאית, בכפוף לאישור האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות, אשר תוקפה יהיה לשלוש שנים,  

להחליט על ביצוע פרויקטים נוספים שלא הוגדרו בהסכם השותפות.  

 

נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, בכוונת השותפות לפזר השקעותיה ולהשקיע מדי שנה בבין  2  –  4  תאגידים  

חדשים העוסקים במחקר ו/או פיתוח, סכומי השקעה ראשונים של בין  1  מיליון דולר לבין  4  מיליון דולר לחברה, והכל  

בכפוף לאיתור הזדמנויות השקעה מתאימות ובהיקפי הגיוס.  השותפות תהא רשאית לבצע השקעות המשך בחברות  

הפורטפוליו בהן תשקיע. על אף האמור, כל השקעה בחברת פורטפוליו תיבחן לגופה על ידי השותף הכללי, ותתכנה  

השקעות במספר תאגידים שונים ו/או בסכומים שונים מהאמור לעיל.  

 

האמור,   אף  עד  ROUND  A;  על  סיד  בשלבי  להשקיע  השותפות  בכוונת  הכספיים,  הדוחות  אישור  למועד  נכון 

השותפות אינה מגבילה את העצמה להשקעות בשלבים מסוימים בהן תמצאנה חברות הפורטפוליו, ובכוונתה לבצע  

השקעות בכל שלבי חיי החברות )cross-stage( כאשר כל השקעה תיבחן לגופה על ידי השותף הכללי על בסיס  

שיקולים הכוללים את טובת השותפות ומשקעיה.  

 

כנדרש על פי תקנון הבורסה, סכום ההשקעה בפרויקט בודד בו השותפות תשקיע לראשונה, לא יעלה על 40%  

מנכסי השותפות על פי הדוחות הכספיים האחרונים שלה, הידועים במועד ההשקעה ובקשה מתאימה תוגש  

לרשות החדשנות בגין כל פרויקט.  

כמו כן עשויה השותפות לבצע ה שקעות כמפורט במסלול הטבה מס' 43 של רשות החדשנות –  עידוד השקעות  

של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע.  

 

ד. פעילותה של השותפות בתחום המחקר והפיתוח כרוכה בהשקעות ובהוצאות כספיות גדולות ובדרגה גבוהה של  

סיכון כספי ואי- וודאות. לצורך כך פועלת השותפות לגייס מימון ממקורות שונים כגון גיוסי הון ו/או חוב ו/או הכנסת  

משקיעים נוספים לשותפות. פעילות השותפות מותנית בהשגת מקורות מימון הדרושים לפעילותה. להערכת הנהלת  

השותף הכללי של השותפות, ביכולתה של השותפות לגייס מקורות מימון כאמור.  

 

ה. בכוונת השותפות לבצע השקעות בחברות מחקר ופיתוח בעלות פוטנציאל לתשואה משמעותית אשר תסייע בפיתוחן  

ותפעל למימוש מוצלח של השקעותיה אם באמצעות ביצוע אקזיט )מכירה או הנפקה לציבור( או באמצעות פיתוח  

וגידול של עסקי חברות הפורטפוליו והשבחת ערכן. לאור אופייה של השותפות כשותפות הפועלת בתחום המחקר  

והפיתוח היא תשקיע בהחדרת המוצרים לשוק הרלוונטי. כמו כן, יובהר כי כשותפות הפועלת בתחום מחקר ופיתוח,  

על מנת לספק את המימון הנדרש להשלמת הליך המחקר והפיתוח של המוצרים השותפות נדרשת לגיוסי הון עד  

ליצירת תזרים מזומנים חיובי פרמננטי ממכירת מוצרים לשם מימון הוצאות של השותפות ושל החברות בהם היא  

השקיעה ו/או תשקיע.  
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שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
ביאורים לדוחות התמציתיים  

 

 

ביאור 1 - כ ל ל י )המשך(  

 

  ,)Covid-19( ו. בסוף שנת  2019  ובמהלך  הרבעון הראשון לשנת  2020  החל להתפשט ברחבי העולם נגיף הקורונה

אשר בחודש מרץ  2020 הוגדר על ידי ארגון הבריאות העולמי כמגיפה עולמית )להלן -  "משבר הקורונה"(. על רקע  

משבר הקורונה וכתוצאה ממנו, מתבהרת תמונה של האטה בפעילות הכלכלית העולמית, לאחר שבתחילת  חודש  

מרץ  2020  חתך ארגון ה-  OECD  את תחזית הצמיחה הגלובלית לשנת  2020  במחצית האחוז, לרמה של  2.4%,  

שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז המשבר הפיננסי העולמי של שנת 2008.  

 

ניתן להעריך כיצד הוא  ימשיך   נכון למועד אישור הדוחות הכספיים, משבר הקורונה בעיצומו ברחבי העולם, ולא 

ויתפתח ומה תהיה היקף השפעתו או השפעת החיסונים לו על הכלכלה העולמית.  בנסיבות אלו, משבר הקורונה  

מהווה סיכון מאקרו כלכלי גלובאלי המייצר אי ודאות חריגה באשר לפעילות הכלכלית העתידית בעולם ולהשפעות  

הצפויות על השווקים הפיננסיים, שערי מטבעות ומחירי סחורות. ב מצב של משבר כלכלי עולמי צפויה פגיעה בענפים  

רבים. ממשלת ישראל, בדומה לממשלות אחרות בעולם, נקטה בצעדים שונים למניעת התפרצות הנגיף, לרבות  

את   ובוחנת  עוקבת  השותפות  נוספות.  ומגבלות  עסקים  פתיחת  על  הגבלות  מסוימות,  בתקופות  תנועה  מניעת 

השפעת התפשטות נגיף הקורונה. 

 

ככל   הקורונה.  לייחס למשבר  ניתן  אותם  ביותר,  חדות  ירידות  הבינלאומיים  בשווקים  במהלך שנת  2020  נרשמו 

ותימשך ההאטה בכלכלה העולמית, עשוי הדבר  להשפיע לרעה על פעילות השותפות.   שיימשך משבר הקורונה 

נראה כי מדינות רבות בעולם פועלות ליישום הקלות מסוימות במטרה להניע בהדרגה את הפעילות הכלכלית.  

 

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית  

 

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

 
בעריכת דוחות כספיים ביניים אלה, יישמה השותפות   מדיניות חשבונאית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו  
בעריכת דוחותיה הכספיים ליום  31  בדצמבר  2020,  ולתקופה   שהסתיימה באותו תאריך, פרט  לכך  שהשותפות  עברה   

לדווח במטבע השקל  המשקף לדעת הנהלת השותפות את מטבע  הפעיל ות  הנכון  שבו  פועלת השותפות.  
 

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

 
ב. להלן  פרטים לגבי מדדי המחירים לצרכן, שערי חליפין של הדולר של ארה"ב ושיעורי השינוי בתקופות החשבון:  
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שער  החליפין  
של 1$ ארה "ב  

ש "  ח    

 3.26 ליום 30 ביוני 2021 

 3.215 ליום 31 בדצמבר 2020 

  

  % שיעור השינוי: 

 

 1.39%

לתקופה של  שישה  חודשים שהסתיימה: 

ביום  30 ביוני  2021 

  

 

  )6.97(

לשנה  שהסתיימה: 

ביום  31 בדצמבר  2020 
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ביאור 3 - עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיוו ח 

 

א. הסכם השקעה בוסטו בע"מ  

 

 ביום  24  בפברואר  2021, התקשרה השותפות בהסכם השקעה עם וסטו כפי שתוקן ביום  30  במרץ  2021  וביום 8  באפריל  

2021 )להלן בסעיף זה: "ההסכם"(, אשר תנאיו העיקריים הינם כדלקמן:  

 

1.  במועד הקלוזינג )כהגדרתו להלן( השותפות  ,תרכוש  500,038  מניות בכורה סיד-1  של וסטו בסכום של כ-2  מיליון דולר  

)להלן בסעיף זה: "סכום ההשקעה"( לפי שווי חברה לוסטו של  20  מיליון דולר לפני הכסף, על בסיס דילול מלא, אשר  

תהוונה, לאחר הקצאתן, כ-  7.82%  מהן המניות המונפק והנפרע של וסטו, על בסיס דילול מלא וכ-  8.33%  מזכויות  

ההצבעה בוסטו )להלן בסעיף זה: "המניות הנרכשות"(.   

2.  הוסכם, כי השלמת העסקאות עפי ההסכם )להלן: "הקלוזינג"( תתבצענה לא יאוחר מ-  3  ימי עסקים מה-  28  באפריל  

2021  )להלן בסעיף זה: "מועד הקלוזינג"(, וכי הקלוזינג יהיה כפוף להשלמת התנאים המתלים לעסקה, הכוללים א ת  

השלמת ההנפקה, העברת סכום ההשקעה לוסטו, נכונות כל המצגים וההתחייבויות למועד הקלוזינג והעברת מסמכי  

אישור העסקה, כמפורט בהסכם. כן סוכם, כי אם אחד מהתנאים המתלים כאמור )כולל תשלום סכום ההשקעה לוסטו(  

לא יתקיים עד למועד הקלוזינג, מכל סיבה שהיא, אזי ההסכם יהיה בטל ומבוטל ביחס לשותפות.  

3.  עוד הוסכם, כי במהלך תקופה של  60  יום ממועד  הקלוזינג, וסטו תהיה רשאית למכור ולהקצות עד  401,748  מניות  

בכורה סיד- 1  נוספות, בהתאם לתנאי ההסכם )להלן בסעיף זה: "המניות הנוספות"(. יצוין, כי נכון למועד החתימה על  

ההסכם, בהמשך להקצאת המניות הנוספות, תהוונה אחזקותיה של השותפות בחברה  7.36%  מהון המניות המונפק  

והנפרע של וסטו, על בסיס דילול מלא ו-  7.84% זכויות ההצבעה בוסטו.  

4.   המניות שירכשו מקנות  לשותפות, מעבר לזכויות הצמודות למניות הרגילות של החברה, גם את הזכויות הבאות: הגנת  

אנטי-דילול מסוג  broad based weighted average, קדימות בחלוקות על פני מניות רגילות, ובכפוף להחזקה של  

3%  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )על בסיס המרה(, זכות הצטרפות בעת הקצאת מניות חדשות, זכות  

סירוב ראשונה בעת העברת מניות וזכות הצטרפות למכירת מניות של המייסדים.  

5.   סוכם  כי כל עוד שהשותפות תחזיק בלפחות  5%  מהון המניות המונפק של החברה על בסיס המרה ודילול מלא, תהא  

לה הזכות למנות משקיף להשתתף בישיבות הדירקטוריון ועדותיו.   

6.   עוד סוכם, כי מייסדי החברה לא יוכלו למכור את אחזקותיהם בחברה במהלך  3 שנים ממועד הקלוזינג, וכי לאחר מכן,   

הם יוכלו למכור אחזקות של 12.5% בכל שנה, עד לסך אחזקות של 30%, בכפוף להחרגות מקובלות.   

7.  החברה התחייבה, בכפוף להתחייבויות הסודיות להן היא כפופה, לעדכן את השותפות במועד בקשר לאירועים אשר,  

למיטב שיקול דעתה, הינם מהותיים עבור החברה ופעילותה ולספק לשותפות, על  חשבון השותפות, כל מידע סביר  

שהשותפות תבקש בקשר לכך. השותפות התחייבה לא לתת גילוי בקשר לחברה ו/או השקעת השותפות בחברה ללא  

אישור החברה בכתב מראש בקשר לתוכן ומועד הגילוי, אלא אם קבלת אישור כאמור אינו מתאפשר על פי דין, כאשר  

במקרה כזה, הגילוי יהיה מוגבל רק למידע הדרוש על פי דין.  

והעובדים של החברה,   נושאי המשרה  ואת הדירקטורים,  ולפטור מחבות את החברה,  התחייבה לשפות  8.   השותפות 

סניפיה ונציגיה בקשר עם נזקים שיגרמו להם באופן ישיר מטענה כנגד מי מהם, לפיה הם הפרו את חוק ניירות ערך ו/או  

כל תקנה מכוחו ו/או כל התחייבות הנובעת מהם, כתוצאה מכך שהחברה לא נתנה גילוי של מידע הנוגע לחברה, או  

כתוצאה מגילוי )או הפרה של גילוי( על ידי השותפות של מידע הנוגע לחברה, בכפוף לכך שהשותפות לא תידרש לשפות  

את החברה בהתאם לסעיף זה במקרה של הפרה יסודית של התחייבויותיה החברה כאמור בס"ק ז' לעיל ו/או במקרה  

שהמידע שניתן על ידי החברה היה לא נכון ו/או לא מלא באופן מהותי.  

9.     כחלק מתהליך הקלוזינג, ביום  29  באפריל,  2021,  הועבר  מתמורת  ההנפקה  סכום של כ  6.5  מיליון  ש"ח  )2  מיליון  דולר( 

לחברת וסטו.  

וסטו, אשר  מהוות,  כ-  7.35%  מהן   סיד-1  של  10.ליום  30  ביוני,  2021, השותפות מחזיקה  ב-  502,185  מניות בכורה 

המניות המונפק והנפרע של וסטו, על בסיס דילול מלא,  וכ- 7.84% מזכויות ההצבעה בוסטו.  
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ביאור 3 - עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח )המשך ( 

 

ב. הסכם השקעה בחברת גיאואקס גיס אינוביישנס בע"מ; )להלן: "גיאואקס"( 
 

ביום  3 במרץ 2021 נחתם הסכם השקעה בין השותפות לבין גיאואקס )להלן בסעיף זה: "החברה"(, אשר תנאיו העיקריים  
הינם כדלקמן:  

 
1.  לאחר השלמת ההנפקה של השותפות על פי ה תשקיף, השותפות השקיעה בגיאואקס סכום כולל של  2 מיליון דולר )להלן  
בסעיף זה: "סכום ההשקעה"( לפי שווי לגיאואקס של כ-  13  מיליון דולר לפני הכסף, בתמורה להקצאה  171,616מניות  
מסוג  Preferred Seed  )להלן: "מניות בכורה סיד"(, אשר תהוונה, לאחר הקצאתן,  13.33%  מהון המניות המונפק והנפרע  
של החברה, על בסיס דילול מלא  )לא כולל מימוש כתבי האופציות, כמתואר להלן(   )להלן בסעיף זה: "המניות הנרכשות"(. 

2.    סוכם, כי כל משקיע שישקיע לפחות  2  מיליון דולר יקבל כתב אופצי ה )warrant( לרכישת מניות בכורה סיד במחיר מימוש  
השווה ל-   110%  מהמחיר למניה )קרי  –   במחיר למניה של  12.82  דולר( בסכום השווה ל-   75%  מסכום ההשקעה שלו  
בחברה. בהתאם,  השותפות  קיבלה כתב אופציה לרכישת עד  117,011  מניות בכורה סיד לפי מחיר למניה של  12.82  
דולר בסכום כולל של 1,500,000 דולר, הניתנת למימוש, במלואה או בחלקה, ממועד הקלוזינג של הסכם ההשקעה ועד  
למוקדם מבין: )1(  14  חודשים מהמוקדם מבין ) i( ביצוע קלוזינג של השקעה של משקיע נוסף של לפחות  2  מיליון דולר,  
או )ii( אישור בכתב של החברה לשותפות בדבר החלטת החברה לסגור את סבב  ההשקעה תחת הסכם ההשקעה, או  
)iii(  180  יום ממועד הקלוזינג )כהגדרתו להלן(; או )2( הנפקה לראשונה לציבור של החברה; או )i( )3( איחוד, מיזוג או  
רה-ארגון של החברה לתוך חברה אחרת, לא כולל עסקה אשר בעלי המניות בחברה מיד לפני העסקה יהיו בעלי יותר מ-  
50%  מזכויות ההצבעה בחברה שתיוותר לאחר העסקה; )ii( מכירה של כל או מרבית נכסי החברה; או )iii( עסקה או  

סדרה של עסקאות, פרט להקצאת מניות בעסקת מימון הונית, שבה נרכשות 50% או יותר מהון המניות של החברה.   
 

סוכם, כי במהלך  180  ימים ממועד הקלוזינג )כהגדרתו להלן( החברה תהא רשאית לגי יס סכום נוסף של עד  2  מיליון דולר  
פי   מגויס במועד ההשלמת ההנפקה של השותפות על  זה היה  כי אם סכום  יצוין,  נוספים, באותם תנאים.  ממשקיעים 
תשקיף זה והשקעת השותפות בחברה כמתואר בסעיף זה, היו אחזקות השותפות בחברה מדוללות ל-  11.76%  מההון  

המוקצה והנפרע של החברה, כולל על בסיס דילול מלא.   
 

3.    סוכם, כי כל משקיע שישקיע לפחות  2  מיליון דולר יקבל כתב אופציה )warrant( לרכישת מניות בכורה סיד במחיר מימוש  
השווה ל-   110%  מהמחיר למניה )קרי  –   במחיר למניה של  12.82  דולר( בסכום השווה ל-   75%  מסכום ההשקעה שלו  
בחברה. בהתאם, החברה קיבלה כתב אופציה לרכישת עד  117,011  מניות בכורה סיד לפי מחיר למניה של  12.82 דולר  
ועד   הסכם ההשקעה  של  הקלוזינג  ממועד  בחלקה,  או  במלואה  למימוש,  הניתנת  של  1,500,000  דולר,  כולל  בסכום 
למוקדם מבין: )1(  14  חודשים מהמוקדם מבין ) i( ביצוע קלוזינג של השקעה של משקיע נוסף של לפחו ת  2  מיליון דולר,  
או )ii( אישור בכתב של החברה לשותפות בדבר החלטת החברה לסגור את סבב ההשקעה תחת הסכם ההשקעה, או  
180 (iii)  יום ממועד הקלוזינג )כהגדרתו להלן(; או )2( הנפקה לראשונה לציבור של החברה; או )i( )3( איחוד, מיזוג או  
רה-ארגון של החברה לתוך חברה אחרת, לא כולל עסקה אשר בעלי המניות בחברה מיד לפני העסקה יהיו בעלי יותר מ- 
50%  מזכויות ההצבעה בחברה שתיוותר לאחר העסקה; )ii( מכירה של כל או מרבית נכסי החברה; או )iii( עסקה או  

סדרה של עסקאות, פרט להקצאת מניות בעסקת מימון הונית, שבה נרכשות 50% או יותר מהון המניות של החברה.   
יצוין, כי  הושלם   סבב הגיוס, והחברה  גייסה  4  מיליון דולר, במידה  ושני  המשקיעים בסבב )השותפות והמשקיע השני(  
יממשו את כתבי האופציה הנ"ל, אזי השותפות תחזיק ב-  288,627  מניות בכורה סיד, אשר תהוונה  17.05%  מהון המניות  

המונפק והנפרע של החברה, על בסיס דילול מלא. במידה שסבב הגיוס לא יושלם, והשותפות תממש את כתב האופציה,   
אזי, השותפות תחזיק ב-  288,627  מניות בכורה סיד, אשר  ככל שלא יחול שינוי אחר בהון החברה  תהוונה  20.56%  מהון  

המניות המונפק והנפרע של החברה, על בסיס דילול מלא.  
במקרה כזה, השותפות מתחייבת, שככל שהיא תממש את כתב האופציה במהלך  6  חודשים ממועד השקעת השותפות  
בחברה, היא תממש את כתב  האופציה באופן חלקי, ככל הנדרש, בכדי שאחזקותיה לאחר המימוש כאמור, לא יגיעו ל-  
20%  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, על בסיס דילול מלא. למען הסר ספק, לאחר תקופת  6  החודשים הנ"ל,  

לא תחול המגבלה האמורה על היקף מימוש כתב האופציה כאמור, בכפוף לתנאי כתב האופציה  כמתואר לעיל.  
כן יצוין, כי מימוש כתב האופציה )ככל שימומש( יעשה באופן שסכום ההשקעה יחד עם סכום מימוש כתב האופציה לא  
יעלו על  40%  מסך נכסי השותפות כפי שיהיו במועד מימוש כתב האופציה )ככל שימומש(, קרי  –   נכסי השותפות בדוחות  

הכספיים האחרונים של השותפות לפני מימוש  כתב האופציה.  
 

של   הרגילות  למניות  הצמודות  לזכויות  מעבר  אשר  סיד,  בכורה  מניות  לשותפות  תוקצנה  כאמור,  להשקעה  4.  בתמורה 
החברה, תקננה למחזיקיהן גם את הזכויות הבאות: הגנת אנטי- דילול מסוג  broad based weighted average  וקדימות  

בחלוקות על פני מניות רגילות.  
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שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
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ביאור 3 - עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח )המשך ( 

 

ב. הסכם השקעה בחברת גיאואקס גיס אינוביישנס בע"מ; )להלן: "גיאואקס"( )המשך(  
 

5.   כן סוכם, כי כל עוד שאחזקותיה של השותפות מהווים לפחות  5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תוענקנה  

לה זכות למנות משקיף להשתתף בישיבות הדירקטוריון ועדותיו, זכות הצטרפות בעת הקצאת מניות חדשות, זכות סירוב  

ראשונה בעת העברת מניות וזכות הצטרפות למכירת מניות של  המייסדים. עוד סוכם, כי כל עוד השותפות תחזיק בלפחות  

10%  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תהיה לה גם זכות וטו בנוגע להחלטות בנושאים הבאים: )1( הנפקה  

כ-  Deemed Liquidation Event  בתקנון   המוגדרות  עסקאות  או  מיזוג  עסקאות   )2( גיאואקס;  של  לציבור  ראשונה 

החברה, לפ י מחיר למניה הנמוך מפי  3  מהמחיר למניה לפיו השותפות השקיעה בחברה; ו-  )3( שינוי תקנון החברה באופן  

זכויות   שפוגע לרעה בזכויות מניות הבכורה סיד, בכפוף לכך שתיקנון התקנון לפיו תתאפשרנה הקצאת מניות בעלות 

עדיפות על מניות אלו, לא תחשבנה כפגיעה לרעה בזכויות מניות בכורה סיד.   

 

6.  עוד סוכם, כי מייסדי החברה לא יוכלו למכור את אחזקותיהם בחברה במהלך  3  שנים ממועד הקלוזינג  )כהגדרתו להלן(,  

וכי לאחר מכן, הם יוכלו למכור אחזקות של 12.5% בכל שנה, עד לסך אחזקות של  30% במועד הקלוזינג. יצוין, כי זכות  

הנ"ל תהא כפופה לזכות סירוב ראשונה אך לא תהא כפופה לזכות הצטרפות, אלא אם כל המייסדים יממשו זכות זאת.   

 

7. הוסכם, כי השלמת העסקה תבוצע לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים מהשלמת ההנפקה על פי ה תשקיף )לעיל ולהלן: "מועד  7. 

הקלוזינג"(, ובכפוף להעברת סכום ההשקעה לגיאואקס, נכונות כל המצגים וההתחייבויות למועד הקלוזינג הראשוני  

והעברת מסמכי אישור העסקה, כמפורט בהסכם. הוסכם, כי אם ההנפקה על פי  התשקיף לא תושלם בתוך  120 יום  

ממועד החתימה על ההסכם, מכל סיבה שהיא, אזי ההסכם יהיה בטל ומבוטל.   

 

 .8

   

 כחלק מתהליך הקלוזינג, ביום 29 באפריל, 2021, הועבר מתמורת ההנפקה סכום של כ  6.5  מיליון ש"ח  

)2 מיליון דולר( לחברת גיאואקס. 

 

9.  ביום 18 במאי 2021, דיווחה השותפות כי גיאוגקס עדכנה את השותפות כי השלימה סבב השקעה בהיקף של 4  

מיליון דולר, לאחר ש- Capital Allectus השקיעה בגיאואקס סכום של  2 מיליון דולר וזאת בנוסף לסכום של  2 מיליון  

דולר שהשותפות השקיעה בגיאואקס. 

 

10.  ליום 30  ביוני,  2021, השותפות מחזיקה ב  171,616  מניות מסוג  Preferred Seed  )להלן: "מניות בכורה סיד"(, אשר  

מהוות,  11.76%  מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, על בסיס דילול מלא  )לא כולל מימוש כתבי האופציות, כמתואר  

לעיל  בסעיף  3(. על בסיס דילול מלא, כולל מימוש כתבי האופציות כמתואר לעיל בסעיף  3, השותפות תחזיק כ  –  17.05% 

..מהון המניות המונפק והנפרע של החברה 

 

ג. ביום  30 באפריל 2021, מונה מר דורון גדליהו לסמנכ"ל הכספי ופיתוח עסקי בשותף הכללי ובשותפות.    

 

ד. ביום  2  במאי  2021, דיווחה  השותפות  כי במסגרת מכרז ההנפקה שהתקיים ביום  27  באפריל  2021, לא הועברו לרכז  

ההנפקה הזמנות של בנק דיסקונט )להלן "הבנק"(, ל-4,700  אגדים בהיקף של  4,750  אלפי ש"ח.  ככל וההזמנות האמורות  

היו מתקבלות, סך תמורת ההנפקה ברוטו היה עולה בכ-5,875  אלפי ש"ח.   

בהמשך לכך, ביום  20  בי וני  2021, הודיעה השותפות כי הגיעה להסכם פשרה עם הבנק  על פיו בכפוף להשקעה של  כ-  

1,443  אלפי ש"ח  על ידי הבנק  בהון השותפות, במסגרת הצעה פרטית לבנק, וכן תשלום של הבנק  לשותפות  בסך  של כ-   

343  אלפי  ש"ח  בתוספת מע"מ כהשתתפות בהוצאות ההנפקה הראשונה לציבור ו/או  הצעה הפ רטית, השותף הכללי  

והשותפות יוותרו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין  וסוג שהוא כלפי הבנק ו/או מי מטעמו בקשר עם אי הגשת  

הבקשות. לשותפות נמסר כי בעלי  השליטה בשותף הכללי, המפקח והשותף המוגבל    )הנאמן(  התחייבו כלפי הבנק בויתור  

כאמור.   

בתמורה להשקעה, השותפ ות תקצה לבנק  1,374,075  יחידות השתתפות.  היחידות המוקצות תהוונה כ-  4.99%  מזכויות  

ההצבעה ומן ההון המונפק של השותפות לאחר הקצאתן וכ-  4.61%  מזכויות ההצבעה ומן ההון המונפק של השותפות  

לאחר הקצאתם בדילול מלא. 

לאישור ההצעה הפרטית כאמור. לפרטים   ליום  26  ביולי  2021, לאחר תאריך המאזן  כללית  זימנה אסיפה  השותפות 

נוספים ראה ביאור  5 בדבר אירועים לאחר תאריך מאזן.   
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ביאור 3 - עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח )המשך ( 

 

ה. ביום  5 במאי 2021, מונו מר עידן בן שטרית,  מר שוקי )יהושע( כהן ומר חן שיר לדירקטורים של השותפות.  

 

ו. ביום  17  ביוני  2021, האסיפה הכללית אישרה מינוי דירקטורים חיצוניים וכתוצאה מונו מר כסלו אלקיים, גברת שלי אמיר  

ומר ברוך עוזי לדירקטורים החיצוניים של השותפות.   

 
ז.  ביום  17 ביוני 2021, מונה מר דניאל שפירא למבקר הפנים של השותפות.  

 

ח.  הון שותפות  

 
1. כללי 

 

הון השותפות המוגבלת יהיה מורכב מסכום של 1,000  דולר )3,215 ש"ח(. סכום זה מורכב מ-999.99 דולר  

)3,214.68( שהעביר השותף המוגבל ו-  0.01 דולר )0.32 ש "ח( שהעביר השותף הכללי, וכן;   

 

הסכומים שיוכנסו על ידי השותף המוגבל בתאריך ההשלמה, להלן:  

 

השותף המוגבל  הכניס  לשותפות בתאריך ההשלמה סכום השווה לכל סכום תמורת ההנפקה )נטו, לאחר ניכוי הוצאות  

הנפקה( של היחידות שהטנפקו על ידו והוצעו על פי התשקיף )בניכוי סכום של כ 170 אלפי ש״ח שנותרו בידיו לצורך   

הוצאות הנאמנות(, וכן יכניס להון השותפות כל סכום נוסף שיתקבל על ידו תמורת ההנפקה של יחידות )לרבות כתבי  

אופציה( אשר יונפקו על ידו לשותף הכללי או לבעלי שליטה בו או לאחרים סמוך לפני תאריך התשקיף או בתאריך  

ההשלמה או לפניו, על פי התחייבות שתיכלל בתשקיף.   

 

סכומים  אלה יהוו יחד עם הסכום ששולם על ידי השותף המוגבל כ- 99.99% מהון השותפות המוגבלת.  

 

בכל עת שבה יגיעו לידי השותף המוגבל סכומים עקב הקצאת ניירות ערך )כגון בעקבות הנפקות חדשות של יחידות  

או של ניירות ערך אחרים או בשל מימוש ניירות ערך המקנים זכות לרכישת יחידות שי ונפקו על ידי השותף המוגבל(,  

יהא השותף המוגבל חייב להכניס סכומים אלה, בניכוי עמלות שישתלמו עליהם ובניכוי עלויות הנפקה, להון השותפות,  

ובניכוי סכומים שהשותף המוגבל, בהסכמת השותף הכללי, יותיר בידיו לצורך הוצאות הנאמנות.  

 

הון   זכאי לריבית בגין תשלומיו להון השותפות המוגבלת.  בכל מקרה שיוחלט על הגדלת  יהא  השותף המוגבל לא 

השותפות המוגבלת, יהיה חלקו של השותף המוגבל  99.99%  מההון הנוסף שיוכנס לשותפות, וחלקו של השותף  

הכללי יהיה 0.01% מההון הנוסף שיוכנס לשותפות המוגבלת.  

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי השותף הכללי יהיה רשאי לרכוש, בכל עת, ניירות ערך של השותפות, לפי שיקול  

דעתו הבלעדי.  

 
רווחי והפסדי השותפות יתחלקו בין השותף המוגבל ובין השותף הכללי, כך שהשותף המוגבל יהיה זכאי ל- 99.99%  
ל-  0.01%  מרווחי   זכאי  יהיה  הכללי  והשותף  השותפות,  של  ההפסדים  ב-  99.99%  מן  וישא  השותפות  מרווחי 
על   עקב ההגבלה  והפסדים של השותפות המוגבלת, אשר  בהוצאות  וכן  ההפסדים  ב-  0.01%  מן  וישא  השות פות 
אחריות השותף המוגבל, לא ישא בהם השותף המוגבל. אולם, בשום מקרה לא יהיה השותף המוגבל חב בהתחייבויות  

השותפות, אלא עד גובה הסכום שהוא השקיע בהון השותפות.  
 

סכומים אשר  יהיו בידי השותפות המוגבלת ואשר לא יחולקו לשותפים )לרבות אלו הנובעים מהון השותפות המוגבלת  
ומרווחיה שלא חולקו( יהיה השותף הכללי רשאי להשקיעם, אם ימצא זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי כמתאים, עד  
לשימוש בהם למטרות שלשמן נועדו, באופן שימצא כמתאים, ובלבד שהשקעות כאמור  תיעשינה למטרת שמירה, ככל  

האפשר, על הערך הריאלי של הכספים ועל זמינותם של הכספים לצורך ביצוע מטרות השותפות המוגבלת.  
 

נכון למועד חתימה על הדוח על המצב הכספי לא נקבעה מדיניות חלוקת רווחים בשותפות.  
 

ביום  27  באפריל,  2021  הנפיקה החברה לציבור יחידות השתתפות על  פי התשקיף מאותו היום. התמורה שהתקבלה  

בגין ההנפקה האמורה הסתכמה לסך של כ-  26,163  אלפי ש"ח בניכוי הוצאות הנפקה בסך של כ -1,748  אלפי ש"ח. 
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שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
ביאורים לדוחות התמציתיים  

 

 

 

ביאור 3 - עסקאות ואירועים מהותיים בתקופת הדיווח )המשך ( 

 
2. אופציות לנושאי משרה ועובדים של השותף הכללי והשותפות 

 

ביום  26  באפריל  2021,    אישר דירקטוריון השותף הכללי ״תוכנית להקצאת אופציות לשנת  2021  של  השותף הכללי  

והשותפות "   )להלן: ״התוכנית״ או ״תוכנית  2021״(. בתוכנית נקבע כי היא כפופה למדיניות התגמ ול של השותפות  

כפי שתהיה מעת לעת.   

מטרת התוכנית הינה לתגמל ולתמרץ נושאי משרה  ועובדים של השותפות ו/או של השותף הכללי ו/או של תאגידים  

את   ולהגביר  השותפות,  עסקי  לפיתוח  מאמציהם  את  ולהגביר  לשמר  לתמרץ,  מנת  על  השותפות,  של  קשורים 

הזדהותם עם השותפות ותאגידים קשורים שלה.  

 

 בהתאם לתוכנית 2021, אישר דירקטוריון השותף הכללי:  

 

והשותפות  והקצאת   הכללי  השותף  ומנכ"ל  דירקטור  צרור,  סחירים  לרן  לא  אופציה  הקצאת  1,250,000  כ תבי 

1,000,000  כתבי אופציה לא סחירים  לניצעים שהינם נושאי משרה אחרים  ועובדים  של השותפות והשותף הכללי,  

באופן שכל כתב אופציה כאמור יהיה ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת, באופן שהקצאתם בפועל לא  תצריך  

אישור נוסף של האסיפה הכללית.  

 

הקצאת כתבי האופציה הלא סחירים לעיל תעשה, בהתאם לסעיף  102  לפקודת מס הכנסה, התשכ"א  –  1961  

)להלן: "פקודת מס הכנסה"( במסלול רווח הון עם נאמן, ויחולו עליה הוראות פקודת מס הכנסה לעניין זה.  

 

להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם הקצאת כתבי האופציה האמורים:  

 

ניירות הערך המוצעים  
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כתבי האופציה יוקצו לניצע סמוך לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים על פי כל דין להצעה הפרטית ובכלל זה קבלת  

אישור הבורסה לרישום למסחר של יחידות המימוש. למען הסר ספק מובהר כי הקצאתם בפועל לא תצריך אישור  

נוסף של האסיפה הכללית. יחידות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים ותירשמנה למסחר בבורסה, בכפוף  

ועניין ליחידות ההשתתפות   לקבלת אישור הבורסה, והן תהיינה החל ממועד הקצאתן שוות בזכויותיהן לכל דבר 

הרגילות הקיימות בהון השותפות.   

 

עיקר תנאי כתבי האופציה  

 

מחיר המימוש של כל כתב אופציה הוא 1 ש"ח )לא צמוד  למטבע / בסיס הצמדה כלשהו(.   

מועד הקצאת כתבי האופציה יהיה לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים לצורך ההקצאה לניצע כמפורט להלן )להלן:  

 "מועד ההקצאה "(. 

כתבי האופציה יבשילו במהלך תקופה בת  שלוש  שנים החל ממועד  אישור   הדירקטוריון את הקצאתם לניצע )"להלן:  

כדלקמן: מנה ראשונה של  1/2  מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף  12   " מועד  האישור"(, בשתי   )2( מנות 

חודשים ממועד האישור  ומנה שניה של  1/2  מכתבי האופציה המוקצים תבשיל בחלוף 24 חודשים ממועד  האישור.   

כל כתב אופציה שהוענק אך לא מומש, לרבות כתב אופציה שהבשיל, יפקע ויבוטל במועד המוקדם מבין: )א( תום  

שבע שנים   מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לאותו ניצע, במסגרת כל  

הקצאת כתבי אופציה ספציפית; )ב( מועד סיום יחסי העבודה  או מועד סיום היחסים, לפי הענין,  בין השותפות לבין  

הניצע, אלא אם פקע קודם לכן על פי הוראות תוכנית האופציות.  

 

שווי ההטבה של  תוכנית  האופציות  

 

בהתאם לתחשיב כלכלי שבוצע עבור השותפות, שווי ההטבה של תוכנית האופציות הנ"ל הינו  1,003  אלפי ₪, אשר  

ירשמו כהוצאות כנגד קרן הון מתשלום מבוסס יחידות השתתפות, לאורך תקופת ההבשלה של האופציות.  

  



שור-טק השקעות -  שותפות מוגבלת  
ביאורים לדוחות התמציתיים  

 

 

ביאור 4   -   אירועים לאחר תאריך מאזן   

 

א.   התקשרות בהסכם מסחרי לחברת המטרה גיאואקס גיס אינוביישנס בע"מ   
 

ביום  25  ביולי,  2021  הודיעה השותפות, כי אחת מחברות המטרה , גיאואקס גיס אינוביישנס בע"מ )להלן: "גיאואקס"(,  

עדכנה את השותפות, כי היא התקשרה בהסכם מסחרי משמעותי ראשון עם חברה ממשלתית אוסטרלית לפיו גיאואקס 

תספק את הטכנולוגיה לפעילות החברה הממשלתית בכל יבשת אוסטרליה.    

 

 

ב. הסכם פשרה עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ  
 

ביום  26  ביולי,  2021, הודיעה השותפות כי  האסיפה   הכללית  המיוחדת של  מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפות  

אישרה  את הסכם הפשרה מול בנק דיסקונט  לפיו  בכפוף להשקעה של  כ-  1,443  אלפי ש"ח  על ידי הבנק  בהון השותפות,  

במסגרת הצעה פרטית לבנק,  עבור  1,374,075  יחידות השתתפות  שאותן תקצה השותפות לבנק ,וכן תשלום של הבנק  

ו/או  הצעה   לשותפות  בסך  של   כ-   343  אלפי  ש"ח  בתוספת מע"מ כהשתתפות בהוצאות ההנפקה הראשונה לציבור 

הפרטית, השותף הכללי והשותפות יוותרו על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין  וסוג שהוא כלפי הבנק ו/או מי  

מטעמו בקשר עם אי  הגשת הבקשות.  
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הצהרות מנהלים:  
)א( הצהרת מנהל כללי לפי תקנה 38 ג)ד()1(:  

 
הצהרת מנהלים  

הצהרת מנהל כללי  
 

אני, רן צרור, מצהיר כי:  

1. בחנתי את הדוח החציוני  של  שור-טק השקעות  -  שותפות מוגבלת )להלן: "השותפות"(,  לחציון   
הראשון  של שנת  2021 )להלן: "הדוחות"(.   

2. לפי ידיעתי, הדוחות  אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  
עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, 

לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.  

מכל   נאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידעתי,  3. לפי 
השותפות   של  המזומנים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  את המצב הכספי,  המהותיות,  הבחינות 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.  

כל   בשותפות,  הכללי  ולדירקטוריון  השותף  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  4. גיליתי 
תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

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

 

  ____________________       _______________

 רן צרור– מנכ"ל   2 באוגוסט, 2021                           

של השותף הכללי בשותפות   

  



הצהרת מנהלים:  
)ב( הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 38 ג)ד()2(: 

 
אני, דורון גדליהו, מצהיר כי:  

1. בחנתי את הדוחות הכספיים ביניים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים    
של  שור-טק השקעות  -  שותפות מוגבלת )להלן  –"השותפות"( לחציון  הראשון  של שנת  2021  

)להלן –  "הדוחות" או "הדוחות לתקופת הביניים"(.  

והמידע הכספי  האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים   2. לפי ידעתי, הדוחות הכספיים ביניים 
אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ  
מטעים   יהיו  לא  מצגים,  אותם  נכללו  שבהן  הנסיבות  לאור  בהם,  שנכללו  שהמצגים  כדי 

בהתייחס לתקופת הדוחות.  

3. לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ביניים והמידע הכספ י האחר הכלול בדוחות לתקופת הביניים  
משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי  

המזומנים של השותפות לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות. 

כל   בשותפות,  הכללי  השותף  ולדירקטוריון  השותפות  של  המבקר  החשבון  לרואה  4. גיליתי 
תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל הכללי או מי שכפוף לו במישרין  
או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

 

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

 

  ____________________       _______________

 דורון גדליהו  2 באוגוסט, 2021     

סמנכ"ל כספים  
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