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 עסקי החברה תיאור ההתפתחות הכללית של   1

ג  5כהגדרת מונח זה בתקנה  , מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן"

 . )"הדוחות"תקנות (  1970-תש"לה ), דוחות תקופתיים ומיידיים (לתקנות ניירות ערך  

- ) 1ד(ב)( 5בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, אימצה החברה את ההקלות המפורטות בתקנה  

לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה   וחותהד) לתקנות  4(

וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה   כלולה, גילוי בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם 

מיום   החברה  דירקטוריון  להחלטת  בהתאם  האמורות.  להקלות  בהתאם  ומדווחת    27הפנימית 

מתקו2020  ,באוגוסט החל  ביום  ,  המתחילה  הדיווח  לפי  2020ביולי,    1פת  החברה  מדווחת   ,

רבעונית.   דיווח  דימתכונת  להחלטת  מיום  בהתאם  החברה  אימצה  2023במרס,    14רקטוריון   ,

 . נפרד  אי צירוף דוח כספילעניין  ) לתקנות הדוחות  6ד(ב)(5החברה את ההקלה המפורטת בתקנה  

 מבוא  1.1

תיאור עסקי    , ולתקנות פרטי תשקיף (כהגדרתן להלן)  לתקנות הדוחות, בהתאם  בפרק זה יובא להלן

, העוסקות ביישום, פיתוח  (כהגדרת מונח זה להלן)  שלה  וחברות הבתאברא טכנולוגיות מידע בע"מ  

 והטמעת מערכות מידע ארגוניות תוך שימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות. 

 הגדרות  1.2

ינתנו הפירושים המופיעים לצדם, אלא אם הקשר הדברים זה, למונחים המפורטים להלן י  בדוח תקופתי

   מחייב אחרת:
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 ). 100%דוולור בע"מ, חברה פרטית בבעלותה המלאה של החברה (  - "R&D"אברא 

אברא הטמעת  "

מערכות מידע  

 "ארגוניות

ישראל  - "פרודוור  לשעבר  בע"מ,  ארגוניות  מידע  מערכות  הטמעת  אברא 

חברה אשר   מוחזק מהונה    65%בע"מ",  מלא)  (בדילול  והנפרע  המונפק 

 ידי החברה. -על

אברא ווב ומובייל בע"מ, לשעבר "הירולו טכנולוגיות בע"מ", חברה אשר  - "אברא ווב ומובייל"

 ידי החברה. -מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) מוחזק על 70%

"אורנטק   - "אברא יישום"  לשעבר  בע"מ,  אסטרטגיות  יישום  ניהוליות  אברא  מערכות 

מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) מוחזק    100%בע"מ", חברה אשר  

 ידי החברה. -על

  100%אברא פיתוח ובי.אי. בע"מ, לשעבר "אורנביט בע"מ", חברה אשר   - "אברא פיתוח" 

 ידי החברה.-מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) מוחזק על

בע"מ",    2009הצפוני אנ.בי. בע"מ, לשעבר "ענאגל ניהול  אברא הסניף   - "אברא צפון" 

מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) מוחזק במישרין   33.33%חברה אשר  

נוספים מוחזקים על ידי החברה באמצעות    26.67%ידי החברה, כאשר  -על

 אלטרנטיבה (כהגדרתה להלן).

כנולוגיה בע"מ", חברה אשר  אברא פתרונות ענן בע"מ, לשעבר "ניוווי ט - "אברא קלאוד" 

 ידי החברה. -מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא) מוחזק על 85%

"אברא שירותי  

 מחשוב"

לשעבר   - בע"מ,  אס  סי  לקוחות  לניהול  ומערכות  מיחשוב  שירותי  אברא 

אשר  2"פי. חברה  בע"מ",  מערכות  והנפרע    60%.סי.  המונפק  מהונה 

 החברה. ידי -(בדילול מלא) מוחזק על

של   - "אלטרנטיבה"  המלאה  בבעלותה  פרטית  חברה  בע"מ,  טי  איי  מומחי  אלטרנטיבה 

 ). 100%החברה (

 אלפא אל טי איי בע"מ, בעלת השליטה בחברה.  - "אלפא" 

ביום   - "דוח הדירקטוריון" שהסתיימה  לשנה  החברה  ענייני  מצב  על  הדירקטוריון    31דוח 

 לדוח זה. , הנכלל בפרק ב' 2022בדצמבר,  

 אביב בע"מ. -הבורסה לניירות ערך בתל - "הבורסה"

"הדוח התקופתי  

 " 2021לשנת 

לשנת   - החברה  של  התקופתי  (מס'    2022במרס,    22מיום    2021הדוח 

 ).2022-01-032509אסמכתא:  

שהסתיימה   - "הדוחות הכספיים"  שנה  של  לתקופה  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות 

 . 2022בדצמבר,  31ביום 

 אברא טכנולוגיות מידע בע"מ.  - "החברה"

 רשות ניירות ערך. - "הרשות" 

אברא יישום; אברא הטמעת מערכות מידע ארגוניות; אברא ווב ומובייל;  - "חברות הבת" 

מחשוב;   שירותי  אברא  קלאוד;  אברא  פיתוח;  אברא  צפון;  אברא  אברא 

R&D.ניוווי ארה"ב; רוביקון ואלטרנטיבה ; 

 .1999-חוק החברות, התשנ"ט - "חוק החברות" 
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 .1968- התשכ"חחוק ניירות ערך,  - "חוק ניירות ערך" 

 ש"ח ע.נ כ"א של החברה. 0.01מניות בנות   - "מניות רגילות" 

, חברה פרטית המאוגדת בארה"ב, לפי חוקי  .Neway Technologies Inc - "ניוווי ארה"ב" 

ניו מהונה המונפק והנפרע (בדילול מלא)    14%יורק. חברה אשר  -מדינת 

על במישרין  כאשר  -מוחזק  החברה,  ידי   64%ידי  על  מוחזקים  נוספים 

מחזיקה   אשר  קלאוד,  באברא  החברה  החזקות  באמצעות    75%החברה 

   מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא).

אשר   - "רוביקון" חברה  בע"מ,  סורס  (בדילול   60%רוביקון  והנפרע  המונפק  מהונה 

 ידי החברה.-מלא) מוחזק על

"תקנות פרטי  

 תשקיף"

תשקיף   - וטיוטת  התשקיף  (פרטי  ערך  ניירות  וצורה),    –תקנות  מבנה 

 .1999- התשכ"ט

 
 העסקיוהתפתחות   החברהפעילות  1.3

 כללי  1.3.1

פי פקודת החברות [נוסח חדש],  -, כחברה פרטית על1997  ,ביולי  27החברה התאגדה בישראל ביום  

, פרסמה החברה לראשונה תשקיף ומניותיה נרשמו למסחר 2007 ,בפברואר 6. ביום 1983- תשמ"גה

 , שונה שם החברה לשמה הנוכחי, אברא טכנולוגיות מידע בע"מ. 2020בדצמבר,   23בבורסה. ביום 

לבעלת  2020בינואר,    9מיום    החל  אלפא  הפכה  בחברה,  השליטה  להעברת  עסקה  השלמת  עם   ,

(מס' אסמכתא:    2020בינואר,    9לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום   .1השליטה בחברה 

  על דרך ההפניה. בזאת), אשר נכלל 2020-01-004368

, החליט דירקטוריון החברה על שינוי אסטרטגיית החברה, כך שפעילות החברה 2020בינואר,    12ביום  

) מידע  טכנולוגיית  חברת  ביצירת  ביישום, Information Technology – ITתתמקד  המתמחה   (

פיתוח והטמעת מערכות מידע ארגוניות, תוך שימוש בטכנולוגיות מידע חדישות ומתקדמות. החל  

ובאמצעות חברות   זה, עוסקת החברה, במישרין  ונכון למועד פרסום דוח  בת שלה,  המאותו מועד, 

 להלן. 5סעיף  בתחום שירותי התוכנה. לפרטים נוספים בדבר פעילויות החברה, ראו 

 
ש.מ. וכן בעלת השליטה    1אלפא אל טי איי בע"מ הינה בעלת השליטה בחברת אלפא ערך בע"מ שהיא השותף הכללי באלפא ערך    1

בחברת אלפא לונג ביאס ג'י. פי. בע"מ שהינה השותף הכללי באלפא הזדמנויות ש.מ. וכן בעלת השליטה בחברת אלפא לונג בע"מ 
מ. אלפא אל טי איי בע"מ הינה חברה פרטית בשליטתם של ה"ה מיכאל וייס וגבי דישי,  שהינה השותף הכללי באלפא לונג מניות ש.

ניירות ערך או רכישתם ביחד עם  ורואים אותם בהתאם להגדרת המונח "החזקת  ישירות במניות החברה  אשר להם גם החזקות 
ש.מ., אלפא הזדמנויות ש.מ. ואלפא לונג    1  לחוק ניירות ערך כמחזיקים יחד במניות החברה. יצוין כי אלפא ערך  1אחרים" בסעיף  

 מניות ש.מ. מחזיקות במניות החברה.
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 חזקות של החברההתרשים מבנה ה 1.3.2

 

 

 . )ע"י החברה 100%-המוחזקת ב( אלטרנטיבהחברת נוספים מוחזקים על ידי החברה באמצעות  26.67%מהונה המונפק והנפרע של אברא צפון, כאשר  33.33%החברה מחזיקה במישרין  )1(

להלן.  1.3.3  סעיף מצויה בתהליך של מיזוג עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי. לפרטים ראוהחברת בת  )2(
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מנהלת משא ומתן ו  מול חברות מטרה פוטנציאליות  נמצאת במגעיםנכון למועד פרסום הדוח, החברה  

, כאשר במרבית המקרים, לחברה מוקנית בלעדיות בניהול המשא ומתן למשך תקופה מסוימת. איתן

החברה  עליהם  יבשילו לכדי הסכם מחייב, תדווח    עם חברת מטרהת החברה  שמנהל   שהמגעיםככל  

  מטרה   בהתאם להוראות כל דין. בנוסף, החברה ממשיכה לבחון אפשרויות להתקשרויות עם חברות

 נוספות, בארץ ובחו"ל, באופן שוטף.

 חברות בת  מיזוג 1.3.3

, נחתמו הסכמי מיזוג בין החברה לבין חברות הבת של החברה, אברא יישום,  2022,  בדצמבר 27ביום 

פיתוח   "  R&Dאברא  ואברא  המתמזגות (יחד:  ו החברות  המיזוג"-"  בהתאמה).  הסכמי    בהתאם ", 

הסכמי המיזוג, כל אחת מהחברות המתמזגות תתמזג עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי ל

הראשון לחלק השמיני של חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוגים תתחסלנה  על פי הוראות הפרק  

פירוק ללא  המתמזגות  לחברה.    ,החברות  ויוקנו  יועברו  ופעילותן  התחייבויותיהן  נכסיהן,  נכון  וכל 

 למועד דוח זה טרם נתקבל אישור רשות המיסים למיזוגים הנ"ל. 

(מס'    2022,  בדצמבר  28דיים של החברה מיום  יילפרטים נוספים בדבר הסכמי המיזוג, ראו דיווחיה המ

),  2022-01-156604  -; ו2022-01-156601;  2022-01-156595;  2022-01-156583אסמכתאות:   

 הנכללים בזאת על דרך ההפניה.

 שלא במהלך העסקים הרגיל  מהותירכישות ומכירות של נכסים בהיקף  1.3.4

מידע    מתמקדתהחברה   טכנולוגיות  חברת  שנתובהתאמה,  ביצירת  הדוח בו  2022  במהלך  תקופת 

בין היתר, באמצעות ביצוע עסקאות  החברה המשיכה בהרחבת   פעילותה בתחום שירותי התוכנה, 

 לרכישת שליטה בחברות העוסקות בתחום שירותי התוכנה כמפורט להלן: 

 חברות אברא יישום ואברא פיתוח  1.3.4.1

ביום   שהושלמה  פיתוח,  ובאברא  יישום  באברא  שליטה  רכישת  לעסקת  ,  2020במאי,    27בהמשך 

.  מיליון ש"ח   3.9- כ תמורת תשלום בסך כולל של  רכשאופציות    ,2022ביוני,    30ביום   מימשה החברה

-המונפק והנפרע של אברא יישום וב  המהונ 100%-לאחר מימוש האופציה כאמור, מחזיקה החברה ב

 אברא פיתוח.של המונפק והנפרע ה  מהונ 100%

ולתוך החברה בדרך   לעיל, אברא יישום ואברא פיתוח מצויות בתהליך של מיזוג עם  1.3.3כאמור בסעיף  

 של מיזוג סטטוטורי על פי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות. 

  2.2סעיף  ראוומימוש האופציות  אברא יישום ואברא פיתוחעסקת רכישת בקשר עם לפרטים נוספים 

ביום    2022לשנת    שנין  רבעודוח  ל החברה  אסמכתא:    2022,  באוגוסט  15שפרסמה   (מס' 

(מס'    2022ביולי,    3-ו  2020במאי,    31של החברה מהימים  דיווחיה המיידיים  וכן    )2022-01-083541

 בזאת על דרך ההפניה.  ים), הנכלל, בהתאמה2022-01-082369-ו   2020-01-048040:  ות אסמכתא
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 ארגוניות  מערכות מידעהטמעת חברת אברא  1.3.4.2

 27, שהושלמה ביום  )65%(  ארגוניותהטמעת מערכות מידע  במסגרת עסקת רכישת שליטה באברא  

החברה  ,  2020במאי,   חיימובהתקשרו  הלוואה    ומר  בס"ק(לבהסכם  "  1.3.4.2  הלן  הסכם  זה: 

החברה  ")ההלוואה  העמידה  במסגרתו  חיימוב,  מימון  הלוואה  למר  במניות    לטובת  חלקו  רכישת 

החברה    .)35%(   הנרכשות התקשרו  חייבנוסף,  מניות,  מובומר  בעלי  בין    בהסכם  נקבעו,  במסגרתו 

בהתאם להוראות הסכם בעלי המניות,    .) לצדדיםCALL  -ו  PUT(  היתר, מנגנוני אופציות מכר ורכש

. עד למועד הדוח, פרע 2022ביוני,    30ההלוואה עד ליום  , בשל אי פירעון  בוטלו   שרכהמכר ו ה אופציות  

 אלפי ש"ח מסך ההלוואה שהועמדה לו.  353- כסך שך  מר חיימוב

  2020בנובמבר,  3-ו 2020בספטמבר,  15לפרטים נוספים ראו דיווחיה המיידיים של החברה מהימים 

, בהתאמה), הנכללים כאן על דרך ההפניה  2020-01-118941-ו  2020-01-101358(מס' אסמכתאות:  

 לדוחות הכספיים.  ג8וביאור 

 וחברת ניוווי ארה"ב  אברא קלאודחברת   1.3.4.3

אשכנזי,  רונן  מימש מר  ,  2021ביוני,    3ניוווי ארה"ב שהושלמה ביום  בהמשך לעסקת רכישת שליטה ב

תשלום  במסגרת, תמורת    ואופציית מכר שניתנה ל,  2022באוגוסט,    24ביום  בעל מניות בניוווי ארה"ב,  

  .אלפי דולר ארה"ב 713-סך של כ

  מימשה החברה ,  2021ביוני,  3בהמשך לעסקת רכישת שליטה באברא קלאוד שהושלמה ביום  כמו כן, 

תשלום תמורת    ממר ליאור מרסה, בעל מניות באברא קלאוד,  ת רכשיאופצי,  2022בספטמבר,    22ביום  

אלפי דולר ארה"ב   825-כואלף דולר ארה"ב בגין האופציה    758-מיליון דולר ארה"ב (כ   1.5- כסך של   

   ים תמורה נוספת, בהתאם להסכם בעלי המניות שנחתם בין הצדדים במועד רכישת השליטה).המהוו

אברא מהונה המונפק והנפרע של   85.33%-בכ , מחזיקה החברהלעיל כאמור ותאופציהלאחר מימוש 

  אברא קלאוד מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא).    14%- כ(בדילול מלא) וקלאוד  

מימוש  מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא), כך שבפועל, לאחר    75%- כ  מחזיקה 

מהונה    78%-כ), באברא קלאוד, מחזיקה החברה, במישרין ובעקיפין (באמצעות  האמורותאופציות  

 המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא).  

מיליוני    3.6- כר יהודה זימן ולמר שמואל בר סך של  , שילמה החברה למ2022,  חודש אוקטוברבנוסף, ב

הנדחית  ש"ח מהתמורה  חלק  קלאוד  בגין  באברא  מניותיהם  עסקת  בגין  במסגרת  שהוסכמה  כפי   ,

  הותאמה ,  מועד הדוח לאחר ,  2023  שנת  של   הראשון ברבעוןכמו כן,      .רכישת השליטה באברא קלאוד

 .  ש"ח מיליון 0.4-כ של לסכום קלאוד באברא המותנית התמורה

ניוווי ארה"ב, ראו דיווחיה של  והסכם הרכישה    של אברא קלאודלפרטים נוספים בדבר הסכם הרכישה  

  2021-01-027775(מס' אסמכתאות:    2021ביוני,    3- ו  2021במאי,    20המידיים של החברה מהימים  

 . לדוחות הכספיים  22ביאור  , וכן ראו  , בהתאמה), הנכללים בזאת על דרך ההפניה2021-01-035167-ו
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 צפון אברא חברת   1.3.4.4

דצמבר  בחודש  , הותאמה  2021ביוני,    22בהמשך לעסקת רכישת שליטה באברא צפון, שהושלמה ביום  

הכוללת בגין עסקת   התמורהיתרת    שולמה,  ׂ 2023ר  ינוא  ובחודש  ,קבעהנ שהתמורה המותנית    2022

  "ח.אלפי ש 800-כ  של בסך הרכישה

צפון  2022בדצמבר    30ביום   אגודה שיתופית   ,הסכם עם חברת בת שלה  על  חתמה אברא  שהינה 

בע"מ בקיבוצים  חקלאית  ומידע  תשלום  בפתרונות  של (ש  העוסקת  מהותית  לא  נכדה  חברה  הינה 

,  ")ההסכם" זה:    1.3.4.4  להלן בס"ק(  "), ועם בעלי המניות הנוספים של האגודההאגודה (")  החברה

תמורת  ")  המניות הנפדות ("  את כל מניותיה המוחזקות על ידי אברא צפון  התפדהאגודה    ובמסגרת

  3.5האגודה לאברא צפון סכום של שילמה    2023ינואר   1ביום  ש"ח.  2,500ערכן הנקוב, דהיינו סך של 

על כל זכויותיה    ויתרהתמורה, אברא צפון  "). כנגד ההתמורה"זה:    1.3.4.4  להלן בס"ק(  מיליון ש"ח

מכח המניות הנפדות, על כל הלוואות הבעלים שניתנו על ידה לאגודה עד למועד חתימת ההסכם וכן  

ובעלי   האגודה  מנגד,  האחרים.  מניותיה  ובעלי  האגודה  כלפי  כלשהן  ותביעה  טענה  דרישה,  כל  על 

באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על דרישות, טענות ותביעות כלשהן    ויתרוהמניות האחרים באגודה,  

זה, החברה מחזיקה בכ  .כלפי אברא צפון והנפרע של אברא   60%- נכון למועד דוח  מהונה המונפק 

 מהון המניות של האגודה.   25%-צפון, אשר ערב חתימת ההסכם, החזיקה בכ

  די של החברה י, ראו דיווח מיהדם האגוצפון בהסכם עאברא    ההתקשרות שללפרטים נוספים בדבר  

 , הנכלל בזאת על דרך ההפניה.) 2023-01-000930(מס' אסמכתא:   2023בינואר,  2יום מ

 R&D אברא חברת   1.3.4.5

מהון המניות המונפק והנפרע, בדילול  100%, נחתמה והושלמה עסקה לרכישת 2022במאי,  16ביום 

הסכם  "  זה:  1.3.4.5בס"ק  (  R&Dאברא  "), של חברת  המניות הנרכשות"זה:    1.3.4.5בס"ק  מלא (

בס"ק  "), חברה פרטית שהתאגדה בישראל, מידי מר מרק קרדשוב ומר ויטאלי בוחובסקי (הרכישה

התמורה הראשונית הכוללת במסגרת הסכם הרכישה נקבע כי  ").  המוכריםיחד להלן: "זה:    1.3.4.5

 83.6-כ סך שלבהינה  ,למוכרים בסמוך למועד השלמת העסקה שולמהאשר  ,עבור המניות הנרכשות

ש"ח   הראשונית ("מיליון  כן,  ")התמורה  כמו  החברה  .  כי  הרכישה  הסכם  במסגרת  תשלם  נקבע 

ש"ח (בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם הרכישה),  מיליון    11.7-למוכרים תמורה נוספת בסך של עד כ

לעמידת   לשנים    R&Dאברא  בכפוף  עסקיים  המותנ("  2023-ו  2022ביעדים  סך ")תיהתמורה   .

משא ומתן  על בסיס  במסגרת הסכם הרכישה,  , כפי שנקבע  הראשונית והתמורה המותנית  התמורה

מיליון    95.3-העסקיים כאמור) בסך של עד כביעדים    R&Dאברא  (בהנחת עמידת    םמסתכבין הצדדים,  

בהסכם הרכישה ובכפוף  מועדים שנקבעו  למוכרים במזומן בהתאם ל   . התמורה המותנית תשולם  ש"ח

 .  ביעדים כאמור לעיל R&Dאברא לעמידת 

בסעיף   מיזוג    R&Dאברא  לעיל,    1.3.3כאמור  של  בדרך  החברה  ולתוך  עם  מיזוג  של  בתהליך  מצויה 

 סטטוטורי על פי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של חוק החברות.
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נוספים   רכישלפרטים  עסקת  אברא  אודות  מיידי  כאמור,    R&Dת  דיווח  לו  ראו  מתקן  שפרסמה ודוח 

 יםהנכלל  ),2022-01-048219-ו  2022-01-047766:  ותמס' אסמכתא(  2022במאי,    16החברה ביום  

 בזאת על דרך ההפניה.

 חברת רוביקון  1.3.4.6

מהונה המונפק   60%מניות שמהוות    סכם לרכישתוהשלימה ההחברה  , חתמה  2022בנובמבר,    8ביום  

מידי מר גילי סהר   ,")המניות הנרכשות זה: "  1.3.4.6"ק  (להלן בס  והנפרע (בדילול מלא) של רוביקון

. תמורת המניות הנרכשות הינה בסכום שאינו ")הסכם הרכישה: "זה  1.3.4.6להלן בס"ק  (  ")מר סהר ("

,  עם השלמת העסקה   שולם למר סהר,  ש"ח  מיליון  2.2- כ  סך שלב  ןהראשומהותי לחברה, כאשר התשלום  

תשולם  ה  ויתרת ה תמורה  דוחותיה  אישור  לאחר  רוביקוןלמר סהר  של  ותחושב   2022  תלשנ  כספיים 

לשנת   רוביקון  של  התפעולי  לרווח  הרכישה2022בהתאם  הסכם  להוראות  בהתאם  השלמת  .  ,  לאחר 

מהונה המונפק    20%- מהונה המונפק של רוביקון, מר סהר מחזיק ב 60%- הרכישה, החברה מחזיקה ב

"), מחזיק  מר שטינמץף ברוביקון ("של רוביקון ומר רועי שטינמץ, מנהל הפעילות ובעל המניות הנוס

כפי שנחתם בין החברה למר סהר ומר שטינמץ בד בבד ,  בעלי המניותבמסגרת הסכם    הנותרים.  20%-ב

) לרכישת מניותיהם PUT-ו  CALLאופציות מכר ורכש הדדיות (, בין היתר,  נקבעו   ,עם עסקת הרכישה

 . בעלי המניות, בתנאים כפי שנקבעו בהסכם של מר סהר ומר שטינמץ על ידי החברה 

  חברת  מוצרשל  בייעוץ, הטמעה ומכירת רישויהעוסקת  חברה פרטית שהתאגדה בישראלרוביקון הינה  

Red Hat (קוד פתוח)  חברת בישראל של הגדולים  םייהעסקאחד השותפים  והינה Red Hat. 

 החברה תחום פעילות  1.4

ובאמצעות חברות   ופיתוח   ,מתמחה בשילוב של טכנולוגיות  הבת שלה,החברה, במישרין    וכן ביישום 

של לקוחותיה. יעדים האסטרטגיים  לועל מנת לתת פתרון כולל ומקיף לאתגרים העסקיים    מערכות מידע

 : רבדיםבשלושה  הפתרונות הטכנולוגיים שמציעה החברה מתמקדים

החברה מנהלת    ),Cloud Infrastructure(תשתיות המחשוב הארגוני  בתחום    –  תשתיות תוכנה .1

, כחלק משירותים אלולרבות תחזוקת המערכות בענן.  , את המעבר לענן  , בין היתרעבור לקוחותיה

 אבטחת מידע ועוד. , ותהחברה עוסקת בקביעת קונפיגורצי

ארגוניות .2 ליבה  של    –  מערכות  זה  של  בתחום  ופיתוח  הטמעה  ארגונייישום    Core(  ותמערכות 

Applications(  ,  מערכות מידע הכוללות בין היתר מערכות    אצל לקוחותיההחברה מטמיעהERP  ,

CRM ,פרוג'קט פרוטפוליו ,BI מערכות סחר אלקטרוני ועוד ,. 

כולל    –  פיתוח .3 זה  מערכות  תחום  פיתוח  מידע  פיתוח  ושפות  בפלטפורמות  וכן  רבותייעודיות   ,

   .פיתוח מערכות משולבות חומרה ותוכנה

 להלן. 5, ראו סעיף  החברה לפרטים נוספים בדבר תחום פעילות
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  השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  1.5

  .לפרק ד' לדוח זהא 24ראו תקנה הון המניות המונפק והנפרע של החברה  לפרטים אודות

הדוח   למועד  שקדמו  בשנתיים  החברה,  ידיעת  ה למיטב  בוצעו  לא  פרסומו,  למועד  בהון  ועד  שקעות 

. לפרטים נוספים  2022ובחודש יוני    2021החברה ועסקאות במניותיה, למעט הנפקות זכויות בחודש יוני  

 להלן.  7.5ראו סעיף 

 לפרק ד' לדוח זה. 21לפרטים אודות הצעות פרטיות לנושאי משרה ובעלי עניין ראו תקנה 

 לדוח זה להלן.  7.2.6לפרטים אודות מתאר האופציות לעובדים ראו סעיף  
 
 

 חלוקת דיבידנדים  2

 , החברה לא ביצעה חלוקת דיבידנדים.  למועד פרסומובשנתיים שקדמו למועד הדוח ועד 

 לחוק החברות).   302סעיף  בהתאם ללמועד דוח זה, אין לחברה יתרת רווחים הניתנים לחלוקה (נכון 

פרסום  נכון   החברות)  דוחהלמועד  בחוק  (כהגדרתה  חלוקה  על  מגבלות  בחברה  קיימות  למעט  לא   ,

המימון מתאגידים בנקאיים, כמפורט  שחלות על החברה במסגרת  בלות  המגבלות הקבועות בדין וכן המג

 להלן.  )8( 7.5.2בסעיף 

החברה תחלק דיבידנדים לפי החלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת, בהתאם למצבה  

הדין בהוראות  לעמידה  ובכפוף  החברה  של  המימוןבו  הכספי  בהסכמי  מתאגידים    התחייבויותיה 

 , החברה לא קיבלה החלטה בדבר אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנדים.  סום הדוחלמועד פרנכון . בנקאיים
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 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה   3

 להלן מידע כספי, בחלוקה לפי תחומי פעילות של החברה, באלפי ש"ח: 

    תחום שירותי תוכנה

2020 2021 2022   

30,446 209,011 371,834 
מתחום   מחיצוניים הכנסות  הכנסות 

 הפעילות 

עלויות   עלויות משתנות  299,400 155,859 23,217

המיוחסות  

 עלויות קבועות  51,240 32,566 4,670 לתחום הפעילות 

2,559 20,586 21,194 

רגילות   מפעולות 

לבעלים   המיוחסות 

 של החברה 

מפעולות   רווח 

 רגילות 

 המיוחסים לתחום הפעילות סך הנכסים  516,521 339,850 26,825

29,143 156,721 267,922 
לתחום   המיוחסות  ההתחייבויות  סך 

 הפעילות 

 לפרק ד' לדוח זה להלן. ב' 8תקנה  לפרטים אודות הערכות שווי, ראו

   סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 4

כלכלית של החברה, אשר  -להלן תיאור המגמות, האירועים, וההתפתחויות העיקריות בסביבה המאקרו 

למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות  

 או ההתפתחויות העתידיות בחברה או בתחום הפעילות שלה. 

   הריבית בשוקאינפלציה ועליית ה השפעת 4.1

בתקופת הדוח ועד למועד אישור דוח זה, המשיכה המגמה של האצת קצב האינפלציה והתגברות החשש  

ובעולם, כאשר בישראל העלייה במדד המחירים לצרכן  למיתון בשווקים     2023ינואר  בחודש  בישראל 

היתר, של אירועים כלכליים . מגמה שלילית זו הינה תוצאה, בין  5.26%-גידול שנתי של כ  שיעור  שיקפה

 פוליטיים.-וגאו
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בשיעורי הריבית,    העלאותבניסיון להאט את קצב האינפלציה, ביצעו הבנקים המרכזיים בעולם ובישראל  

בסמוך    4.25%-ול  31.12.2022יום  ל  3.25%לשיעור של    עלתה  הבסיסית במשק  הריבית  בישראלכאשר  

  ישראל, מעצם טיבה עלולה להביא להאטת הפעילות העליה בשיעורי הריבית ב  למועד פרסום דוח זה.

 הכלכלית בישראל.

תחום שירותי התוכנה בכללותו, מהווה נדבך משמעותי בכלכלה הישראלית. תחום זה מושפע ישירות 

לצמצום   כלל,  בדרך  מובילות,  ומיתון  שפל  של  תקופות  והעולמי.  הישראלי  במשק  כלליות  ממגמות 

בתחומ החברה  לקוחות  של  עלולה  ההוצאות  כאמור  משקיות  למגמות  בהתאם,  המידע.  טכנולוגיות  י 

 להיות השפעה שלילית על תוצאות פעילות החברה.

אופיינה בהמשך העלייה בהיקפי פעילותה, בהכנסות    2022בשנת  פעילות החברה  על אף האמור לעיל,  

 וברווח. 

החברה העל,  להערכת  שמגמת  באינפלציהיככל  לעליית  יה  במקביל  גבוהה    ,הריבית,  להיות  תמשיך 

להשפיע על תוצאות  ותוביל בעקבות כך למיתון ולהאטה כלכלית בישראל, הדבר עלול  ממושכת  לתקופה  

ו  ים מצדירידה בביקושהחברה, בשל   כי  פרוייקטים.  צמצום  הלקוחות, דחיית מכרזים  יצויין  עם זאת, 

כי הרכיב העיקרי בה וכן  וצאות החברה הינו שכר עבודה, אשר  החוב הפיננסי של החברה אינו צמוד, 

  עליו   ההשפעת האינפלציולהערכת החברה מושפע בעיקר ממגמות ביקוש והיצע של כח אדם טכנולוגי  

 . מוגבלת  צפויה להיות

לעליית הריבית ישנה השפעה על תוצאות פעילות החברה בדרך של עליית עלויות המימון בגין  ,  זאת ועוד

 כמו גם בגין הלוואות חדשות, ככל שתינטלנה על ידי החברה. הלוואות קיימות בריבית משתנה,

  , האטה במשק הערכות החברה, כפי שהן מובאות לעיל, באשר להשפעות העתידיות של האינפלציה 

ועליית הריבית בשוק על תוצאות פעילות החברה הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק  

ניירות ערך אשר התממשותן אינה ודאית ואינן מצויות בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו נוגעות  

למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, באזורי פעילותה, ומבוססות על עובדות ונתונים מאקרו כלכליים,  

זה. דוח  הכנת  למועד  נכון  לחברה  שידוע  כפי  שונה    הכל  באופן  להתממש  עשויות  אלה  הערכות 

המאקרו  בסביבה  שינויים  עקב  היתר,  בין  פועלת  -מהמתואר,  שבה  לרבות    החברה,כלכלית 

 להלן. 7.11התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

 ושינויים טכנולוגיים  זציהלידיגיט 4.2

בשנים האחרונות, הולכת וגוברת מגמה של מעבר ארגונים רבים לשימוש בטכנולוגיות המידע מתקדמות  

מבוססות ענן, על מנת לנהל בצורה יעילה יותר את המידע של ארגון, לספק ללקוחותיהם שירות מותאם  

דיגיטלי,   באופן  ולספק שירותיהם  יעד חדשים.  באופןאישית  לקהלי  גישה  אימוץ   שמאפשר לארגונים 

טכנולוגיות מידע חדשות מסייע לארגונים בשוק תחרותי. מגמה זו התחזקה אף יותר בעקבות משבר  

ובשל כך  ,הקורונה, בעקבותיו ארגונים רבים עברו למכירות דרך מערכות מבוססות ענן ולעבודה מרחוק

החברה וחברות  נדרשו לעדכן או לשדרג את מערכותיהם. מגמה זו עשויה להגביר את הביקוש לשירותי  

הבת שלה, שכן המעבר לעולם הדיגיטלי כרוך ביצירת פתרונות טכנולוגיים מותאמים, חיבור מערכות  

רכי הלקוחות המשתנים. על פי וקיימות למערכות החדשות והטמעת תהליכים עסקיים אשר יענו על צ
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ביחס לשנת   1022בשנת    10.44%-כ  , תחום מערכות המידע בישראל צמח בקצב שלSTKI (2סקרי שוק (

 .  ארה"ב מיליארד דולר  8.4-והיקף ההשקעות בתחום עמד על כ 2020

דוגמת  חדשים,  כלים  המציעות  תכופות,  טכנולוגיות  בהתפתחויות  מאופיין  התוכנה  שירותי  תחום 

) ענן  ותשתיות  תוכנה  חברתי PaaS-ו  SaaS  ,IaaSפתרונות  מידע, שיווק  ואבטחת  סייבר  ), פתרונות 

ויכולות אנליטיות בהיקפים נרחבים. התפתחויות טכנולוגיות כאמור, טומנות בחובן הזדמנויות עסקיות  

 פוטנציאליות לחברה ולחברות הבת שלה שעשויות לקדם את עסקיהן.    

מדת להטמעת שינויים מגמות אלה מחייבות את החברה לשמר מידה גבוהה של גמישות וחתירה מת 

 וחידושים בשירותים אותם היא מציעה ללקוחותיה, תוך שמירה על יתרון מול מתחריה בתחום פעילותה.  

 רגולטוריים  שינויים 4.3

מספקת שירותים, בין היתר, לארגונים אשר נתונים לרגולציה   חברות הבת,  במישרין ובאמצעותהחברה,  

לותם, כגון תאגידים בנקאיים, חברות ביטוח, חברות  ממשלתית ולרפורמות אשר נערכות בתחומי פעי

לקוחות   של  הפעילות  בתחומי  רגולטוריים  שינויים  ועוד.  הבתאשראי  חברות  ו/או  עשויים  החברה   ,

 ITלהשפיע על הביקוש לשירותים שהן מספקות, שכן שינויים כאמור כרוכים לעיתים ביצירת פתרונות  

 עבור התחום הרלוונטי.

 בר וסיי אבטחת מידע 4.4

פעילותה  נרשם גידול משמעותי במתקפות סייבר שהפכו למתוחכמות והרסניות יותר.  בשנים האחרונות  

על   מבוססת  החברה  עבודה  של  מאפשרת  כן, החברה  כמו  מידע מסוגים שונים.  טכנולוגיות  מערכות 

 במטרה להגן על מערך טכנולוגיות המידע של  .במודל היברידי, אשר מגביר את הפגיעות לאירועי סייבר

 . כמפורט להלן  הנהלת החברה לנקוט במספר צעדיםהחליטה  ולמזער את סיכוני אבטחת המידע,    החברה

פעולות   לרבות  הסייבר,  נזקי  סיכון  עם  התמודדות  לצורך  וניהוליים  כספיים  משאבים  מקצה  החברה 

המוסמכים   הגורמי  ידי  על  המבוצעות  ובקרה  הנהלת  פיקוח  לדרישת  ובהתאם  לעת,  מעת  בחברה 

החברה. החברה אימצה מדיניות אבטחת מידע וסייבר שאושרה על ידי הנהלת החברה. כצעד מקדים 

ר חולשות אבטחת  ותיאצורך  חברות הבת ל בלאימוץ המדיניות, בוצע סקר סיכונים תהליכי בכלל החברה ו 

המדי במסגרת  החברה.  של  העסקיים  העבודה  בתהליכי  היגוי  מידע  ועדת  תוקם  שאומצה,  ניות 

שתפקידה ניהול נושא אבטחת מידע בחברה ובחברות הבת. כמו כן, החברה התקשרה עם נותן שירותים  

) אשר מייעץ לחברה בקשר עם ניהול אבטחת  CISO  )Chief Information Security Officerבתפקיד  

ים בחברה את מבקר הפנים לבצע , הנחו האורגנים המוסמכ2022המידע בחברה. בנוסף, במהלך שנת  

ביקורת פנימית ביחס לנושא אבטחת מידע וסייבר, וזאת בהתבסס בין היתר על סקר סיכונים שביצע 

כן,    .)לפרק ב' לדוח זה   2.4לפרטים נוספים ראו סעיף  (מבקר הפנים   החברה מצויה בתהליך של  כמו 

בין היתר הסדרת צוות תגובה לאירוע    אשר כולל)  CISO-(כדוגמת הסייבר    י אימוץ נוהל תגובה לאירוע

סייבר, מבחנים לסיווג אירועי סייבר, דרכי פעולה לחקירת אירוע הסייבר, כללים לגיבוש מסקנות מאירוע  

 
2 STKI .הינה חברת מחקר העורכת סקרי שוק בתחום טכנולוגיות המידע 
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בנוסף,  ממנו.  כתוצאה  לחברה  והחשיפות  האירוע  קרות  על  במגנ"א  מיידי  לדיווח  מנגנון  וכן  סייבר, 

רת מעת לעת עם נותני שירותים בתחום הסייבר אשר מתקשהחברה  בחברה מועסקים מומחי סייבר וכן  

 פועלים על מנת להקטין את סיכוני הסייבר של החברה. 

האמור לעיל, החברה אינה יכולה להבטיח כי אמצעי ההגנה הננקטים על ידה ימנעו באופן מוחלט    על אף

גישה בלתי  ובכלל זה כתוצאה מאירועי אבטחת מידע או נזקים שעשויים להיגרם כתוצאה מאירועי סייבר  

שינוי של המידע של החברה    גניבה או  מורשית, חשיפה בלתי מורשית, ניצול לרעה, שיבוש, מחיקה או

בשירותי    פגיעה,  של החברה ו/או לקוחותיה  לפעילות השוטפת  הפרעהולקוחותיה, מתקפות כופרה,  

ו/או לקוחותיה    של החברה  מערכות מידע  השבתתבאופן משמעותי ואף    ו/או האטה שלהםהמחשוב  

 ועוד. 

אחריות  הפוליסת  במסגרת  הבת ישנו כיסוי חבות מקצועית כלפי ג' עקב אירוע סייבר    לחברה ולחברות 

 עד למועד פרסום הדוח לא התרחש אירוע מהותי בחברה מסוג זה.  .מקצועיתה

 הון אנושי 4.5

קיים אתגר בגיוס ושימור כח אדם   בשנים האחרונות, הולך וגובר הביקוש להון אנושי טכנולוגי, ולפיכך

מקצועי ואיכותי. רצון החברה לשמר את איכות ההון האנושי עלולה להוביל לגידול בעלויות החברה בכל  

הקשור בגיוס עובדים מוכשרים ושימור עובדים קיימים, ובכך להביא לגידול בהוצאות השכר של החברה. 

זהות    וליצור    בחברה כח אדם איכותיעל מנת לשמר    כתוצאה מכך, רווחיותה של החברה עשויה להישחק.

,  החברה ו/או חברות הבת עובדי  אינטרסים בין התוצאות העסקיות של החברה בטווח הארוך לבין תגמול  

החברה דירקטוריון  מתאר    , 2022בפברואר,    15ביום    החליט  פרסום  לעובדים, על  ערך  ניירות  הצעת 

של החברה וחברות    בכירה ונותני שירותים  נושאי משרה  ,לעובדיםרשאית החברה להציע  תהא  מכוחו  

סחירים(  אופציהכתבי    2,500,000עד    הבת לעד  )  לא  למימוש  ניתנים  יהיו  מניות    2,500,000אשר 

   .להלן 7.2.6לפרטים נוספים ראו סעיף רגילות של החברה. 

המפורטים    הערכות החברה באשר למגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של החברה

הקטנים  4בסעיף   סעיפיו  על  ועל  זה,  פעילותה  על  השפעה  להם,  להיות  צפויה  או  להם,  הייתה  אשר   ,

פני   ותוצאותיה, מהוות מידע הצופה  אופן השפעתם על החברה, פעילותה  ובדבר  תוצאותיה העסקיות, 

  ך, אשר אינו וודאי, שכן הוא מושפע ממכלול גורמים אשר אינם בשליטתה עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ער

של החברה ונתון בין היתר להשפעת הגורמים המפורטים לעיל ולגורמי הסיכון בתחום פעילות    הבלעדית

 להלן.  7.11החברה כמפורט בסעיף  

 



 

19-א   
 

  תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות 5

 תוכנה התחום שירותי  5.1

שלושה  מ  המורכבלחברה תחום פעילות אחד שהינו תחום שירותי התוכנה,  לעיל,    1.4כאמור בסעיף  

ורובד הפיתוח.ות הליבה הארגוניו רבדים: רובד תשתיות התוכנה, רובד מערכ אסטרטגיית החברה   ת 

לעיל,  ללקוחותיה  מענה  לספק    היא הרבדים  בהיצע טכנולוגיבאמצעות  בשלושת  ושילובן  חדשות  ות 

והכל על מנת לייצר סינרגיה ולתת ללקוחותיה    ,עבודה משותפים  בניית צוותיוהפתרונות של החברה  

יעדיהם העסקיים.  גפתרון מקיף להש למימוש אסטרטגית  חלון הזדמנויות  קיים    ית להערכת החברה, 

ם הקרובות, וזאת לאור ההתפתחויות הטכנולוגיות והצורך של ארגונים החברה בתחום פעילות זה בשני

 בהתחדשות טכנולוגית. 

, במישרין ובאמצעות חברות הבת שלה, פועלת לביצוע פרויקטי אינטגרציה המאופיינים בשילוב  החברה

מערכות   יישום  המשלבים  פרוייקטים  לדוגמא,  כך  אחד.  לפתרון  דיגיטל, CRMטכנולוגיות  פיתוח   ,

בטחת מידע, חיבור למערכות ליבה ועוד. שילוב של פתרונות אלו בפרויקט אחד תחת אחריות כוללת  א

כלל   את  לבחון  באפשרותה  יש  שכן  תחרותי,  יתרון  החברה  עבור  מהווה  הלקוח,  כלפי  החברה  של 

 האתגרים שהלקוח ניצב בפניהם ולא לספק ללקוח פתרון טכנולוגי נקודתי בלבד.

 חברות הבת, במסגרת תחום שירותי התוכנה:  ולויות וההתמחויות של החברה להלן פירוט בדבר פעי

   התוכנה תשתיות 5.1.1

 ספקית של  ועל פלטפורמ  ,ענןמערכות מחשוב ארגוניות ב  ה שלחזוק תו  ליווי   ,הבהקמ  המתמח   החברה

היתר,    .  Google Cloud-ו  Azure   Microsoft  ,AWS :םביניה ,  בעולם  המובילים  הענן החברה  בין 

בישראל  סביבת הענן המותאמים ללקוחותיה. החברה מספקת שירותים אלו  לניהולמפתחת פתרונות  

לקוחותיה  ו ארה״ב  בו וארגונים    יםנמנעם  תעשיות.    גדוליםחברות  של  רחב  החברה  ממגוון  כן,  כמו 

, וכן עוסקת במתן שירותי Red Hatשל חברת    מספקת שירותי יישום והטמעה של מערכת הקוד הפתוח

 . וביצוע סקרי אבטחת מידע, לרבות בדיקות חדירהלאבטחת מידע  ץוייע

 ארגוניות   ליבה מערכות  5.1.2

 )ERP(יישום מערכות ארגוניות 

בתכנון,  החברה של    עוסקת  ויישום  המ  מערכותהטמעה  יצרני   (ERP)  ארגונייםה שאבים  לניהול  של 

בעולם המובילים  גדולים),    Microsoft Dynamics 365 F&O  ןביניה  ,התוכנה  לארגונים  (המיועדת 

Microsoft Dynamics 365 Business Central  (בינוניים לארגונים   ,Oracle Cloud  ,(המיועדת 

Business By Design  SAP  ישנה    ,בנוסף.  ופריוריטי בלעדיות בישראל ביחס  לחברת בת של החברה 

מערכות  .  Dynamics- ה במערכת  לפתרון   החברה    ERPהטמעת  של  נוספות  יכולות  בשילוב  כרוכה 

בתחומי האנליטיקה, תשתיות התוכנה, פיתוח ובדיקות תוכנה. כמו כן, החברה מספקת שירותי הדרכה  

 בתחומים אלו. 
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 ) CRM( מערכות לניהול קשרי לקוחות

ויישום של    עוסקת בתכנון,  החברה (  מערכותהטמעה  התוכנה  של יצרני    )CRMלניהול קשרי לקוחות 

בעולם וSalesforce ,Microsoft Dynamics CRMביניהן    ,המובילים   ,-SAP Sales and Service 

Cloud  בפלטפורמתופיתוח  הטמעה  , בין היתר, תוך  Force.com ,Power Apps  .ופלטפורמות נוספות 

ללקוחותיה לספק  מסוגלת  שהחברה  כך  מקיפה,  הינה  זה  בתחום  החברה  שילוב  התמחות  עם  יחד   ,

ארגונית, הפנים  הסינרגיה  וניצול  והפיתוח  התוכנה  תשתיות  בתחום  המתאימים    יכולותיה  פתרונות 

 מובילות בעולם. ה   CRM-למידותיהם וצרכיהם, תוך שילוב מערכות ה 

 )PPM( יישום מערכות לניהול פרויקטים

מעניקה ללקוחותיה מערכות לניהול פרויקטים, הכוללים התאמת מתודולוגיות ניהול פרויקטים  החברה

 .JIRA-ו   Mondayלרבות מערכות  ,  הטמעת תהליכי פיתוחולארגון, הטמעת תוכנות לניהול פרויקטים  

שום, כמו כן החברה מלווה את לקוחותיה ביישום האסטרטגיה הטכנולוגית שלהם על ידי ליווי פרויקטי יי

, פרוייקטים בארגונים מרובי פרוייקטים  ניהולל  שליטה ובקרההחברה פיתחה פתרונות    פיתוח והטמעה.

תומך   ומידע  בקבוק  צווארי  בארגון,  הפרוייקטים  כלל  מצב  על  מקיף  מבט  ללקוחותיה  מספקים  אשר 

 החלטה. 

 )BIפתרונות בתחום הבינה העסקית (

מעניקה החברה ללקוחותיה מענה    , במסגרתם)BI  )Business Intelligenceמספקת שירותי    החברה

. הפתרונות  עבודתובאמצעות מערכות המסייעות לארגון ללמוד ולנתח את פעילותו העסקית ואת דפוסי  

, הינם פתרונות בתחומי ניהול ביצועים עסקיים, פתרונות אנליטיים BI-בתחום ההחברה  אשר מספקת 

 ת מידע, שירות לקוחות ועוד. לניתוח מידע, פתרונות אינטגרציי

 
 פיתוח  5.1.3

של פלטפורמות   רחב  במגוון  פתרונות  ללקוחותיה  ומספקת  מגוונים,  פיתוח  בתחומי  עוסקת  החברה 

- ו   front end  ,back end  ,embedded  ,full stack  ,UI/UX  ,I.O.T  ,CMSוטכנולוגיות פיתוח, כגון:  

No-code Low-code   למגוון רחב של מגזרים ופרויקטים בתחומים מגוונים. כמו כן, החברה מתמחה

ביניהן:   ייעודיות  פלטפורמות  אלקטרוני),    force.com  ,Magentoבפיתוח   AWS  ,Power(סחר 

Platform .'וכו , 

כולל פתרון  ללקוחותיה  לספק  מנת  לצורכיהם  על  משלבת  ומלא  החברה  עם    ,אלופיתוח  פתרונות  , 

יישום הטמעה והדרכה ותחום  יכולותיה ב הסינרגיה הפנים ארגונית  תשתיות תוכנה, תוך ניצול  הענן, 

 .שלה

כמו כן, החברה מעניקה מעטפת מלאה ללקוחותיה עבור פרויקטי פיתוח אתרי סחר, החל משלב הרעיון,  

 פלטפורמות שונות.עיצוב והגדרת חווית המשתמש ועד למימוש הסופי ומסירת המוצר ללקוח, על גבי 
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 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  5.2

לניהול   מידע  במערכות  השימוש  הגברת  שעיקרו  תהליך  ובעולם  בארץ  מתחולל  האחרונות,  בשנים 

זה, מגביר את הביקוש   והעלאת המודעות לחשיבות אבטחת המידע בארגונים. תהליך  פעילות ארגון 

ובד בבד גם את התחרות בתחום זה.   חברות הבת,  תבמישרין ובאמצעוהחברה,  לשירותים שמספקת  

 החברה מזהה את המגמות העיקריות הבאות בתחום שירותי התוכנה: 

ארגונים רבים נוטים להעביר את תשתית המחשוב שלהם, כולה או חלקה, לתשתית    -  מחשוב ענן •

רוחקים  מרוחקת (ענן). כמו כן, חברות נוטות ליישם אפליקציות המותקנות על גבי מחשבים מ

 .כאשר השימוש באפליקציות אלו נעשה לרוב תוך תשלום דמי שימוש חודשיים

ארגונים רבים משתמשים בטכנולוגיות המידע על מנת להגיע לקהל לקוחותיהם,    -  דיגיטליזציה •

לספק שירותים דרך הדיגיטל ולפרוץ לקהלי יעד חדשים. אימוץ טכנולוגיות מידע חדשות מסייע 

  .תילארגונים בשוק תחרו 

מגמה הולכת וגוברת בשוק העולמי ובשוק הישראלי, להרחבת מנגנוני ההגנה על    -  אבטחת מידע  •

סייבר,   מתקפות  מפני  המידע  הרגולציה  ת  בולרמערכות  ענן.  למחשוב  ביחס  מידע  אבטחת 

 .בישראל בנושא זה מתפתחת, דבר שצפוי להגביר את השימוש בכלים אלה

מגמה זו מאפיינת את שוק טכנולוגיות המידע ברמה הכלל עולמית. חברות   -  מיזוגים ורכישות •

קטנות ובינוניות המספקות שירותים בתחום טכנולוגיות המידע, נרכשות על ידי חברות גדולות,  

המאגדות תחתן קשת רחבה של שירותים בתחום זה. בדומה, גם החברה פועלת באופן מתמיד  

ירותים בענפים שונים בתחום שירותי התוכנה ומצטיינות לאיתור חברות פרטיות המעניקות ש

לל  להעניק  לחברה  שיאפשר  באופן  מתן  קבתחומן,  ידי  על  והוליסטי  שלם  כולל,  מענה  וחותיה 

 . שירותי יישום והטמעה של מערכות מידע וחיבורן יחד כפתרון כולל ומקיף ללקוח

פיתוח • בפל  -  פלטפורמות  שימוש  מאפשרת  ענן  מחשוב  חדשות טכנולוגיית  פיתוח  טפורמות 

ושיתוף גלובאלי של חבילות פיתוח. שינוי זה מקצר באופן משמעותי את זמני הפיתוח ומסיט  

זו מייצרת הזדמנות לחברות בתחום    שיספקו ארגונים רבים לפיתוח בפלטפורמות אלו. מגמה 

 . שירותים בפלטפורמה זו

  ן הינ,  סעיף זה לעיל על עסקיהבין היתר, בנוגע להשפעת המגמות המתוארות ב  ,ת החברהוהערכ 

ניירות ערך, אשר אינו ודאיבגדר   או    מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק  ועשוי שלא להתממש 

על המידע המצוי בידי החברה למועד הדוח.  ,להתממש באופן חלקי המידע כאמור    ואשר מבוסס 

אשר    ,מאקרו כלכליים  ומגמות בין היתר, בתחום שירותי התוכנה וגורמים מושפע ממכלול גורמים  

   להלן.   7.11התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  מ, לרבות  אינם בשליטתה של החברה 
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 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות   5.3

 7.7לפרטים בדבר מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות, ראו סעיף  

 להלן. 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  5.4

ינואר,   , התקבלה החלטת דירקטוריון החברה למקד את פעילות החברה ביצירת חברת  2020בחודש 

טכנולוגיות מידע שתעסוק בעיקר בתחום שירותי התוכנה. ממועד ההחלטה האמורה ועד למועד פרסום  

חברות המתמחות בתתי תחומים שונים בתחום שירותי התוכנה,    בעשרהדוח, רכשה החברה שליטה  

סיפה לבחון באופן שוטף הזדמנויות עסקיות פוטנציאליות לרכישת שליטה בחברות נוספות. נכון והיא מו

בוחנת  ובחו״ל,  בארץ  פוטנציאליות  מטרה  חברות  מול  מגעים  מנהלת  החברה  הדוח,  פרסום  למועד 

חברות מטרה לגיבוש עקרונות להסכמי  של  ת  ו הנהלה ת ומנהלת משא ומתן עם  ורלוונטי  ותכדאיות רכיש

שה (כאשר במרבית המקרים לחברה מוקנית בלעדיות בניהול המשא ומתן למשך תקופה מסוימת).  רכי

ש בהתאם  המגעים  ככל  מתבקש  שהדבר  ככל  או  מחייבים  הסכמים  לכדי  יבשילו  החברה  שמנהלת 

  כמתבקש בהוראות כל דין.  םלהוראות כל דין, החברה תדווח עליה

עם   אחד  בקנה  עולה  החברה  שאימצה  השימוש  האסטרטגיה  והרחבת  גידול  של  העולמית  המגמה 

 בטכנולוגיות מידע.  

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  5.5

טכנולוגיים,   4.2בסעיף  כמפורט   משינויים  התוכנה  שירותי  תחום  מושפע  האחרונות,  בשנים  לעיל, 

מהרחבת השימוש בטכנולוגיות חדשות וכן ממעבר לתשתיות ענן. החברה פועלת באופן שוטף להרחבת  

ומספ מציעה  היא  אותם  והשירותים  במהירות  הפתרונות  עצמה  להתאים  מנת  על  ללקוחותיה,  קת 

לדרישות המציאות המשתנה, לצורכי לקוחותיה ולשינויים הטכנולוגיים התדירים, תוך שימת דגש על  

 העמקת האינטגרציה בין החברות הנרכשות אשר מאפשרת לחברה גמישות באימוץ טכנולוגיות חדשות. 

 ת על תחום הפעילות שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותי  5.6

תחום שירותי התוכנה הוא תחום דינאמי, המאופיין בשינויים טכנולוגיים תכופים ומושפע ישירות, בין 

שלה.  הבת  וחברות  החברה  לקוחות  פועלים  בהם  השונים  בשווקים  טכנולוגיות  מהתפתחויות  היתר, 

ישום מערכות מבוססות ענן,  כמפורט לעיל, ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות, כגון מעבר לי

מהפיכת הדיגיטל וזמינות המידע וכן התפתחות של מערכות בינה מלאכותית ולמידת מכונה, מביאות  

להערכת   פועלים.  הם  תחרותי בשווקים בהם  יתרון  לייצר  מנת  על  אלו  מערכות  ליישם  רבים  ארגונים 

שך אימוץ טכנולוגיות חדשות,  החברה, שוק טכנולוגיות המידע בשנים הקרובות צפוי להתאפיין בהמ

יכולות כאמור יכולת  מגמה אשר מחייבת את החברה לבחון אימוצן של  כחלק מהיצע    AI, כגון שילוב 

 השירותים של החברה. 
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הערכות החברה באשר למאפייני שוק טכנולוגיות המידע בשנים הקרובות, מהווה מידע צופה פני  

על הערכות החברה בהתאם למידע הידוע לה במועד  עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס  

בשל   מהצפוי,  שונה  באופן  להתממש  או  להתממש,  שלא  עשויות  אלה  הערכות  לפיכך,  זה.  דוח 

רגולציה  ושינויי  טכנולוגיים  חסמים  כגון  החברה,  בשליטת  שאינם  איזה  וכן    גורמים  התממשות 

 . להלן  7.11מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום שירותי התוכנה והשינויים החלים בהם 5.7

 ח אדם מקצועי ואיכותי וכ 5.7.1

ח אדם איכותי, בעל ניסיון משמעותי וידע נרחב בתחום טכנולוגיית המידע, תוך השקעת  ו איתור וגיוס כ

ובים בהכשרתו וניהולו על מנת לספק ללקוחות שירות מקצועי. זאת, מתוך הבנה כי המשאב  משאבים מר

 ת. האנושי מהווה גורם הצלחה קריטי לחברה בתחום הפעילו

 חדשנות וייחודיות  5.7.2

תחום הפעילות מאופיין בחדשנות וכניסתן של טכנולוגיות חדשות לשימוש במערכות מידע ארגוניות. 

ופועלת על מנת להיות הראשונה המעניקה שירותים חדשניים  אלו  גמות  עוקבת אחר ממשכך החברה  

הזדמנויות פוטנציאליות לרכישה אסטרטגית של חברות פרטיות,   , ופועלת על מנת לאתרללקוחותיה

 . תוך התמקדות בחברות בעלות התמחות ייחודית בענפיו השונים של תחום שירותי התוכנה

 שיווק ומכירה  5.7.3

של   ומכירה  ולקוחות  שיווק  ותיקים  ללקוחות  הפעילות  בתחום  החברה  מציעה  אשר  השירותים  מגוון 

 רכי הלקוח. וחדשים תוך התאמת אופי השיווק והמוצרים המוצעים לצ

 אינטגרציה ומתן פתרונות "מקצה לקצה"  5.7.4

מתן פתרונות הוליסטיים וליווי שוטף ומקיף בהתאם ללקוח וצרכיו. כך, מציעה החברה ללקוחותיה מגוון  

ירותים אשר מותאמים לצרכיו, החל משלב אפיון צרכיו ועד לליווי שוטף של הלקוח עם הטמעת השירות  ש

 המבוקש. 

 מוניטין ושימור לקוחות  5.7.5

צבירה של מוניטין ואמון בקרב הלקוחות ושימור הקשר עמם, מאפשרים לחברה לשמר ואף להרחיב את  

 בתחום הפעילות. קהל לקוחותיה ומהווים, לדעת החברה, גורם הצלחה קריטי 

 שינויים במערך הספקים לתחום הפעילות  5.8

כחלק משינוי אסטרטגיית החברה ותחילת פעילות בתחום שירותי התוכנה, שינתה החברה את מערך  

מחברות הבת שלה)    איזו כאשר החברה (או    , כנהו ספקיה ואופיים. ספקי החברה העיקריים הינם ספקי ת

הסכמים שנחתמו איתם או הסמכות שונות אשר ביצעה  משמשת כספק מורשה של מוצריהם בהתאם ל
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תלות מהותית בחברת מיקרוסופט המשמשת    החברה  חברות בת של  שתיהחברה. נכון למועד הדוח, ל

 . להלן 7.3. לפרטים ראו סעיף ןבתחום פעילותחברות בת אלו כספק מהותי של 

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים   5.9

 בהם

להערכת החברה, חסם הכניסה העיקרי לתחום הפעילות, הינו הצורך בצבירת ידע ייחודי, ניסיון מקצועי  

שו פתרונות  ביישום  מוכחת  בנוסף,  ויכולת  ספציפיים.  תוכן  ובעולמות  התוכנה  שירותי  בתחום  נים 

ח אדם מנוסה ומיומן,  ו החברה מוצאת כי המאפיינים הבאים מהווים חסמים לכניסה לתחום הפעילות: כ

לקוחות עם  מורכבות  התקשרויות  לבצע  והיכולת  מבוסס  לקוחות  קשרי  מערך  פיננסית,    איתנות 

 . הגדולים והסמכות הנדרשות מספקי הטכנולוגיות

להערכת החברה, לא קיימים חסמי יציאה מהותיים בתחום הפעילות, למעט עמידה בהתחייבויות חוזיות  

 . , ככל שקיימות כאלוארוכות טווח למתן שירותים

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 5.10

וכנה, ישנם שירותים בתחום שירותי הת  ,חברות הבת  ובאמצעות במישרין    ,לשירותים שמספקת החברה

על המסופקים  רמתם -תחליפיים  השירות,  בהיקף  עצמם  לבין  בינם  הנבדלים  החברה,  מתחרי  ידי 

 וחדשנות הטכנולוגיה הגלומה בשירותים התחליפיים. םהמקצועית, אמינות

 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  5.11

עיקריים   סוגים  משני  גופים  מצד  מאופיין בתחרותיות  התוכנה  חברות   הואסוג אחד    -תחום שירותי 

קטנות, אשר  -חברות פרטיות בינוניות  הואאינטגרציה, הפועלות בעיקר בשוק הישראלי, והסוג השני  

 במרבית המקרים מתמקדות בענף מסוים בתחום שירותי התוכנה או במספר ענפים ספציפיים.  

לסייע ללקוחותיה להגשים את יעדיהם העסקיים באמצעות טכנולוגיות    ה שמה לעצמה למטרההחבר 

ידי,  מידע מתקדמות ומחברים  וזאת על  צוותי עבודה אשר עובדים בסינרגיה  הטכנולוגיות בין    יצירת 

 . הלקוחות לצורכיהמותאמים הוליסטיים פתרונות  להשגת הנדרשותהשונות  

  מוצרים ושירותים  5.12

 . עילל 5סעיף  ב, החברה תחום פעילותמוצרים ושירותים, ראו פירוט של בדבר לפרטים 

  פילוח הכנסות ורווחיות 5.13

או יותר    10%מוצרים או שירותים דומים ששיעורם מהווה  מהכנסות    היולחברה לא  בתחום פעילותה,  

זה סיווג השירותים    .2022-ו  2021לשנים    מסך ההכנסות החברה בכללותה כי בדוח  שהחברה  יובהר 

, מאחר שלהערכת 2021מספקת לא בוצע באותו אופן שבו בוצע סיווג השירותים בדוח התקופתי לשנת  

 החברה, סיווג כאמור אינו משקף נכונה את פילוח ההכנסות ביחס לתחום פעילות החברה. 
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 לקוחות  5.14

חברות  מאות    ינם, ה, נכון למועד פרסום הדוחבתחום שירותי התוכנה  החברה ו/או חברות הבת,לקוחות  

וגדולים, הפועלים ב בינוניים  והמסחר  מגזריעיקר בוארגונים,  ואנרגיה -, ההייהתעשייה  טק ותשתיות 

תלות בלקוח כלשהו    לחברה ו/או חברות הבת. בתחום פעילות זה, אין  בטבלה להלןוהכל כמפורט    ירוקה,

  לחברה ו/או חברות הבת מים  . יחד עם זאת, קייאו במגזר עסקי כלשהו  או במספר מצומצם של לקוחות

זמנית או שתנאיהם ישתנו לרעה באופן -יפסקו ההתקשרויות עמם בוימספר לקוחות גדולים, אשר אם  

 בתחום פעילות זה עלולות להיפגע כתוצאה מכך.  החברה ו/או חברות הבתמהותי, תוצאות 

י התוכנה בשנת  בתחום שירות  החברה ו/או חברות הבתלהלן טבלה המפרטת את התפלגות מכירות  

 (באלפי ש"ח)  , על פי שיוך לקוחות למגזרים עסקיים2022

 

של   ההתקשרויות  הבת מרבית  חברות  ו/או  שירותים    החברה  למתן  התקשרויות  הן  לקוחותיה,  עם 

לעיתים,   בפועל.  שמושקעות  העבודה  שעות  לפי  ובאמצעותהחברה,  המתומחרות  חברות    במישרין 

החברה  מבצעת פרויקטים ייעודיים במחיר קבוע שנקבע מראש בין הצדדים. תנאי ההתקשרות של    ,הבת

מו"מ פרטני בהתאם לוסוג הלקוח, לעם לקוחותיה משתנים בהתאם לאופי הפעילות ו ו/או חברות הבת

ספציפית.   התקשרות  לכל  התקשרות  ביחס  תנאי  כוללים  המקרים,    ות מקובלתניות  במרבית 

 וג זה, לרבות סוג השירותים, תנאי התשלום ולוחות זמנים לביצוע. בהתקשרויות מס

תעשיה ומסחר
23%

הייטק
16%

אנרגיה ירוקה
15%

פיננסי
8%

בריאות
6%

מגזר ציבורי
6%

ביטחון
6%

אחרים
20%
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 שיווק והפצה 5.15

לכלל  בשוק  החברה נעזרת בגורמים חיצוניים המומחים בתחום השיווק על מנת להגביר את המודעות  

 . ולקוחות פוטנציאליים פתרונות החברה בקרב לקוחותיה

יר ועצמאי על ידי מטה החברה ובהתאם  פעילות השיווק וההפצה בתחום הפעילות מתבצעת באופן יש

לקוחות   של  הייחודיים  הבתלמאפייניהם  חברות  ו/או  ידי   החברה  על  המוצעים  השירותים  ומאפייני 

 החברות השונות. 

 מישורים:   בשנימאמצי השיווק של החברה מתבצעים 

 הגדלת בסיס הלקוחות של החברה וחברות הבת באמצעות התקשרות עם לקוחות חדשים.  •

והרחב העמ • קיימים  לקוחות  עם  הקשר  השירותים    תקת  ידי  להם  המוצעיםסוגי  החברה.    על 

פעילויות השיווק ללקוחות קיימים יכולות להתבטא בהוספת פתרונות ומוצרי תוכנה חדשים לסל 

השירותים  היקף  בהגדלת  או  הבת,  וחברות  מהחברה  הלקוח  שמקבל  והשירותים  המוצרים 

 ללקוח בסוג שירות מסוים.  צעיםשמו

 צבר הזמנות  5.16

מיליוני ש"ח.   272-, הסתכם לסך של כ2022בדצמבר,    31צבר ההזמנות בתחום שירותי התוכנה ליום  

   בלבד. 2023צבר ההזמנות מתייחס לשנת  

הנובעת   בהכנסה  הצפויה  ההכרה  תקופת  לפי  בהתפלגות  ש"ח,  באלפי  ההזמנות  צבר  הרכב  להלן 

  מההזמנות:

  בר הזמנות סה"כ צ

 2023 1רבעון  72,625

 2023  2רבעון  68,924

 2023  3רבעון  65,692

 2023 4רבעון  64,358

 2023 סה"כ 271,599

  2024שנת  8,246
 ואילך

 סה"כ 279,845

 . 2022 ,בדצמבר 31מיום  (*) נכון למועד פרסום הדוחות לא חל שינוי מהותי בצבר הזמנות
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מול הלקוחות    ,התוכנהתי  בתחום שירו מקצועיים  ההתקשרויות  באמצעות    לרוב  הינןלמתן שירותים 

בפועל,  רכי הלקוח מעת לעת. עם זאת,  ולפי צ  ו/או שעתיותת  וחודשי  הסכמי מסגרת ו/או התקשרויות

ארוך  לטווח  התקשרויות  הינן  אלו  הינם התקשרויות  מספקת,  החברה  אשר  אלה,  שירותים  שכן   ,

באופיים מספקתמתמשכים  שהחברה  השירותים  מרבית  אולם,  וניתנים   .  ארוך  לטווח  מחייבים  אינם 

   ידי הלקוח בהודעה מוקדמת.-לצמצום או להפסקה על

לעיל,   האמור  אף  הצפויות על  ההכנסות  לפי  חושבו  לעיל,  ההזמנות  בצבר  הנכללים  מהסכומים  חלק 

וזאת  חודשים,    12ברה ו/או לחברות הבת שלה מלקוחותיהן בגין נותני השירותים שלהן, לתקופה של  לח

 הלקוח.   מצד  לתקופה כאמור אף אם אין התחייבות חוזית

בהם (במחיר קבוע או אחרים)  מכוח הסכמים    והינחלק מהסכומים הנכללים בצבר ההזמנות  ,  כמו כן

לא חברה  ה  בידיכות של ביטולו, כגון קנס בגין ביטול וכיו"ב.  נקבעו הוראות בדבר ביטול ההסכם וההשל

 לגבי הזמנות הניתנות לביטול. מרוכז ומסודר   מידעקיים 

תקשרויות  ההכללת  ב לדעת החברה, קיים ערך  לאור האמור בדבר אופי ההתקשרויות בתחום הפעילות,  

בטל את  ל  צמצם אוקיימת אפשרות ל  תחו, אף אם ללקובמסגרת צבר ההזמנות כמפורט בטבלה לעיל  אלו

 .ו/או ההזמנה ההתקשרות

החברה  ההזמנות,  בדבר    הערכות  מה צבר  הנובעת  בהכנסה  הצפויה  ההכרה  התקשרויות  תקופת 

ה על  הזמנות,  ו/או  מבוסס  זה  מידע  ערך.  ניירות  בחוק  כהגדרתו  עתיד  פני  צופה  מידע  מהווה 

לוחות  ניסיון העבר של החברה ו/או חברות הבת וכן  ,  ההזמנות הנוכחיות של החברה וחברות הבת

ו/או ההזמנות זה עשוי שלא להתממש  הזמנים הצפויים להתקשרויות  או להתממש באופן  . מידע 

צמצום    ן מהותי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבותשונה מכפי שהוערך, אף באופ

ביצוע העבודות אצל  שינויים במועד בקצב    ,ידי לקוחות-ו/או ביטול התקשרויות ו/או הזמנות על 

כמו גם בהתממשות איזה מגורמי הסיכון המתוארים    ,ההכרה בהכנסה  ובשל כך במועד  לקוחותה

   להלן. 7.11בסעיף  

 תחרות  5.17

תחום שירותי התוכנה מאופיין בתחרותיות רבה ובמספר רב של מתחרים, כשבשנים האחרונות הולכת  

וגוברת מידת התחרות בתחום עם כניסתן של חברות חדשות לתחום הפעילות. בישראל חברות רבות  

המוכרות ומספקות מוצרים ושירותים בתחום שירותי התוכנה, כשלמיטב ידיעת החברה, נכון למועד  

מטריקס אי.טי בע"מ, חילן בע"מ, וואן טכנולוגיות תוכנה   :הן   ואשר  הדוח מתחרותיה בתחום הפעילות

וקטנות אש - ומלםבע"מ,   בינונית  נוסף על החברות האמורות, פועלות בישראל חברות  ר  תים בע"מ. 

מספקות שירותים בתחום הפעילות ומהוות אף הן מתחרות של החברה. נכון למועד הדוח, אין ביכולתה  

 של החברה להעריך את חלקה בשוק שירותי התוכנה. 
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כמו כן, על מנת להתמודד עם תנאי התחרות בתחום הפעילות ועם תנאי השוק, פועלת החברה באופן  

כ לגיוס  להותדיר  ומיומן,  איכותי  אדם  לרבות  ח  ללקוחותיה,  מציעה  היא  אשר  השירותים  סל  רחבת 

 באמצעות רכישת חברות המתמחות במתן מענה ייחודי בתחום שירותי תוכנה והינן מצטיינות בתחומן. 

 עונתיות   5.18

מאחר שהכנסות החברה תלויות בהיקף ומשך השירותים שמספקות החברה וחברות הבת ללקוחותיהן,  

אופן ישיר על הכנסות החברה ממתן שירותים. לפיכך, ברבעונים מספר ימי העבודה בחודש משפיע ב

 בהם מספר ימי העבודה קטן יותר, בשל ימי שבת וחג, הכנסות החברה ממתן שירותים נמוכות יותר. 

   הסכמים מהותיים 5.19

לאור צמיחתה של החברה, רף המהותיות השתנה, והסכמים שהיו מהותיים עבור החברה בדוחותיה  

, אינם מהותיים עוד  2022ם מידיים במהלך שנת  ובדיווחי  2021דוח התקופתי לשנת  הקודמים, לרבות ב

 .נכון למועד הדוח  עבור החברה

   CLO  –מכשיר פיננסי   6

בהשקעות  עוסקת  החברה אינה  לעיל,    1.3.1לאור שינוי אסטרטגיית הפעילות של החברה, כאמור בסעיף  

   כמפורט להלן: יחיד CLOפיננסיות ונותר בידה מכשיר 

 (באלפי ש"ח) 2202-ו  1202, 2020להלן נתונים כספיים לשנים 

שנה   של  לתקופה 
ביום     31שהסתיימה 

 2020בדצמבר, 

של   שנה  לתקופה 
ביום     31שהסתיימה 

 2021בדצמבר, 

שנה   של  לתקופה 
  31שהסתיימה ביום 

 2022בדצמבר, 

 

ממכשירי    13  3,184 ) 6,216(  מימון  הכנסות 
CLO * 

 סך הנכסים  3,039 3,654  21,175 

 *לא כולל הפרשי שער בגין שינויים בשער הדולר

  19  מהימיםראו הדיווח המיידי של החברה  היחיד שנותר בידי החברה,    CLO-אודות מכשיר הלפרטים  

אסמכתא   2020ביולי,    26- ו  2018,  סבמר ,  2020-01-078477- ו  2018-01-021393  :  ות (מס' 

 בזאת על דרך ההפניה.   יםנכללה),  בהתאמה
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החברה   7 עסקי  החברה    – תיאור  לפעילות  הנוגעים  עניינים 

 בכללותה 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  7.1

מבלי לגרוע  אין בידי הקבוצה רכוש קבוע מהותי.    ,ולמועד פרסום הדוח  2022בדצמבר,    31נכון ליום  

פעילות  לצורך  לעיל,  משרדים,  ן,מהאמור  שכירות  בהסכמי  התקשרו  הבת  וחברות  בסכומים    החברה 

התקשרה החברה בהסכם    2022,  במרס  28ביום    , למעט כאמור להלן:ילות החברהמהותיים לפעשאינם  

 אינפינטי בפרויקט, ברוטו"ר מ  2,000-כ של בשטח משרדים  להשכרת"), המשכירשכירות עם צד ג' ("

ביוני,   7ביום  .  )355-358- ו  351-352':  מס  חלקות,  6587  כגוש(והידוע    רעננה   בצומת  הממוקם  פארק

  4,000-של כשטח משרדים נוסף  להשכרת  בתוספת להסכם השכירות כאמור,  התקשרה החברה    2022

-ו"  המושכר ("   מ"ר ברוטו בסה"כ  6,000- כ   השטח המשרדים המושכרים יהיה, באופן בו  ברוטומ"ר  

  החברה מהמשרדים אותם    ומטה החברה כמו גם מספר פעילויות שלה, יועבר.  )בהתאמה",  הסכם ה"

(   שנים  ששהשכירות הקבועה בהסכם הינה בת    תקופת  ., אל המושכרשוכרת כיום חודשים)    78וחצי 

את    יךלהאראופציה    יש  לחברה  כאשר,  2023  ,ביוני  1ליום    שנקבע,  במושכר  החזקה  מסירת  ממועד

רשאית להשכיר    תהא  החברה  כי  יצוין).  חודשים  42(  וחצישנים    שלוש  בת  אחת  נוספת  תקופההשכירות ל 

 קיום נוגע לב  המשכירשאר אחראית כלפי  יתשעד מחצית משטח המושכר בשכירות משנה, בכפוף לכך  

 . ההסכם  הוראות

להערכת החברה, העלות הכוללת של דמי השכירות לכל שנה קלנדרית במהלך תקופת השכירות, לרבות  

בתוספת  ,  מיליון ש"ח  6.6-ד על סך של כדמי הניהול, עבור שטח המשרדים והשטח הנוסף יחד, תעמו 

 .הצמדה

(מס'    2022ביוני,    7וביום    2022במרס,    29  ביוםשפרסמה החברה    יםמיידי  יםלפרטים נוספים ראו דיווח

 בזאת על דרך ההפניה.  ים), הנכלל, בהתאמה2022-01-070408-, ו2022-01-036898:  ות אסמכתא

לעלות הכוללת  מעבר מטה החברה ומספר פעילויות שלה אל המושכר וביחס  להערכות החברה ביחס  

מידע צופה פני עתיד,    ןהינשל דמי השכירות השנתיים במהלך תקופת השכירות או לכל תקופת זמן,  

ניירות ערך, המבוסס על   זה בחוק  נכון  אומדני  כהגדרת מונח  ועל המידע המצוי ברשותה  החברה 

עשו אלה  הערכות  זה.  השפעת  למועד  בשל  היתר,  בין  שנצפה,  מכפי  שונה  באופן  להתממש  יות 

גורמי  וכן  ומועדה  מסירת החזקה במושכר  החברה, לרבות  של    ה הבלעדיתגורמים שאינם בשליטת

והכל כמפורט  ,  שוק על האינפלציה  הת  ו השפעבין היתר את  , הכוללים  הסיכון החלים על פעילותה

. זה לדוח 7.11בסעיף  
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 הון אנושי 7.2

   להלן תיאור המבנה הארגוני של החברה למועד הדוח:
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 מצבת עובדים וקבלני משנה   7.2.1

בדצמבר,   31, בארץ ובעולם, לימים  החברת וחברות הבתלהלן פירוט מצבת העובדים וקבלני המשנה של  

החברה ו/או  העובדים וקבלני המשנה של    חלק הארי שלולמועד פרסום הדוח.    2022בדצמבר,    31,  2021

 מועסקים בתחום שירותי התוכנה.    חברות הבת

בדצמבר   31ליום 

2021 

בדצמבר   31ליום 

2022 

 התמחות/מחלקה  למועד פרסום הדוח 

מומחי מערכות   427 452 373

 ארגוניות 

 מומחי פיתוח  398 406 239

 מומחי תשתיות תוכנה 60 61 44

 מכירות, מטה והנהלה 116 113 78

 סה"כ   1,001  1,032   734 

 

נותני   81-בתפקידים מקצועיים שונים ו  עובדים  920וחברות הבת  החברה    ותמעסיקנכון למועד הדוח,  

 .מעביד-או חברות הבת יחסי עובד/שירותים אשר לא מתקיימים בינם לבין החברה ו

 שינויים מהותיים שחלו במצבת העובדים בתקופה המתוארת בדוח  7.2.2

,  בת  בחברות  שליטה   לרכישת  עסקאות  שתי  החברה  השלימה,  דוח  בתקופת,  לעיל  1.3כמפורט בסעיף  

הבת  של  העובדים  במצבת   משמעותי  גידול  חל,  היתר   בין,  מהן  כתוצאה  אשר חברות  ו/או  ,  החברה 

 .   לעיל 7.2.1 לסעיף המצורפת בטבלה כמפורט

 תלות בעובדים  7.2.3

  . מסוימים  בעובדים תלות  לחברה אין, הדוח  למועד נכון

 פירוט אודות אופן העסקת עובדי החברה  7.2.4

או חברות הבת, לפי העניין, בהסכמי העסקה אישיים או נותנים ו/עובדי החברה מועסקים על ידי החברה  

נותן   או  כנותני שירותים, על פי תנאים הנקבעים לאחר משא ומתן אישי עם העובד  לחברה שירותים 

מי ההעסקה,  ב. על פי הסכ "השירותים הרלוונטי, בהתאם לתפקידו, כישוריו, יכולותיו המקצועיות וכיו

 , בין היתר, לשכר חודשי ולתנאים סוציאליים בהתאם לדין ולקבוע בהסכמים האישיים.העובדיםזכאים 
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 התקשרויות עם נושאי משרה וחברי הנהלת החברה  7.2.5

על פי תנאים הנקבעים בהסכמים אישיים, ת ונעשההנהלה בחברה  חברית עם נושאי משרה ויוהתקשרו

 חשבונית ובין בדרך של העסקה כעובד, לאחר משא ומתן פרטני. בין בדרך של מתן שירותים כנגד 

מדיניות   בהוראות  עומדים  החברה,  הנהלת  חברי  לרבות  בחברה,  המשרה  נושאי  של  כהונתם  תנאי 

התגמול של החברה. לפרטים בדבר תנאי ההעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה ומדיניות התגמול  

 פרק ד' לדוח זה.ב 21לנושאי משרה של החברה, ראו תקנה 

 לעובדים תוכניות תגמול  7.2.6

, פרסמה החברה מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים, מכוחו רשאית החברה להציע  2022במרס,   8ביום  

כתבי אופציה (לא סחירים)   2,500,000חברות הבת עד  של  נושאי משרה בכירה של החברה וללעובדים ו

", המתאר "-" ו אופציות המתאר לות של החברה (" מניות רגי  2,500,000אשר יהיו ניתנים למימוש לעד  

בהתאמה). בהתאם להחלטת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ולאישור הבורסה לרישום למסחר של 

כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים   1,088,685הקצתה  המניות שינבעו מאופציות המתאר, החברה  

 25- ל, ונכון למועד ההקצאה   , ה בכירה בחברהנושאי משר   3-מניות רגילות, ל   1,088,685למימוש לעד  

החברה   בשליטת  בחברות  משרה  נושאי  לרבות  החברה,  בשליטת  חברות  ושל  החברה  של  עובדים 

הנוכחית(" ההקצאה  לפרטיםאופציות  ואופציות  נוספים    ").  המתאר  אופציות  הבשלת  תנאי  בדבר 

בימים   החברה  שפרסמה  מיידים  דיווחים  ראו  נוספים,  ותנאים  המימוש  מחיר  הנוכחית,   8ההקצאה 

אסמכתאות:    2022באפריל,    14-ו  2022במרס,   ,  2022-01-048685-ו  2022-01-027205(מס' 

 בהתאמה). 

ל בעלי המניות של החברה הצעה פרטית מהותית  , אושרה באספה הכללית ש2022במאי,    1כמו כן, ביום  

 1,300,000כתבי אופציה (לא סחירים) למנכ"ל החברה והצעה פרטית לא מהותית של   2,385,000של 

נוספים  כתבי אופציה (לא סחירים), בחריגה ממדיניות התגמול, לסמנכ"ל הכספים של החברה. לפרטים  

במאי,    2- ו  2022באפריל,    25ים של החברה מהימים  ראו דיווחים מיידבדבר ההצעות הפרטיות כאמור  

אסמכתאות:    2022 בהתאמה)2022-01-053947-ו  2022-01-050494(מס'  על    ,,  בזאת  הנכללים 

 לפרק ד' בדוח זה.  21תקנה וכן  ,דרך ההפניה

 ות הדרכ 7.2.7

החברה מספקת לעובדיה ולעובדי חברות הבת, בהתאם לשיקול דעתן ובהתאם לצרכים המשתנים מעת 

ת, הדרכות בתחומים שונים. כמו כן, מקיימת החברה הדרכות סדירות בהתאם לדרישות התפקיד  לע

 רכי העובד והחברה.וולצ
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 ספקים, נותני שירותים וקבלני משנה  7.3

יתרת הספקים נובעת בעיקר מיתרות בגין נותני שירותים וקבלני משנה.   2022בדצמבר,    31נכון ליום  

. להערכת החברה,  60עד שוטף פלוס    30פלוס    שוטף  םהינ  הרבית ספקישל החברה למ   תנאי התשלום

ללא תוספת    , בתוך זמן סבירהנדרשים על ידהיש באפשרותה למצוא ספקים חלופיים לכל השירותים  

 . , למעט כמפורט להלןבמי מהם ואין לה תלות מהותיתעלות  

את מוצרי הענן    נהתמכור  הן, התקשרות עם חברת מיקרוסופט, לפיו  חברות בת שלהלחברה, באמצעות  

. על אף האמור, מיקרוסופט תהא  ןדעתוהרישיונות של מיקרוסופט בישראל, במחיר שייקבע לפי שיקול 

שתמכור   המוצרים  כמות  את  להגביל  המוצרים  החברהרשאית  עלות  את  להעלות  או  להפחית  וכן   ,

ימים מראש. כל אחד מהצדדים יהיה רשאי לבטל את   30מתן התראה של    ידי-על, זאת  לחברההנמכרים  

 ימים מראש ובכתב.  30ההסכם בהתראה  

 הון חוזר  7.4

מיליון    44.2-מיליון ש"ח בהשוואה לכ   61.8- כב הסתכם ההון החוזר של החברה    2022בדצמבר,    31ליום  

בניכוי ש"ח  מיליון    196.5-של כ  כוםבסמנכסים שוטפים  ההון החוזר מורכב    .2021בדצמבר,    31ש"ח ביום  

   .ש"חמיליון  134.7-בסכום של כ התחייבויות שוטפות

 מימון 7.5

    , כמפורט להלן: בנקאי ומימון פעילותה השוטפת באמצעות הון עצמילמועד הדוח, החברה מממנת את 

 2022יוני  -  זכויות הנפקת 7.5.1

, פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות, לפיו הציעה החברה בין  2022ביוני,  2ביום 

בעל מניה רגילה  מניות רגילות, לבעלי מניות רגילות של החברה, כך שכל   17,132,995לבין  16,562,359

(היום הקובע), היה זכאי    2022ביוני,    12) מניות רגילות של החברה ביום  50(  ישיםאשר החזיק בחמ

  , רגילה  למניהש"ח    3.813של החברה במחיר של    ותרגיל  ותמני  11לרכוש יחידת זכות אחת, שהרכבה  

 ").  דוח הצעת המדףזכות (" תש"ח ליחיד 41.943 דהיינו

לנ האחרון  ליום  זכויות  עד   זכות   יחידות  1,249,252-ל  ביחס  ניצול  הודעות  החברה  בידי  התקבלויצול 

  הצעת  דוחפי  -על  הוצעו  אשר  המניות  מכמות  83%-כ  המהוות,  רגילות  מניות  13,741,771  לרכישת

 הסתכמהפי דוח הצעת המדף  -ברוטו לחברה בגין יחידות הזכות שנוצלו על  המיידית  התמורה.  המדף

 "ח. ש מיליון 52.4-בכ

 וגבי   וייס  מיכאל"ה  ה   וכן,  אלפא  קרןלפרטים נוספים בדבר הנפקת הזכויות, לרבות בדבר השתתפות  

, בהנפקת הזכויות, ראו דוח הצעת מדף של החברה  אלפא  בקרן  השליטה  בעלי),  בחברה(דירקטור    דישי

), כפי שתוקן  2022-01-069655(מס' אסמכתא:    2022ביוני,    2דרך של זכויות מיום  בלהנפקת מניות  

  2022ביוני,    28תוצאות הנפקה מיום    ודיווח)  2022-01-077218(מס' אסמכתא:   2022ביוני,    22ביום  
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מיום    ודיווח),  2022-01-066441(מס' אסמכתא:   -2022-01(מס' אסמכתא:    2022ביוני    28מיידי 

 כללים בזאת על דרך ההפניה. ), הנ066450

 בנקאיים  מתאגידים מימון 7.5.2

לקבלת אשראי   2022,  סבמר  20ביום   בנקאיים  תאגידים  החברה בהסכמי הלוואה עם שני  התקשרה 

החברה, מכל    קיבלה,  םבמסגרת  , בהתאמה),"הבנקו/או "  "הבנקים"-" וההסכמים"זה:    7.5.2בס"ק  (

מיליון ש"ח משני הבנקים יחד, בריבית    40מיליון ש"ח, ובסך כולל של    20תאגיד בנקאי הלוואה בסך של  

"). ההלוואה " זה:    7.5.2בס"ק  (  1.8%ובתוספת מרווח קבוע בשיעור של  משתנה בשיעור ריבית הפריים  

הסכמי  ":  זה:    7.5.2בס"ק  , התקשרה החברה עם הבנקים בהסכמי הלוואה נוספים (2022ביולי,    28ביום  

  10הלוואה בסך של   בנק במסגרת הסכמי ההלוואה הנוספים, קיבלה החברה, מכל  .")ההלוואה נוספים 

קים יחד, בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים מיליון ש"ח משני הבנ   20מיליון ש"ח, ובסך כולל של  

 "). הנוספת הההלווא"זה:  7.5.2בס"ק  (  2.25%ובתוספת מרווח מקסימלי בשיעור של 

  6יתבצע בתשלומים רבעוניים שוטפים שווים לפי לוח סילוקין בן    הנוספת  הוההלווא   פירעון ההלוואה

בס"ק  (ין הנוספת, לפי העני האו ההלווא שנים שיחלו, ביחס לקרן, מתום שנה ממועד העמדת ההלוואה 

 . הנוספת, לפי העניין  הההלווא או  "), וביחס לריבית מיום העמדת ההלוואהתקופת הגרייס "זה:   7.5.2

החברה מהבנקים, התחייבה החברה   נטלהש  וההלוואה הנוספת  ההלוואה   לטובת הבטחת החזר .1

 "):  כתבי ההתחייבות"זה:   7.5.2בס"ק , בהתחייבויות המפורטות להלן (בלתי חוזרבאופן 

   :בהתניות הפיננסיות הבאותעמידה 

   .ש"ח 150,000,000ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  .א

של   .ב משיעור  יפחת  לא  החברה  של  העצמי  פי    20%ההון  על  החברה  של  המאזן  מסך 

. מדי שנה, שיעור ההון העצמי מסך המאזן  2021בדצמבר,   31המאוחדים ליום  הדוחות 

(וזה השיעור שיחול    25%עד למועד בו שיעור ההון העצמי מסך המאזן יהיה    1%-יגדל ב

   .ממועד זה ואילך)

 . 5, לא תעלה על EBITDA) 2(-) החוב הפיננסי נטו; ב1המנה המתקבלת מחלוקת ( .ג

   .1.2- יירד בכל עת משל החברה לא  DSCR3- יחס ה . ד

 
   לעניין זה, נקבעו ההגדרות להלן: 3

   -ביחס להסכם א'
ולזמן קצר, ולרבות קרן, ריבית והפרשי הצמדה) אשר נובעות : סך כל החבויות הכספיות (קיימות ומותנות, לזמן ארוך חוב פיננסי""

מכל אחד מהבאים: (א) אשראי, הלוואה או יתרת חובה אחרת מבנק או מוסד פיננסי אחר; (ב) אגרת חוב, שטר או מסמך דומה על 
רכישת נכס בתמורה שכולה    ) ואג"ח להמרה; (ג) העברת זכויות לקבלת כספים; (ד)straight bondsכל סוגיו, לרבות אג"ח סטרייט (

או חלקה נדחית (לצורך מימון רכישת הנכס); (ה) כל סכום שגויס באמצעות עסקה כלשהי בעלת משמעות מסחרית של נטילת אשראי,  
(ו) הלוואות בעלים שאינן הלוואות בעלים נחותות (לעניין   גיוס כספים ושמוגדרים כחוב פיננסי לפי כללי החשבונאות;  הלוואה או 

ה זו הלוואת בעלים נחותה הינה הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי שהעמיד את אותן הלוואות הגדר
) נחיתות  כתבי  (subordinationהבעלים,  חייבים  חובות  של  ניכיון  או  ממכירה  כתוצאה  שנתקבלו  סכומים  (ז)   ((receivables  ,(

) במקרה של אי פירעון במועד של  recourseאחרים, בתנאים המאפשרים חזרה אל המוכר (  חשבונות, שטרות או נכסים פיננסים
 חובות החייבים, החשבונות, השטרות או הנכסים הפיננסים האחרים (ט) ערבויות בנקאיות.

"EBITDA"ריים : הסכום המצטבר של סכומי: הרווח התפעולי מפעילות שוטפת על פי תחזית החברה לארבעת הרבעונים הקלנד
העוקבים שמועד תחילתם הנו מועד הדוחות הכספיים האחרונים, לפני הוצאות מימון (ריבית, הפרשי הצמדה, הפרשי שער ומטבע  

הכנסות/הוצאות חד  וללא  ועמלות), מס, פחת בגין רכוש קבוע, מוניטין והפחתת רכוש בלתי מוחשי אחר, ובנטרול שערוכי נכסים/  
 קשורות לפעילות השוטפת של החברה. פעמיות שאינן מייצגות או 

  -ביחס להסכם ב'
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החברה,   .ה בחשבון  להחזיק  יחד,  התחייבות  הבנקים    ה ולהלווא להלוואה  ביחס  בשני 

ההלווא של  הסילוקין  ללוחות  בהתאם  כספי הנוספת,    הוההלווא  ההנוספת,  פיקדון 

יתרת    וכן  ")הפיקדון הכספי "זה:    7.5בס"ק  (ש"ח  מיליון    6.7-סך של כבמקסימאלי  

 כום זהה.  בסמקסימאלית מזומנים  

 ") ההתניות הפיננסיותכל ההתחייבויות לעיל יחד: "זה  7.5בס"ק  (

מדי רבעון, על פי הדוחות הכספיים    תינעשבדיקת אמות המידה ביחס להתניות הפיננסיות  

אשר עמידת החברה ביחס זה  ,DSCR- המאוחדים של החברה לאותו מועד, וזאת למעט יחס ה

שנתי  נבחנת בסיס  ליום  ,  על  החברה  של  הכספיים  מהדוחות  נכון    .  2022בדצמבר,    31החל 

כאמור.   הפיננסיות  ההתניות  בכלל  החברה  עומדת  זה,  דוח  אודות למועד  נוספים  לפרטים 

הפיננסיות חישובןההתניות  אופן  ביאור    ,  ראו  אלו,  בהתניות  החברה  לדוחות   13ועמידת 

 הכספיים.

-את השעבודים הבאים (אשר יעמדו בדרגה זהה בין הבנקים תחת הסכם בין  רשמה החברה   .2

 נקאי בין הבנקים לחלוקת תמורת מימוש השעבודים): ב

שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, על כל מניות  .א

ומובייל,   ווב  אברא  צפון,  אברא  קלאוד,  חברות   R&Dואברא    נטיבה,אלטראברא 

) המשועבדות"זה:    7.5בס"ק  שבבעלות החברה  כל הזכויות הנלוות  החברות  "), את 

וכל זכות, טובת הנאה או קניין של החברה בקשר למניות אלה   לכל המניות האמורות 

 לרבות כל פירותיהן והזכויות בגינן בהווה ו/או בעתיד; 

ראש .ב מדרגה  קבוע  על שעבוד  בסכום,  הגבלה  ללא  השעבוד,  דרך  על  והמחאה  ונה 

מניות בו במועד חתימת    תהחזקותיה של החברה בכל תאגיד אשר החברה אינה בעל 

 7.5בס"ק  כתבי ההתחייבות, ויהיה בשליטת החברה לאחר חתימת כתבי ההתחייבות (

 
ביחס לכל מועד אליו מתייחסים בהתאמה: סך כל החובות וההתחייבויות של החברה ישירים ו/או עקיפים (לרבות   -" חוב פיננסי"

חייבויות מהסוגים בגין ערבויות ו/או משכון לטובת אחר ו/או כתבי שיפוי מסוג כלשהו שניתנו על ידי החברה להבטחת חובות והת
) הנובעים  2) לבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים; (1(  –המפורטים להלן, של חברות קשורות ו/או צדדים שלישיים אחרים כלשהם)  

) בגין הלוואות שנתקבלו מחברות קשורות או מצדדים 3) ואג"ח להמרה; (straight bondsמאג"ח על כל סוגיו, לרבות אג"ח סטרייט (
הם או בגין סכומים שגויסו בדרך אחרת (למעט הלוואות בעלים לגביהן נחתמו כלפי הבנק, על ידי החברה ועל ידי מי  שלישיים כלש

) ושהינם בעלי אופי של נטילת חבות או שהתוצאה הכלכלית subordinationשהעמיד את אותן הלוואות הבעלים, כתבי נחיתות (
), חשבונות, שטרות  receivablesכתוצאה ממכירה או ניכיון של חובות חייבים (  ) בגין סכומים שנתקבלו4שלהן היא נטילת חבות);  

) המוכר  אל  חזרה  המאפשרים  בתנאים  פיננסים אחרים,  נכסים  החייבים, recourseאו  חובות  של  פירעון במועד  אי  של  במקרה   (
בעסקאות אחרות ושמוגדרים כחוב פיננסי    ) בגין סכומים שגייסו5(  -ו החשבונות, השטרות או הנכסים הפיננסים האחרים האמורים;

 לפי כללי החשבונאות; והכל כמדווח בדו"חות הכספיים של החברה, לתקופה המסתיימת במועד אליו מתייחסים בהתאמה.
"EBITDA"  הסכום הכולל של הרווח התפעולי המאוחד של החברה בתוספת פחת והפחתות במהלך ארבעת הרבעונים העוקבים :

הבדיקה (לרבות, למניעת ספק, הרבעון המסתיים במועד הבדיקה). הנתונים החשבונאיים האמורים לעיל יקבעו  הקודמים למועד  
בהתאם למפורט בדוחות הכספיים המאוחדים, ובלבד שאם הנתונים כאמור אינם מפורטים בדוחות כספיים אלה, תמציא החברה  

 ר נתונים אלה, על פי בקשת הבנק.לבנק אישור חתום על ידי רואי החשבון המבקרים של החברה בדב
 "DSCR"   -  Debt Service Coverage Ratio   -  המנה המתקבלת מחלוקת (א) יתרת תזרים המזומנים החופשי ליום הבדיקה ב-  

 (ב) שירות החוב. 
צפוי במהלך    CAPEX)  1הצפויה במהלך ארבעת הרבעונים העוקבים בניכוי של: (  EBITDA  -(א) ה   -"  תזרים המזומנים החופשי"

) הוצאות מיסים על ההכנסה על בסיס תחזית של החברה; בתוספת (ב) יתרת 2(-ארבעת הרבעונים העוקבים למועד הבדיקה; ו
  המזומנים של החברה בדוח הכספי האחרון הידוע, נכון למועד הבדיקה;

הסכום המצטבר של הוצאות מימון האשראי בהתאם ליתרות האשראי ולשיעורי הריבית הידועים   -  (Debt Service)"  שירות החוב"
ליום הדוחות בארבעת הרבעונים הקלנדריים העוקבים שמועד תחילתם הינו מועד הדוחות הכספיים הרבעוניים האחרונים בתוספת  

 ע במועד החישוב בגין היתרה הבלתי מסולקת של האשראי. תשלומי החלויות השוטפות ע"פ לוח הסילוקין של האשראי הידו
 "CAPEX"-   הוצאת הון המשמשת לרכישה או שדרוג של חברות, נכסים פיזיים כגון ציוד, רכוש או מבנה תעשייה כמופיע בדו"ח

 תזרימי המזומנים תחת רכישת רכוש קבוע או סעיף דומה תחת תזרימי מזומנים מפעולות השקעה.
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"). מבלי לגרוע מהאמור, ככל ורכישת  חברות בת נוספות" או " חברת בת נוספת "זה:  

מניות חברת הבת הנוספת על ידי החברה תמומן באמצעות תאגיד בנקאי ו/או מוסד  

המממן"זה:    7.5בס"ק  פיננסי כלשהו ( "), אזי מוסכם כי לדרישת הגוף המממן הגוף 

הנוספת בדרגה שניה הבת  חברת  מניות  על  לרישום שעבוד  יסכימו  , כאמור, הבנקים 

נחות לשעבוד שיירשם לטובת הגוף המממן. כמו כן, ככל ורכישת מניות    שעבוד אשר יהא

תהיה   החברה  אג"ח,  הנפקת  באמצעות  תמומן  החברה,  ידי  על  הנוספת  הבת  חברת 

 פטורה מלרשום שעבוד על מניות חברת הבת הנוספת הרלוונטית לטובת הבנקים. 

ד של כל זכויות  שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבו .ג

 החברה בפיקדון הכספי. 

התחייבות לא ליצור שעבוד מכל סוג על החזקותיה באברא הטמעת מערכות מידע ארגוניות,   .3

מחשוב שירותי  אברא  פיתוח,  אברא  יישום,  החברות זה    7.5בס"ק  (  אברא  עם  וביחד 

" הבתהמשועבדות:  בהסכמת  חברות  אלא  כאמור,  בהחזקות  דיספוזיציה  כל  לבצע  ולא   ,("

 הבנקים מראש ובכתב. 

מיליון ש"ח,  או   5התחייבות לא לבצע כל השקעה שלא בתחום הפעילות בסכום העולה על   .4

 .יות שותפה לכל השקעה כאמור, אלא בהסכמת הבנקים מראש ובכתבלה

 ;התחייבות לאי נחיתות בין שני הבנקים .5

החברה   .6 של  ושליטתה  שבעלותה  באופן  הבת  בחברות  הבעלות  מבנה  את  לשמור  התחייבות 

 ;51%בחברות הבת לא יפחת בכל עת משיעור של 

ת, לפיה מדי שנה קלנדרית, כל חברות הבב  לשמירה על מדיניות חלוקת דיבידנדהתחייבות   .7

מהרווח הנקי של חברת הבת באותה    50%-מ  יפחת  אלחברה בת תחלק דיבידנד בשיעור ש

 ;השנה

התחייבות לפיה כל עוד הינה חברה ציבורית, החברה לא תשלם, לא תבצע חלוקה ולא תתחייב   .8

החברות), לבעלי מניותיה, עד  לשלם בכל אופן וצורה שהם, דיבידנדים (כהגדרת המונח בחוק  

לתום תקופת הגרייס. על אף האמור בסעיף זה לעיל (וללא קשר אם החברה ציבורית או לא), 

לאחר תום תקופת הגרייס, בכפוף לכך שעד מועד זה לא אירע אירוע הפרה של החברה (כמפורט 

א יעלה על להלן), החברה תהיה רשאית לבצע אחת לשנה חלוקה של דיבידנד לבעלים בסך של

מהרווח הנקי של החברה בגין אותה שנה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים   50%שיעור של  

 ;האחרונים של החברה

העמדה ל עילה  יהווה  כל שינוי בשליטה בחברה לעומת המצב ביום חתימת כתבי ההתחייבות   .9

 . של ההלוואה וההלוואה הנוספת פירעון מיידיל

 

והמסמכי ההתחייבות  כתבי  סטנדרטיות  במסגרת  עילות  נקבעו  להסכמים,  הנלווים  תקים ם    שהפרתן 

לבנקים זכות להעמדה לפירעון מיידי של כל התחייבויות החברה כלפיהם, לרבות פתיחה הליכי חדלות  

בסוג  מהותי  שינוי  הליכים,  הקפאת  או  הליכים  עיכוב  רגל,  לפשיטת  בקשה  פירוק,  החלטת  פירעון, 

העסקית הגברת   הפעילות  תוך  חדשים  סיכון  בתחומי  לפעילות  החברה  פעילות  הסטת  החברה,  של 

 הכללת הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה.ו הסיכון בפעילותו העסקית של החברה 
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, נדרשה החברה לקבל את אישורם של עם ולתוך החברה  R&Dאברא  הליך המיזוג של  במסגרת  כמו כן,  

שעבוד שוטף על כלל נכסיה, למעט    , עם ביצוע המיזוג,. לטובת האמור, נדרשת החברה לרשוםהבנקים

 ם להבטחת התחייבויותיה על פי הסכ  הבנקיםמניות החברה בחברות הבת שאינן משועבדות, לטובת  

, והכל בכפוף להשלמת  R&Dבאברא    , חלף השעבוד הקיים לטובתם על מניות החברהההלוואה הנוספת

 .  R&Dאברא מיזוג 

 

נוספים  וכן    1.3.3סעיף  ראו    ,R&Dאברא  מיזוג  בדבר    לפרטים  מיום  לעיל  החברה  מיידי של    28דיווח 

 ), הנכלל בזאת על דרך ההפניה.2022-01-156583(מס' אסמכתא:   2022בדצמבר,  

  2022,  סבמר  21לפרטים נוספים בדבר המימון הבנקאי, ראו דיווחים מיידיים שפרסמה החברה ביום  

, בהתאמה), הנכללים 2022-01-096721,  2022-01-032023(מס' אסמכתאות:    2022ביולי,    31וביום  

 בזאת על דרך ההפניה.

 מיסוי  7.6

 לדוחות הכספיים.  12אור  ילפרטים בדבר דיני המס החלים על החברה ופרטים נוספים בנושא מיסוי ראה ב

 מגבלות ופיקוח החלים על פעילות החברה 7.7

   תקינה 7.7.1

לה    המאפשר,  ISO 9001עומדת בדרישות תקן של מכון התקנים  אברא יישום    -  ישוםאברא י .א

  פיתוח  ושירותי  מידע אבטחת  שירותי,  הצעות  הכנת,  לפרויקטים  ובקרה תכנון שירותילהעניק  

יישום   .תוכנה אברא  התקנים    בנוסף,  מכון  של  תקן  בדרישות  ,  ISO90003:2018עומדת 

 מידע   אבטחת  שירותי,  הצעות  הכנת,  לפרויקטים  ובקרה  תכנון  שירותילהעניק  לה    המאפשר

בתקן אבטחת מידע  מכון התקניםאברא יישום מוסמכת על ידי  כמו כן,  .תוכנה פיתוח ושירותי

ISO-27001   תפעול  מחלקתל  IT  תיקים  בניהול  ייעוץ  שירותי  למתן  הקשורים  בנושאים 

 .בריאות ארגוני של והסמכה מידע  אבטחת, ופרויקטים

פיתוח .ב פיתוח  -  אברא  ת   אברא  בדרישות  ,  2018ISO 9003:ות"י    ISO 9001  "יעומדת 

 . )BIובינה עסקית ( להעניק שירותי פיתוחלה  יםהמאפשר

אברא צפון מוסמכת על ידי המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ בתקן אבטחת    -  אברא צפון .ג

למתן פתרונות מחשוב  ISO-27032הגנת סייבר מנגנוני אבטחה ל וכן בתקן  ISO-27001מידע 

   כוללים בתחום תשתית, חומרה, פיתוח ותוכנה, שירותי ענן, אינטגרציה ומיקור חוץ.

 ISOבתקן    מוסמכת על ידי המכון לבקרה ואיכות איי.קיו.סי בע"מ  R&Dאברא    -  R&Dאברא   . ד

וכןISO90003:2018הנחיות של    כולל,  תוכנה  פיתוח   שירותיבתחום  ,  9001 בתקן אבטחת    , 

  פיתוח תוכנה. בתחום שירותי ISO-27001מידע 
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מידע    ISO-27001תקן   אבטחת  לניהול  מערכת  של  ותחזוקה  להקמה  הבסיס  עקרונות  את  מגדיר 

מתאימה לארגון. התקן מצביע על כך שהארגון נקט באמצעים הנדרשים כדי לשמור על המידע הארגוני ה

 באופן ראוי.

נכללת   ISO 9001הוא מדריך ליישום ת"י   ISO 90003ת"י   לארגונים מתעשיית התוכנה או שתוכנה 

הספקה, פיתוח, הפעלה  לשם רכישה,   ISO 9001 כחלק מהמוצר שהארגון מספק, ומאפשר יישום ת"י

ומוסיף פרשנות ודוגמאות   ISO 9001 התקן כולל בתוכו את כל דרישות ת"י  .ותחזוקה של תוכנת מחשב

לכל אחת מהדרישות כך שארגונים המפתחים תוכנה או משלבים תוכנה כחלק מהמערכות שלהם יכולים 

ה (כגון מחזור חיים, ניהול  להבין את הדרישות ב"שפה" המוכרת להם מעולמות הפיתוח ותחזוקת התוכנ

 .תצורה, קידוד, שחרור, ועוד)

 ספק מוכר למשרד הביטחון  7.7.2

ובהתאם נדרשות לעמוד בדרישות מקדימות,    משרד הביטחון   ל שחלק מחברות הבת הינן ספק מוכר  

 . סטנדרטים והוראות אחרות החלות עליהן מכוח התקשרותן עם משרד הביטחון

 חקיקה 7.7.3

נה, חלות הוראות הדין הכללי המחייבות את וכבתחום שירותי הת  החברה ו/או חברות הבתעל פעילות 

 תחרות.פעילות החברה וחברות ובת, ובכלל זה דיני הגנת הפרטיות ודיני ה

"תאגיד  היותה  בשל  ערך,  וניירות  חברות  בדיני  עיקרן  שונות,  רגולטוריות  למגבלות  כפופה  החברה 

מדווח". החברה אימצה תכנית אכיפה פנימית במסגרתה נכללים נהלי עבודה פנימיים בתחום ניירות 

הקבוצה, ידי  על  ערך  ניירות  ולדיני  החברות  לחוק  ציות  נורמות  הטמעת  מטרתם  אשר  מנהליה   ערך, 

תכנית  ועובדיה להליכי אכיפה פנימית. תכנית האכיפה המנהלית של החברה בתחום דיני ניירות ערך (" 

") גובשה ומתעדכנת באופן שוטף על בסיס מאפייניה הייחודיים של החברה ופעילותה ובהתאם  האכיפה 

דירקטוריון החברה מינה את    .לקריטריונים לתוכנית אכיפה יעילה אשר פורסמו על ידי רשות ניירות ערך

הלוי, לממונה על האכיפה הפנימית בחברה, ובכלל  -היועצת המשפטית של החברה, גב' ציפי קאופמן

זאת לוודא ביצוע יעיל ואפקטיבי של התכנית, והחליט כי ועדת הביקורת של החברה תשמש כוועדת  

  דירקטוריון ייעודית לענייני ציות ואכיפה.

הפרטיות  הגנת  כפופה  בהיבטי  התשמ"אהחברה  ,  הפרטיות,  הגנת  הגנת    1981–לחוק  ולתקנות 

"), ומכוחם לפיקוח רשות  דיני הגנת הפרטיות (יחד להלן: "  2017– הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז

הגנת הפרטיות ויישום, בין היתר, של הוראות ניהול והחזקה של מאגרי מידע ואבטחת המידע הכלול 

,  הבתמינוי ממונים על תחום הגנת הפרטיות בכל אחת מבין חברות  ל  החברהבהם. בהתאם, פועלת  

ביצוע מיפוי סיווג מאגרי מידע ולעדכון נהלים ליישם את והטמעת הוראות הדין החלות על בעלי מאגרי 

מידע, לרבות ביצוע הערכות סיכון ביחס לאבטחת מידע, וכן שימוש באמצעי אבטחה מתקדמים להגנתו.  
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 4.4ראו סעיף  ונוהל תגובה לאירוע סייבר  ת אבטחת המידע וסייבר של החברה  מדיניו  לפרטים אודות

 לעיל.

  להלן   7.9ליישום האסטרטגיה העסקית שלה המפורטת בסעיף  החברה  כמו כן, ובין היתר לאור פעילות  

, כפופה החברה להוראות חוק התחרות  לאור פעילותה (מכרזים, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה)ו

התשמ"ח  ורכישות1988–הכלכלית,  מיזוגים  בהיבטי  התחרות  רשות  פיקוח  לעניין  לרבות  שיתופי  ,   ,

וכיו"ב התחרות("  פעולה  כאמורדיני  האסטרטגיה  יישום  במסגרת  השוטפת  ").  מקפידה  ופעילותה   ,

מטרתה   אשר  בהתאם,  פינימית  אכיפה  תכנית  ליישום  ופועלת  כאמור  הדין  הוראות  קיום  על  החברה 

בקרה   מנגנוני  קביעת  באמצעות  לרבות  התחרות,  דיני  הוראות  של  הפרה  שניתן,  ככל  מראש,  למנוע 

 י התחרות בחברה. תהליכית והטמעה של דינ

 הליכים משפטיים 7.8

ו/או  החברה  אשר  ועומד  תלוי  מהותי  משפטי  הליך  כל  אין  החברה,  ידיעת  למיטב  הדוח,  למועד  נכון 

 חברות הבת הן צד לו.  

  יעדים ואסטרטגיה עסקית 7.9

החברה (ביצירת  מתמקדת    אסטרטגיית  מידע  טכנולוגיית  ) Information Technology – ITחברת 

ביישום, פיתוח והטמעת מערכות מידע ארגוניות תוך שימוש בטכנולוגיות מידע מתקדמות.    המתמחה

  הם לאתגריפתרון שלם ומקיף  , הן בעצמה והן באמצעות חברות הבת שלה,  ללקוחותיה  ה ציעמהחברה  

 . לצורך כךשונות מתמחה בשילוב של טכנולוגיות מידע , ויעדיהם האסטרטגייםולהשגת העסקיים 

ליבה  תשתיות תוכנה, מערכות    :ה רבדיםשלושהטכנולוגיים שמציעה החברה מתמקדים בהפתרונות  

 ארגוניות ופיתוח. 

, בעיקר, באמצעות רכישתן של חברות שירותי התוכנהבתחום    שלההחברה פועלת ליישום האסטרטגיה  

. על פי אסטרטגיית החברה מים בתחום מערכות המידע הארגוניד מתקטכנולוגיים  ת  והמתמחות בפתרונ

בהיצע הטכנולוגיות    ןאינש  ,בשלושת הרבדים המפורטים לעיל  לטכנולוגיות נוספות  תרחבה ל  הבכוונת 

כעת החברה  שלה  של  פעילותה  אודות  לפרטים  תחום  .  התוכנהבמסגרת  הרבדים ,  שירותי  בשלושת 

 לעיל.   5.1האמורים, ראו סעיף  

ה לרכישת בעלות מלאה באברא  והשלימה עסק   שלה, המשיכה החברה ביישום האסטרטגיה  2022בשנת  

R&D  החברות שהחברה רכשה בהן שליטה    לשמונהאלו התווספו    חברות בת ברוביקון.לרכישת שליטה  ו

שנת   מחשוב,    -   2021ושנת    2020במהלך  שרותי  יישוםאברא  פיתוח,  אברא  הטמעת  אברא  אברא   ,

 . מערכות מידע ארגוניות, אברא ווב ומובייל, אברא קלאוד, ניוווי ארה"ב ואברא צפון
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 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 7.10

בכוונת החברה להרחיב את היצע הפתרונות שהיא מספקת ללקוחותיה, בארץ ובחו״ל, על ידי רכישת 

ת הליבה הארגוניות והפיתוח, המופרטים  ו ות נוספות הפועלות בתחומי תשתיות התוכנה, מערכחבר

 .לעיל 5בסעיף 

כמו כן, בכוונת החברה להוסיף לפעול בשנה הקרובה לביסוס ומיצוב מעמדה כחברה מובילה בתחום 

שירותי התוכנה, תוך ביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות פרטיות בארץ ובחו״ל המצטיינות  

 ניקו ערך מוסף לסל השירותים שמספקת החברה ללקוחותיה.בתחומן ואשר יע

כוונות החברה והערכותיה בדבר ההתפתחות בשנה הקרובה, לרבות בדבר מיצובה כחברה מובילה  

יישום האסטרטגיה העסקית של החברה לביצוע עסקאות מיזוגים   בתחום שירותי התוכנה והמשך 

ניירות    תמהוו   לעיל,  5ורכישות, כמפורט בסעיף זה ובסעיף   מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

ערך. מידע זה מבוסס על הערכות הנהלת החברה, בהסתמך על ניסיונה ומטרותיה העסקיות. כוונות  

שהוערך, אף באופן מהותי,    והערכות אלה עשויות שלא להתממש, או להתממש באופן שונה מכפי

כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות התפתחויות במסגרת תחום שירותי התוכנה בו  

ובקיומם של משאבים זמינים לחברה, כמו גם בהתממשות איזה    החברה ו/או חברות הבתפועלת  

 להלן.   7.11מגורמי הסיכון המתוארים בסעיף  

   גורמי סיכון  7.11

 גורמי מקרו   7.11.1

   השפעת אינפלציה ועליית הריבית בשוק

, נכון למועד פרסום דוח זה, אין ודאות בדבר השפעת אינפלציה ועליית הריבית  לעיל  4.1כמפורט בסעיף  

השווקים    בשוק ועל  השלכותיבארץ  ובדבר  ופעילות  על    הןבעולם  עתידיות  החברה  רכישה  עסקאות 

  ה להיות לכך שאלו יובילו למיתון ולהאטה כלכלית בישראל, עלול   ככליצויין כי    בתחום שירותי התוכנה.

כך לפגיעה בתוצאות פעיל  נההקט ובעקבות  ואף לפגיעה בחלק מלקוחות החברה  ה של  ותבביקושים 

   .עלויות מימון כתוצאה מעליה בריביתב צפוי גידולכמו כן,   החברה.

   חשיפה לתנודתיות בשוק ההוןושינויים בשווקים בעולם 

מדיניים,   גורמים  בשל  היתר  בין  גבוהה  בתנודתיות  מתאפיינים  ובעולם  בארץ  הפיננסיים  השווקים 

פוליטיים, ביטחוניים וכלכליים אשר לחברה אין שליטה עליהם. פעילות החברה, עשויה להיות מושפעת 

 .מתנודות בשווקים בעולם (לרבות שינויים בשערי הריבית)

 רגולציה 

יתכן  יהרגולטורית של החברה לרבות הוספת דרישות רגולטוריות עתידיות    שינויים מהותיים בסביבה

וישפיעו על אופן ניהול החברה ועל תוצאותיה העסקיות. שינויים רגולטורים עשויים להשפיע על אפיונן 
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ידי החברה, על אופן איתור ניהול ובקרת מפיצים ועל שיתופי הפעולה הקיימים -של תוכנות המוצעות על 

 . של החברה

  בישראל בטחוני-הפוליטי  המצב

או  /ו  הפוליטי  במצב  יציבות  אי.  בישראל  מופקות  יההכנסות  ועיקר,  בישראל  החברה  של  פעילותה  עיקר

 פעילותה  בתוצאות  להרעה  להביאלהשפיע על כלל השוק ו  עלולים  בישראל  הבטחוני  במצב  הידרדרות

זה,  בנוסף,    .החברה  של דוח  פרסום  למועד  החלהנכון  ישראל  משמעותיים  בקידום    ממשלת  שינויים 

  .השלכות על מצב המשק בכללותו, ועל פעילות החברה, בפרטל   עשויות להביאבמערכת המשפט, אשר  

הדוח,   למועד  הממשלה  נכון  לצעדי  באשר  ודאות  חוסר  המוצעות,   רפורמותוהקיים    המשמעותיות 

   ובהתאם, באשר למידת השפעתם (אם יתממשו), ככל שיהיו, על החברה.

  שינויים בשערי מטבע

שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ עשויים להיות בעלי השפעה על הונה העצמי של החברה, הנובע  

  החברה. בעיקר משערוך נכסים והתחייבויות של החברה הנקובים במטבע שאינו מטבע הפעילות של  

 החברה בוחנת מעת לעת ביצוע הגנות בגין חשיפות מט"ח. 

 בתחום שירותי התוכנה  ם ענפייםגורמי 7.11.2

 תלות במערכות מידע ומערכות תקשורת 

המידע של החברה מצוי על שרתי מחשב ובענן. כשלים טכניים במערכות התקשורת ו/או  מערכות  חלק מ

החברה פעילות  על  להשפיע  עשויים  הנתונים  טרור,  במערכות  נזקי  בפני  פגיעות  החברה  מערכות   .

 . ועוד שיטפונות, שריפות, הפסקות חשמל, שיבושים בטלקומוניקציה

יכול לשבש את שירותי    ,התרחשותו של אסון טבע, סגירת מתקני החברה, או אירוע בלתי צפוי אחר

החברה לקוחותיה.  נאמנות  את  ולצמצם  בחברה  לפגוע  עלולים  בשירות  שיבושים  מצמצמת    החברה. 

אשר מקטין את הסיכון לפגיעה  וסיכון זה על ידי מעבר למחשוב בתצורת "ענן" המאפשר עבודה מרחוק  

 במערכות המידע של החברה.

   הון אנושי

ח אדם ובשנים האחרונות, הולך וגובר הביקוש להון אנושי טכנולוגי, ולפיכך קיים אתגר בגיוס ושימור כ

מקצועי ואיכותי. רצון החברה לשמר את איכות ההון האנושי עלולה להוביל לגידול בעלויות החברה בכל  

הקשור בגיוס עובדים מוכשרים ושימור עובדים קיימים, ובכך להביא לגידול בהוצאות השכר של החברה. 

 כתוצאה מכך, רווחיותה של החברה עשויה להישחק. 

בוי רגולציה ובשינויים תכופים ברגולציה, לרבות שינויים בדין, בצווי הרחבה,  כמו כן, הענף מאופיין ברי

פסיקות בתי הדין לעבודה וכד'. הרגולציה הקיימת ושינויים בה עשויים להשפיע על כוח האדם המועסק  

על ידי החברה ולחשוף אותה לעלויות נוספות, אשר עשויות להיות בלתי צפויות, כמו גם לחשוף את  
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ל  על החברה  לרעה  ולהשפיע  החברה  ברווחיות  לפגיעה  להביא  עלולים  אלו  כל  עובדיה.  מצד  תביעות 

 תוצאותיה העסקיות.

 סיכוני סייבר 

ענף שירותי התוכנה נסמך על שרתים ומערכות  , נכון למועד פרסום דוח זה,  לעיל  4.4  כמפורט בסעיף

מתקפות סייבר כנגד החברה (או לקוחות או ספקי החברה), עלולות לגרום להשלכות שליליות  .  מידע

החברה ו/או לקוחותיה, שיבוש פעולתן של מערכות המידע של החברה פעילות  לחברה ובכלל זה שיבוש  

, דלף מידע, פגיעה במוניטין וחשיפה לתביעות  עד כדי השבתתן, גניבת מידע של החברה ו/או לקוחותיה

בתוצאותיה   ולפגוע  לחברה  שונים  עקיפים  ו/או  ישירים  לנזקים  להביא  עלולים  אלו  כל  משפטיות. 

 העסקיות. 

 לוגיות ושינויים בענף התפתחויות טכנו

הענף מאופיין בהתפתחויות טכנולוגיות רבות. הצלחתה של החברה תלויה, בין היתר, ביכולתה לשפר 

פתרונות   העמדת  גם  כמו  ללקוחותיה,  מציעה  היא  אותם  הטכנולוגיים  הפתרונות  את  מתמיד  באופן 

בענף. השינויים  בקצב  יעמדו  אשר  חדשים,  באימוץ    טכנולוגיים  עיכוב  פתרונות כל  של  בהתאמה  או 

 טכנולוגיים נאותים, בהתאם לדרישת השוק, עלול לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה.

   תחרות

ישראליות  הכוללת הן תחרות עם חברות    תחרות, ישנה החרפה בהחברה  של  הפעילות  מתחומי  בחלק 

בינלאומיות. אחד הגורמים  שלוחות של חברות טכנולוגיות מידע  והן מכניסת חברות מתחרות שהינן  

 . כל אלו החברה  של  פעילות מסוימים  בתחומי  הנמוכים  הכניסה  חסמיו  להחרפת התחרות כאמור הינ 

  להביא   ותעשויאשר    מחירים  להורדת  או/ו   החברה  של  ההתקשרויות  בהיקף  להקטנה   להוביל  עלולים

 .החברה  ברווחי לשחיקה

 
 מיוחדים  סיכונים 7.11.3

 מיזוגים ורכישות 

מיזוגים  באמצעות  בהתרחבותה  מתבטא  התוכנה  שירותי  בתחום  החברה  מפעילות  משמעותי  חלק 

ורכישות. החברה עשויה להתמודד, מעת לעת, על הזדמנויות רכישה והשקעה מול חברות מבוססות,  

עשויה להשפיע על  עליית הריבית בשוק זאת ועוד, בעלות אמצעים כספיים עדיפים על אלו של החברה. 

חבר  שוויין יכולתושל  (שכן  מטרה  פוחתת)  ןת  כספים  ומאידך    לגייס  המימון  מחד,  עלויות  את  מעלה 

הלכי מיזוג, רכישה או תאף אם החברה תאתר הזדמנויות מתאימות כאמור,  .הכרוכות ברכישות כאמור

מורכבים אשר אין ודאות כי יצלחו. התממשות של אילו מהסיכונים האמורים עלול    תהליכיםהשקעה הם  

ובהתאם  ליישם את האסטרטגיה שלה בתחום שירותי התוכנה,  להוביל לפגיעה ביכולתה של החברה 

ך מיזוג, רכישה או השקעה עשוי אף לגרום לחברה  יהלת לפגיעה בצמיחתה ובהתרחבותה. כישלון של  

 להפסדים.



 

43-א   
 

 רני תוכנה ספקים ויצ

שיתוף הפעולה עימה משפיע  אשר חברת מיקרוסופט ב, למעט כלשהו בספק מהותית תלות אין לחברה

שיתוף הפעולה עם מיקרוסופט  נכון למועד פרסום הדוח,  הכנסות החברה ורווחיותה.  באופן מהותי על  

 אברא הטמעת מערכות מידע ארגוניותשתיים מחברות הבת של החברה,  את עיקר הכנסותיה של  מהווה  

שנים המבוסס על מערכת יחסים מתמשכת  ה פעולה ארוך  הלצד זאת, לאור שיתוף    .ואברא פתרונות ענן

הצדדים,   של  החברה  ואמון  שיתולהערכת  כי  ההסבירות  מיקרוסופטפעולה  ף  סיום    עם  לכדי  יבוא 

 . נה נמוכהבשליטת החברה הי אינןשבנסיבות 

מיקרוסופט חברת  עם  הפעולה  לשיתוף  בנוגע  האמור  ולמעט  לעיל,  האמור  מן  לגרוע    תוצאות ,  מבלי 

  עם  או מספקיה כמה עם זמנית-בו החברה  התקשרות תיפסק אם עלולות להיפגע החברה פעילותה של

 אותם  אם  או,  אלו  ספקים  עם  ההתקשרות  תנאי  מהותי  באופן  יורעו  אם  או/ו  הגדולים  מספקיה  אחד

 ישירות   יספקו  לרבות,  המקומי  בשוק  שלהם  הישירה  הפעילות  את  ירחיבו  תוכנה  יצרני  או  ספקים

  מפיצים   ימנו  או,  מוצריהם  עם  בקשר  ללקוחותיה  החברה  מספקת  אותם  לשירותים  מתחרים  שירותים

עם   .כלשהי  מסיבה  פעילותם  תופסק  אם  או,  מתחרה  ידי-ועל  יירכש  אם  או,  מעמדם  יפגע  אם  או,  נוספים

יישום האסטרטגיה שלה    זאת, החברה נמצאת בשלבי התפתחות וצמיחה, וככל שהחברה תרחיב את 

 ותרכוש שליטה בחברות נוספות, השפעתו של גורם סיכון זה תקטן.  

 משפטיים סיכונים

פרוייקטי  ו  להקמת מערכות מידע ארגוניותמורכבים  לחברה התקשרויות, במיוחד בנוגע לפרוייקטים  

במסגרת הסכמי התקשרות  משכך,  .  יהלקוחות  מצד  משפטית  חשיפהלחברה  במסגרתן קיימת  ,  פיתוח

עם     ההתקשרות   תנאי  באמצעות  הן  האמורים  הסיכונים  לצמצום  פועלתהחברה  לקוחותיה,  החברה 

סעיפי   החברהאחריות    הגבלתהכוללים  והן  מקצועית  אחריות  ביטוחי  רכישת  באמצעות  הן  ,של   ,

מתודולוגי,   ניהול  הניתן,באמצעות  היא  והשירותים  מבצעת  היא  אותם  הפרוייקטים  של   ככל   אותם 

 באותם  תפסיד  והיאעל ידי לקוחותיה    החברה  נגד  משפטיות  ביעותגשו תוככל שי  .ללקוחותיה  מספקת

מסיבה  בו    במקרה  או,  שלה  הביטוחי  הכיסוי  סכום  על  העולה  סכוםותידרש לשלם    משפטיים  הליכים

לא יחול כיסוי ביטוחי בגין   , תנאי שיפוי ביטוחי שלא התקיימו וכו')הביטוח  בפוליסות  שינוייםכלשהי (

 . החברה של העסקיות תוצאותיה להיפגע עלולותתביעה כאמור, 

ועוד,   קבועות  זאת  תוכנה,  יצרני  עם  הבת  חברות  ו/או  החברה  התקשרויות  הגבלת    תניותבמסגרת 

אלו,  אחריות   תוכנה  מוצרי  של  הקצה  משתמשי  ידינזקים  בגין  כלפי  על  התוכנה  שיגרמו  ו/או    יצרני 

התוכנה ממוצרי  שלישייםצ  כלפי  כתוצאה  לקוחותיה  .  דדים  עם  בהתקשרויות  כוללת  תניות  החברה 

  נזקים   בגין  אחראיתתימצא    החברהו   במקרהפוטרות אותה מאחריות כלשהי למוצרי צדדי ג', ואולם,  ה

 . החברה של העסקיות בתוצאותיה לפגוע הדבר עלול,  הנמכרים על ידה ממוצרים כתוצאה שייגרמו
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   טבלת גורמי הסיכון 7.11.4

  להערכת   בהתאם  מדורגים  כשהם,  לעיל  זה  7.11.1בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו בסעיף  

 : בכללותם החברה  עסקי על  השפעתם את החברה הנהלת

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות   סיכון גורם   מס' 
 החברה 

 קטנה  בינונית  גדולה 
 סיכוני מקרו 

  +   השפעת אינפלציה ועליית הריבית בשוק  .1
וחשיפה    .2 בעולם  בשווקים  שינויים 

 לתנודתיות בשוק ההון 
  +  

 +    רגולציה  .3
  +   בישראל בטחוני-הפוליטי המצב  .4
 +    שינויים בשערי מטבע   .5

 סיכונים ענפיים 

 +    תלות במערכות מידע ומערכות תקשורת    .1
  +   הון אנושי  .2
   +  סיכוני סייבר   .3
 +    התפתחויות טכנולוגיות ושינויים בענף   .4
 +    תחרות   .5

 סיכונים מיוחדים  

  +   מיזוגים ורכישות   .1
  +   תוכנה  וביצרני בספקים תלות  .2
 +      משפטיים   סיכונים  .3
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ג לתקנות  5מופנית בזאת תשומת לב הקורא לכך שהחברה הינה "תאגיד קטן", כהגדרת מונח זה בתקנה  

 .  הדוחות

בתקנה   המפורטות  ההקלות  את  החברה  אימצה  החברה,  דירקטוריון  להחלטת    ) 4( -)1(ד(ב) 5בהתאם 

כלולה, גילוי  לעניין צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה    הדוחותלתקנות  

וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ומדווחת   ניהולם  ודרכי  בדבר חשיפה לסיכוני שוק 

, החל  2020באוגוסט    27בהתאם להקלות האמורות. יובהר כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום  

הדיווח   די2020ביולי,    1ביום    שהחלהמתקופת  מתכונת  לפי  החברה  מדווחת  רבעונית.  ,  בהתאם  ווח 

מיום   החברה  דירקטוריון  בתקנה  2023במרס,    14להחלטת  המפורטת  ההקלה  את  החברה  אימצה   ,

 לעניין אי צירוף דוח כספי נפרד.) לתקנות הדוחות 6ד(ב)( 5

ביום   בישראל  התאגדה  על,  1997ביולי,    27החברה  פרטית  חדש],  -כחברה  [נוסח  החברות  פקודת  פי 

נרשמו למסחר   מניותיה , על פיו, פרסמה החברה לראשונה תשקיף2007 ,בפברואר 6. ביום 1983- תשמ"גה

, שונה שם החברה לשמה הנוכחי, אברא טכנולוגיות  2020בדצמבר,    23ביום    בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 מידע בע"מ. 

לח הדוח,  למועד  שירותי נכון  תחום  הכספיים,  בדוחות  פעילות  כמגזר  המדווח  אחד  פעילות  תחום  ברה 

החברה ביישום מערכות בתחום ניהול המידע האירגוני על ידי שימוש בפתרונות    פועלתהתוכנה, במסגרתו  

 חדשים ובטכנולוגיות חדשות. 

 

 הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי החברה ותוצאות פעילותה  .1

 כללי   .1.1

 לפרק א' לדוח זה.   5.1סעיף החברה, ראו פעילות  תיאור ת לפרטים אודו

החברה פועלת למימוש האסטרטגיה שלה בעיקר דרך רכישת שליטה בחברות המתמחות בטכנולוגיות  

משותפים  בנייתפתרונות  ההיצע  ב שילובן  חדשות,   עבודה  מנת    ,צוותי  ועל  סינרגיה  לתת  לייצר 

יעדיהם  פתרון  ללקוחותיה   ייעודיים    .העסקייםמקיף להשגת  הנהלת החברה פועלת בעזרת צוותים 

רכישת חברות העונות למארג האסטרטגי שהגדירה לעצמה, כאשר נכון למועד הדוח, קיימות  ללאיתור ו

במארג של   להשתלבבישראל מאות חברות פרטיות הפועלות כחברות "נישה" ויכולות, פוטנציאלית,  

עם מספר חברות פרטיות בארץ ובחו״ל    נמצאת במגעיםהחברה. נכון למועד פרסום הדוח, החברה  

 .במטרה לצרפן כחלק מהיצע הפתרונות של החברה

האסטרטגיה  2022בשנת   ביישום  החברה  המשיכה  עסק   שלה ,  מלאה והשלימה  בעלות  לרכישת  ה 

, הדוחות  2022הואיל והרכישות האמורות בוצעו במהלך שנת   .ברוביקוןלרכישת שליטה  ו  R&Dבאברא  

 בת ההכספיים המאוחדים של החברה, המצורפים לדוח זה, מציגים את תוצאות הפעילות של חברות  

מאוחדות    R&Dאברא  חברה. כך, תוצאות הפעילות של    של כלהחל ממועד השלמת הרכישה    האמורות 



 

   4 - ב

החל   החברה  של  המאוחדים  הכספיים  של 2022,  מאיחודש  מצע  א מבדוחות  הפעילות  ותוצאות   ;

  .2022,  ספטמברחודש סוף מהחל מאוחדות בדוחות כספיים המאוחדים של החברה   רוביקון

שתי   במהלך   לשמונה  מתווספת ,  האמורותחברות  ה רכישת  שליטה  בהן  רכשה  שהחברה  החברות 

 .2021- ו 2020 השנים

,  2022של החברה לשנת    להלן)  1.3.5  (כהגדרתה בסעיף  EBITDA-וה  ההכנסות  בדבר  פרטים  להלן

 : רבעוני בפילוח
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   אינפלציה ועליית הריבית בשוקה השפעת .1.2

והתגברות   האינפלציה  קצב  האצת  המשיכה המגמה של  זה,  דוח  אישור  למועד  ועד  הדוח  בתקופת 

בישראל ובעולם, כאשר בישראל העלייה במדד המחירים לצרכן בחודש ינואר החשש למיתון בשווקים  

. מגמה שלילית זו הינה תוצאה, בין היתר, של אירועים 5.26%-שיקפה שיעור גידול שנתי של כ   2023

 פוליטיים.-כלכליים וגאו

ובישראל   בעולם  המרכזיים  הבנקים  ביצעו  האינפלציה,  קצב  את  להאט  י בשיעור  העלאותבניסיון 

כאשר   במשק  הריבית  בישראלהריבית,  של    עלתה  הבסיסית  - ול  31.12.2022ליום    3.25%לשיעור 

זה.  4.25% העליה בשיעורי הריבית בישראל, מעצם טיבה עלולה להביא    בסמוך למועד פרסום דוח 

 להאטת הפעילות הכלכלית בישראל.

ת. תחום זה מושפע ישירות תחום שירותי התוכנה בכללותו, מהווה נדבך משמעותי בכלכלה הישראלי 

לצמצום  כלל,  בדרך  מובילות,  ומיתון  שפל  של  תקופות  והעולמי.  הישראלי  במשק  כלליות  ממגמות 

ההוצאות של לקוחות החברה בתחומי טכנולוגיות המידע. בהתאם, למגמות משקיות כאמור עלולה 

 להיות השפעה שלילית על תוצאות פעילות החברה.

אופיינה בהמשך העלייה בהיקפי פעילותה, בהכנסות    2022בשנת  החברה    פעילותעל אף האמור לעיל,  

 וברווח. 

להערכת החברה, ככל שמגמת העלייה באינפלציה, במקביל לעליית הריבית, תמשיך להיות גבוהה  

על   להשפיע  עלול  הדבר  בישראל,  כלכלית  ולהאטה  למיתון  כך  בעקבות  ותוביל  ממושכת  לתקופה 

בביקושים מצד הלקוחות, דחיית מכרזים וצמצום פרוייקטים. עם זאת, תוצאות החברה, בשל ירידה  

יצויין כי החוב הפיננסי של החברה אינו צמוד, וכן כי הרכיב העיקרי בהוצאות החברה הינו שכר עבודה,  
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  ה אשר להערכת החברה מושפע בעיקר ממגמות ביקוש והיצע של כח אדם טכנולוגי והשפעת האינפלצי 

 וגבלת. עליו צפויה להיות מ

זאת ועוד, לעליית הריבית ישנה השפעה על תוצאות פעילות החברה בדרך של עליית עלויות המימון  

 בגין הלוואות קיימות בריבית משתנה, כמו גם בגין הלוואות חדשות, ככל שתינטלנה על ידי החברה.

האט  האינפלציה,  של  העתידיות  להשפעות  באשר  לעיל,  מובאות  שהן  כפי  החברה,  ה  הערכות 

במשק ועליית הריבית בשוק על תוצאות פעילות החברה הן בגדר מידע צופה פני עתיד כמשמעותו  

בחוק ניירות ערך אשר התממשותן אינה ודאית ואינן מצויות בשליטת החברה בלבד. הערכות אלו  

נוגעות למצב הנוכחי של החברה ועסקיה, באזורי פעילותה, ומבוססות על עובדות ונתונים מאקרו  

ליים, הכל כפי שידוע לחברה נכון למועד הכנת דוח זה. הערכות אלה עשויות להתממש באופן  כלכ

לרבות  כלכלית שבה פועלת החברה,  - שונה מהמתואר, בין היתר, עקב שינויים בסביבה המאקרו

 . פרק א' של דוח זהל  7.11התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  
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 דוחות על הרווח המאוחד  תמצית  –תוצאות הפעילות   .1.3

ולרבעון לשנים  המאוחד  הרווח  על  דוחות  ב  תמצית  שהסתיימו    31/12/21-ו  31/12/22- הרביעי 

 : ) (אלפי ש"ח

שינוי  
 באחוזים 

לשלושה חודשים שהסתיימו 
 ביום:

שינוי  
 באחוזים 

  לשנה שהסתיימה ביום:

 31/12/2021 31/12/2022  31/12/2021 31/12/2022  

 מחזור מכירות  371,834 209,066 78% 104,941 71,608 47%

עלות המכירות   270,356 155,991  77,087 53,503 
 והשירותים

 רווח גולמי  101,478 53,075 91% 27,854 18,105 54%

 % מהמכירות  27% 25%  27% 25% 

 הוצאות מכירה ושיווק ) 20,281(  ) 11,262(   ) 4,783(  ) 4,098(  

הוצאות הנהלה  ) 63,600(  ) 37,441(   ) 17,621(  ) 12,256(  
 וכלליות 

בנטרול פחת  19,267 11,994  5,404 3,997 
ושערוכים  והפחתות 

 חשבונאיים

 הכנסות אחרות, נטו   3,597    8,657     3,597    -  

151%  5,748  14,451 62% 25,023 40,461 EBITDA 

 מהמכירות %   11% 12%  14% 8% 

הכנסות (הוצאות)   ) 889(    2,493   ) 983(  ) 221(  
 מימון מותאם 

מיסים על הכנסה   )11,847(  )3,932(   )3,854(  ) 1,525(  
 מותאם 

 רווח נקי מותאם    27,725    23,584   9,614 4,002 
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 מכירות  .1.3.1

אלפי ש"ח בשנת   209,066- כאלפי ש"ח לעומת   371,834  -כבהסתכמו  2022מכירות החברה לשנת  

אלפי ש״ח   104,941  -כ בהסתכמו    2022של שנת  מכירות החברה לרבעון הרביעי    78%, גידול של  2021

 . אשתקדאלפי ש״ח ברבעון המקביל  71,608 -כ לעומת

ו  2022שנת  בבמכירות    הגידול הרביעי  בכלל  בכלל    2021שנת    לעומתבפרט,    2022לשנת  ברבעון 

בעיקר מאיחוד תוצאותיהן של חברות הבת שנרכשו במהלך    נובע  פרט,ב   2021 לשנת  הרביעי  רבעוןהו

(בשנת    2021שנת   תוצאותיהן    2021במלואן  של  החל  אוחדו  לראשונה  מאיחוד  רכישתן),  ממועד 

 מגידול אורגני כתוצאה מתהליכי השבחה וסינרגיה.  ו  2022תוצאות חברות הבת שנרכשו במהלך שנת  

 הרווח הגולמי שיעור  .1.3.2

של    למיוהגשיעור הרווח  .  2021בשנת    25%- כלעומת    27%- כהנו    2022הרווח הגולמי בשנת  שיעור  

 אשתקד.  ברבעון המקביל 25%-כ לעומת   27%-כהנו   2022החברה לרבעון הרביעי של שנת 

  הוצאות מכירה ושיווק .1.3.3

 אלפי ש"ח  11,262-כלעומת  אלפי ש"ח    20,281- כבהסתכמו    2022לשנת    שיווקהמכירה וה הוצאות  

  4,783  -כהסתכמו ב  2022החברה לרבעון הרביעי של שנת    הוצאות המכירה והשיווק של.  2021בשנת  

 . אשתקד פי ש״ח ברבעון המקבילאל 4,098-כלעומת  אלפי ש״ח 

מאיחוד תוצאותיהן  בעיקר    נובע   2021  תלשנ   בהשוואה  2022בשנת    והשיווק  המכירה בהוצאות    הגידול

שנת   במהלך  שנרכשו  הבת  חברות  (בשנת    2021של  תוצאותיהן    2021במלואן  ממועד  החל  אוחדו 

 . 2022מאיחוד לראשונה של תוצאות חברות הבת שנרכשו במהלך שנת ו  רכישתן)

 הוצאות הנהלה וכלליות   .1.3.4

אלפי ש"ח    37,441- כ  לעומת"ח  אלפי ש   63,600  -כ ב  כמוהסת  2022לשנת    וכלליותנהלה  ההוצאות  

  17,621 -הסתכמו בכ 2022החברה לרבעון הרביעי של שנת   הוצאות הנהלה וכלליות של  .2021בשנת 

 . אלפי ש״ח ברבעון המקביל אשתקד  12,256-כאלפי ש״ח לעומת  

בעיקר מאיחוד תוצאותיהן    נובע  2021  תלשנ  בהשוואה  2022  בשנתוכלליות    ההנהלהבהוצאות    הגידול

שנת   במהלך  שנרכשו  הבת  חברות  (בשנת    2021של  תוצאותיהן    2021במלואן  ממועד  החל  אוחדו 

 . 2022מאיחוד לראשונה של תוצאות חברות הבת שנרכשו במהלך שנת ו  רכישתן)

1.3.5. EBITDA 

והוצאות    EBITDA- המדד   המאוחדות  החברות  תוצאות  מאיחוד  לחברה  הנובע  הרווח  את  משקף 

רישומים חשבונאיים בגין הפחתת רכוש אחר  פחת,  איננו כולל    הינו רווח תפעולי אשר  הרווחהמטה.  

 ושערוכים חשבונאיים חד פעמיים. הנובע מרכישת החברות 
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,  2021  שנתלאלפי ש"ח    25,023-כ ש"ח לעומת    אלפי  40,461-כהסתכם ל  2022לשנת    EBITDA-ה

-כ  לעומת אלפי ש"ח  14,451-כל  הסתכם  2022  לשנתלרבעון הרביעי    EBITDA-ה  .62%-כ  של   גידול

   .151%גידול של  ,אשתקד המקביל ברבעון "חש אלפי 5,748

בעיקר מאיחוד תוצאותיהן של חברות    נובע  2021  לשנת  בהשוואה   2022  בשנת   EBITDA-בהגידול  

אוחדו תוצאותיהן ממועד רכישתן), מאיחוד    2021במלואן (בשנת    2021שנרכשו במהלך שנת  הבת  

שנת   במהלך  שנרכשו  הבת  חברות  תוצאות  של  מתהליכי  ו   2022לראשונה  כתוצאה  אורגני  מגידול 

 השבחה וסינרגיה. 

 והוצאות מימון מותאמות  הוצאות מימון .1.3.6

בעיקר   כוללות  החברה  של  המימון  ותמורה  הוצאות  הוצאות  עסקים  צירוף  בגין  התחייבות  שערוך 

וכ מותנית אלו  הוצאות  בגין  ן.  כלולותב   IFRS16  חכירות  הוצאות    . מותאמות המימון  ההוצאות  אינן 

 (באלפי ש"ח): הוצאות מימון לפירוט 

  לשנה שהסתיימה ביום: לשלושה חודשים שהסתיימו ביום: 

31/12/2021 31/12/2022 31/12/2021 31/12/2022  

הפרשי שער,   הוצאות  ) 1,371(  ) 691(  ) 1,150(  ) 635( 
 ריבית ועמלות ואחרים

(כולל   CLOהכנסות  482  3,153  167 175
 הפרשי שער)

סך הכנסות (הוצאות)  ) 889(   2,493  ) 983(  ) 221( 
 מימון   מותאם, נטו 

הוצאות שיערוך   ) 7,508( ) 1,541( ) 2,130( ) 1,562(
התחייבות בגין צירוף  

עסקים ותמורה  
 מותנית 

 IFRS16הוצאות בגין  ) 744(  ) 537(  ) 224(  ) 151( 

סך הכנסות (הוצאות)  ) 9,141(   415  ) 3,337(  ) 1,934( 
 מימון, נטו 

 

 מיסים על הכנסה  .1.3.7

לעומת  מהרווח לפני מס,    62%-והיוו כ,  "חש  אלפי    7,416  -הסתכמו בכ  2022בשנת    סיםיהמ  הוצאות

. מהרווח לפני מס  8.8%  -כ  והיוו  "חש  אלפי  1,173-כשהסתכמו לסך של    2021בשנת  ת מיסים  הוצאו
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כן,  .  חלקם מנוצלים באופן שוטף  אשררכי מס  ושלה הפסדים לצ  הבתלחברה ולחלק מהחברות   כמו 

 רכי מס.ולחברה הוצאות והכנסות חשבונאיות אשר אינן מוכרות לצ

 נקי מותאםרווח  .1.3.8

פחת והפחתות) וכן  בניכוי הוצאות מס (ללא מגן המס בגין    EBITDAמחושב לפי  הרווח הנקי המותאם  

   .מתואר לעילכהוצאות מימון מותאמות  בניכוי

  לשנת "ח  ש  אלפי  23,584-כ   ש"ח לעומת  אלפי   27,725- כל   הסתכם  2022  לשנתהרווח הנקי המותאם  

- כ  עומתלפי ש"ח לא  9,614  -כלהסתכם    2022לשנת  המותאם לרבעון הרביעי    הנקיהרווח    .2021

 . ברבעון המקביל אשתקד אלפי ש"ח 4,002

בעיקר מאיחוד תוצאותיהן של חברות הבת שנרכשו במהלך שנת    נובעהמותאם    הנקיהגידול ברווח  

מאיחוד לראשונה של תוצאות  ממועד רכישתן),  החל  אוחדו תוצאותיהן    2021במלואן (בשנת    2021

 מגידול אורגני כתוצאה מתהליכי השבחה וסינרגיה. ו  2022חברות הבת שנרכשו במהלך שנת 

  



 

   11 - ב

 2202לשנת  לפי רבעוניםמאוחד תמצית דוחות רווח והפסד   .1.4

 (באלפי ש"ח):  2022מצית דוחות רווח והפסד לשנת ת פירוט

Q1-2022 Q2-2022 Q3-2022 Q4-2022  

 מחזור מכירות  104,941 102,775 88,505 75,613

 עלות המכירות והשירותים  77,087 75,525 63,881 53,863

 רווח גולמי 27,854 27,250 24,624 21,750

 % מהמכירות  27% 27% 28% 29%

 הוצאות מכירה ושיווק   4,783  4,992 5,563 4,943

 וכלליות הוצאות הנהלה    17,621  16,337 15,047 14,595

4,181 4,794 4,888 5,404 
ת ושיערוכים  בנטרול פחת והפחתו

 חשבונאיים

 הכנסות אחרות, נטו 3,597   -    -    - 

6,393 8,808 10,809 14,451 EBITDA 

 % מהמכירות  14% 11% 10% 8%

 הכנסות (הוצאות) מימון מותאם  ) 983(  ) 308(    125    277 

 מיסים על הכנסה מותאם  ) 3,854(  ) 3,238(  ) 2,522(  ) 2,234( 

 רווח נקי מותאם  9,614 7,263 6,411 4,436
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 נזילות  .1.5

 (באלפי ש"ח):  2021בדצמבר,  31  -ו 2022  ,בדצמבר 31 שנה שנסתיימה ביוםל הנזילותניתוח 

  לשנה שהסתיימה ביום: 

  31/12/2022 31/12/2021 שינוי 

 מזומנים מפעילות שוטפת תזרים  18,727    162  18,565

 תזרים מזומנים מפעילות השקעה ) 94,267(    5,920  ) 100,187(

 תזרים מזומנים מפעילות מימון   88,087    48,339  39,748

 הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  308 - 308

 סך שינוי במזומנים  12,855    54,421  ) 41,566(

 מזומנים ושווי מזומנים    80,635    67,780  12,835

 אשראי לזמן קצר  ) 3,723(  ) 250(  ) 3,473(

 אשראי לזמן ארוך (כולל חלויות שוטפות)  ) 73,722(  ) 14,941(  ) 58,781(

 יתרת מזומנים בניכוי חוב פיננסי (חוב נטו)    3,190    52,589  ) 49,399(

-  1.5    1.5   
התחייבויות בגין צירוף עסקים  יחס שוטף (כולל 

 וחכירה) 

 סך ההון    248,599    186,933  61,666

 סך מאזן    516,521    343,559  172,962

 שיעור ההון ביחס למאזן   0.48    0.54  
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 תזרים מפעילות שוטפת  .1.5.1

  162-כ  סך של  לפי ש"ח לעומתא  18,727-כ  של  לסךהסתכם    2022  תהתזרים מפעילות שוטפת לשנ

ש"ח   מ .  2021לשנת  אלפי  בעיקר  נובע  זה  החברה  גידול  של  בפעילותה  איחוד בעקבות  הגידול 

החל  אוחדו תוצאותיהן    2021במלואן (בשנת    2021תוצאותיהן של חברות הבת שנרכשו במהלך שנת  

 .2022ממועד רכישתן) ומאיחוד לראשונה של תוצאות חברות הבת שנרכשו במהלך שנת  

 מפעילות השקעה תזרים  .1.5.2

לתזרים   ששימש  השקעה  המזומנים  של  2022  תשנבפעילות  לסך  ש"ח   94,267-כ  הסתכם  אלפי 

זה   שינוי.  2021שנת  באלפי ש"ח    5,920-כ  של  בסכום  השקעה  מפעילות  שנבע  מזומנים  תזריםלעומת  

   .2022 בשנת רותחב  רכישתמבעיקר   נובע

 תזרים מפעילות מימון .1.5.3

  48,339-כ  אלפי ש"ח לעומת סך של     88,087-כ הסתכם לסך של    2022  תמימון לשנהתזרים מפעילות  

 45,475  -כ  גייסה החברה הון תמורת הנפקת מניות בסכום נטו של  2021בשנת    .2021לשנת  אלפי ש"ח  

  ש"ח  אלפי  52,293-כ סכום נוסף של  החברה  גייסה    2022. במהלך שנת  אלפי ש"ח בהנפקת זכויות

  יםשמשמ  אלו  מים. סכוהלוואות מגופים בנקאייםמ   ש"חאלפי    60,000-כ   וכן סכום של  זכויותהנפקת  ב

 .  לפרק א' של דוח זה) 7.9(כמפורט בסעיף  חברהאסטרטגיית ה להמשך יישום  את החברה

 מקורות מימון  .1.6

מימון  והן באמצעות  באמצעות הון עצמי  הן  מומנה    וחברות הבת  פעילות החברהבמהלך תקופת הדוח,  

ולביאור    7.5לפרטים אודות מקורות המימון של החברה ראו סעיף    .בנקאי זה   13בפרק א' של דוח 

 . לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה

   מקורות אשראי בנקאיים 

 לזמן קצר  משיכות יתר והלוואות 5.72% -הלוואה בריבית משתנה 

 7.89% -הלוואות בריבית קבועה 

 - הלוואות בריבית פריים בתוספת מרווח קבוע 

1.2%-3.35% 

 הלוואות לזמן ארוך 

 - הלוואות בריבית קבועה

2.45%-3.25% 
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 אשראי לזמן ארוך  .1.6.1

(כולל חלויות שוטפות בגין הלוואות לזמן ארוך)  , יתרת ההלוואות לזמן ארוך  2022בדצמבר    31נכון ליום  

 . אלפי ש"ח  73,722 -סך של כבבחברה הינה 

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה המצורפים לדוח זה.  13לפרטים נוספים ראו ביאור 

 אשראי לזמן קצר  .1.6.2

   -כ  סך שלבולמועד פרסום הדוח, יתרת האשראי לזמן קצר בחברה הינה    2022בדצמבר,    31נכון ליום  

 . ש"ח אלפי 3,723

 אשראי מספקים ולקוחות  .1.6.3

ליום   הינה  2022בדצמבר,    31נכון  הספקים  יתרת  שלב,  ליום    אלפי  16,845  -כ  סך  נכון    31ש"ח. 

 ש"ח.  אלפי 100,108 -כ  שלסך בהינה  , נטו, יתרת הלקוחות2022בדצמבר,  
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   דוחות מאוחדים על המצב הכספי תמצית .1.7

 (באלפי ש"ח):  מאוחדים על המצב הכספיתמצית דוחות   פירוט

  לשנה שהסתיימה ביום: 

  31/12/2022 31/12/2021 שינוי 

 מזומנים ושווי מזומנים  80,635 67,780 12,855

 פיקדונות משועבדים ופקדונות לזמן קצר  2,018 - 2,018

 , נטו לקוחות 100,108 65,064 35,044

 כל היתר  13,699 5,261 8,438

 סך נכסים שוטפים  196,460 138,105 58,355

 נכסים בלתי מוחשיים ומוניטין 289,191 180,272 108,919

 כל היתר  30,870 25,182 5,688

 סך נכסים שאינם שוטפים  320,061 205,454 114,607

10,608 7,732 18,340 
וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן  אשראי לזמן קצר 

 ארוך 

 התחייבויות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית   13,378 10,359 3,019

 התחייבות בגין אופציות מכר  16,236 11,387 4,849

 כל היתר  86,720 64,440 22,280

 סך התחייבויות שוטפות  134,674 93,918 40,756

 לזמן ארוך בניכוי חלויות שוטפות הלוואות  59,105 7,459 51,646

 התחייבויות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית   14,566 1,450 13,116

 התחייבות בגין אופציות מכר  24,949 29,163 ) 4,214(

 כל היתר  34,628 24,636 9,992

 סך התחייבויות שאינן שוטפות  133,248 62,708 70,540

 עצמי הון  248,599 186,933 61,666
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 טפים שונכסים  .1.7.1

, בהשוואה  ש"חלפי  א  196,460  -כ  לסך שלהסתכמו    2022בדצמבר    31ליום  ליום    הנכסים השוטפים

של   ליום  ש"לפי  א  138,105לסך  מזומנים    נובעהגידול  .  2021בדצמבר    31ליום  ח  (א)  מ:  בעיקרו 

  2021במהלך    ברותח  רכישת(ב)  -ו  2022  שנת  לששהתקבלו מהנפקת זכויות שבוצעה ברבעון השני  

החברות כאמור משפיעות מחד גיסא על גידול בסעיפים התפעוליים, ומאידך גיסא . רכישת  2022-ו

הלוואות  החברה  ה, נטל2022, במהלך שנת על קיטון במזומנים אשר יצאו בגין רכישת החברות. מנגד

  אשר הגדילו את יתרת המזומנים. מיליון ש"ח 60 -בסך של כ מתאגידים בנקאיים 

 נכסים שאינם שוטפים  .1.7.2

ש"ח, בהשוואה  לפי  א    320,061  -כ  הסתכמו לסך של  2022בדצמבר    31ליום  ינם שוטפים  הנכסים שא

מוניטין    בעיקרו  נובע  גידולה   .2021בדצמבר    31ליום  "ח  ש לפי  א  205,454-כ  שללסך   בגין  מיתרות 

 .2022שנת וקשרי הלקוחות אשר נוצרו כתוצאה מרכישת שתי חברות בת שנרכשו בהמלך 

 התחייבויות שוטפות  .1.7.3

ש"ח, בהשוואה  לפי  א  134,674  -כ  לסך של  הסתכמו  2022בדצמבר    31  ליום  תוההתחייבויות השוטפ

  חברות  שתי  מאיחוד לראשונה שלבעיקרו    נובעהגידול  .  2021בדצמבר    31ש"ח ליום  לפי  א  93,918  -כל

 .  2022במהלך שנרכשו  בת

 התחייבויות שאינן שוטפות  .1.7.4

ליום    ההתחייבויות שוטפות  "ח,  ש  לפיא    133,248  -כ   של  לסךהסתכמו    2022בדצמבר    31שאינן 

 לראשונה   מאיחודבעיקרו    נובעהגידול  .  2021בדצמבר    31"ח ליום  ש  לפיא  62,708-כ  בהשוואה לסך של

 . 2022במהלך  שנרכשו בת חברות שתי של

 אירועים לאחר תקופת הדיווח .1.7.5

 לדוחות הכספיים. 22לפרטים ראו ביאור  
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 היבטי ממשל תאגידי .2

  תרומות בנושא החברה מדיניות .2.1

, לפיה בכל שנה החברה  חברתית  ואחריות  מיכותת   מדיניותהחברה    דירקטוריון  אימץ  2023,  בינואר

ייעודי   תקציב  ולטובת  תקצה  חברתיתתמיכות  וזאת בהתאם    ,החברה  ערכי  את  התואמת,  פעילות 

  החברה בתקופת הדוח לא תרמה    .בחינת רווחיותה של החברהולהיקף פעילותה העסקי של החברה,  

  סכומים מהותיים.

 

 ופיננסית חשבונאית מומחיות  בעלי דירקטורים .2.2

 ידי  על  שנקבע כפיהמזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הראוי לחברה,    המספר

שני  "), הינו החברות  חוק(" 1999-"טהתשנ) לחוק החברות,  12(א)(92לפי סעיף  החברה דירקטוריון

ת  ודירקטורים, וזאת בהתחשב באופי הסוגיות החשבונאיות וסוגיות הבקרה החשבונאית המתעורר

החברה,   של  הכספיים  דוחותיה    והיקף   החברה  של  גודלה,  החברה  של  פעילותה  תחומיבהכנת 

בעלי    )4(  ארבעה  החברה  בדירקטוריון  מכהנים  כיום.  פעילותה  ומורכבות   מומחיות דירקטורים 

כדל ופיננסית,  אבני.   מר:  הלן חשבונאית  ריטה  וגב'  ערן שמואל הדר  מר  דישי,  גבי  מר  פינטו,  אריק 

   לפרק ד' לדוח זה.  26תקנה  ראו, אלו לדירקטוריםוספים באשר נ לפרטים

 דירקטורים בלתי תלויים .2.3

למועד הדוח, החברה לא אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים בהתאם  

נוסף על   ,ןלהוראות התוספת הראשונה לחוק החברות. למועד פרסום הדוח, בדירקטוריון החברה מכה 

מר    אודותערן שמואל הדר. לפרטים נוספים  מר  קטוריות החיצוניות, דירקטור בלתי תלוי,  שתי הדיר

 בפרק ד' לדוח זה.   26ראו תקנה   ,ערן שמואל הדר
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 גילוי בדבר המבקר הפנימי של החברה  .2.4
 מר משה כהן  שם:

 . 2012באפריל,  3 תאריך תחילת כהונה: 

החברה,   עמידה בהוראות הדין:  ידיעת  בהוראות  למיטב  עומד  להצהרתו,  בהתאם  הפנימי,  המבקר 

חוק הביקורת  ("  1992-לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב  8-(א) ו3סעיפים 

 (ב) לחוק החברות.  146"), וכן בהוראות סעיף הפנימית 

המבקר הפנימי, על פי הודעתו, אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של   החזקה בניירות ערך של התאגיד:

 שור לחברה, כהגדרת מונח זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות.  גוף ק

מהותיים/קשרים   עסקיים  קשרים 

מהותיים אחרים עם החברה או עם  

ואופן   לחברה  קשור  גוף 

 ההתקשרות עם המבקר הפנימי:

הביקורת   שירותי  את  מעניק  אלא  החברה,  של  עובד  אינו  הפנימי  המבקר 

הפנימית לחברה כנותן שירותים חיצוני מטעם משרד רו"ח חייקין כהן רובין  

) אינו בעל קשרים עסקיים מהותיים 1ושות'. על פי הצהרתו, המבקר הפנימי: (

ת מונח או קשרים מהותיים אחרים עם החברה או עם גוף קשור לחברה, כהגדר

) אינו 3) אינו בעל עניין בחברה; ( 2זה בתוספת הרביעית לתקנות הדוחות; (

) אינו קרוב של כל אחד מאלה המפורטים בסעיפים  4נושא משרה בחברה; (

) אינו ממלא תפקיד מחוץ לחברה היוצר או העלול ליצור ניגוד 5); (3) עד (1(

ידו היחיד בחברה  ) תפק6עניינים עם תפקידו כמבקר הפנימי של החברה; (

 הינו המבקר הפנימי של החברה.

ועדת   אופן מינוי המבקר הפנימי:   המלצת  פי  על  החברה  של  הפנימי  כמבקר  לכהן  מונה  כהן  משה  מר 

מיום   החברה  של  החברה    2012באפריל,    3הביקורת  דירקטוריון  והחלטת 

הן  מאותו מועד. בדיוני האורגנים האמורים, הוחלט על מינויו של מר משה כ 

כמבקר הפנימי של החברה, בשים לב לחובות, לסמכויות ולתפקידים המוטלים  

היקף   גודלה,  החברה,  בסוג  השאר,  בין  ובהתחשב,  לדין,  בהתאם  עליו 

 ומורכבות פעילותה. 

המבקר   על  הארגוני  הממונה 

 הפנימי:

יו"ר   הינו  הפנימי  המבקר  על  הארגוני  הממונה  החברה,  תקנון  פי  על 

 הדירקטוריון.

לצרכים  תכנית העבודה:  בהתאם  לשנה  אחת  נקבעת  הפנימי  המבקר  של  הביקורת  תכנית 

הסתברות   החברה,  מפעילות  הנובעים  הסיכונים  החברה,   של  המשתנים 

קיומם של ליקויים הן ברמת התפעול והן ברמת ההנהלה, נושאים המחויבים 

 על פי דין, וממצאים מבדיקות קודמות.  

תכנית הביקורת הם חברי ועדת הביקורת, חברי הגורמים המעורבים בקביעת  

הדירקטוריון והמבקר הפנימי, כאשר ועדת הביקורת היא המאשרת את תכנית  

אישרה ועדת הביקורת את תכנית   2023בפברואר,  2העבודה השנתית. ביום 

 . 2023העבודה של מבקר הפנים לשנת 
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  במהלך   הביקורת  בוועדת  נידוןפרוייקטים בחברת בת    ניהולהמבקר לגבי    דוח ביקורת של תאגידים מוחזקים

 . 2022 שנת של השני  הרבעון

היקף העסקתו של המבקר הפנימי משתנה על פי תכנית הביקורת השנתית.   היקף העסקה: 

שעות ביקורת,    300- הסתכם לכ  2022היקף העסקתו של מבקר הפנים בשנת  

 וזאת לנוכח היקף הפעילות הנוכחי של החברה. 

יערוך   פיהם  על  מקצועיים  תקנים 

 המבקר הפנימי את הביקורת:

, המבקר הפנימי עורך את הביקורת  כפי שנמסר לחברה על ידי המבקר הפנימי

 IIA  )The institute of internal-בהתאם לתקנים המקצועיים של ארגון ה

auditors  סעיף להוראות  בהתאם  הפנימית. 4),  הביקורת  לחוק  (ב) 

הדירקטוריון הסתמך על דיווחיו של המבקר הפנימי בדבר עמידתו בדרישות  

 יקורת.התקנים המקצועיים לפיהם הוא יערוך את הב

לצורך ביצוע תפקידו, למבקר הפנימי ניתנת גישה חופשית, מתמדת ובלתי   גישה למידע: 

בסעיף   כאמור  של    9אמצעית  המידע  למערכות  הפנימית,  הביקורת  לחוק 

אתרי   וכל  מסמכים  כספיים,  נתונים  לרבות  מוחזקים,  תאגידים  ושל  החברה 

 הפעילות של החברה בארץ. 

  במהלך   הביקורת  בוועדת  נידוןפרוייקטים בחברת בת    ניהולהמבקר לגבי    דוח :הפנימי המבקר של וחשבון דין

ובנושא    2022  שנת   של  השני  הרבעון  ורכישות  מיזוגים  בנושא  המבקר  ודוח 

הוגש וועדותיו  הדירקטוריון  החלטות  ביצוע  אחרי    הרבעוןבמהלך    ו מעקב 

שנת    הרביעי  שנת  של  הראשון  ברבעון  הביקורת  בוועדת  נוונידו  2022של 

מידע   אבטחת  בנושא  דוח  הפנים  מבקר  להגיש  צפוי  2023  שנת  במהלך.  2023

 . אנוש משאביבנושא והגנת סייבר וכן דוח 

פעילות   את  הדירקטוריון  הערכת 

 המבקר הפנימי: 

בתכנית יש  כי  בדעה  החברה  רמת    דירקטוריון  השנתית,  הפנים  ביקורת 

הפירוט בדוחות הביקורת, היקף, אופי, רציפות ופעילות הביקורת הפנימית  

כדי  וניסיונה,  החברה  פעילות  את  הפנימי  המבקר  של  היכרותו  החברה, 

 להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. 

ל על ידו,  תגמול המבקר הפנימי מחושב על פי שעות הביקורת שהושקעו בפוע תגמול: 

בהתאם   משתנה  איננו  אשר  מראש,  עמו  שסוכם  שעתי  לתעריף  בהתאם 

האמור,   לאור  החברה.  דירקטוריון  ידי  על  אושר  ואשר  הביקורת  לתוצאות 

על  להשפיע  כדי  הפנימי  המבקר  בתגמול  אין  כי  בדעה  החברה  דירקטוריון 

הסתכם    2022הפעלת שיקול דעתו המקצועי. שכר טרחת מבקר הפנים לשנת  

 אלפי ש"ח.   70-הסתכם בכ  2021אלפי ש"ח, כאשר שכר טרחתו לשנת    66-בכ

הביקורת   מטרות  הגשמת 

 הפנימית:  

הפנימי   המבקר  פעילות  ורציפות  אופי  היקף,  החברה,  דירקטוריון  לדעת 

מטרות    ותכנית להגשים את  כדי  ויש בהם  העניין,  בנסיבות  עבודתו סבירים 

 הביקורת הפנימית בחברה. 



 

   20 - ב

 פרטים בדבר רואה החשבון המבקר   .2.5

 זהות רואה החשבון המבקר  .2.5.1

 "). רואה החשבון המבקר(" PWC Israelרואי החשבון המבקרים של החברה הם קסלמן וקסלמן, 

   רואה חשבון מבקר שכר .2.5.2

שירותים  ביקורת,  שירותי  בגין  המבקר  החשבון  לרואה  ששולם  הטרחה  שכר  בדבר  נתונים  להלן 

  2022-ו  2021ביחס לשנים    ולחברות הבת,  לחברה  ושירותים אחריםהקשורים לביקורת, שירותי מס  

 (אלפי ש"ח):  

  בגין שירותי ביקורת ומס  בגין שירותים אחרים 
  סכום 

  (באלפי ש"ח) 
- 390 2021 
- 475 2022 

שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה נקבע במשא ומתן בין רואה החשבון המבקר לבין הנהלת  

החברה, בהתבסס על הערכת כמות שעות העבודה הנדרשות על ידי רואה החשבון המבקר, ובהתבסס 

על ידי דירקטוריון    מאושרעל היקף הפעילות המבוקרת ומורכבותה. שכר טרחת רואה החשבון המבקר  

 ה. החבר 

 

 2023 ,סבמר 14

 

 

 אריק פינטו 
 יו”ר הדירקטוריון 

 שי אוזון  
 מנכ”ל 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע״מ 

 שנתיים מאוחדים ם  כספיי ות  דו״ח 

 לשנה שהסתיימה 

 31/12/2022ביום  
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 תוכן עניינים 
 

 3 ביקורת הדוחות הכספיים השנתיים  -דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות  .1

 27-4   בשקלים חדשים (ש"ח): -הדוחות הכספיים המאוחדים  . 2

 
 4-5 הכספי המצב על מאוחדים  דוחות .1.1

 6 אחר  כולל (הפסד) ורווח הפסד או הרווח על מאוחדים  דוחות .1.2

 7-9 בהון  השינויים על מאוחדים  וחותד .1.3

 10-11 המזומנים תזרימי על מאוחדים  דוחות .1.4

 12 המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים . 1.5
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 דוח רואה החשבון המבקר 

 לבעלי המניות של 

 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ  

 
החברה) לימים    -של אברא טכנולוגיות מידע בע”מ (להלן    המצורפיםביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי  

ואת הדוחות המאוחדים על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר, השינויים בהון ותזרימי המזומנים   2021-ו  2022בדצמבר    31
. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון  2022בדצמבר   31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו  
. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה  1973-של רואה חשבון), התשל”ג

סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  
ושל   שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הכספיים.  שבדוחות  ובמידע  האומדנים  בסכומים 

המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.  
 אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 
נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה   לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ”ל משקפים באופן 

לימים    המאוחדת   והחברה  ותזרימי    2021- ו   2022בדצמבר    31שלה  בהון  השינויים  פעולותיהן,  תוצאות  ואת 
דיווח כספי    ,2022בדצמבר    31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  המזומנים שלהן   בהתאם לתקני 

 . 2010- ) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש”ע IFRSבינלאומיים ( 
 

ביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר של החברה לכל אחת מהשנים  כמו כן,  
בימים   בביאור    ,2020-ו  2021  ,2022בדצמבר    31שהסתיימו  (להלן    21הכלולים  אלה  כספיים  דוחות    -לדוחות 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על  דוחות פרופורמה אלה הינם באחריות   .פרופורמה)
  .דוחות פרופורמה אלה בהתבסס על ביקורתנו

 
- וכ  23%  - לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו אשר הכנסותיהן הכלולות בדוחות פרופורמה מהוות כ

.הדוחות הכספיים    2020-ו  2021בדצמבר    31מתוך סך ההכנסות המאוחדות פרופורמה לשנים שהסתיימו בימים    61%
של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ככל שהיא מתייחסת לסכומים  

  .חשבון אחרים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו  
.על פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה    1973  -של רואה חשבון), התשל"ג 

ית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות  סבירה של ביטחון שאין בדוחות הפרופורמה הצגה מוטעית מהות
האומדנים   ושל  שיושמו  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  ביקורת  הפרופורמה.  שבדוחות  ובמידע  בסכומים 
הפרופורמה   בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על  שנעשו  המשמעותיים 

  .יקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנובכללותה. אנו סבורים שב
 

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, הדוחות פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות,  
שנים  מכל הבחינות המהותיות, את תוצאות פעולותיהן פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לכל אחת מה

תקנה    ,2020-ו  2021  ,2022בדצמבר    31בימים  שהסתיימו   להוראות  (דוחות  9בהתאם  ערך  ניירות  לתקנות  א' 
 .21ר המפורטות בביאווזאת על בסיס ההנחות  1970-התש"ל  ,תקופתיים ומידיים) 

 
 
 
 

 קסלמן וקסלמן  אביב, - תל
 רואי חשבון 2023 במרס 14
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 

   בדצמבר  31

  ביאור  2022 2021

   אלפי ש"ח 

    
 נכסים    
    

 נכסים שוטפים:    
 מזומנים ושווי מזומנים  3   80,635    67,780 
 פיקדונות משועבדים ופקדונות לזמן קצר     2,018      - 
 לקוחות, נטו א' 4   100,108    65,064 
 חייבים ויתרות חובה ב' 4   13,699    5,261 
 138,105    196,460     
 נכסים שאינם שוטפים:    
 פיקדונות משועבדים ואחרים לזמן ארוך ומזומן מוגבל     7,168    1,798 
 פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסדנכסים  7   3,039    3,654 
 רכוש קבוע, נטו  5   5,111    4,453 
 נכסים בגין זכות שימוש  6   11,311    13,442 
 מסים נדחים  12   4,241    1,835 
 נכסים בלתי מוחשיים, נטו 9   87,127    65,390 
 מוניטין  9   202,064    114,882 
 205,454    320,061     
 סך נכסים     516,521    343,559 

 

 

 

 

 

 

 

  הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

   בדצמבר  31

  ביאור  2022 2021

   אלפי ש”ח  

 התחייבויות והון    
 התחייבויות שוטפות:   

 אשראי והלוואות לזמן קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך 13   18,340    7,732 
 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה  6   6,409    3,998 
 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים     16,845    14,801 
 זכאים ויתרות זכות  10   63,466    45,641 
 התחייבויות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית   21   13,378    10,359 
 התחייבות בגין אופציות מכר לזכויות שאינן מקנות שליטה 21   16,236    11,387 
 93,918    134,674     

 התחייבויות לא שוטפות:    
 הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות  13   59,105    7,459 

 זכאים לזמן ארוך 21   8,268    735 
 התחייבויות בגין חכירה  6   3,404    7,926 
 התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית  21   14,566    1,450 
 התחייבות בגין אופציות מכר לזכויות שאינן מקנות שליטה 21   24,949    29,163 
 מסים נדחים       12   20,045    13,756 
 התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד     2,911    2,219 
 62,708    133,248     
 סך התחייבויות     267,922    156,626 

    
 הון המיוחס לבעלים של החברה: 15  

 הון מניות     939    802 
 פרמיה על מניות     284,144    231,988 

 מניות באוצר   ) 1,533(  ) 1,533( 
 קרנות הון  ) 7,650(  ) 12,760( 
 יתרת הפסד   ) 35,115(  ) 37,950( 
 180,547    240,785     

 זכויות שאינן מקנות שליטה     7,814    6,386 
 סך הון     248,599    186,933 
 סך התחייבויות והון     516,521    343,559 

 

 
 .2023 במרס 14החברה:   תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון 

 
 

     
 אריק פינטו 

 יו”ר הדירקטוריון 
 שי אוזון  

 מנכ”ל 
 נעם זיו  

 סמנכ”ל כספים 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 כולל אחר(הפסד)  דוחות מאוחדים על הרווח או הפסד ורווח 

   בדצמבר   31לשנה שהסתיימה ביום 
  ביאור  2022 2021 2020

   אלפי ש"ח 
 הכנסות      371,834    209,066    31,990 
 עלות ההכנסות  א' 17   270,356    155,991    24,616 

 רווח גולמי     101,478    53,075    7,374 
     

 הוצאות מכירה ושיווק ב' 17   20,281    11,262    659 
 הוצאות הנהלה וכלליות  ג' 17   63,600    37,441    12,311 
 חלק החברה ברווחי חברה כלולה    -    -  ) 516( 
 הוצאות (הכנסות) אחרות, נטו ד' 17 ) 3,597(  ) 8,657(    4,419 
 תפעוליות סך הוצאות      80,284    40,046    16,873 
 תפעולי (הפסד) רווח     21,194    13,029  ) 9,499( 

     

 )6,216 (  3,184    13   7 
הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  

 או הפסד 
 הכנסות מימון            ה' 17   1,976      611    181 

 הוצאות מימון  ה' 17 ) 11,130(    ) 3,380(  ) 5,621( 
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו   ) 9,141(    415  ) 11,656( 

     

 רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה      12,053    13,444  ) 21,155( 
 מסים על ההכנסה   12 ) 7,416(  ) 1,173(  ) 167( 

 נקי לשנה (הפסד) רווח     4,637    12,271  ) 21,322( 
     

 רווח (הפסד) המיוחס לבעלים של החברה     2,835    11,755  ) 21,322( 
 רווח המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה     1,802    516    - 

 )21,322 (  12,271    4,637     
 כולל אחר: (הפסד) רווח     

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד בהתקיים     
 תנאים ספציפיים:  

 464    -    -   
הפרשים מתרגום דוחות כספיים ממטבע הפעילות של החברה   

 למטבע ההצגה
 הפרשים מתרגום דוחות כספיים של חברה בת     633  ) 189(    - 

 לשנה, נטו ממס רווח (הפסד) כולל אחר     633  ) 189(    464 
 סך רווח (הפסד) כולל לשנה    5,270    12,082  ) 20,858( 

     
 רווח (הפסד) כולל המיוחס לבעלים של החברה    3,468    11,566  ) 20,858( 

 רווח כולל המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה     1,802    516    - 

 )20,858 (  12,082    5,270     

(הפסד) נקי בסיסי ומדולל למניה המשויך לבעלי מניות החברה רווח     
 (בש"ח): 

 רווח (הפסד) נקי בסיסי למניה   0.04   0.17  ) 0.38( 

 רווח (הפסד) נקי מדולל למניה    0.04   0.17  ) 0.38( 

 
המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. הביאורים  
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

  הון המיוחס לבעלים של החברה  

 סך הון 
זכויות שאינן  
 סך הכל מקנות שליטה 

קרן בגין  
רכישת זכויות  
מיעוט בחברה  

 הבת
קרן בגין  

 יתרת הפסד הפרשי תרגום

קרן בגין  
תשלום  

 מניות באוצר  מבוסס מניות 
פרמיה על 

  הון מניות  מניות 
  אלפי ש"ח

 2021בדצמבר  31יתרה ליום   802   231,988  (1,533)   5,590  (37,950)  (18,208)  (142)   180,547   6,386   186,933 
 נקי לשנהרווח   -   -   -   -   2,835   -   -   2,835   1,802   4,637 

 רווח כולל אחר לשנה  -   -   -   -   -   633   -   633     -   633 

 סך רווח כולל לשנה   -   -   -   -   2,835   633   -   3,468   1,802   5,270 

 397   397   -     -   -   -   -   -   -   -  
זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות 

 מצירוף עסקים 

 חלוקת דיבידנד למיעוט מחברה בת  -   -   -   -   -   -   -     -  (812)  (812) 

 הנפקת זכויות, בניכוי עלויות הנפקה  137   52,156   -   -   -   -   -   52,293     -   52,293 

 עלות תשלום מבוסס מניות  -   -   -   4,477   -   -   -   4,477   41   4,518 

 2022בדצמבר  31יתרה ליום   939   284,144  (1,533)   10,067  (35,115)  (17,575)  (142)   240,785   7,814   248,599 
 
 
 
 
 
 

 ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 

  המיוחס לבעלים של החברההון   

 סך הון 

זכויות שאינן  
מקנות  
 סך הכל שליטה

קרן בגין  
רכישת זכויות  
מיעוט בחברה  

 הבת
קרן בגין  

 יתרת הפסד הפרשי תרגום

קרן בגין  
תשלום  

 מניות באוצר  מבוסס מניות 
פרמיה על 

  הון מניות  מניות 
  אלפי ש"ח

 2020בדצמבר  31יתרה ליום    677    186,638  )1,533(   4,555  ) 49,705(  ) 18,019(  )231(    122,382    -    122,382 
 רווח נקי לשנה   -    -    -    -   11,755    -    11,755   516   12,271 

 הפסד כולל אחר לשנה    -    -    -    -    -  ) 189(    -  ) 189(    -  ) 189( 

 סך רווח כולל לשנה    -    -    -    -   11,755  ) 189(    -   11,566   516    12,082 

 2,977    2,977    -      -    -    -    -    -    -    -   
זכויות שאינן מקנות שליטה הנובעות 

 מצירוף עסקים 

 חלוקת דיבידנד על ידי חברה בת    -    -    -    -    -    -    -      -  ) 182(  ) 182( 

 הנפקת מניות, בניכוי עלויות הנפקה  125    45,350    -    -    -    -    -    45,475      -    45,475 

 3,164    3,075    89   89   -    -    -    -    -    -   
שינויים בזכויות הבעלות ותשלום מבוסס 

 מניות בחברה בת 

 מניותעלות תשלום מבוסס    -    -    -   1,035    -    -    -   1,035      -   1,035 

 2021בדצמבר  31יתרה ליום   802    231,988  )1,533(   5,590  )37,950(  ) 18,208(  )142(    180,547   6,386   186,933 
 

 ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 דוחות מאוחדים על השינויים בהון

 
 
 

  הון המיוחס לבעלים של החברה  

 סך הון 

זכויות שאינן  
מקנות  
 סך הכל שליטה

קרן בגין  
רכישת  
זכויות  
מיעוט  

 בחברה הבת

קרן בגין  
הפרשי  
 יתרת הפסד תרגום 

קרן בגין  
תשלום  
מבוסס  

 מניות באוצר  מניות 
פרמיה על 

  הון מניות  מניות 
"חש אלפי   

 2019בדצמבר  31יתרה ליום   555   152,863  (1,533)   6,210  (28,383)  (18,483)  (231)   110,998   -   110,998 
 הפסד נקי לשנה  -   -   -   -  (21,322)   -   -  (21,322)   -  (21,322) 

 רווח כולל אחר לשנה  -   -   -   -   -   464   -   464   -   464 

 סך הפסד כולל לשנה  -   -   -   -  (21,322)   464   -  (20,858)   -  (20,858) 

 מימוש אופציות למניות  23   6,669   -  (2,556)   -   -   -   4,136   -   4,136 

  עלות תשלום מבוסס מניות  -   -   -   901   -   -   -   901   -   901 

 הנפקת מניות, בניכוי עלויות הנפקה  99   27,106   -   -   -   -   -   27,205   -   27,205 

 2020בדצמבר  31יתרה ליום   677   186,638  (1,533)   4,555  (49,705)  (18,019)  (231)   122,382   -   122,382 
           

 ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים על  

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2021 2022  

  אלפי ש"ח 

    
 - תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת    
 נקי לשנה(הפסד) רווח    4,637    12,271  ) 21,322( 

   
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים  

 מפעילות שוטפת: 
 התאמות לסעיפי רווח והפסד:   
 פחת והפחתות    19,267    11,994    1,842 

 )516 (  -    -   
חלק ברווחי חברה כלולה המטופלת לפי שיטת  

 השווי המאזני

 6,216    )3,184 (  )13 ( 
פיננסיים  הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
 עלות תשלום מבוסס מניות    4,518    1,035    901 

 2,706    )491 (  )1,789 ( 
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים  

 ואחרים
 הכנסות אחרות  ) 3,597(  ) 8,657(    2,298 
 הוצאות מימון ואחרות, נטו    11,907    2,455    4,519 
 17,966    3,152    30,293    
 שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:    
 שינוי בלקוחות, נטו  ) 10,122(  ) 17,612(  ) 4,262( 
 שינוי בחייבים ויתרות חובה   ) 4,067(  ) 2,651(    1,540 
 שינוי במסים נדחים  ) 1,091(  ) 1,103(  ) 766( 
 בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים שינוי  ) 1,143(    1,741  ) 942( 
 שינוי בהתחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ) 534(  ) 86(  ) 32( 
 שינוי בזכאים ויתרות זכות     3,063    2,189    3,162 
 )1,300 (  )17,522 (  )13,894 (  
 מזומנים שהתקבלו (שולמו) במהלך השנה עבור:    
 תשלומי ריבית, נטו  ) 3,406(  ) 704(  ) 172( 

 7,675    2,965    1,097   
הכנסות ריבית וחלוקות מנכסים פיננסיים בשווי 

 הוגן דרך רווח או הפסד 
 7,503    2,261    )2,309 (  
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת    18,727    162    2,847 
    
 תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:    

 17,512    17,709    -   
מכירת נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או  

 הפסד
 מכירת השקעה בחברות פרויקט   -    -    7,300 
 רכישת רכוש קבוע  ) 853(  ) 1,818(  ) 124( 
 תשלום דיבידנד כחלק מרכישת חברות  ) 10,655(  ) 16,813(    - 
 פרעון תמורה מותנית  ) 625(    -    - 

 )17,462 (  )71,416 (  )75,305 ( 
רכישת חברות שאוחדו לראשונה, בניכוי מזומנים  

 שנרכשו

 )600 (  -    -   
רכישת השקעה בחברה כלולה המטופלת לפי  

 שיטת השווי המאזני
 פירעון (הפקדה) של מזומנים בפיקדון לזמן קצר  ) 1,975(    79,483  ) 79,483( 
 ומזומן מוגבל  פיקדונות לזמן ארוך תהפקד ) 4,854(  ) 1,225(    765 
 מזומנים נטו שנבעו (שימשו) מפעילות השקעה  ) 94,267(    5,920  ) 72,092( 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ

 תזרימי המזומנים דוחות מאוחדים על  

 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2021 2022  

  אלפי ש”ח  

    

 תזרימי מזומנים מפעילות מימון:   
 חלוקת דיבידנד בחברה בת לבעלי מניות המיעוט  ) 1,301( ) 182(    - 
 פירעון התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית  ) 17,887( ) 3,040(    - 
 פירעון התחייבות חכירה   ) 6,780( ) 3,612(  ) 680( 
 תמורה בגין מימוש אופציות   -     353    4,136 
 תמורה בגין הנפקת מניות וזכויות, בניכוי הוצאות הנפקה 52,293    45,475    27,205 
 פרעון הלוואה שניתנה ) 368(   -    - 
 אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר  3,527    250    1,663 
 קבלת הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים    62,930    13,975   500 
 פירעון הלוואה לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים  ואחרים  ) 4,327(  ) 4,880(  ) 895( 
 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון  88,087    48,339    31,929 
    
 מזומנים הפרשי תרגום בגין יתרות מזומנים ושווי    308    -  ) 464( 
    
 הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים    -    -  ) 690( 
    
 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים    12,855    54,421  ) 38,470( 
 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה    67,780    13,359    51,829 
 מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה יתרת    80,635    67,780    13,359 

    

 - מידע נוסף על תזרימי המזומנים    

 מסי הכנסה ששולמו 9,414    2,627    162 

    

 מידע בדבר פעילות השקעה שאינה כרוכה בתזרימי מזומנים:    

 התחייבות בגין צירוף עסקים ותמורה מותנית  17,051    46,532    9,681 

 מכשיר פיננסי נגזר בגין השקעה בכלולה -     -    4,811 

 זכאים לזמן ארוך -     -    2,035 

 נכס זכות שימוש כנגד התחייבות בגין חכירות  2,035    1,945    181 

 רכישת רכוש קבוע  545 -  - 
 

 . למידע בגין איחוד לראשונה של חברה ופעילות שאינה במזומן 21ראה ביאור  )1(
 

הינן בגין פעילות מופסקת. יתרת תזרים המזומנים    2020אלפי ש”ח בשנת    7,300-כ פעילות השקעה בסך   )2(
 הינה בגין פעילות נמשכת 

 

 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
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 כללי:  - 1ביאור 

 מידע כללי בדבר פעילות החברה: א.

 כללי .1

(להלן   בע"מ  מידע  טכנולוגיות  תושבת  "החברה"  –אברא  והינה  בישראל  והתאגדה  נוסדה   (

יולי   השלימה    2007. בחודש פברואר  1997ישראל. החברה החלה בפעילותה העסקית בחודש 

 החברה הנפקה ראשונית בבורסה לניירות ערך בתל אביב.  

 פעילות החברה  .2

החברה   והטמעת  מתמקדת  פעילות  פיתוח  שימוש  ביישום,  תוך  ארגוניות  מידע  מערכות 

מתן    – , לחברה מגזר פעילות אחד  2022בדצמבר    31נכון ליום    .בטכנולוגיות מידע מתקדמות 

 פתרונות ושירותי תוכנה. 

 תאגיד קטן  .3

  - ז", פורסמו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון) התשע2017במרס    30ביום  

החברה, המהווה "תאגיד קטן   הכוללות הקלות דיווחיות לתאגיד קטן."התקנות")   -(להלן  2017

) לתקנות לעניין 4(-)1ד(ב)(5אמור בתקנות, אימצה את ההקלות המפורטות בתקנה  " כפטור

צירוף הערכות שווי מהותיות מאד, צירוף דוחות כספיים של חברה כלולה, גילוי בדבר חשיפה 

יהולם וכן לעניין דיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ומדווחת בהתאם  לסיכוני שוק ודרכי נ

, החל  2020באוגוסט,  27להקלות האמורות. כמו כן, בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

, החברה עברה למתכונת דיווח רבעונית, בהתאם  2020ביולי  1מתקופת הדיווח המתחילה ביום 

, אימצה  2023במרס,    14להחלטת דירקטוריון החברה מיום    ) לתקנות. בהתאם5ד(ב)(5לתקנה  

 ) לתקנות לעניין אי צירוף דוח כספי נפרד.6ד(ב)(5החברה את ההקלה המפורטת בתקנה 



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 

 
13  -ג   

 : (המשך) כללי  – 1ביאור 

 : (המשך) פעילות החברהמידע כללי בדבר  א.

 חברות בת  .4

 נכון למועד הדוחות הכספיים לחברה מספר חברות בת: 
 

(לשעבר   )א בע"מ  אס  סי  לקוחות  לניהול  ומערכות  מיחשוב  שירותי  .סי. 2"פי.  –אברא 

 "אברא שירותי מיחשוב")  –(להלן   מערכות בע"מ")

") (להלן  "אורנטק מערכות ניהוליות בע"מ   –אברא יישום אסטרטגיות בע"מ (לשעבר   )ב

 "אברא יישום")  –

 "אברא פיתוח")  –"אורנביט בע"מ") (להלן  –אברא פיתוח ובי.אי בע"מ (לשעבר  )ג

(לשעבר   )ד בע"מ  ארגוניות  מידע  מערכות  הטמעת  בע"מ")    –אברא  ישראל  "פרודוור 

 )”"אברא הטמעת מערכות מידע –(להלן  

 "אברא קלאוד")  –(להלן  ניוווי טכנולוגיה בע"מ)   -אברא פתרונות ענן בע"מ (לשעבר  ) ה

 "ניוווי ארה"ב")   –להלן  חברה המאוגדת בארה"ב,  (  .NEWAY TECHNOLOGIES INC )ו

(לשעבר   )ז בע"מ  ומובייל  ווב  (להלן    –אברא  בע"מ)  טכנולוגיות  ווב    –הירולו  "אברא 

 ומובייל") 

"אברא    –בע"מ) (להלן    2009    ענאגל ניהול  –אברא הסניף הצפוני אנ.בי. בע"מ (לשעבר   ) ח

 צפון") 

 ") R&Dאברא " –דוולור בע"מ (להלן  )ט

 "רוביקון")  –(להלן   בע"מסורס רוביקון  )י

 ") הבת : "חברות יחד להלן(יכונו 

ונמצאת בתהליכי    החברה אינה פעילהחברה המאוגדת בגרמניה,  (  BABYLON GMBH )יא

 פירוק).

  



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים
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 עיקרי המדיניות החשבונאית:  - 2ביאור 
 

 הצגת הדוחות הכספייםבסיס  .א

לימים   החברה  של  הכספיים  השנים   2021-ו  2022בדצמבר    31הדוחות  משלוש  אחת  ולכל 

לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים    נערכו בהתאם,  2022בדצמבר   31בתקופה שהסתיימה ביום  

)International Financial Reporting Standards  שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו על (

)  International Accounting Standard Boardידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (

) וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים  "IFRS-תקני ה"  -(להלן  

 . 2010 -שנתיים), התש”ע 

 בהקשר להצגת דוחות כספיים אלה יצוין כדלקמן: 

החשבונאי )1 המדיניות  השנים עיקרי  לכל  ביחס  עקבי  באופן  יושמו  להלן,  המתוארים  ת, 

 המוצגות, אלא אם צוין אחרת. 

בגין   להתאמות  בכפוף  ההיסטורית,  העלות  למוסכמת  בהתאם  נערכו  אלה  כספיים  דוחות 

 בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.   שנמדדים פיננסיים מכשירים

ה לתקני  בהתאם  כספיים  דוחות  שימוIFRS-עריכת  דורשת  חשבונאיים ,  באומדנים  ש 

מסוימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת בתהליך 

גילוי לתחומים בהם מעורבת 2יישום מדיניותה החשבונאית של החברה. בביאור   ניתן  .ב. 

ולאומדנים השפעה   יש להנחות  מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם 

הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מהאומדנים   מהותית על

 וההנחות ששימשו את הנהלת החברה. 

החברה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח על רווח או הפסד ורווח כולל אחר לפי שיטת  )2

 סיווג המבוססת על מאפיין הפעילות של ההוצאות.   

 וח על המצב הכספי תקופת המחזור התפעולי ומתכונת הצגת הד .ב

ולא  שוטפים  לפריטים  בחלוקה  הכספי  המצב  על  בדוח  והתחייבויות  נכסים  מציגה  הקבוצה 

 .חודשים  12שוטפים. תקופת המחזור התפעולי של החברה הינה 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור 
 

 אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים . ג

דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, אומדנים ושיקולי  

 לרבות ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות. 

 אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים: 

החשבונאיים   נדיר שהאומדנים  מעצם טבעם,  לעתיד.  בנוגע  והנחות  אומדנים  מגבשת  החברה 

 תקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל.  המ 

האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים  

 של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים הבאה, מפורטים להלן: 

i. ת ואופציות מכר לבעלי זכויו  התחייבות צירוף עסקים  ,שווי הוגן של מכשירים פיננסיים

 שאינן מקנות שליטה 

למכשירים  נאותות  הערכה  טכניקות  בבחירת  דעת  בשיקול  נוקטת  החברה  הנהלת 

פיננסיים, שאין להם מחיר שוק מצוטט בשוק פעיל. מכשירים פיננסים אלו כוללים בעיקר  

. טכניקות ההערכה בהן  הקשורות לרכישות  מדידה לראשונה של התחייבות בגין אופציות

החברה   הנהלת  השווי  עושה  אומדן  שוק.  משתתפי  בידי  המיושמות  כאלה  הינן  שימוש 

ההוגן של מכשירים פיננסיים שאינם רשומים למסחר בשוק פעיל כולל מספר הנחות שאינן  

 . נתמכות במחירי ושיעורי שוק נצפים

ii.  אומדן ירידת ערך מוניטין 

מוניטין,   ערך של  ירידת  קיימת  האם  על בסיס שנתי,  בוחנת  למדיניות  החברה  בהתאם 

סכומים בני השבה של יחידות מניבות מזומנים נקבעים  .  ג2החשבונאית המוצגת בביאור 

 .על בסיס חישובי שווי שימוש. חישובים אלה מחייבים שימוש באומדנים

iii.  הכרה בהכנסה 

החברה עושה שימוש בשיטת שיעור ההשלמה לצורך הטיפול החשבונאי בחוזים במחיר  

. השימוש בשיטת שיעור ההשלמה  ללקוחספקת  אותם החברה מ  םשירותילאספקת  קבוע  

השירותים   מכלל  כשיעור  הדיווח  למועד  שבוצעו  השירותים  את  לאמוד  מהחברה  דורש 

 .האמורים להתבצע

iv. רכישה   הקצאת עלויות 

  החברה מחשבת אומדנים, בנוגע להקצאת עודפי עלות לנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים 

. כמו כן, בקביעת שעורי ההפחתה של נכסים מוחשיים ובלתי במסגרת צירופי העסקים

את אורך החיים הצפוי של הנכס. אומדנים אלו מבוססים בין היתר    החברהמוחשיים אומדת  

 לעניין זה.  החברהעל יועציה המקצועיים של 



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 

 
16  -ג   

 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור 
 מאוחדים דוחות כספיים  . ד

 חברות בת וצירופי עסקים   )1

חברות בת הן ישויות (לרבות ישויות מובנות) הנשלטות על ידי החברה. החברה שולטת  

יש לה חשיפה או כוח השפעה על הישות המושקעת,  זכויות   בישות כאשר לחברה קיים 

לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש לה יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה 

ת המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות שינבעו לה מאותה ישות. חברות  על הישו

בת נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת השליטה בהן על ידי החברה. 

 איחודן מופסק במועד שבו מפסיקה השליטה. 

הרכישה.   בשיטת  שימוש  תוך  מתבצע  עסקים  בצירופי  חברה  של  החשבונאי  הטיפול 

החברה הנרכשת), מחושבת כסיכום של    -רת בגין רכישת חברה בת (להלן  התמורה שמועב

ערכי השווי ההוגן של הנכסים שמועברים על ידי החברה, ההתחייבויות שמתהוות לחברה  

מול הבעלים הקודמים של החברה הנרכשת והזכויות ההוניות שמונפקות על ידי החברה.  

עם התהוותן. נכסים מזוהים שנרכשים  עלויות הקשורות לרכישה מוכרות ברווח או הפסד  

צירוף עסקים   על עצמה במסגרת  תלויות שנוטלת החברה  והתחייבויות  התחייבויות  וכן 

בינלאומי   כספי  דיווח  בתקן  המפורטים  מסוימים  חריגים  עסקים”    3(למעט  “צירופי 

במסגרת כל  ה.  ) נמדדים לראשונה בשווים ההוגן במועד הרכיש IFRS 3  -(מתוקן); להלן  

מקנות שליטה בחברה  ע בזכויות שאינן  להכיר  קובעת החברה באם  צירוף עסקים,  סקת 

של  נטו  מהנכסים  יחסי  בחלק  מחזיקיהן  את  ומזכות  בהווה  בעלות  זכויות  שהן  הנרכשת 

לפי או  ההוגן  שוויין  לפי  פירוק  בעת  בהווה   היחסי החלק הישות  הבעלות  מכשירי  של 

קביעה זו נעשית    .ם לזיהוי של החברה הנרכשתהניתני נטו בסכומים שהוכרו בגין הנכסים

שליטה  מקנות  שאינן  הזכויות  של  האחרים  הרכיבים  כל  בנפרד.  ועסקה  עסקה  כל  לגבי 

כן בסיס מדידה אחר נדרש על פי תקני  נמדדים בשוויים ההוגן למועד הרכישה אלא אם 

IFRS . 

  החברה שת על ידי  בצירוף עסקים שהושג בשלבים, הזכויות ההוניות שהוחזקו בחברה הנרכ

טרם צירוף העסקים נמדדות בשוויין ההוגן למועד צירוף העסקים, ורווח או הפסד שנוצר 

 כתוצאה מכך נזקף לרווח או הפסד. 

במסגרת צירוף עסקים נמדדת בשווייה ההוגן למועד    לחברהתמורה מותנית שהתהוותה  

כנכס או המותנית  צירוף העסקים. שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה , המסווגת 

"מכשירים פיננסיים" ברווח או   9כהתחייבות, מוכרים בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי 

 המימון. תחת סעיף הפסד 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):   - 2ביאור 

 דוחות כספיים מאוחדים (המשך):  .  ד

 חברות בנות וצירופי עסקים (המשך)   )1

עודף הסכום הכולל של התמורה המועברת, סכום זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בחברה  

הנרכשת, והשווי ההוגן ליום הרכישה של זכויות קודמות כלשהן בהון החברה הנרכשת, מעל 

יבויות שניטלו, לסכום נטו, למועד הרכישה, של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל ההתחי

   שנמדדים כולם כאמור לעיל, מוכר כמוניטין (ראו גם סעיף ו' להלן).

ודיבידנדים בגין עסקות בין    החברה יתרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות, הוצאות 

והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, לבין עצמן    ובינן  בתהחברות  ל רווחים  בוטלו. 

גון מלאי ורכוש קבוע) בוטלו אף הם. הפסדים תוך קבוצתיים כאמור ואשר הוכרו בנכסים (כ

  ז' להלן.-עשויים להצביע על ירידת ערך נכסים אשר נבחנת ומטופלת כמפורט ב

להבטיח   מנת  על  הצורך,  לפי  שונתה  הבנות  בחברות  המיושמת  החשבונאית  המדיניות 

 עקביות עם המדיניות החשבונאית שאומצה על ידי החברה. 

 שליטה  מקנות שאינן זכויות לבעלי שהונפקה מכר תו אופצי עסקות )2

  במזומן   המסולקת  שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  לבעלי  חברהה  ידי  על  שהונפקה  מכר  אופציית

 בתקופות.  המימוש  תמורת  של  הנוכחי  הערך   בגובה  כהתחייבות  מוכרת   אחר  פיננסי  במכשיר  או

  רווח   בדוח  מוכרים,  הזמן  ערך  כולל,  מכר   אופציות  בגין  ההתחייבות  של  בערך  שינויים,  עוקבות

 . מימוןסעיף ה תחת והפסד

כהוצאות    מוכרים ,דיבידנדים המשולמים בגין אותן מניות לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

 .מימון על ידי הקבוצה אלא אם במועד צירוף העסקים הוכרה התחייבות לחלוקת הדיבידנד

הדיבידנדים נכללים בצפי לתזרימי המזומנים שידרשו לסילוק ההתחייבות ומוכרים במקרה זה,  

 .כקיטון ההתחייבות בעת תשלומים בפועל

 
 להם ,  שליטה  מקנות   שאינן   הזכויות  בעלי  של  חלקם  את   כולל   בת  חברה   ברווחי  החברה  חלק 

 גישה   קיימת  שליטה  מקנות  שאינן  שלזכויות  במקרים  גם,  מכר  אופציית  הקבוצה  הנפיקה

 .  המוחזקת  בחברה מהזכויות הנובעות  לתשואות

 חברות כלולות   )3

חברה כלולה הינה ישות בה יש לחברה השפעה מהותית, אך לא שליטה. השקעה בחברה כלולה  

 להלן).  4מטופלת לפי שיטת השווי המאזני (ראה סעיף 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):   - 2ביאור 

 דוחות כספיים מאוחדים (המשך):  .  ד

 שיטת השווי המאזני  )4

בהתאם לשיטת השווי המאזני מוכרת ההשקעה לראשונה לפי עלותה, והערך הפנקסני משתנה  

מוניטין  הרכישה.  ממועד  הכלולה  החברה  של  הפסד  או  ברווח  בחלקה  מכירה  שהחברה  כך 

רך הכרה בירידת ערך כחלק  המתייחס לחברה כלולה נכלל בערך בספרים של ההשקעה ונבחן לצו

 מההשקעה בכללותה. 

חלק החברה ברווח או הפסד של חברה כלולה לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח או הפסד וחלקה  

בתנועות ברווח כולל אחר לאחר מועד הרכישה נזקף לרווח כולל אחר, כנגד ערכה בספרים של  

לזכויותי שווה  כלולה  חברה  בהפסדי  החברה  חלק  כאשר  כל  ההשקעה.  (לרבות  בהשקעה  ה 

יתרות החובה אחרות הבלתי מובטחות) או עולה עליהן, החברה אינה מכירה בהפסדים נוספים, 

משפטית או משתמעת לשאת בהפסדי החברה הכלולה מעבר   מחויבותקיימת לחברה    אלא אם  

 לזכויותיה בה או במידה שבוצעו תשלומים בעבור החברה הכלולה. 

בחברה  ההשקעה  של  ערכה  לירידת  סימנים  קיימים  האם  דיווח  תאריך  בכל  קובעת  החברה 

הכלולה. במידה שמתקיים סימן כלשהו כאמור, החברה מחשבת את סכום ירידת הערך כהפרש 

עלויות  בניכוי  הוגן  לבין שווי  מבין שווי שימוש  (הגבוה  ההשקעה  ההשבה של  בר  הסכום  בין 

מכירה) לערכה בספרים ומכירה בסכום ירידת הערך ברווח או הפסד בסמיכות לסעיף “חלק  

 ברווחי (הפסדי) חברות כלולות שמטופלות לפי שיטת השווי המאזני”. 

חברה לבין החברה הכלולה מוכרים בדוחות החברה  רווחים או הפסדים שנבעו מעסקאות בין ה 

רק בגובה חלקם בחברה הכלולה או העסקה המשותפת של המשקיעים הלא קשורים לחברה. 

חלקה של החברה ברווחים או בהפסדים של החברה הכלולה בגין עסקות אלה מבוטל. עם זאת,  

עשויים להצביע   הפסדים כאמור מעסקות בין החברה לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת,

ומטופלת כמפורט ב נבחנת  נכסים אשר  ערך  ירידת  המדיניות החשבונאית של   ח' להלן.-על 

עם עקביות  להבטיח  מנת  על  הצורך,  לפי  שונתה  הכלולה  החשבונאית   החברה  המדיניות 

 שמיושמת על ידי החברה. 

 דיווח מגזרי . ה

ליום   אחד    2022בדצמבר    31נכון  פעילות  במגזר  פועלת  תוכנהפת–החברה  ושירותי   . רונות 

מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצורכי דיווח פנימיים המוגש למקבל ההחלטות  

הראשי   החברה  בחברההתפעוליות  של  הפעילות  למגזרי  משאבים  הקצאת  על  אחראי  אשר   ,

  שלהם.והערכת הביצועים 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):   - 2ביאור 

 יתרות ועסקות במטבע חוץתרגום    .ו

 מטבע פעילות ומטבע הצגה  )1

נמדדים במטבע   בתכל אחת מחברות האו  / ו  החברהפריטים הנכללים בדוחות הכספיים של  

"מטבע הפעילות"). החל   -של הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה חברה (להלן  

, 2020, לאור השינויים שחלו בחברה במהלך המחצית הראשונה של  2020במאי    31מיום  

מטבע   גם  שהוא  (ש"ח),  חדש  בשקל  מוצגים  החברה  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות 

החברה של  ח  הפעילות  הבתומרבית  של   .ברות  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  לכן,  קודם 

 .החברה הוצגו בש"ח בעוד מטבע הפעילות של החברה היה הדולר

 עסקאות ויתרות  )2

(להלן   הפעילות  ממטבע  השונה  במטבע  למטבע   -עסקאות  מתורגמות  חוץ)  מטבע 

שער,  הפרשי  העסקות.  למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי  שימוש  באמצעות  הפעילות 

ים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ  הנובע

רווחים והפסדים הנובעים משינוי    לפי שערי החליפין לתום השנה, נזקפים לרווח או הפסד.

 בשערי חליפין מוצגים בדוח רווח או הפסד במסגרת "הכנסות (הוצאות) מימון". 

 הבת חברותאו /ו החברהתרגום דוחות כספיים של  )3

(אשר מטבע הפעילות של אף אחת  הבת חברותאו / ו החברההתוצאות והמצב הכספי של 

היפר כלכלה  של  מטבע  אינו  ממטבע  -מהן  שונה  שלהן  הפעילות  שמטבע  אינפלציונית), 

 ההצגה, מתורגמים למטבע ההצגה כדלקמן: 

הסגי )א שער  לפי  מתורגמים  מוצג  הכספי  המצב  על  דוח  לכל  והתחייבויות  רה  נכסים 

 במועד אותו דוח על המצב הכספי;  

רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי החליפין הממוצעים  )ב והוצאות לכל דוח  הכנסות 

שערי של  המצטברת  ההשפעה  של  סביר  קירוב  אינו  זה  ממוצע  אם  (אלא   לתקופה 

שער  לפי  וההוצאות  ההכנסות  מתורגמות  זה  במקרה  העסקות.  במועדי  החליפין 

 קות);  החליפין במועדי העס

 כל הפרשי השער הנוצרים מוכרים במסגרת רווח כולל אחר.  )ג
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 מזומנים ושווי מזומנים . ז

קצר,   לזמן  בנקאיים  בתאגידים  פיקדונות  בקופה,  מזומנים  כוללים  מזומנים  ושווי  מזומנים 

שלושה   על  עולה  לא  שלהן  ההפקדה  ותקופת  גבוהה  שנזילותן  קצר  לזמן  אחרות  השקעות 

 חודשים. 

לגבי אופן ההצגה של פיקדון    IFRIC-את החלטת ועדת ה  IASB-אישר ה   2022בחודש אפריל  

לפי לפירעון  תזרימי   העומד  על  בדוח  ג'  צד  מול  מהסכם  הנובעת  שימוש  הגבלת  עם  דרישה 

המזומנים ובדוח על המצב הכספי. בהתאם להחלטה, בנסיבות מסוימות על הישות לכלול פיקדון  

 כאמור כחלק מיתרת מזומנים ושווי מזומנים בדוח על תזרימי המזומנים ובדוח על המצב הכספי.  

בדבר    99-9פורסמה עמדת סגל חשבונאית    2022בדצמבר  האמורה,    IFRIC-על רקע החלטת ה

- הטיפול החשבונאי הנוגע למזומנים מוגבלים שמתייחסת להיבטים יישומים של עמדת ועדת ה

IFRIC  חשבונאות ליווי בנקאיים ופיקדונות לשירות חוב. -בנוגע לשני מצבים נפוצים בישראל 

 IFRIC-לה, תוך התחשבות בהחלטת ההקבוצה ביצעה הערכה של יתרת המזומנים המוגבלים ש

 מהסכם   הנובעת  שימוש  הגבלת   עם  דרישה  לפי  לפירעון   העומד"פיקדון    2022  אפריל  מחודש

את הפיקדון כמזומן מוגבל להציג    הצורך  את  וקבעה),  מזומנים  תזרימי  על  דוח  IAS7'" (ג  צד  מול

 בנכסים הלא שוטפים. 

תאגיד חוזית עם  יש התחייבות  מוגדרים בחשבונות   יםבנקאי  יםלקבוצה  מזומן  לשמור סכומי 

המוגבל, הקבוצה תפר את   ן). אם הקבוצה תשתמש במזומ "מוגבל ןמזומ"   –הבנק שלה (להלן  

בנכסים הלא כמזומן מוגבל    ,אלפי ש"ח  1103,סך של    החברה  הציגהתה. בעקבות כך,  יוהתחייבו

 שוטפים.  

 רכוש קבוע .ח

לפי עלות הרכישה. עלויות עוקבות נכללות בערכו של  פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לראשונה  

כלכליות  שהטבות  צפוי  כאשר  רק  למקרה,  בהתאם  נפרד,  כנכס  מוכרות  או  בספרים  הנכס 

, וכן ניתן למדוד את עלות הפריט באופן מהימן. פריטי לחברהעתידיות המיוחסות לפריט יזרמו 

רכישה   עלויות  והפסדים  הרכוש הקבוע מוצגים בעלות בתוספת  בניכוי פחת שנצבר  ישירות, 

הפחת מחושב, בשיעורים שנתיים, לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את    מירידת ערך שנצברו.

 פני אומדן אורך החיים השימושיים, כדלקמן: -עלות הרכוש הקבוע לערך השייר על

 שנים  
 10 שיפורים במושכר

 7-16 ריהוט וציוד  
 3 מחשוב  מחשבים וציוד

תקופת  (לרבות  השכירות  תקופת  פני  על  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  שיפורים 

האופציה להארכה שבידי החברה שבכוונתה לממשה) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של 

הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע שמוצג בעלות נזקפות   .השיפורים, לפי הקצר שבהם

 לרווח או הפסד. 
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 נכסים בלתי מוחשיים  . ט

 מוניטין )1

מוניטין שנוצר ברכישת חברה בת מייצג את עודף הסכום הכולל של התמורה שהועברה, סכום 

גם השווי ההוגן    -זכויות כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת ובצירוף עסקים שהושג בשלבים  

לכן על ידי החברה, על הסכום נטו שהוחזקה קודם    למועד הרכישה של הזכות ההונית בנרכשת

למועד הרכישה של הנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו, ושל ההתחייבויות וההתחייבויות התלויות 

לצורך בחינת ירידת ערך, המוניטין הנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה   של הנרכשת שניטלו.

א מזומנים  המניבות  מהיחידות  אחת  לכל  הרכישה  המניבות ממועד  היחידות  של  קבוצות  ו 

מזומנים של החברה, אשר חזויות ליהנות מהסינרגיות של צירוף העסקים. כל יחידה או קבוצה  

של יחידות אליהן הוקצה המוניטין מייצגת את הרמה הנמוכה ביותר בישות שבה קיים מעקב  

רידת ערך של יחידה בחינה לי.  על המוניטין לצורכי הנהלה פנימיים ואינה גדולה ממגזר פעילות

מניבת מזומנים (או קבוצה של יחידות מניבות מזומנים), אליה הוקצה מוניטין, מבוצעת אחת  

ידי   על  היחידות),  קבוצת  (או  היחידה  של  ערך  לירידת  כלשהו  סימן  שישנו  עת  ובכל  לשנה, 

השבה בר  לסכום  המוניטין,  כולל  היחידות),  קבוצת  (או  היחידה    השוואת ערכה בספרים של 

הפסד מירידת ערך,  למכירה. שלה, שהינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן בניכוי עלויות

ככל שקיים, מוקצה להקטנת הערך בספרים של נכסי היחידה (או קבוצת היחידות) לפי הסדר  

הבא: תחילה, להקטנת הערך בספרים של מוניטין כלשהו שהוקצה ליחידה מניבה מזומנים (או 

באופן יחסי על בסיס   ידות) ולאחר מכן לשאר נכסי היחידה (או קבוצת היחידות)קבוצת היח

 הערך בספרים של כל נכס ביחידה (או קבוצת היחידות). 

כל הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח או הפסד. הפסד כאמור שהוכר לגבי מוניטין לא יבוטל 

 בתקופה מאוחרת יותר. 

 קשרי לקוחות חוזיים  )2

במסגרת צירוף עסקים מוכרים בשווים ההוגן במועד הרכישה. שנרכשו  קשרי לקוחות חוזיים  

קשרי הלקוחות החוזיים הינם בעלי אורך חיים שימושיים מוגדר, ומוצגים בעלות בניכוי הפחתה  

שנצברה. ההפחתה של קשרי לקוחות מחושבת על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים 

 .ונרשמת תחת הוצאות מכירה ושיווק של קשרי הלקוחותהשימושיים הצפוי 
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 נכסים בלתי מוחשיים (המשך): . ט

 טכנולוגיה  )3

טכנולוגיה שנרכשה במסגרת צירוף עסקים מוכרת בשווי ההוגן במועד הרכישה. טכנולוגיה הינה  

ומוצג מוגדר,  שימושיים  חיים  אורך  של בעלת  ההפחתה  שנצברה.  הפחתה  בניכוי  בעלות  ת 

של  הצפוי  השימושיים  החיים  אורך  פני  על  הישר  הקו  שיטת  בסיס  על  מחושבת  טכנולוגיה 

 . ונרשמות תחת עלות ההכנסות הטכנולוגיה

 כספיים - ירידת ערך של נכסים לא     .י

נכסים בעלי אורך חיים שימושיים בלתי מוגדר, כדוגמת מוניטין, וכן נכסים בלתי מוחשיים שאינם 

זמינים עדיין לשימוש, אינם מופחתים, וירידה בערכם נבחנת אחת לשנה. ירידה בערכם של נכסים  

לא כספיים אחרים נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, המצביעים על כך שערכם 

ספרים לא יהיה בר השבה. סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים  ב

של נכס על הסכום בר השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס,  

ת  בניכוי עלויות מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמו

הנמוכות ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים). נכסים 

כספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת -לא

 הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.  

 מענקים ממשלתיים  .יא

) reasonable assuranceמוכרים בשוויים ההוגן, כאשר קיים ביטחון סביר (מענקים ממשלתיים  

למחילה   הניתנת  הלוואה  אליו.  הנלווים  התנאים  לכל  תציית  החברה  וכי  יתקבל,  המענק  כי 

שהתקבלה מהממשלה מטופלת כמענק ממשלתי כאשר קיים ביטחון סביר שהחברה תקיים את 

תיים המתייחסים לעלויות, מוכרים ברווח או הפסד התנאים למחילה של ההלוואה. מענקים ממשל

על על פני התקופות שבהן החברה מכירה בעלויות המתייחסות (שבגינן המענקים מיועדים לתת  

 פיצוי) כהוצאות. 

 נכסים פיננסיים   .יב

 סיווג )1

החברה מסווגת את נכסיה הפיננסיים לקטגוריות הבאות: נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח  

הפסד נרכשו   או  שלשמה  למטרה  בהתאם  נקבע  הסיווג  מופחתת.  בעלות  פיננסיים  ונכסים 

ובתנאים  הפיננסיים  הנכסים  מוחזקים  שבו  העיסקי  במודל  תלוי  הסיווג  הפיננסיים.  הנכסים 

 החוזיים של תזרימי המזומנים בגינם. 

 עבור נכסים הנמדדים בשווי הוגן, שינויים בשווי ההוגן יוכרו ברווח או הפסד. 

ברה מסווגת מחדש את נכסיה הפיננסיים שהינם מכשירי חוב כאשר, ורק כאשר, חל שינוי  הח

 במודל העיסקי שלה לניהול הנכסים הפיננסיים.  
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 : (המשך) נכסים פיננסיים   .יב

 נכסים פיננסים בעלות מופחתת )2

עיסקי   מודל  במסגרת  המוחזקים  פיננסיים  נכסים  הינם  מופחתת  בעלות  פיננסיים  נכסים 

שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן התנאים 

החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק תשלומי קרן 

 ם נפרעה. וריבית בגין סכום הקרן שטר

חודשים לאחר   12- נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ

 תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים שאינם שוטפים.  

מזומנים,   ושווי  מזומנים  כוללים  אלו  נכסים  הדוח,  למועד  לזמן קצר,  נכון  לקוחות פקדונות 

 וחייבים ויתרות חובה. 

 נסים בשווי הוגן דרך רווח רווח או הפסדנכסים פינ )3

נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד הינם נכסים פיננסיים שאינם מסווגים באחת 

מתכוונת  ההנהלה  אם  אלא  שוטפים,  שאינם  כנכסים  מסווגים  הם  האחרות.  מהקטגוריות 

המצב הכספי,   חודשים לאחר תאריך הדוח על  12לממש את ההשקעה בהם תוך תקופה של עד  

חודשים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ואז  12או שתאריך הפדיון שלהם אינו עולה על  

כנכסים שוטפים. מסווגים  בניירות ערך   הם  השקעות  כוללים  אלו  נכסים  הדוח,  למועד  נכון 

, המוצגים בדוח על המצב הכספי במסגרת “נכסים פיננסיים בשווי CLOמגובי נכסים מסוג  

 רך רווח או הפסד”.  הוגן ד

 הכרה ומדידה  )א

רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברה במועד קשירת  

 העסקה, שהינו המועד בו החברה מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס או השירות.  
הנכסים  כל  עבור  עסקה,  עלויות  בתוספת  הוגן  בשווי  לראשונה  מוכרות  ההשקעות 

.י.  2ח או הפסד, למעט לקוחות (ראה ביאור  הפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רוו

לראשונה   מוכרים  הפסד  או  רווח  דרך  הוגן  בשווי  הנמדדים  פיננסיים  נכסים  זה).  בדוח 

אחר. כולל  ורווח  הפסד  או  רווח  לדוח  נזקפות  העסקה  והוצאות  הוגן,  נכסים    בשווי 

, והחברה  פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מהם פקעו או הועברו

העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה. נכסים פיננסיים בשווי  

הוגן דרך רווח או הפסד נמדדים בתקופות עוקבות בשווי הוגן. נכסים פיננסיים בעלות 

הריבית   שיטת  בסיס  על  מופחתת,  בעלות  עוקבות  בתקופות  נמדדים  מופחתת 

הנובעים משינויים בשווי ההוגן של השקעות בניירות רווחים או הפסדים,    האפקטיבית.

מסוג   נכסים  מגובי  שינויים    CLOערך  וכן  חלוקות  ריבית,  הכנסות  היתר,  בין  וכוללים 

אחרים בשווי ההוגן, מוצגים בדוח על הרווח או הפסד. במסגרת הכנסות (הוצאות) נטו 

 להלן.   7נוסף, ראה ביאור    בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד”. למידע
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 נכסים פיננסיים (המשך):  .בי

 ירידת ערך נכסים פיננסיים  )ב

חזויים על נכסים פיננסיים שהינם   החברה מכירה בהפרשה להפסד בגין הפסדי אשראי 

מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת ונכסים בגין חוזים עם לקוחות הנובעים מעסקות  

 .IFRS 15בתחולת 

בסיכון   משמעותית  עליה  חלה  האם  הכספי  המצב  על  דוח  תאריך  בכל  בוחנת  החברה 

הפיננסי   הנכס  על  האשראי של  או  אינדיבידואלי  על בסיס  לראשונה,  בו  ההכרה  ממועד 

הפיננסי  כשל במכשיר  הסיכון להתרחשות  משווה את  החברה  כך,  קבוצתי. לשם  בסיס 

במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה,  

 ני עתיד.תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פ

עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי ממועד ההכרה בהם 

לראשונה, החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים  

לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי 

הפרשי האשראי החזויים (או ביטולם) מוכר בדוח    חודשים. סכום  12חזויים בתקופה של  

 על הרווח או הפסד.

עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, החברה מניחה כי סיכון האשראי לא עלה  

 באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה.

על אף האמור לעיל, החברה מודדת תמיד את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי 

לקוחות    אשראי עם  חוזים  בגין  נכסים  או  לקוחות  עבור  המכשיר  חיי  כל  לאורך  חזויים 

 .IFRS 15שנובעים מעסקות בתחולת 

 לקוחות   .יג

או  שנמכרו  סחורות  עבור  החברה  של  מלקוחותיה  לקבל  לסכומים  מתייחסת  הלקוחות  יתרת 

וך שנה שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש ת

שאינם   הנכסים  במסגרת  מסווגים  הם  אחרת,  שוטפים,  כנכסים  מסווגים  הם  פחות,  או  אחת 

 שוטפים. 

בינלאומי   כספי  דיווח  בתקן  כהגדרתו  שלהם,  העסקה  מחיר  לפי  לראשונה  מוכרים    15לקוחות 

   .), אם הלקוחות אינם כוללים מרכיב מימון משמעותיIFRS 15 -(להלן 

ים לאחר מכן בעלות מופחתת על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית, , ונמדדIFRS 15  -בהתאם ל

בניכוי הפרשה לירידת ערך (להלן “הפרשה לירידת ערך”). באשר לאופן קביעת ההפרשה לירידת 

 .ב לעיל.3יא.2ראו ביאור  -ערך והטיפול העוקב בה 
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 ספקים   . יד

כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו מספקים יתרות הספקים 

במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר התשלום אמור  

 להתבצע תוך שנה אחת או פחות, אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן שוטפות. 

 הלוואות . טו

ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות    הלוואות מוכרות לראשונה לפי שוויין

נמדדות בעלות מופחתת. כל הפרש בין התמורה (בניכוי עלויות עסקה) לבין ערך הפדיון מוכר  

הלוואות    בדוח רווח או הפסד על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

יש   לחברה  אם  אלא  שוטפות,  כהתחייבויות  סילוק   מסווגות  את  לדחות  מותנית  בלתי   זכות 

חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח, שאז הן מסווגות כהתחייבויות   12ההלוואות למשך  

 שוטפות. בלתי

 חכירות    . טז

-ל  3וכלי רכב. הסכמי החכירה הינם לתקופה של בין    מבניםהחברה והחברות הבת שלה חוכרות  

 שנים. 10

וזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה. חוזה  החברה מעריכה, בעת ההתקשרות בח

הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש בנכס מזוהה לתקופת זמן  

עבור תמורה. החברה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים 

 של החוזה השתנו. 

הכוללי חכירה  חוזי  לרכיב עבור  הקשורים  תחזוקה,  שירותי  כגון  חכירה,  רכיבי  שאינם  רכיבים  ם 

החכירה, בחרה החברה שלא להפריד בין הרכיבים, ובמקום זאת לטפל בכל רכיב חכירה וברכיבים 

  כלשהם שאינם חכירה הקשורים אליו כרכיב חכירה יחיד.

ערך הנוכחי של תשלומי  במועד ההכרה לראשונה, מכירה החברה בהתחייבות בגין חכירה בגובה ה

וודאי  בין היתר, את מחיר המימוש של אופציות הארכה אשר  כוללים,  החכירה העתידיים, אשר 

 באופן סביר שתמומשנה. 

במקביל, מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין תשלומי 

תמר בניכוי  לפניו  או  התחילה  במועד  שבוצעו  כלשהם  שהתקבלו,  חכירה  כלשהם  חכירה  יצי 

מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה   ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לחברה.

 אינו ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור הריבית התוספתי של החברה.

ועם שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו החברה הייתה נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה  

בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה 

 כלכלית דומה. 
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 חכירות (המשך): . זט    

תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות המכוסות על ידי  

תקופות   וכן  זו,  אופציה  תממש  שהחברה  סביר  באופן  וודאי  אם  החכירה  את  להאריך  אופציה 

 המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר שהחברה לא תממש אופציה זו. 

 להלן תקופת החכירה של הנכסים המוצגים בדוח הכספים: 

 שנים  
 3-5 כלי רכב 

 10 מבנים

על   החכירה,  ריבית  תקופת  במהלך  תקופה  בכל  הפסד  או  ברווח  מוכרת  בחכירה  ההתחייבות 

 בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות בגין החכירה.

לאחר מועד תחילת החכירה, מודדת החברה את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת שנצבר 

ם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות בגין החכירה. והפסדים מירידת ערך שנצברו, מותא

הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים השימושיים  

 של הנכס המוחכר או תקופת החכירה, לפי הקצר מביניהם.

בעל ערך נמוך    תשלומים בגין חכירות לטווח קצר וכן תשלומים בגין חכירות שבהן נכס הבסיס הינו

מוכרים בשיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה, כהוצאה ברווח או הפסד. חכירות לטווח קצר  

 חודשים או פחות.   12הן חכירות שבהן תקופת החכירה היא 

 מסים שוטפים ונדחים  .יז

הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ומסים נדחים. המסים מוכרים בדוח רווח  

למעט מסים הנובעים מצירוף עסקים, וכן מסים הקשורים בפריטים שנזקפו לרווח כולל  או הפסד,  

 אחר או ישירות להון, אשר מוכרים גם הם ברווח כולל אחר או בהון, בהתאמה. 

 מסים שוטפים )1

הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו, או שחקיקתם הושלמה  

על   הדוח  לתאריך  פועלות למעשה  הבנות  והחברות  החברה  בהן  במדינות  הכספי,  המצב 

על  החלים  המס  היבטי  את  תקופה  מדי  בוחנת  החברה  הנהלת  חייבת.  הכנסה  ומפיקות 

בהתאם  הפרשות  ויוצרת  הרלבנטיים,  המס  לדיני  בהתאם  מס,  לצורכי  החייבת  הכנסתה 

 לסכומים הצפויים להיות משולמים לרשויות המס. 
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 : (המשך) מסים שוטפים ונדחים. יז

 מסים נדחים )2

בין  זמניים  הפרשים  בגין  ההתחייבות,  שיטת  בסיס  על  נדחים,  במסים  מכירה  החברה 

שיובאו  הסכומים  לבין  הכספיים,  בדוחות  הכלולים  וההתחייבויות,  הנכסים  של  הסכומים 

ם נדחים אינן מוכרות אם הן נובעות מהכרה בחשבון לצורכי מס. עם זאת, התחייבויות מסי

נוצרים  כן, מסים נדחים אינם מוכרים, אם ההפרשים הזמניים  לראשונה של מוניטין. כמו 

בעת ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבות, שלא במסגרת צירוף עסקים, אשר במועד 

דווח לצורכי בין אם החשבונאי או זה המ  -העסקה אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד  

מס. סכום המסים הנדחים נקבע בהתאם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם 

המסים  נכסי  כאשר  לחול  וצפויים  הכספי  המצב  על  הדוח  לתאריך  נכון  למעשה  הושלמה 

 הנדחים ימומשו או כשהתחייבויות המסים הנדחים ייושבו.

ים הניתנים לניכוי לצורכי מס, בגבולות ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמני

 סכום ההפרשים, שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס. 

 נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחים מקוזזים אם ורק אם: 

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים   •

 שוטפים; וכן 

הכנסה  נכס • על  למסים  מתייחסים  הנדחים  המסים  והתחייבויות  הנדחים  המסים  י 

המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות  

 במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו. 

 הטבות עובד  .יח

 הטיפול בתכניות להפקדה מוגדרת   )1

רוכשת   החברה  לעיל,  ופיצויים כאמור  פנסיה  בקופות  הפקדות  ומבצעת  ביטוח  פוליסות 

למימון התחייבותה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת. עם ביצוע ההפקדות, היא איננה מחויבת 

השירות  לקבלת  במקביל  עובד  הטבות  בגין  כהוצאות  מוכרות  ההפקדות  נוסף.  בתשלום 

כנכ מוכרות  מראש  הפקדות  להפקדה.  זכאים  הם  שבגינו  במידה  מהעובדים  ס, 

 שהחברה/החברה זכאית להחזר במזומן או להפחתה בתשלומים העתידיים.
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 : (המשך)  הטבות עובד.  יח

 דמי חופשה והבראה ) 2

במסגרת החוק, זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס 

מתבססת על משך תקופת ההעסקה. החברה זוקפת התחייבות והוצאה בגין שנתי. הזכאות  

עובד. כל  עבור  שנצברה  ההטבה  על  בהתבסס  והבראה,  חופשה  צופה    דמי  החברה  ככל 

החודשים לאחר תום תקופת הדיווח   12שההטבה בגין דמי החופשה תסולק במלואה במהלך  

ת בגין הטבה זו נמדדת לפי שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים, ההתחייבו

הסכום הנוסף שהחברה חוזה לשלם בגין הזכאות הלא מנוצלת שנצברה בסוף תקופת הדיווח. 

התקופה  במהלך  במלואה  תסולק  החופשה  דמי  בגין  שההטבה  צופה  אינה  החברה  אם 

האמורה, ההתחייבות בגין הטבה זו נמדדת באותו אופן שבו נמדדת ההתחייבות בגין תוכניות 

 מוגדרת.  הטבה

 : עסקאות תשלום מבוסס מניות . יט

 עובדים של החברה זכאים להטבות בדרך של תשלום מבוסס מניות בתמורה למכשירים הוניים. 

על נמדדת  עובדים  עם  הוניים  במכשירים  המסולקות  העסקאות  של  -עלות  ההוגן  השווי  פי 

שימ באמצעות  נקבע  ההוגן  השווי  ההענקה.  במועד  שהוענקו  ההוניים  במודל המכשירים  וש 

 בדוח זה.  16תמחור אופציות מקובל, ראה ביאור 

עלות העסקאות המסולקות במכשירים הוניים מוכרת ברווח והפסד יחד עם גידול מקביל בהון על  

פני התקופה שבה תנאי השירות מתקיימים ומסתיימת במועד שבו העובדים הרלוונטיים זכאים 

(להלן   המצטב  -לגמול  ההוצאה  ההבשלה).  המסולקות  תקופת  עסקאות  בגין  המוכרת  רת 

משקפת את מידת חלוף תקופת   ההבשלה  למועד  עד  דיווח  כל מועד  הוניים בתום  במכשירים 

ההבשלה ואת האומדן הטוב ביותר של החברה לגבי מספר המכשירים ההוניים שיבשילו בסופו 

צאה שנצברה  של דבר. ההכנסה או ההוצאה בדוח על הרווח או הפסד משקפת את השינוי בין ההו 

 עד לסוף התקופה המדווחת לבין זו שנצברה עד לסוף התקופה הקודמת. 

במקרה של שינוי בתנאים של הענקה המסולקת במכשיר הוני, ההוצאה המוכרת הינה ההוצאה 

שהייתה מוכרת אילו לא היה שינוי בתנאים. הוצאה נוספת תוכר בגין כל שינוי המגדיל את השווי 

התשלום מבוסס מניות או שמיטיב עם העובד לפי ההפרש בין השווי ההוגן  ההוגן הכולל של הסדר  

 של ההענקה המקורית לבין ההענקה החדשה ביום השינוי.

ביטול הענקה המסולקת במכשיר הוני, מטופלת כאילו היא הבשילה לתאריך הביטול וההוצאות  

מוחלפת בהענקה  שטרם הוכרו בגין ההענקה מוכרות מיידית. עם זאת, אם ההענקה שבוטלה  

וההענקה   המבוטלת  ההענקה  הוענקה,  היא  שבו  לתאריך  חלופית  כהענקה  ומיועדת  חדשה 

הוצאה בגין הענקות שלא   החדשה תטופלנה שתיהן כשינוי של ההענקה המקורית כמתואר לעיל.

 יבשילו בסופו של דבר אינה מוכרת. 
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור   
 בהכנסות הכרה   . כ

"הכנסות מחוזים עם לקוחות"    15החברה מכירה בהכנסה בהתאם לתקן דיווח כספי בינלאומי  

IFRS 15)  .( 

יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך המשקפת את    IFRS 15עקרון הליבה של   כי  הינו 

בסכומים   החוזים,  במסגרת  ללקוחות  המסופקים  בשירותים  או  בסחורות  השליטה  העברת 

 המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה זכאית לקבל בגין אותם סחורות או שירותים. 

IFRS 15  שות תכיר בהכנסה בהתאם לעיקרון הליבה קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה, לפיו הי
 האמור על ידי יישום חמישה שלבים:

 ) זיהוי החוזה עם הלקוח. 1(

 ) זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.  2(

 ) קביעת מחיר העסקה.  3(

 ) ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה. 4(

 וע. ) הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצ5(

 הכנסות מחוזים עם לקוחות: 

 מדידת ההכנסות  )א

בתמורה   זכאית  להיות  מצפה  החברה  לו  התמורה  סכום  לפי  נמדדות  החברה  הכנסות 

 להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח. ההכנסות מוצגות נטו ממע”מ.  

 מועד ההכרה בהכנסה  )ב

השירו או  הסחורה  על  שליטה  משיג  הלקוח  כאשר  בהכנסה  מכירה  שהובטחו  החברה  ת 

 במסגרת החוזה עם הלקוח.

 סוגי ההכנסות של החברה  )ג

 כדקלמן:  שירותי תוכנהמהכנסות החברה מפיקה  )1(

בפועל )א( שירותים  לאספקת  בהתאם  בהכנסה  שירותי   – הכרה  מספקת  החברה 

ותחזוקה   הטמעה  הדרכה,  ביצוע,  יישום,  התקנה,  פרויקטים,  ניהול  אפיון, 

העסקה נקבע בהתאם לשעות המושקעות  בהתאם לדרישת הלקוח, כאשר מחיר  

בפועל. הואיל ומדובר באספקת שירותים, ההכנסה מוכרת על פני תקופת מתן  

 השירותים.
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור   
 הכרה בהכנסות (המשך): . כ     

 ) סוגי ההכנסות של החברה (המשך): ג

 : (המשך)  כדקלמן שירותי תוכנהמהכנסות החברה מפיקה  )1(

החברה מתקשרת לעיתים בחוזי שירות במחיר קבוע.    –חוזי שירות במחיר קבוע   )ב(

התקופה   לתום  עד  בפועל  שסופקו  השירותים  בסיס  על  מוכרת  ההכנסה 

 המתייחסת, ביחס לסך השירותים אשר יסופקו במסגרת ההסכם (שיטת שיעור 

העבודה שהושקעו בפועל עד ההשלמה). שיעור ההשלמה נקבע על בסיס שעות  

העבודה שיושקעו   אומדן שעות  כשיעור מסך  הכספי,  על המצב  לתאריך הדוח 

 במסגרת החוזה עם הלקוח.

ותחזוקה בענף התכנה   )ג( שירותים אלה מסוג    –החברה מספקת שרותי תמיכה 

SLA   פני על  בהכנסות  מכירה  החברה  ולכן  זמן  לאורך  ביצוע  מחויבות  מהווים 

 תקופת השירות. 

 נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות  )2(

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  

קוח  ליחסים בין הביצועים של החברה לבין התשלום של הלקוח. נכס בגין חוזה עם ל

הוא זכות החברה לתמורה עבור שירותים שהחברה העבירה ללקוח. התחייבות בגין  

חוזה עם לקוח היא מחויבות של החברה להעביר סחורות או שירותים ללקוח שבגינם 

קיבלה תמורה (או סכום של תמורה שחל מועד    ו/או כל אחת מחברות הבת  החברה

 פירעונה) מהלקוח. 

זכויות הבלתי מותנות לקבלת תמורה במסגרת יתרת  החברה מציגה בנפרד את כל ה

 "לקוחות" בדוח על המצב הכספי. 

 הכנסות ריבית  )1(

הכנסות ריבית מוכרות על בסיס תקופתי, על בסיס הערך בספרים של נכסים פיננסיים  

 הנמדדים בעלות מופחתת, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.

 רווח למניה . כא

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה במספר המניות    הרווח למניה מחושב על ידי חלוקה של

הרגילות המשוקלל שקיים במהלך התקופה. ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות  

בפועל במהלך התקופה. מניות רגילות פוטנציאליות (ניירות ערך המירים כדוגמת כתבי אופציה  

נכללות רק בח ישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן  ויחידות מניה חסומות לעובדים) 

מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה או מגדילה את ההפסד 

 למניה מפעילויות נמשכות.  
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור   
 הפרשות  . כב

מוכרת כאשר לחברה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת)    IAS 37-הפרשה בהתאם ל

כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את  

 המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. 

במידה שההשפעה מהותית, הפרשות נמדדות תוך היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים, 

הכסף,    תוך הזמן של  לערך  בנוגע  השוק  הערכות  המשקף את  מס  לפני  ריבית  שימוש בשיעור 

 ובמקרים מסוימים, אף את הסיכונים הספציפיים הקשורים בהתחייבות.  

שהשיפוי יתקבל אם   (Virtually Certain)החברה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה  

 בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה. החברה תסלק את המחויבות. הסכום שמוכר 

 מניות באוצר 

כאשר החברה רוכשת מניות של החברה (מניות באוצר), מנוכה התמורה המשולמת, לרבות   

מההון   ההכנסה)  על  מסים  השפעת  (בניכוי  לרכישה  במישרין  המיוחסות  תוספתיות  עלויות 

כאשר מניות אלה מונפקות  המיוחס לבעלים של החברה, עד אשר המניות מונפקות מחדש.  

נכללת התמורה שמתקבלת, בניכוי עלויות תוספתיות המיוחסות   מחדש בתקופות עוקבות, 

    במישרין לעסקה ובניכוי השפעת מסים על ההכנסה, בהון החברה.

 תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:  . כג

קיימים )1 ותיקונים לתקנים  ואשר    תקנים חדשים   חברותאו  /ו  החברהאשר עדיין אינם בתוקף 

 לא בחרה ביישומם המוקדם:  הבת

 -הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (להלן  37תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי  )א

 ) 37IAS- התיקון ל

עמידה   IAS 37תקן   לצורך  נמנעות  הבלתי  העלויות  שבו  כחוזה  מכביד"  "חוזה  מגדיר 

במחויבויות על פי החוזה עולות על ההטבות הכלכליות החזויות להתקבל על פיו. העלויות  

הבלתי נמנעות על פי חוזה משקפות את העלות נטו הקטנה ביותר של יציאה ממנו, שהיא 

  37-התיקון ל .עמידה בו-הנמוך מבין עלות קיום החוזה לבין פיצויים וקנסות הנובעים מאי

IAS העלות לקיום חוזה   ,המונח "עלות לקיום חוזה". בהתאם לתיקון מבהיר את משמעות

לחוזה   במישרין  המתייחסות  העלויות  לחוזה.  במישרין  המתייחסות  מהעלויות  מורכבת 

 :כוללות חיבור של

   .)עלויות תוספתיות לקיום החוזה (למשל, עלויות ישירות בגין עבודה וחומרים )1(

קבוע   )2( רכוש  של  מהפחת  יחסי  חלק  החוזההקצאת  קיום  לצורך  כן,   .המשמש  כמו 

ולהכיר   לבחון  ישות  על  בגין חוזה מכביד,  כי טרם ההכרה בהפרשה  התיקון מבהיר 

יועדו   אשר  נכסים  בגין  רק  ולא  החוזה,  בקיום  המשמש  נכס  כל  של  ערך  בירידת 

 .ספציפית לחוזה
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עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):  - 2ביאור   
 בינלאומיים חדשים, תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות (המשך): תקני דיווח כספי .  דכ

ואשר  )  1 בתוקף  אינם  עדיין  אשר  קיימים  לתקנים  ותיקונים  חדשים  בחרה    החברהתקנים  לא 

 ביישומם המוקדם (המשך): 

 -הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים (להלן    37תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי   )א

 משך) (ה )37IAS- התיקון ל

או לאחריו.    2022בינואר    1ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום   IAS 37- התיקון ל

בהתאם להוראות התיקון, יישומו המוקדם אפשרי. התיקון ייושם באופן רטרוספקטיבי, רק  

 עבור חוזים אשר הישות טרם השלימה את מלוא מחויבויות  

מצטברת של הביצוע בגינם במועד היישום לראשונה של התיקון, תוך זקיפת ההשפעה ה 

במועד    ככל שרלוונטי  ,או רכיב אחר בהון  היישום לראשונה ליתרת הפתיחה של העודפים)

לא צפויה להיות השפעה מהותית   IAS 37-היישום לראשונה. ליישום לראשונה של התיקון ל

 .הבת  וחברות החברההמאוחדים של  על הדוחות הכספיים

 
 ) 3IFRS-התיקון ל  -צירופי עסקים (להלן   3תיקון לתקן דיווח כספי בינלאומי  )ב

כך שיפנה למסגרת המושגית לדיווח כספי כפי שפורסמה  IFRS 3התיקון מעדכן את תקן  

את  2018בשנת   מקיימים  שניטלו  והתחייבויות  שנרכשו  נכסים  אילו  הקביעה  לצורך   ,

המושגית לדיווח  ההגדרות של נכסים והתחייבויות. לפני התיקון, ההפניה הייתה למסגרת 

 דרישה לפיה עבור  IFRS 3  -כמו כן, התיקון מוסיף ל . 2001כספי כפי שפורסמה בשנת 

על מנת לקבוע   IAS 37רוכש יישם את הוראות    IFRIC   21  או IAS 37אירועים שבתחולת  

האם במועד הרכישה קיימת מחויבות בהווה כתוצאה מאירועים מהעבר, או את הוראות 

21 IFRIC   ת לקבוע האם האירוע המחייב שיוצר התחייבות לשלם את ההיטל התרחש  על מנ

בנוסף, התיקון  .במקום את הוראות המסגרת המושגית)  בהתאמה(עד למועד הרכישה  

אמירה מפורשת, לפיה רוכש לא יכיר בנכסים תלויים, כהגדרתם  IFRS 3-מבהיר ומוסיף ל

ייושם לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום  IFRS 3- התיקון ל ה.במועד הרכיש, IAS 37-ב

או לאחריו. התיקון ייושם עבור צירופי עסקים אשר מועד הרכישה שלהם    2022בינואר    1

או לאחריו. בהתאם להוראות    2022בינואר    1חל בתקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  

ל היישום  במועד  יישמה  שהישות  ובתנאי  אפשרי,  המוקדם  יישומו  של התיקון,  ראשונה 

התיקון או קודם לכן את כל יתר התיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים לעניין הפניות  

לא צפויה  IFRS 3- ליישום לראשונה של התיקון ל  .2018למסגרת המושגית בגרסתה משנת  

 . הבת  וחברות החברההמאוחדים של  להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים

  



 אברא טכנולוגיות מידע בע”מ
 המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 

 
33  -ג   

 וי מזומנים: מזומנים ושו  – 3ביאור 

  בדצמבר   31
2021 2022  

  אלפי ש"ח 
 בדולר ארה"ב   12,091    6,416 
 בשקלים חדשים    67,811    61,124 
 באירו   701    208 
 בליש"ט    32    32 
 67,780    80,635    

 '.ז 2ראה ביאור   -מיליון ש"ח   3.1  -מזומן מוגבל בסך של כהמזומנים ושווי מזומנים אינם כוללים         

 

 חייבים ויתרות חובה: ,  נטו לקוחות – 4ביאור 

 : , נטולקוחות .א
 

 הרכב:  )1
  בדצמבר   31

2021 2022  
  אלפי ש"ח 

 לקוחות     91,470    57,381 
 הכנסות לקבל    10,780    9,391 
 66,772     102,250    
 הפרשה לחובות מסופקים  ) 2,142(  ) 1,708( 
 65,064    100,108    

 
 : שנקבע להם ולא נכללה בגינם הפרשה בדוחות מימי האשראי הלקוחות שחרגו    גיול חובות )2

   בדצמבר 31
2021 2022  

  אלפי ש"ח 
 יום  0-90   15,420    12,192 
 יום  90-180   384    803 
 יום  180-270    525   148 
 יום   270מעל    212   166 
 13,309    16,541   
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 : (המשך)  , חייבים ויתרות חובהנטו לקוחות – 4ביאור 

 : (המשך) נטו,לקוחות  .א
 

   :בהפרשה לחובות מסופקיםתנועה  )3
  בדצמבר   31

2021 2022  
  אלפי ש"ח 

 יתרה לתחילת שנה    1,708   95 
 כניסה לאיחוד   -    1,896 
 הפסד בגין הפרשה לחובות מסופקים  588    350 
 מחיקת חוב אבוד  )154(  ) 633( 
 1,708    2,142    

 
 :גיל חובות הלקוחות שבוצעה בגינם הפרשה לחובות מסופקים )4

  בדצמבר  31
2021 2022  

  אלפי ש"ח 
 ום י 0-90   146   - 
 ום י 90-180   255    278 
 וםי 180-270    131    62 
 ום י  270מעל     1,610    1,368 
 1,708    2,142    

 
 

 חייבים ויתרות חובה:  .ב
  בדצמבר   31

2021 2022  
  אלפי ש"ח 

 מוסדות     4,766    2,294 
 הוצאות מראש    3,178    2,810 
 )* (לקבל אחרות הכנסות     4,591     - 
 אחרים    1,164    157 
 5,261    13,699    

 
ממימוש השקעה  הכנסות לקבל בגין  מיליון ש"ח  3.5 -היתרה כוללת סך של כ   )*(

 ו'. 8ראה ביאור   - אברא צפוןב ושנרשמ
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 : רכוש קבוע – 5ביאור 

 

 סך הכל 
מחשבים  

 ריהוט וציוד  וציוד מחשוב 
שיפורים  
 במושכר 

 

  אלפי ש"ח 
 עלות הנכסים     
 2021בדצמבר  31יתרה ליום    1,520    2,653    9,358    13,531 
 כניסה לאיחוד    39    118    494    651 
 תוספות    100    206    1,678    1,984 
 גריעות    -  ) 184(  ) 778(  ) 962( 
 2022בדצמבר  31יתרה ליום    1,659    2,793    10,752    15,204 
     
 פחת שנצבר     
 2021בדצמבר  31יתרה ליום    589    1,493    6,996    9,078 
 פחת לשנה   362    192    1,423    1,977 
 גריעות    -  ) 184(  ) 778(  ) 962( 
 2022בדצמבר  31יתרה ליום    951    1,501    7,641    10,093 
 2022בדצמבר  31עלות מופחתת ליום    708    1,292    3,111    5,111 

 

 הכל סך 
מחשבים  

 ריהוט וציוד  מחשוב  וציוד
שיפורים  
 במושכר 

 

  אלפי ש"ח 
 עלות הנכסים     
 2020בדצמבר  31יתרה ליום    856    1,840    2,271    4,967 
 כניסה לאיחוד  494  395    934    1,823 
 תוספות    2    282    1,740    2,024 
 גריעות    -     -   ) 15(  ) 15( 
 2021בדצמבר  31יתרה ליום     1,352      2,517      4,930      8,799  
     
 פחת שנצבר     
 2020בדצמבר  31יתרה ליום    298    1,310    1,701    3,309 
 פחת לשנה   123    47    882    1,052 
 גריעות    -     -   ) 15(  ) 15( 

 2021בדצמבר  31יתרה ליום  421     1,357     2,568    4,346
 2021בדצמבר  31עלות מופחתת ליום  931 1,160 2,362 4,453
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 : חכירות  - 6ביאור 
 

 נכסים בגין זכות שימוש:  .א
  העלות  פחת נצבר  יתרה מופחתת 

 יתרה 
תוספות  

 יתרה     תוספות גריעות  יתרה  יתרה  פחת 
 

  לתחילת  כניסה  במשך  שינויים ו לגמר  לתחילת  במשך  לגמר  לתחילת  לגמר 
  השנה  לאיחוד  השנה  אחרים  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה  השנה 

  "ח ש אלפי
 : 2022שנת           

8,151 5,967 6,302 3,334 
 

 כלי רכב  8,935   72  5,446   -  14,453   2,968
 מבנים  9,268   1,978  840 ) 4,251(  7,835   1,793  2,882 4,675 7,475 3,160
11,311 13,442 10,977 6,216  4,761   22,288 )4,251 ( 6,286  2,050   18,203  

           
 : 2021שנת           

 כלי רכב  2,422 4,661 1,852   -   8,935 507 2,461 2,968 1,915 5,967
 מבנים  8,298 999 95 ) 124(  9,268 314 1,479 1,793 7,984 7,475

13,442 9,899 4,761 3,940 821 18,203  )124 ( 1,947 5,660 10,720  
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 : חכירות (המשך) - 6ביאור 
 

 התחייבויות בגין חכירות:  .ב

התחייבויות 
 בגין חכירות 

  חלויות שוטפות
של התחייבויות  

 בגין 
 יתרה  
 שינויים  לגמר 

 תשלומים 
 כניסה   הוצאות  בגין 

יתרה  
 לתחילת 

 

  השנה   לאיחוד  תוספות  ריבית  חכירה  אחרים   השנה  חכירות  לזמן ארוך 
  אלפי ש"ח 

 :2022שנת          
 כלי רכב  3,950 72   6,026  425 ) 4,412(    -   6,061 3,502 2,559

 מבנים  7,974 1,978   847  317 ) 3,113(  ) 4,251(  3,752 2,907 845
3,404 6,409 9,813  )4,251 (  )7,525 ( 742  6,873   2,050 11,924   

 :2021שנת          
 כלי רכב  1,844 2,483 1,852 214 ) 2,443(    -   3,950 2,225 1,725
 מבנים  8,388 999 95 323 ) 1,707(  ) 124(  7,974 1,773 6,201
7,926  3,998  11,924   )124 (  )4,150 (  537  1,947  3,482  10,232   

 
 גילויים נוספים:  .ג

 (ב). 11, ראו ביאור 2022בדצמבר  31הצפויים של ההתחייבויות בגין חכירה הלא מהוונות ליום לניתוח מועדי הפירעון 

 ידי-תקופת השכירות עללהארכת    הכוללים אופצי  אברא הטמעת מערכות מידע ארגוניותבהם התקשרה  ("הסכמי כפ"ס")    סבא  -שכירות המשרדים בכפרהסכמי  

  שכירות חתמה החברה על הסכם    2022שנת    במהלך  , הניחה החברה כי תנוצל אופציית ההארכה.כאמורם השכירות  . בגין הסכאברא הטמעת מערכות מידע ארגוניות

"ס, ולפיכך בוצע  כפ שבהסכמילא תממש את אופציית ההארכה  החברה, זאת  לאור. ("הסכם השכירות")  רעננה בצומת הממוקם  פארק אינפינטי בפרויקט משרדים

   ד להלן.14ין שכירות מבנים. לפרטים אודות הסכם השכירות ראו ביאור קיטון של הנכס וההתחייבות בג
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 :CLOהשקעה בניירות ערך מגובי נכסים מסוג  - 7ביאור 

CLO  ומורכב ממכשירי חוב ושכבת הון, המגובים  הינו מכשיר איגוח הלוואות בנקאיות, המונפק על פי תשקיף

 . המנפיקהבנכסי החברה 

  17,512-ו  "חש  אלפי  17,709בסכום כולל של    CLOמימשה החברה ניירות ערך מגובי    2020  -ו  2021השנים    במהלך

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  

לימים    2הנמדדות לפי רמה    CLOהטבלה שלהלן מציגה את השינויים בהשקעות בניירות ערך מגובי נכסים מסוג  

 : 2021  -ו 2022בדצמבר  31

 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2021 2022  

  אלפי ש"ח 

 יתרה לתחילת התקופה   3,654    21,175    53,919 
 מימוש השקעה בניירות ערך מגובי נכסים בשכבת האקוויטי     -  ) 17,709(  ) 17,512( 
 שינויים בשווי הוגן בניירות ערך מגובי נכסים שהוכרו ברווח או הפסד   ) 1,084(    219  ) 13,891( 
 הפרשי שער   469  ) 31(  ) 1,987( 
 תנועה בקרן הון מהפרשי תרגום    -    -    646 
 לסוף השנה יתרה    3,039    3,654    21,175 

 

 

  -ו  2021,  2022להלן פירוט הכנסות (הוצאות) בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד לשנים 

, המוצגים בדוח על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר במסגרת “הוצאות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי  2020

 הוגן דרך רווח או הפסד”. 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2021 2022  

  באלפי ש"ח 

 הכנסות ריבית וחלוקות   1,097    2,965    7,675 

 )13,891 (  219    )1,084 ( 
שינויים בשווי הוגן בניירות ערך מגובי נכסים שהוכרו  

 ברווח או הפסד 

 )6,216 (  3,184    13   
הכנסות (הוצאות) נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי 

 דרך רווח או הפסד הוגן 
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 זכויות בישויות אחרות: - 8ביאור 
 

 -  אברא שירותי מיחשובהשקעה ב .א

 

פליי טק), חברה    -התקשרה החברה עם פליי טק מערכות מידע בע"מ (להלן    2020במאי    27ביום  

בבעלותו של מר שי אוזון, מנכ"ל החברה, בהסכם לרכישת מלוא החזקותיה של פליי טק בחברת  

 600מהונה המונפק והנפרע של הנרכשת, בתמורה לסך של   60%אברא שירותי מיחשוב, המהוות 

קה האמורה התבצעה באותם תנאים מסחריים של עסקת רכישת המניות שביצע  אלפי ש"ח. העס

, במסגרתה רכש באמצעות פליי טק את המניות מידי בעלי מניות  2019מר אוזון בחודש נובמבר  

 המיעוט באברא שירותי  מיחשוב. 

- לרכוש את המניות הנרכשות בחזרה מהחברה בסכום השווה ל  CALLטק ניתנה אופציית  -לפליי

  2020אלפי ש"ח, וזאת באם מר שי אוזון יחדל לעבוד בחברה מכל סיבה שהיא עד לסוף שנת    600

נוספת לרכוש את המניות    CALLטק אופציית  -"האופציה הראשונה"). בנוסף ניתנה לפליי  –(להלן  

ועד לתום   2021בינואר    1אלפי ש"ח החל מיום    660-הנרכשות בחזרה מהחברה בסכום השווה ל

, וזאת באם החברה תחליט שלא להמשיך להעסיק את מר אוזון (שלא עקב מעשה או  2021שנת  

"האופציה השניה"). ביום   –מחדל שעשה מר אוזון שלא בתום לב) במהלך התקופה האמורה (להלן  

 הצדדים על ביטול האופציה השניה. , נחתם תיקון להסכם בו הוסכם בין 2020בנובמבר לשנת   24

 

 5,411נרשמה השקעה באברא שירותי מיחשוב בסכום של    2020במאי    27בהתאם לאמור, ביום  

וכנגד רשמה החברה מכשיר פיננסי נגזר בגין השקעה בכלולה אלפי    4,811בסכום של    אלפי ש"ח 

 .הפסדסווג כהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח או אשר ש"ח 

בינואר   1, פקעה האופציה הראשונה של המוכר. לאור פקיעת הזכות, החל מיום  2021בינואר    1ביום  

והשגת  2021 האופציה  פקיעת  בעקבות  החברה.  של  בת  לחברה  ניהול  שירותי  אברא  הפכה   ,

אלפי ש"ח, אשר נרשם תחת    9,432ברווח בסך    2021השליטה, הכירה החברה ברבעון הראשון של 

 ). ד17ביאור  ו(רא אחרות בדוח המאוחד על הרווח או הפסד ורווח כולל אחרהכנסות 

 . 'ב21  למידע נוסף אודות איחוד החברה ראה ביאור
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 זכויות בישויות אחרות (המשך):  - 8ביאור 
 

 -  השקעה באברא יישום ובאברא פיתוח .ב

יישום ואברא פיתוח    51%, רכשה החברה  2020במאי    27ביום   מהון המניות של החברות אברא 

 אלפי ש”ח.   4,820"החברות"), תמורת   –(להלן  

מניות   בעלי  בהסכם  והחברות  המוכרים  החברה,  התקשרו  העסקה  השלמת  במועד  בנוסף, 

), PUT-ו  CALLופציות  במסגרתו נקבעו, בין היתר, מנגנונים של אופציות מכר ורכש הדדיות (א

של  מניותיהם  יתרת  את  למכור,  רשאים  יהיו  והמוכרים  לרכוש,  החברה  רשאית  תהיה  לפיהם 

  2020שני שלבים, בסמוך לאחר פרסום דוחותיה הכספיים של החברה לשנים בהמוכרים בחברות, 

מימוש  2021-ו מחירי  לקביעת  לנוסחה  ביחס  לרבות  המניות,  בעלי  הסכם  להוראות  בהתאם   ,

 ). 2021- ו 2020אופציות (אשר נגזרים מהרווח התפעולי של החברות לשנים ה

ביום   לאמור,  לה  2021במאי    2בהמשך  שהוקנתה  הרכש  מאופצית  יחסי  חלק  החברה  מימשה   ,

  ממניותיהן של החברות.   70%- החברה כחזיקה  ה אלפי ש"ח. עם מימוש האופציה    2,222תמורת  

, מימשה החברה את יתרת אופציית הרכש כאמור תמורת תשלום בסך כולל  2022ביוני,    30  ביום

המונפק    המהונ  100%-אלפי ש"ח. לאחר מימוש האופציה כאמור, מחזיקה החברה ב  3,930של  

בנוגע להליך המיזוג   אברא פיתוח.  שלהמונפק והנפרע    המהונ 100%-והנפרע של אברא יישום וב 

 . )2ד' ( 14ביאור ראה  -א פיתוח עם ולתוך החברהשל אברא יישום ואבר

 

 -   ארגוניות מידעבאברא הטמעת מערכות  השקעה .ג

, התקשרה החברה בהסכם לרכישת מניות אברא הטמעת מערכות מידע  2020בספטמבר    14ביום  

 ומאי וויו בע"מ ("המוכרות"). Prodware SAארגוניות ("הנרכשת") עם 

), כלים לניהול ERPהנרכשת עוסקת בייעוץ, הטמעה ויישום של פתרונות תכנון משאבים ארגוניים (

 ) של מייקרוסופט. Power biכלי אנליטיקה () והטמעת CRMקשרי לקוחות ( 

ממניות הנרכשת יחד עם מר יוסי חיימוב ("יוסי"), מנכ"ל    100%החברה    רכשהבמסגרת ההסכם  

העסקה   השלמת  לאחר  ב  מחזיקההנרכשת.  ב  65%-החברה  יחזיק  המניות    35%-ויוסי  מהון 

מיליון ש"ח,    20המונפק והנפרע של הנרכשת בדילול מלא, בהתאמה. התמורה הכוללת עומדת על  

כ בסך    15.7- מתוכם  נוספת  ותמורה  במזומן  ש"ח  מלקוחות    4מיליון  גבייה  בגין  ש"ח  מיליון 

 ף.נוס םולא צפוי תשלו הדוחד מיליון ש"ח עד למוע  3.8-מתוך סכום זה שולמו כהנרכשת. 

לצד האמור, התקשרו החברה ויוסי בהסכם הלוואה ("הסכם הלוואה"), במסגרתו תעמיד החברה  

ליוסי מימון בגובה מרבית חלקו בעסקה, לרכישת מניות הנרכשת בעסקה, אשר טופל כתשלום 

בדוחות הכספיים לשנת אלפי ש"ח אשר הוכרו מיידית כהוצאה    2,035-מבוסס מניות בסך של כ 

, זאת בכפוף להתקיימות התנאים  )'ד17(ראה ביאור    במסגרת "הכנסות (הוצאות) אחרות"  2020

 שנכנסהמתלים המפורטים בהסכם ההלוואה. בנוסף, התקשרו החברה ויוסי בהסכם בעלי מניות,  

 זכות לתוקפו עם השלמת העסקה, במסגרתו נקבעו, בין היתר, זכות סירוב ראשונה לצדדים, 

 לצדדים).  CALL-ו PUT) ליוסי וכן מנגנוני אופציות מכר ורכש (אופציות Tag-Alongהצטרפות (
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 זכויות בישויות אחרות (המשך):     - 8ביאור 
 

 (המשך):   - ארגוניות  מידעבאברא הטמעת מערכות   השקעה.      ג

, התקשרו החברה ויוסי בתיקון להסכם בעלי המניות, במסגרתו  2021במאי    31בהמשך לאמור, ביום  

נקבע כי האופציות המתוארות יכנס לתוקף רק במידה ויוסי יפרע את ההלוואה במלואה וזאת עד 

 עד למועד האמור, ההלוואה ליוסי לא נפרעה במלואה והאופציות בוטלו. . 2022ביוני  30ליום  

אלפי ש"ח מסך ההלוואה שהוענקה לו במסגרת הסכם ההלוואה.   353-, פרע יוסי כ2021שנת  ב

האופציה מימוש  למעשה  מהווה  ההלוואה  מידע   החזר  מערכות  הטמעת  אברא  למניות  יוסי  של 

  - ככתוצאה מהאמור, התחייבות בסך   .  ארגוניות וטופלה כעסקה עם זכויות שאינן מקנות שליטה

 .נזקפה לזכויות שאינן מקנות שליטהש"ח  מיליון 2.8

 

 -השקעה באברא ווב ומובייל    .ד

, התקיימו כלל התנאים המתלים להשלמת העסקה לרכישת אברא ווב ומובייל 2021באפריל  6ביום 

בתחום הפיתוח  מחה במתן שירותים  אברא ווב ומובייל מת.  במזומן  אלפי ש"ח  31,000-בתמורה ל

בנוסף, התקשרה החברה עם בעלי מניות אברא ווב ומובייל בהסכם בעלי  בשוק הישראלי.    בדיגיטל

) עבור יתרת מניותיהם. האופציות  CALL-ו  PUTמניות הכולל מנגנוני אופציות מכר ורכש הדדיות (

ניתנות למימוש לפי הוראות ההסכם,  בשני שלבים, בסמוך לאחר פרסום דוחותיה הכספיים של  

, לפי מחיר מימוש אשר נגזר מהרווח התפעולי הממוצע של  2023- ו  2022בייל לשנים אברא ווב ומו

למידע נוסף אודות איחוד החברות ראה ביאור   .2022-2023-ו  2021-2022אברא ווב ומובייל לשנים  

 . ג' 21

 

   –  ובניוווי ארה"ב  אברא קלאודבהשקעה  .ה

,  אברא קלאודמהונה המונפק והנפרע של    80%השלימה החברה עסקה לרכישת    2021ביוני,    3ביום  

מרסה  ה"ה    מידי וליאור  בר  שמואל  זימן,  מועד,    .")מרסה  מר("יהודה  באותו  השלימה  בנוסף, 

, אברא קלאודבת של  המהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב, חבר   10%לרכישת  עסקההחברה 

 מיליון   46-במועד השלמת העסקה, שילמה החברה סך של כ.  ")אשכנזי  מר" (  רונן אשכנזי  מר   מידי

  ש"ח   מיליון  7.6-. תמורה נוספת בסך של ככאמור בסעיף זה  ש"ח במזומן עבור המניות הנרכשות

  התאמות שנקבעו בהסכמי הרכישה.לת ומותנית בהתאם שולמה כתמורה נדחי

 נקבעו, בין היתר, זכות סירוב ראשונה   םבעלי מניות, במסגרת  מיהצדדים התקשרו בהסכ  ,כמו כן

) CALL-ו  PUTמנגנוני אופציות מכר ורכש (אופציות  לחברה, זכות הצטרפות הדדית למכירה וכן  

, מימשה החברה חלק מהאופציה באברא קלאוד,  2022בספטמבר,    22  ביום  .")אופציה("  לצדדים

אלף דולר   758-כ:  מיליון דולר ארה"ב   1.5-כ(ש"ח  מיליון    5.25  -כבתמורה לתשלום סך כולל של  

המהווים תמורה נוספת, בהתאם להסכם בעלי   )אלפי דולר ארה"ב  825-כו   ארה"ב בגין האופציה

  המניות).
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 זכויות בישויות אחרות (המשך):     - 8ביאור 
 
 (המשך):ובניוווי ארה"ב   אברא קלאודב השקעה ה.     

כן,   בתמורה  2022באוגוסט,    24ביום  כמו  ארה"ב,  בניוווי  מהאופציה  חלק  אשכנזי  מר  מימש   ,

  .)ה"באלפי דולר אר 713-כ מיליון ש"ח ( 2.5 -כלתשלום סך של 

אברא מהונה המונפק והנפרע של    85.33%-בכ   מחזיקה החברה,  ות כאמור לעילאופציהלאחר מימוש  

  אברא קלאודמהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא).   14%-כ(בדילול מלא) ו קלאוד  

מימוש  מהונה המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא), כך שבפועל, לאחר    75%-כ  מחזיקה

מהונה    78%- כ), באברא קלאודישרין ובעקיפין (באמצעות , מחזיקה החברה, במהאמורותאופציות 

 המונפק והנפרע של ניוווי ארה"ב (בדילול מלא). 

  3.6-כ  של  סך  בר  שמואל  ולמר  זימן  יהודה  למר  החברה  שילמה,  2022,  אוקטובר  בחודש,  בנוסף

  במסגרת   שהוסכמה  כפי,  קלאוד  באברא  מניותיהם  בגין   הנדחית  מהתמורה  חלק  בגין"ח  ש  מיליוני

 . קלאוד באברא השליטה רכישת עסקת

 ליוןימ 0.4- כ של  לסכום קלאוד באברא  המותנית התמורה  הותאמה , 2023  שנת של הראשון   ברבעון

   .ד' 21למידע נוסף אודות איחוד החברות ראה ביאור  .22ראה ביאור  -"חש

 -  השקעה באברא צפון .ו

. אברא צפון עוסקת  להשלמת העסקה לרכישת אברא צפון, הושלמו כלל התנאים  2021ביוני    23ביום  

אברא ופיתוח בתחום פינטק.    , איקומרסבתחום תשתיות חומרה, הטמעת פריוריטי, מערכות ליבה

כ  צפון ומעסיקה  הארץ  בצפון  שירותים  140-פועלת  ונותני  בוצעה    .עובדים  הרכישה  העסקת 

אלפי ש"ח    2,200-ספת בסך כולל של כ.  כמו כן, תמורה נובמזומן  אלפי ש"ח   9,800-בתמורה ל 

מועד,   באותו  בנוסף,  הרכישה.  בהסכם  שנקבעו  להתאמות  וכפופה  עסקיים  יעדים  מותנית  הינה 

)  CALL- ו  PUTהתקשרה החברה עם בעלי מניות אברא צפון במנגנוני אופציות מכר ורכש הדדיות (

נוספים מהון המניות של אברא צפון. האופציות ניתנות למימוש בסמוך לאחר   20%עבור רכישת  

לפי מחיר מימוש הנגזר מרווחיה התפעוליים   ,2024לשנת  אישור דוחותיה הכספיים של אברא צפון  

  .ה'  21למידע נוסף אודות איחוד החברות ראה ביאור  . 2022-2024של אברא צפון לשנים 

שולמה יתרת  ,  ׂ 2023ובחודש ינואר    ,שנקבעה  המותנית  התמורה  הותאמה,  2022בר  בחודש דצמ

  אלפי ש"ח. 800-כ  של בסך הכוללת בגין עסקת הרכישה התמורה

הסכם עם חברת בת שלה שהינה אגודה שיתופית   על  חתמה אברא צפון  2022בדצמבר    30ביום  

בע"מ בקיבוצים  חקלאית  ומידע  תשלום  בפתרונות  המניות  האגודה("  העוסקת  בעלי  ועם   ,("

, לפיו ")ההסכם") (יצוין כי האגודה הינה חברה נכדה לא מהותית של החברה.(  הנוספים של האגודה

") תמורת  המניות הנפדותרא צפון (" פדתה את כל מניותיה המוחזקות על ידי אבהאגודה  במסגרת  

מיליון   3.5  -כ  ש"ח. בנוסף, שילמה האגודה לאברא צפון סכום של  2,500ערכן הנקוב, דהיינו סך של  

כנגד התמורה, אברא צפון ויתרה על כל זכויותיה מכח המניות ד'.    17ראה ביאור    - ")התמורהש"ח (" 

הנפדות, על כל הלוואות הבעלים שניתנו על ידה לאגודה עד למועד חתימת ההסכם וכן על כל דרישה, 

 טענה ותביעה כלשהן כלפי האגודה ובעלי מניותיה האחרים. מנגד, האגודה ובעלי המניות האחרים  
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 אחרות (המשך):  זכויות בישויות    - 8ביאור 
 

 השקעה באברא צפון (המשך): .ו

ויתרו   באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על דרישות, טענות ותביעות כלשהן כלפי אברא באגודה, 

של אברא צפון, אשר    מהונה המונפק והנפרע  60%-נכון למועד דוח זה, החברה מחזיקה בכ  צפון.

 האגודה.מהון המניות של    25%-ההסכם, החזיקה בכ  ערב חתימת

 

 -  R&Dאברא  ב השקעה .ז

, התמורה הראשונית הכוללת  R&Dאברא    תנחתמה והושלמה רכישת חבר   ,2022במאי,    15ביום  

כ  של  סך  הינה  הנרכשות  המניות  השלמת    אלפי  83,650-עבור  עם  למוכרים  שולמה  אשר  ש"ח, 

ש"ח נוספים    אלפי  11,700-כהעסקה. כמו כן, תשלם החברה למוכרים תמורה נוספת בסך של עד  

ביעדים עסקיים לשנים    R&Dאברא  (בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם הרכישה), בכפוף לעמידת  

ומתן    .2023-ו   2022 במשא  שנקבעה  הרכישה,  הסכם  במסגרת  התמורה  כל  הצדדים, סך  בין 

. ש"ח  אלפי  94,454-בסך של עד כ  )ביעדים העסקיים כאמור  R&Dאברא  בהנחת עמידת  (מסתכמת  

  ).2ד' (  14ביאור ראה  -בנוגע להליך המיזוג של אברא יישום ואברא פיתוח עם ולתוך החברה

   א'.21למידע נוסף אודות איחוד החברות ראה ביאור  

 

 -  ברוביקון השקעה .ח

(בדילול   והנפרע  המונפק   מהונה  60%  של  רכישה   החברה  והשלימה  חתמה,  2022,  בנובמבר  8  ביום

הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל   רוביקון  .")סהר   מר("  סהר  גילי  מר  מידי,  רוביקון  של)  מלא

 הגדולים  םהשותפים העסקי  אחדוהינה    Red Hatהעוסקת בייעוץ, הטמעה ומכירת רישוי של מוצר  

של    של   המונפק  מהונה  60%-ב  מחזיקה   החברה,  הרכישה  השלמת  לאחר.  Red Hatבישראל 

 ובעל   הפעילות  מנהל,  שטינמץ  רועי  ומר  רוביקון  של  המונפק  מהונה  20%- ב  מחזיק  סהר  מר,  רוביקון

 .הנותרים 20%-ב  מחזיק"), שטינמץ ("מר  ברוביקון הנוסף המניות

- סך של כב   ן המניות הנרכשות הינה בסכום שאינו מהותי לחברה, כאשר התשלום הראשו  תמורת

העסקה,    סהר  למר  שולםמיליון ש"ח,    2.2 השלמת    לאחר   סהר  למרתמורה תשולם  ה   ויתרתעם 

רוביקון    2022  תלשנ  רוביקון  של  הכספיים  דוחותיה  אישור של  התפעולי  לרווח  בהתאם  ותחושב 

 לרכישת   )PUT-ו  CALL. במסגרת הסכם הרכישה, נקבעו אופציות מכר ורכש הדדיות (2022לשנת 

 .  החברה ידי על שטינמץ ומר סהר מר של מניותיהם
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 : ומוניטין נטו,  נכסים בלתי מוחשיים – 9ביאור 
 

 הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים וההפחתה שנצברה בגינם, לפי קבוצות עיקריות, והתנועה בהם:   .א

תקופת  

 הפחתה 

בדצמבר   31

 תוספת  הפחתה  2022

כניסה  

  לאיחוד

 והתאמות 

בדצמבר   31

2021 

 

  אלפי ש"ח 

5-10  86,169   

 

 קשרי לקוחות   64,180    31,023    1,788  ) 10,822(

 טכנולוגיה   1,210    -    -  ) 252(    958  6

 מוניטין    114,882    82,375    4,807    -    202,064  - 

  289,191    11,074 (  6,595    113,398    180,272    

       

 

תקופת  

 הפחתה 

בדצמבר   31

 תוספת  הפחתה  2021

כניסה  

  לאיחוד

 והתאמות 

בדצמבר   31

2020 

 

  אלפי ש"ח 

 קשרי לקוחות   8,956    60,784    -  ) 5,560(    64,180  5-10

 צבר הזמנות   975    247    -  ) 1,222(    -  1-2

 טכנולוגיה   1,332    -    98  ) 220(    1,210  6

 מוניטין    21,811    92,258    813    -    114,882  - 

  180,272    )7,002 (  911    153,289    33,074    

                          

 להלן אופן רישום ההפחתות בדוח הכספי:   

  2022לשנת   2021לשנת  

  אלפי ש"ח 

 עלות המכר  252 1,442

 הוצאות מכירה ושיווק 10,822 5,560

7,002 11,074  

 

 מבחן לקביעת ירידת ערך מוניטין .ב

הסכום בר ההשבה של כל היחידות מניבות המזומנים מבוסס על חישובי שווי השימוש.  בביצוע  

על שניתנו  תחזיות חישובים אלה משתמשים בתזרימי המזומנים החזויים לפני מס בהתבסס על 

שנים  5שנים. תזרימי המזומנים החזויים לאחר התקופה של  5לאורך תקופה בת  ידי ההנהלה

שיעור הצמיחה לטווח ארוך מייצג את שיעור  אומדן שיעורי הצמיחה לטווח ארוך.מחושבים לאור 

הצמיחה ארוך הטווח הממוצע של ענף שירותי התוכנה, בו פועלות היחידות מניבות המזומנים.  

 לא חלה ירידה בערכו של המוניטין.   2022 - ו 2021, 2020במהלך השנים 
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 : זכאים ויתרות זכות - 10ביאור 

 
  בדצמבר  31

2021 2022  
  אלפי ש”ח  

 מוסדות  5,900 5,940
 הכנסות מראש  7,890 10,063
 ) 1זכאים בגין שכר ( 35,028 20,869

 הוצאות לשלם ואחרים  14,648 8,769
45,641 63,466  

 
 זכאים בגין שכר:  )1(

  בדצמבר  31
2021 2022  

  אלפי ש”ח  
 בגין שכר ומשכורת התחייבויות לעובדים  21,007 11,471
 מוסדות עובדים  5,284 3,182
 הפרשה לחופשה והבראה  8,737 6,216

20,869 35,028  
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 :  מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים  - 11ביאור 
 

 גורמי סיכון פיננסיים  .א
 

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכוני שוק וסיכון נזילות. תוכנית 

שליליות  השפעות  למינימום  לצמצום  בפעולות  מתמקדת  החברה  של  הכוללת  הסיכונים  ניהול 

 אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה.  

 : סיכוני שוק

 סיכון שער חליפין  )1

חשופה   החברה בחברה בת החברה  מאחזקת  לדולר.  לסיכון שער חליפין בעיקר מחשיפה 

סיכון שער חליפין נובע בעיקר מהשקעות החברה בניירות ערך מגובי וכן מ  בארצות הברית

המסווגות בדוח על המצב הכספי כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח    CLOנכסים מסוג  

 .והפסד

 סיכון מחיר  ) 2

המסווגות   CLOניירות ערך מגובי נכסים מסוג  במחיר בגין השקעותיה     החברה חשופה לסיכון 

 בדוח על המצב הכספי כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד.

 סיכון אשראי  ) 3

 .  להלן' דבסעיף משמעותיים של סיכון אשראי למעט אלה המפורטים סיכונים לחברה אין 

 סיכון נזילות ריכוז ב.    
 

שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי התנאים הטבלה  

 החוזיים בסכומים לא מהוונים: 

 שנים  5-יותר מ
 5-שנים ל 2בין 

 שנים 
 2-בין שנה ל
 סך הכל  פחות משנה  שנים 

 

  אלפי ש”ח 

 :2022בדצמבר  31יתרה ליום      

 12,722    30,107    16,276    18,340    77,445   
אשראי והלוואות (למעט  

 התחייבויות בגין חכירה) 
 התחייבויות בגין חכירות     9,813    6,409    2,680    724    - 

 -    -    -    16,845    16,845   
התחייבויות לספקים ולנותני  

 שירותים 
  זכאים ויתרות זכות   63,466    63,466    8,268    -    - 
 12,722    30,831    27,224    105,060    167,569    

      

 :2021בדצמבר  31יתרה ליום      

504 4,400 2,555 7,732 15,191 
אשראי והלוואות (למעט  

 התחייבויות בגין חכירה) 
 התחייבויות בגין חכירות   11,924 3,998 4,570 2,655 701

  -   -   - 14,801 14,801 
התחייבויות לספקים ולנותני  

 שירותים 
 זכאים ויתרות זכות  45,641 45,641 -   -   -  

1,205 7,055 7,125 72,172  87,557   
 .בהתאמה 14-ו, 13 יםראה ביאור ולשיעבודים פיננסיות מידה  באמות לעמידה בקשר
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):  - 11ביאור 
 

 מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק:  ג.

 
 : CLOסיכון מחיר בגין השקעות בניירות ערך מגובי נכסים מסוג  )1

 

 לשנה שהסתיימה 
 
 

2021 2022  
  אלפי ש”ח 

   
   10%רווח מעליית שווי של    304    365 

 10%הפסד מירידת שווי של  ) 304( ) 365(  
 

 
 

מסוג   )2 נכסים  מגובי  ערך  בניירות  השקעות  בגין  חליפין  שער  מזומנים   CLOסיכון  ויתרות 
 במטבע הדולר: 

 

 לשנה שהסתיימה 
 
 

2021 2022  
  אלפי ש”ח 

   
   10%רווח מעליית שווי של    1,513    1,006 
 10%הפסד מירידת שווי של  ) 1,513( ) 1,006(

 
 

  

 נכסים פיננסיים איכות האשראי של ד.     

סיכוני האשראי מנוהלים ברמת החברה. סיכוני האשראי נובעים בעיקר ממזומנים ושווי מזומנים 

 .חשיפות אשראי ללקוחותו

 

יום ללקוחותיה. החברה מבצעת באופן שוטף   60החברה מוכרת בדרך כלל באשראי של שוטף+

הסביבתיים שלהם, אך אינה   הערכת האשראי הניתן ללקוחותיה, תוך בדיקת התנאים הפיננסיים 

הלקוחות,   חובות  אחר  שוטף  באופן  עוקבת  החברה  אלה.  חובות  להבטחת  בטחונות  דורשת 

ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות להפסדי אשראי חזויים המשקפות בצורה נאותה, לפי הערכת  

 החברה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.

החברה מופקדים בעיקר בבנקים ישראלים בעלי דירוג אשראי גבוה המזומנים ושווי המזומנים של  

 כך שלהערכת ההנהלה סיכון האשראי ביחס ליתרות בבנקים אלו הינו נמוך.  
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 מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):  - 11יאור ב
  

 שווי הוגן: אומדני ה.      

הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לפי שיטת הערכה.  להלן ניתוח של המכשירים  

 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן: 

מחירים מצוטטים (בלתי מותאמים) בשווקים פעילים בהם נסחרים נכסים או התחייבויות  )1

 ).  1זהים (רמה 

ברמה   )2 שנכללו  מצוטטים,  מחירים  שאינם  או  1נתונים  הנכס  לגבי  לצפיה  ניתנים  אשר   ,

ההתחייבות, בין אם במישרין (כלומר כמחירים) ובין אם בעקיפין (כלומר נגזרים מהמחיר) 

 ).  2(רמה  

נתונים לגבי הנכס או ההתחייבות שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפיה (נתונים שאינם  )3

 ). 3) (רמה  Unobservable inputsניתנים לצפיה) (

בדוח   7ראה ביאור    CLOת ערך מגובי נכסים מסוג  למידע בדבר השווי ההוגן של השקעות בניירו

 זה. 

ערכם בספרים של הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות המפורטים להלן, מהווה קירוב 

סביר לשווים ההוגן: לקוחות, חייבים ויתרות חובה, מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות וספקים, 

 בנקאיים, זכאים ויתרות זכות. אשראי והלוואות מתאגידים 

 

 קבוצות  לפי  פיננסיים  מכשירים .ו

 :  הבאים הפריטים עבור יושמה פיננסיים במכשירים לטיפול  החשבונאית  המדיניות

 מסוג בניירות ערך מגובי נכסים    ותהשקעו   מופחתת  בעלות  מסווגים  החברה  של  הפיננסיים  הנכסים

CLO הפסד  או רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים כנכסים המסווגים.  

למעט תמורות מותנות הנמדדות    מופחתת  בעלות  מסווגות  החברה  של  הפיננסיות  ההתחייבויות

 בשווי הוגן. 

 
 מסים על ההכנסה:  - 12ביאור 

 
 שיעורי המס  א.

 הכנסות החברה וחברות הבנות בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל. 

 .  23%הינו  2018שיעור המס החל משנת  

 רווחי הון בידי החברה חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל החל בשנת המס.  

 שומות מס  .ב

 .2018נת המס  סופיות עד וכולל שנחשבות כ השומות מס    ולחברות הבנות שלה בישראל  לחברה
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 מסים על ההכנסה (המשך):  - 12ביאור 
 

 הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים אחרים  .ג

 הפסדים עסקיים והוניים לצרכי מס המועברים לשנים הבאות   ולחברות הבנות שלהלחברה 

- ש”ח ולכ  אלפי  25,000- של כלסך    2021בדצמבר    31וליום    2022בדצמבר    31ומסתכמים ליום  

 אלפי ש”ח, בהתאמה.  27,000

 
 מסים נדחים  .ד

ש"ח    אלפי  4,241-של כקיימים מסים נדחים בסך    2021בדצמבר    31וליום    2022בדצמבר    31ליום  

מס נכס  ו  בת  ותבחבראלפי ש”ח בגין הפרשי עיתוי הקשורים להתחייבויות לעובדים      1,835  -וכ

אלפי ש”ח    13,760-אלפי ש"ח וכ  20,045-בסך של כלמס נדחה   וכן עתודה  IFRS  16 בגיןנדחה  

 בת, בהתאמה.  ותחברבגין נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו בעת איחוד 

 שינויים במיסים הנדחים נזקפים לרווח והפסד במועד השינוי. 

 
 מס תיאורטי  .ה

וההפסדים  להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים  

ברווח או הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה  

 שנזקף ברווח או הפסד: 

  בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2021 2022  

  אלפי ש”ח  

 רווח (הפסד) לפני מסים על ההכנסה    12,053    13,444  ) 21,155( 
 הסטטוטורישיעור המס  23% 23% 23%

    

 )4,866 (  3,092    2,772   
הוצאות (הכנסות) מס מחושב לפי שיעור המס  

 הסטטוטורי 
 הוצאות שאינן מותרות בניכוי לצורכי מס, נטו   3,251  ) 1,639(    1,576 

 5,628    1,486    1,918   
גידול במיסים הנובע מהפסדים שוטפים לצרכי  

 נדחיםמס שבגינם לא נזקפו מיסים 

 -    )1,166 (  )114 ( 

קיטון במסים הנובע מניצול בשנה המדווחת של  
הפסדים לצורכי מס משנים קודמות שבגינם  

 לא נזקפו מסים נדחים בעבר 
 מסים בגין שנים קודמות    178  ) 500(  ) 181( 
 הפרשים בבסיס המדידה    203  ) 221(  ) 2,053( 
 אחר ) 792(  121    63 
 מסים על הכנסה    7,416     1,173    167 
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 : הלוואות -13 ביאור

מיליון    5של    בסכום   חברה בת של החברה הלוואה בערבות המדינה  נטלה,  2021במרץ    31ביום   .א

שנים אשר נפרעת בתשלומים חודשיים החל מחודש אפריל   5. ההלוואה הינה לתקופה של  ש"ח

ה. להלוואה זו לא יהחל מהשנה השני  1.5%פריים +. ההלוואה נושאת ריבית שנתית של  2022

  4,130-יתרת ההלוואה הינה בסך של כ  2022  בדצמבר  31  ליום  נכון  נקבעו אמות מידה פיננסיות.

 "ח.ש אלפי

ההלוואה  .  מיליון ש"ח  5בסך    חברה בת אחרת של החברה הלוואה  נטלה,  2021בספטמבר    29ביום   .ב

.  2021החל מחודש אוקטובר    שווים  בתשלומים חודשייםשנים אשר נפרעת    5הינה לתקופה של  

אמות  ב . נכון למועד הדוח החברה הבת עומדת  2.6%ההלוואה נושאת ריבית שנתית קבועה של  

ליום  המידה הפיננסיות שנקבעו לה.   כ  2022בדצמבר    31נכון  הינה בסך של  - יתרת ההלוואה 

 אלפי ש"ח.  3,750

  לקבלת   בנקאיים  תאגידים  שני  עם  הלוואה  בהסכמי  החברה  התקשרה  2022,  במרס  20  ביום .ג

 : להלן  כמפורט),  בהתאמה", הבנקאיים התאגידים"- ו" ההסכמים: "זה 9 בביאור( אשראי

מיליון ש"ח, ובסך   20החברה, מכל תאגיד בנקאי הלוואה בסך של    קיבלהבמסגרת ההסכמים,  

שיעור ריבית הפריים ובתוספת מיליון ש"ח משני הבנקים יחד, בריבית משתנה ב  40כולל של  

זה: "ההלוואה"). פירעון ההלוואה יתבצע בתשלומים   13  בביאור( 1.8%מרווח קבוע בשיעור של 

בן   סילוקין  לוח  לפי  שווים  שוטפים  שיחלו,    6רבעוניים  שנה  ל  ביחסשנים  מתום    ממועד קרן, 

 עמדת ההלוואה.ריבית מיום ה ל  וביחסזה: "תקופת הגרייס"),   13  בביאורהעמדת ההלוואה (

ביולי,   28התקשרה החברה ביום  עם התאגידים הבנקאיים כמתואר לעיל,    תקשרותבהמשך לה 

, עם הבנקים בהסכמי הלוואה נוספים לקבלת אשראי נוסף ("הסכמי ההלוואה נוספים") 2022

 הלן: באותם תנאים של הסכמי ההלוואה, למעט בשינויים כמפורט ל

מיליון    10הנוספים, קיבלה החברה, מכל תאגיד בנקאי הלוואה בסך של  במסגרת הסכמי ההלוואה  

מיליון ש"ח משני הבנקים יחד, בריבית משתנה בשיעור ריבית הפריים    20ש"ח, ובסך כולל של  

של   בשיעור  מקסימלי  מרווח  אחת    2.25%ובתוספת  כל  פירעון  הנוספות").  ("ההלוואות 

רבעונ בתשלומים  יתבצע  הנוספות  בן  מההלוואות  סילוקין  לוח  לפי  שווים  שוטפים  שנים    6יים 

וביחס לריבית,  שיחלו, ביחס לקרן, מתום שנה ממועד העמדת כל אחת מההלוואות הנוספות, 

 . מיום העמדת כל אחת מההלוואות הנוספות

  בהתחייבות , התחייבה החברה  כאמור  מהבנקיםהחברה   שנטלה   ותההלווא החזרהבטחת  טובתל

: בלתי חוזרת, בהתחייבויות המפורטות להלן 
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 (המשך):  הלוואות -13 ביאור

 ג.  (המשך):    

 

  אישורבסמוך למועד 

 פירוט ההתניות הפיננסיות 2022בדצמבר  31ליום  הדוחות הכספיים

  אלפי ש"ח  

 ש"ח לפי  א 150,000ההון העצמי של החברה לא יפחת מסך של  248,599 ללא שינוי 

מסך המאזן של   20%ההון העצמי של החברה לא יפחת משיעור של   48% ללא שינוי 

. מדי שנה, 2021בדצמבר,    31החברה על פי הדוחות המאוחדים ליום  

עד למועד בו שיעור ההון  1%- שיעור ההון העצמי מסך המאזן יגדל ב

 (וזה השיעור שיחול ממועד זה ואילך) 25%העצמי מסך המאזן יהיה 

,  EBITDA)  2(  - ) החוב הפיננסי נטו; ב1המנה המתקבלת מחלוקת ( 1.84 ללא שינוי מהותי

, בשנת EBITDA-. בהקשר זה יצוין כי לצורך חישוב ה 5לא תעלה על  

2022  ) כדלקמן:  כאמור  ההתניה  ה 1תבחן  סך  הראשון,  ברבעון   (-

EBITDA    4יוכפל פי ארבע (   2022לפי דוחות הרבעון הראשון לשנת ;(

של הרבעון הראשון   EBITDA-, סך ה2022) ברבעון השני לשנת  2(

והשני לפי דוחות הרבעון הראשון והשני לאותה השנה יוכפל פי שניים 

)2) של הרבעון    EBITDA-, סך ה 2022) ברבעון השלישי לשנת  3); 

 )1/3-ו  1הראשון, השני והשלישי יוכפל פי אחד ושליש ( 

המנה המתקבלת מחלוקת (א) יתרת תזרים המזומנים החופשי ליום  4.09 ללא שינוי מהותי

ב מ    - הבדיקה  תפחת  לא  החוב,  שירות  המזומנים 1.2(ב)  תזרים   .

ה  - החופשי"   הרבעונים   EBITDA  -(א)  ארבעת  במהלך  הצפויה 

) של:  בניכוי  הרבעונים   CAPEX)  1העוקבים  ארבעת  במהלך  צפוי 

) הוצאות מיסים על ההכנסה על בסיס 2(-העוקבים למועד הבדיקה; ו

תחזית של החברה; בתוספת (ב) יתרת המזומנים של החברה בדוח  

הסכום   -הכספי האחרון הידוע, נכון למועד הבדיקה; "שירות החוב"  

האשראי  ליתרות  בהתאם  האשראי  מימון  הוצאות  של  המצטבר 

הרבעונים ולשיע בארבעת  הדוחות  ליום  הידועים  הריבית  ורי 

הקלנדריים העוקבים שמועד תחילתם הינו מועד הדוחות הכספיים 

הרבעוניים האחרונים בתוספת תשלומי החלויות השוטפות ע"פ לוח  

הבלתי  היתרה  בגין  החישוב  במועד  הידוע  האשראי  של  הסילוקין 

 מסולקת של האשראי.  

להחזיק בחשבון החברה, פיקדון כספי בגובה מקסימאלי התחייבות   3,127 5,984

 אלפי ש"ח   3,110 -של כ 

יתרת  47,332 45,409 המממנים  בבנקים  החברה  בחשבונות  להחזיק  התחייבות 

 אלפי ש"ח  3,110 - מזומנים בגובה מקסימאלי של כ
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 (המשך):  הלוואות -13 ביאור

 (המשך):       ג.  

להתניות הפיננסיות תעשה מדי רבעון, החל מהרבעון הראשון לשנת בדיקת אמות המידה ביחס  

  DSCR- , על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לאותו מועד, וזאת למעט יחס ה2022

)Debt Service Coverage Ratio(   על    נבחנתאשר עמידת החברה ביחס זה  ו,  1.2-ירד בכל עת מ ילא  ש

. נכון למועד דוח זה,  2022בדצמבר,    31החברה ליום    , החל מהדוחות הכספיים שלבסיס שנתי

    עומדת החברה בכלל ההתניות הפיננסיות כאמור.

 ב'. 11ביאור באשר למועדי פירעון של ההלוואות ראה 

 

   :עבודיםוש התקשרויות,  התחייבויות תלויות - 14ביאור 

 תלויות   התחייבויות .א

משפטיות   לתביעות  צד  מהווה  החברה  לעת  בגינן  מעת  שלה  הרגיל  העסקים  ממהלך  חלק  שהינן 

 מבצעת הפרשות נאותות בהתאם להערכות יועציה המשפטיים של החברה (במידה ונדרש).

 ערבויות  .ב

של    בסכום  שלה  הבת  לחברות  ערבה  אשראי   17,465החברה  מסגרות  הלוואות,  בגין  ש"ח  אלפי 

  ולקוחות של החברות.

 שעבודים  .ג

 :כדלקמן הן בשעבודים המבוטחות ההתחייבויות יתרת

תחת הסכם    הבנקאיים  התאגידיםאת השעבודים הבאים (אשר יעמדו בדרגה זהה בין    רשמה  החברה

 לחלוקת תמורת מימוש השעבודים):  הבנקאיים התאגידיםבנקאי בין  -בין

  החברה שעבוד קבוע מדרגה ראשונה והמחאה על דרך השעבוד, ללא הגבלה בסכום, על כל מניות   )1(

אברא  בחבר ומובייל,  צפון ות  ווב  אברא  ("החברות   R&Dואברא    אלטרנטיבה  ,קלאוד  אברא, 

הנאה או קניין של   המשועבדות"), את כל הזכויות הנלוות לכל המניות האמורות וכל זכות, טובת

 החברה בקשר למניות אלה לרבות כל פירותיהן והזכויות בגינן בהווה ו/או בעתיד; 

  של   החזקותיה   על,  בסכום  הגבלה  ללא ,  השעבוד  דרך  על  והמחאה  ראשונה  מדרגה  קבוע  שעבוד )2(

  ויהיה ,  ההתחייבות  כתבי  חתימת  במועד   בו  מניות   בעל  אינה   החברה  אשר  תאגיד  בכל  החברה

 חברות "  או"  נוספות  בת  חברת"ק זה: "בס(  ההתחייבות  כתבי  חתימת  לאחר  החברה  בשליטת

שעבוד נוספות  בת מסמכי  פי  על  לעת  מעת  החברה  בבעלות  שתהיינה,  ככל  שתהיינה,   ("

לשביעות רצון הבנקים. מבלי לגרוע מהאמור, ככל ורכישת מניות חברת הבת הנוספת על ידי  

החברה, תמומן באמצעות תאגיד בנקאי ו/או מוסד פיננסי כלשהו כהגדרתו להלן (להלן בס"ק  

  התאגידיםהמממן כאמור בכתבי ההתחייבות,    הגוףלדרישת  זה: "הגוף המממן"), אזי מוסכם כי  

יסכימו לרישום שעבוד על מניות חברת הבת הנוספת בדרגה שניה הנחות לשעבוד   הבנקאיים

,  החברה  ידי  על  הנוספת  הבת  חברת  מניות  ורכישת  ככל,  כן  כמושיירשם לטובת הגוף המממן.  

  הבת   חברת  מניות  על  שעבוד  םמלרשו  פטורה  תהיה  החברה"ח,  אג  הנפקת  באמצעות  תמומן 

 . הבנקאיים התאגידים  לטובת הרלוונטית הנוספת
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   :ושעבודים (המשך) התקשרויות,  התחייבויות תלויות - 14ביאור 

 (המשך):   שעבודים.   ג

שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום והמחאה על דרך השעבוד של כל זכויות החברה   )3(

 .הכספי בפיקדון

הפרה המהווים עילות  אירועיההתחייבות והמסמכים הנלווים להסכמים, נקבעו  יבמסגרת כתב

לבנק המקנות  מיידי  לפירעון  התחייבויות   יםסטנדרטיות  כל  מיידי של  לפירעון  זכות להעמדה 

כלפי פתיחה  הםהחברה  לרבות,  , רגל  לפשיטת  בקשה,  פירוק  החלטת,  פירעון  חדלות  הליכי, 

 הסטת ,  החברה  של העסקית  הפעילות  בסוג   מהותי  שינוי,  הליכים  הקפאת   או  הליכים  עיכוב

 של  העסקית   בפעילותו  הסיכון  הגברת  תוך  חדשים  סיכון  בתחומי  לפעילות  החברה  עילותפ

 . וכדומה החברה של הכספיים  בדוחות" חי  עסק" הערת  הכללת,  החברה

עם ולתוך החברה, נדרשה החברה לקבל את אישורם של    R&Dאברא  הליך המיזוג של    במסגרת

שעבוד שוטף לטובת האמור, נדרשת החברה לרשום    .)2ד' (  14ביאור  ראה  .  הבנקאיים  התאגידים

נכסי כלל  בחברות  ,  העל  החברה  מניות  התאגידים  שאינן    הבתלמעט  לטובת  משועבדות, 

על   ם, חלף השעבוד הקיים לטובת ההלוואות   מיהבנקאיים להבטחת התחייבויותיה על פי הסכ 

  המצב   על  הדוחות  לתאריכי.  R&Dאברא  , והכל בכפוף להשלמת מיזוג  R&Dבאברא    החברה מניות  

 : הבת   חברותאו  /ו החברה  של המובטחות והערבויות ההתחייבויות יתרות, הכספי

  

  בדצמבר  31ליום 

2021 2022  

  אלפי ש”ח 

 הלוואות מתאגידים בנקאיים    3,482    350 

 ערבויות בנקאיות   1,226    1,392 

 אחר   710    - 

   התקשרויות .ד

 להשכרת "),  המשכירהתקשרה החברה בהסכם שכירות עם צד ג' ("  2022,  במרס  28ביום   )1

 רעננה   בצומת  הממוקם   פארק  אינפינטי  בפרויקט,  ברוטו"ר  מ  2,000- כ  של   בשטח  משרדים

התקשרה   2022ביוני,    7ביום  .  )355-358-ו  351-352':  מס  חלקות,  6587  כגוש(והידוע  

- של כ ףמשרדים נוסשטח  , לפיו החברה תשכור השכירות כאמור בתוספת להסכםהחברה 

. )בהתאמה",  הסכםה"-ו"  המושכר("  מ"ר ברוטו בסה"כ  6,000-, כברוטומ"ר    4,000

, שוכרת כיום  החברהים אותם מהמשרד  ומטה החברה כמו גם מספר פעילויות שלה, יועבר

המושכר בת    תקופת  .אל  הינה  בהסכם  הקבועה  (   ששהשכירות  שנים  חודשים)   78וחצי 

,  2030  ,בדצמבר  31ליום    ועד  2023  , ביוני  1ליום    שנקבע,  במושכר  החזקה  מסירת  ממועד

  42(  שנים   וחצי  שלוש  בת  אחת  נוספת  לתקופה  כהלהאריאופציה    יש  לחברה  כאשר

ליום    הכל   ובסך),  חודשים עד   תהא   החברה  כי   יצוין.  2033  ,במאי  31עד  רשאית להשכיר 

נוגע  ב  המשכירשאר אחראית כלפי  יתש מחצית משטח המושכר בשכירות משנה, בכפוף לכך  

 .  ההסכם  הוראות קיוםל
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   :ושעבודים (המשך) התקשרויות,  התחייבויות תלויות - 14ביאור 

 חברות  למיזוג בקשות )2

, החברה   של  הבת  חברות  לבין  החברה   בין  מיזוג  הסכמי  נחתמו,  2022,  בדצמבר  27  ביום

- : "החברות המתמזגות" וזה.ד.  14  בביאור(יחד    R&D  ואברא  פיתוח  אברא,  יישום  אברא

הסכמי המיזוג", בהתאמה). לפי הסכמי המיזוג, כל אחת מהחברות המתמזגות תתמזג "

פי הוראות הפרק הראשון לחלק השמיני של עם ולתוך החברה בדרך של מיזוג סטטוטורי על  

וכל   חוק החברות, כך שעם השלמת המיזוגים תתחסלנה החברות המתמזגות ללא פירוק 

אישור    קבלתל   כפוף  ,כאמורהמיזוג  נכסיהן, התחייבויותיהן ופעילותן יועברו ויוקנו לחברה.   

    .שנכון למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקבל ,רשות המיסים

 : הון –  15ביאור 

 הרכב הון המניות  .א

  2022בדצמבר  31 2021בדצמבר  31

  רשום  מונפק ונפרע*  רשום  מונפק ונפרע* 

  מספר המניות 

80,179,194 104,216,000 93,920,966 500,000,000 

מניות רגילות בנות  

 ש”ח ע.נ. כ”א  0.01

 באוצר. כמניות החברה על ידי מוחזקות רגילות מניות 4,895,749 של סך מתוכן* 

 התנועה בהון המניות     ב. 
 ההון המונפק והנפרע: 

  מספר המניות  ש”ח ע.נ. 

 2020בדצמבר  31יתרה ליום  67,709,713 677,097

 ) 2הנפקת זכויות ( 12,469,481 124,694

 2021בדצמבר  31יתרה ליום  80,179,194 801,791

 ) 3הנפקת זכויות ( 13,741,772 137,419

 2022בדצמבר  31יתרה ליום  93,920,966 939,210

, אישר דירקטוריון החברה גיוס הון מבעלי המניות הקיימים של החברה,  2021במאי    27ביום   )1(

ליחידה.   3.65באמצעות הנפקה בדרך של זכויות לרכישת מניות רגילות של החברה במחיר של  

, התקבלו בידי החברה הודעות ניצול של 2021ביוני    29עד ליום האחרון לניצול אשר חל ביום  

- הסתכמה בכ  נטו  ,ההנפקהתמורה  מניות רגילות.    12,469,481כויות לרכישת  ז   12,469,481

 אלפי ש"ח.  45,475

  ("דוח הצעת   , פרסמה החברה דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות2022,  ביוני  2ביום   )2(

בין   הציעה החברה  לפיו  לבעלי מניות   17,132,995לבין    16,562,359המדף"),  רגילות,  מניות 

החב של  בחמרגילות  החזיק  אשר  רגילה  מניה  בעל  שכל  כך  של 50(  ישיםרה,  רגילות  מניות   (

), היה זכאי המדף  הצעת  לדוח  4.1  בסעיף  כהגדרתו,  (היום הקובע  2022ביוני,    12החברה ביום  

 למניהש"ח    3.813של החברה, במחיר של    ותרגיל  ותמני  11  לרכוש יחידת זכות אחת, שהרכבה

 . זכות תש"ח ליחיד 41.943רגילה וסך הכל 
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 (המשך):   הון –  15ביאור 

 (המשך)  התנועה בהון המניות .ב
 : )המשך()  2(         

  ניצול   הודעות  החברה  בידי  התקבלו,  2022,  ביוני  27  ביום  שחלעד ליום האחרון לניצול זכויות,  

 מכמות   83%-כ  המהוות,  רגילות  מניות  13,741,771  לרכישת  זכות  יחידות  1,249,252-ל  ביחס

יחידות   המיידית  התמורה .  המדף  הצעת  דוחפי  -על  הוצעו  אשר  המניות ברוטו לחברה בגין 

 . ש"ח אלפי 52,293-מסתכמת בכ נטוהמדף פי דוח הצעת -הזכות שנוצלו על

החברה,2022במאי,    1ביום   של  הכללית  האסיפה  החליטה  תקנון לאשר    ,  החלפת  את 

בתקנון חדש בשל התאמות להוראות חוק החברות, לרבות החלפת ההתאגדות של החברה  

משרה  לנושאי  וביטוח  שיפוי  בפטור,  העוסקות  החברה  של  ההתאגדות  תקנון  הוראות 

(מאה וארבע מיליון   104,216,000- הגדלת ההון הרשום של החברה מ  וכןודירקטורים בחברה  

בנות   רגילות  מניות  אלפים)  עשר  וששה  ע  0.01ומאתיים  לש"ח  נקוב    500,000,000-רך 

 ש"ח ערך נקוב כל אחת.  0.01(חמש מאות מיליון) מניות רגילות בנות 

 .16ניתנו לעובדים ונותני שירותים ראה ביאור שבנוגע לאופציות )  3(

 זכויות הנלוות למניות:  ג.

 אביב. -סחירות בבורסה לניירות ערך בתל )1

לדיבידנד, זכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק  זכויות הצבעה באסיפה הכללית, זכות   )2

 החברה וזכות למינוי הדירקטורים בחברה. 

 תשלום מבוסס מניות:  - 16ביאור 

 תוכניות התגמול ההוני של החברה: .א

למנכ”ל אופציו  4,322,980  החברה  הקצתה,  2020,  באפריל  22  יוםב )1 רשומות)  (לא  ת 

חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש   12מהאופציות יבשילו בחלוף    1/5החברה.  

 24מהאופציות יבשילו בחלוף    1/5ש”ח לכל אופציה;    2.59כנגד תשלום מחיר מימוש של  

ש”ח לכל  2.77חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר מימוש של  

ו ניתנות למימוש חודשים ממועד ההענקה ויהי  36מהאופציות יבשילו בחלוף    1/5אופציה;  

 48מהאופציות יבשילו בחלוף    1/5ש”ח לכל אופציה;    2.96כנגד תשלום מחיר מימוש של  

ש”ח לכל  3.17חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר מימוש של 

חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש   60מהאופציות יבשילו בחלוף    1/5-אופציה ו

תש של  כנגד  מימוש  מחיר  ניתנות   3.39לום  יהיו  שהבשילו  האופציות  אופציה.  לכל  ש”ח 

שנים ממועד ההקצאה, או בעת סיום   10למימוש החל ממועד הבשלתן ועד תום תקופה של  

ההקצאה.  ובהסכם  החברה  האופציות של  כקבוע בתכנית  או במקרה של עסקה,  העסקה 

 אלפי ש”ח.  2,058-דל הבינומי בכהשווי ההוגן של האופציות הוערך תוך שימוש במו
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 : (המשך) תשלום מבוסס מניות - 16ביאור 

 :(המשך) תוכניות התגמול ההוני של החברה .א

אופציות (לא רשומות) ליו”ר הדירקטוריון   576,397, הקצתה החברה  2020באפריל    22ביום   )2

מהאופציות יבשילו   1/3אופציות (לא רשומות) לסמנכ”ל הכספים של החברה.    576,397-ו

  2.59חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר מימוש של    12בחלוף  

חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות  24האופציות יבשילו בחלוף  מ  1/3ש”ח לכל אופציה;  

מימוש של   מחיר  תשלום  כנגד  ו  2.77למימוש  אופציה  לכל  יבשילו   1/3-ש”ח  מהאופציות 

 2.96חודשים ממועד ההענקה ויהיו ניתנות למימוש כנגד תשלום מחיר מימוש של    36בחלוף  

למימוש החל ממועד הבשלתן ועד תום   ש”ח לכל אופציה. האופציות שהבשילו יהיו ניתנות

שנים ממועד ההקצאה, או בעת סיום העסקה או במקרה של עסקה, כקבוע   10תקופה של  

בתכנית האופציות של החברה ובהסכמי ההקצאה. השווי ההוגן של האופציות הוערך תוך 

 אלפי ש”ח.  593-שימוש במודל הבינומי בכ

ידי עובדים -למניות רגילות על  חסומות  מניה  יחידות   2,250,000  מומשו  , 2020במהלך שנת   )3

 .אלפי ש"ח 4,136-לשעבר של החברה בתמורה לכ

אופציות (לא רשומות) ליו"ר הדירקטוריון.   288,199, הקצתה החברה  2021במרץ    21  ביום )4

האופציות יבשילו בשלוש מנות על פני שלוש שנים (שליש בכל שנה). מחיר המימוש הינו 

ש"ח ולאחר מכן עולה   3.32ה, כאשר מחיר המימוש למנה הראשונה הינו  משתנה בכל שנ

ב השנייה  ב  3.55- (כ  7%-בשנה  השלישית  ובשנה  (כ  7%-ש"ח)  ש"ח).   3.8- נוספים 

שנים   10האופציות שהבשילו יהיו ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד תום תקופה של  

ה, כקבוע בתכנית האופציות של ממועד ההקצאה, או בעת סיום העסקה או במקרה של עסק 

-החברה ובהסכם ההקצאה. השווי ההוגן של ההענקה הוערך תוך שימוש במודל הבינומי בכ 

 אלפי ש"ח.  328

 1,300,000- ו  2,385,000  של  הענקה  אישר  החברה   דירקטוריון ,  2022,  בפברואר  15ביום   )5

ל רשומות)  (לא  החברה  מנכאופציות  בהתאמה. ו"ל  החברה,  של  הכספים  לסמנכ"ל 

 הינו   המימוש  מחירהאופציות יובשלו בחמש מנות על פני חמש שנים (חמישית בכל שנה).  

  תקופה   תום  ועד  הבשלתן  ממועד  החל  למימוש  ניתנות  יהיו  שיובשלו  האופציות"ח.  ש  3.945

 החברה   של  האופציות  בתכנית  כקבוע  ,העסקה  סיום  בעת  או  ההקצאה  ממועד  שנים  10  של

, שלא החברה"ל  מנכככל שהחברה תבקש לסיים את יחסי העבודה עם    .ההקצאה  ובהסכמי

האופציות בתכנית  המונח  כהגדרת  "סיבה",  החברה  עקב  כלל   ,של  של  הבשלתן  תואץ 

וטרם הבשילו, כך שאופציות אלו יהיו בשלות   החברה"ל  מנכהאופציות שהוקצו ל  2,385,000

  וניתנות למימוש עובר למועד סיום ההעסקה כאמור.

 . ש”ח אלפי 7,480-בכ הבינומי במודל שימוש תוך הוערך האופציות של ההוגן השווי 
 ונושאי   לעובדים  ערך  ניירות  הקצאת  אישר  החברה  דירקטוריון,  2022בפברואר,    15יום  ב )6

תאר, מכוחו תהא רשאית החברה להציע לעובדים, נושאי משרה בכירה של מ  פי  על  משרה

 כתבי אופציה (לא סחירים) אשר יהיו ניתנים למימוש  2,500,000החברה וחברות הבת  עד  
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 : (המשך) תשלום מבוסס מניות - 16ביאור 

 :(המשך) תוכניות התגמול ההוני של החברה .א

 (המשך):   ) 6

  הקצתהלמועד הדוחות,    עדמניות רגילות של החברה. במסגרת המתאר,    2,500,000לעד  

 מניות  1,088,685כתבי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש לעד  1,088,685החברה 

ל ו  3-רגילות,  בכירה בחברה,  ושל חברות בשליטת   25- נושאי משרה  החברה  עובדים של 

בשלוש מנות על   יובשלו  האופציות.  החברהשליטת  החברה, לרבות נושאי משרה בחברות ב

יהיו   שיובשלוש"ח. האופציות  3.945פני שלוש שנים (שליש בכל שנה). מחיר המימוש הינו  

שנים ממועד ההקצאה, או   10ניתנות למימוש החל ממועד הבשלתן ועד תום תקופה של  

ברה ובהסכמי האופציות של הח  בתכניתבעת סיום העסקה או במקרה של עסקה, כקבוע  

בכ הבינומי  שימוש במודל  תוך  הוערך  האופציות  של  ההוגן  השווי  אלפי   1,916-ההקצאה. 

ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים של החברה בעבור שירותים שהתקבלו מעובדיה   ש”ח.

 ונותני שירותים מוצגת בטבלה שלהלן: 

2020לשנת  2021לשנת   2022לשנת     
  באלפי ש"ח 

 עלות המכר  559   -   - 
 הוצאות הנהלה וכלליות  3,965 1,035 901
901 1,035 4,518  

 תנועה במהלך השנה  .ב

להלן טבלה הכוללת את מספר האופציות למניות ואת הממוצע המשוקלל של מחיר המימוש שלהן  

 במשך השנה השוטפת, לאחר התאמת תוספת המימוש לדיבידנד:

  בדצמבר  31

2020 2021 2022  

ממוצע  
משוקלל 

של מחיר  
 המימוש 

מספר 
 האופציות 

ממוצע  
משוקלל 

של מחיר  
 המימוש 

מספר 
 האופציות 

ממוצע  
משוקלל 

של מחיר  
 המימוש 

מספר 
 האופציות 

 

   ש”ח  ש”ח  ש”ח

 1.8   2,250,000   2.9   5,475,774   3.01   5,763,973  
 לתחילת למניות אופציות
 השנה

 2.9   5,475,774   3.6   288,199   3.94   4,773,685  
 שהוענקו למניות אופציות

 השנה במהלך

 1.8   )2,250,000(   -    -  
 שמומשו למניות אופציות

 השנה במהלך

  -    -    )84,090( 
 חולטו/פקעו למניות אופציות

 השנה במהלך
 השנה  לסוף למניות אופציות  10,453,568   3.33   5,763,973   3.0   5,475,774   2.9 

  -   2.6   1,248,860   2.62   2,497,722  
 ניתנות  אשר למניות אופציות

 השנה  לסוף למימוש
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 : (המשך) תשלום מבוסס מניות - 16ביאור 

 (המשך)  תנועה במהלך השנה  ב.    

כ הינו  למניות  האופציות  אורך החיים החוזי של  יתרת   8.3שנים,    8.7-הממוצע המשוקלל של 
 . בהתאמה  2020-ו  2021, 2022בדצמבר של השנים  31שנים ליום  4.5 -ושנים 

 מדידת השווי ההוגן של האופציות למניות המסולקות במכשירים הוניים  .ג

להלן טבלה המציגה את הממוצע המשוקלל של נתוני מניות וההנחות אשר שימשו במדידת השווי  
 .במכשיריה ההוניים לפי המודל הבינומיההוגן של האופציות המסולקות 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום 
 

2020 2021 2022 
 

 תנודתיות היסטורית של מחירי המניה (%)  49.97 37.66 39.51
 שיעור ריבית חסרת סיכון (%)  0.06-1.33 0.01-1.24 0.07-0.84

משך החיים החוזי של האופציות למניות   10 10 10
 (שנים)
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 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד:  - 17ביאור 

בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום     
2020 2021 2022   

   אלפי ש”ח  
 א. עלות המכירות:    
  שכר עבודה ונלוות   220,683    129,598    21,984 
  קניות חומרה   7,386    6,381    - 
  וצריכת שירותי ענן רישיונות    39,328    15,730    575 
  פחת והפחתות    112    1,445    501 
  עלות הפרסום באינטרנט    394    481    887 
  אחרות    2,453    2,356    669 
 24,616     155,991     270,356     
     
 ב. הוצאות מכירה ושיווק:    
  שכר עבודה ונלוות   7,177    3,534    161 
  מתנות, כנסים ואחרות    2,282    2,171    68 

 430    5,557    10,822   
   שנרכשו  בלתי מוחשיים ה של נכסיםהפחת

 במסגרת צירוף עסקים  
 

 659    11,262     20,281     
     
 ג.  הוצאות הנהלה וכלליות:    
  תשלום מבוסס מניות ונלוות -לרבות  שכר עבודה   35,805    20,354    6,728 
  שירותים מקצועיים    8,204    5,414    2,537 
  פחת והפחתות    8,340    4,988    1,006 
  אחזקת משרד וביטוחים   7,095    4,047    759 
  אחרות    4,156    2,638    1,281 
 12,311    37,441     63,600     
     
 ד. :, נטו הוצאות (הכנסות) אחרות   
  מעליה לשליטה רווח    -  ) 9,432(    -  
    ששערוך אופציית רכ -     -     2,484 
  מתן אופציות ברכישת חברה בת     -    -     2,035 

  מימוש השקעה בחברה בת (*)  ) 3,169(   -   - 
   ת, נטוהוצאות (הכנסות) אחרו ) 428(    775  ) 100( 
  4,419    )8,657 (  )3,597 (   
     
     

 . ו' 8ראה ביאור  -באברא צפוןשנרשמה  השקעה בגין מימוש הכנסהכולל   הסכום(*) 
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 פירוטים נוספים לסעיפי רווח או הפסד (המשך):  - 17ביאור 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2020 2021 2022  

  אלפי ש”ח  
 מימון, נטו:והוצאות  הכנסות       ה.   
 הכנסות מימון:    

 הכנסות ריבית  129 13 181
 הפרשי שער, נטו  1,789 491 -  
 אחר 58 107 -  

181 611 1,976  
 הוצאות מימון:    

 הוצאות ריבית ועמלות בנקים  2,817 705    87
 הוצאות מימון בגין התחייבות בגין חכירה  744 505  88

 הוצאות בגין שערוך התחייבות בגין צירוף עסקים  7,508 1,541  2,315
 הפרשי שער -  496  3,131

 אחר 61 133    -
5,621  3,380 11,130  

 

 המשויך לבעלי מניות החברה: (הפסד) רווח נקי  - 18ביאור 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2020 2021 2022  

 הפסד נקי

כמות 
מניות 

 רווח נקי משוקללת 

כמות 
מניות 

 רווח נקי משוקללת 

כמות 
מניות 

 משוקללת 

 

  אלפים אלפי ש”ח  אלפים אלפי ש”ח  אלפים אלפי ש”ח 
       

 )21,322 (  56,262    11,755    69,204   3,468 82,344 

כמות המניות והרווח לצורך 
(הפסד) חישוב רווח נקי 

 בסיסי 

 -    122     -    929    - 1,393 
השפעת מניות רגילות  

 פוטנציאליות מדללות 

 )21,322 (  56,384    11,755    70,133   3,468 83,737 
(הפסד) לצורך חישוב רווח נקי 

 מדולל 
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 מגזרים עסקיים - 19יאור ב

שעיקרם שינוי האסטרטגיה בה נוקטת הנהלת    בחברה, חלו מספר שינויים  2020  שנת  במהלך

לחברה מגזר פעילות אחד "מגזר  החברה בהנחיית הדירקטוריון. בהתאם לאסטרטגיה החדשה,  

מגזר השקעות פיננסיות ומימון לא מהווה עוד מגזר פעילות, כמו כן,   פתרונות ושירותי תוכנה".

  .מגזר בר דיווחבשל חוסר מהותיות, מגזר הפרסום באינטרנט אינו מהווה עוד 

 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  - 20ביאור 

 . 2010-כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש”ע   -“בעל עניין” 

 .IAS 24 -כהגדרת מונח זה ב  -“צד קשור” 

הנכללים, יחד עם גורמים    KEY MANAGEMENT PERSONNELאנשי המפתח הניהוליים של החברה (

ב האמורה  קשורים”  “צדדים  בהגדרת  חברי  IAS 24  -אחרים,  ואת  הדירקטוריון  חברי  את  כוללים   (

 ההנהלה הבכירה. 

 הטבות לבעלי עניין:  .א
  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 

2020 2021 2022  
  אלפי ש”ח  

 שכר דירקטורים לבעל עניין והטבה בגין אופציות   61    60    64  
 שכר מנכ”ל כולל מענקים והטבה בגין אופציות   5,306    3,240   * 1,867  

 . 2020* לא כולל שכר מנכ"לית שעזבה במהלך שנת  

ועדת 2022בדצמבר,    29  ביום ועדת  , אישרה האסיפה הכללית של החברה, בהמשך לאישור 

סעיף   התגמול להוראות  בהתאם  החברה,  של  מעודכנת  תגמול  מדיניות  החברה,  ודירקטוריון 

ליום  267 עד  קרי  כאמור,  האסיפה  אישור  ממועד  שנים  לשלוש  בתוקף  החברות,  לחוק    28א 

קבלת אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה,    ולאחר,  מועד  באותו,  כן   כמו .  2025בדצמבר,  

,  החברה"ל מנכ,  אוזון  שימר    של  החודשי  הגמולה את עדכון  אישרה האסיפה הכללית של החבר

 . 2023בינואר,  1וזאת בתוקף החל מיום 

 מספר האנשים אליהם מתייחסים השכר וההטבות: 
 

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2020 2021 2022  

  אלפי ש”ח  

1 1 1 
העניין   ובעלי  קשורים  צדדים 

 המועסקים בחברה או מטעמה 
בחברה  6 6 6 מועסקים  שאינם  דירקטורים 

(*) 
 
 .שהינו דירקטור בחברה ומקבל שכר כדירקטור כולל בעל שליטה (*)
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):  - 20ביאור 

 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים  .ב

  בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
2020 2021 2022  

  אלפי ש”ח 
 שכר דירקטורים    509    512  530

  *   שכר והטבות אחרות   2,226    1,401  * 871 

 תשלום מבוסס מניות   1,311    383  241

1,642  2,296     4,046  

 2020לא כולל שכר מנכ"לית שעזבה במהלך שנת  *

 

, אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר גבי דישי, מקבוצת השליטה  2020בינואר    9ביום  

בחברה, כדירקטור בחברה. ביום זה חדל מר נועם לניר לכהן כדירקטור בחברה וחדל להיות בעל 

ביום   בה.  ועדת 2020בינואר    22השליטה  אישור  קבלת  לאחר  החברה,  דירקטוריון  אישר   ,

תנאי את  ביום    התגמול,  להלן.  המפורטים  דישי  מר  של  אישרה 2020באפריל    21כהונתו   ,

האסיפה הכללית את תנאי הכהונה של מר דישי, לרבות אישור זכאותו לשיפוי וביטוח כקבוע  

בתקנון החברה. בעבור כהונתו של מר דישי כדירקטור בחברה, בהיקף הנדרש על ידי החברה,  

ות השווה לסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול,  מר דישי זכאי לגמול שנתי וגמול השתתפ

כפי שיעודכן מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה תסווג החברה במועד הרלוונטי ובהתאם למדיניות 

התגמול של החברה. יצוין, כי לבקשת מר דישי, התגמול בעבור השירותים שמעמיד מר דישי 

”מ ולאלפא הזדמנויות בע"מ לפי  לחברה משולם לאלפא ערך בע”מ, לאלפא לונג ביאס ג'י פי בע

 שיעור ההחזקה.  

 
 לדוח זה.  ב 8באשר לרכישת חברת אברא שירותי מיחשוב ממנכ”ל החברה ראה ביאור 
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 צירופי עסקים:  - 21ביאור 

 : R&D  אברארכישת  .א

 
אברא   חברתמהונה המונפק והנפרע של    100%, נחתמה והושלמה רכישת  2022במאי,    15ביום  

R&Dאלפי ש"ח,    83,650-, התמורה הראשונית הכוללת עבור המניות הנרכשות הינה סך של כ

אשר שולמה למוכרים עם השלמת העסקה. כמו כן, תשלם החברה למוכרים תמורה נוספת בסך 

כ עד  הרכי  11,700-של  בהסכם  שנקבעו  להתאמות  (בכפוף  נוספים  ש"ח  בכפוף  אלפי  שה), 

לשנים    R&Dאברא  לעמידת   עסקיים  הסכם  2023-ו  2022ביעדים  במסגרת  התמורה  כל  סך   .

עמידת   (בהנחת  מסתכמת  הצדדים,  בין  ומתן  במשא  שנקבעה  ביעדים   R&Dאברא  הרכישה, 

  אלפי ש"ח. 94,454-העסקיים כאמור) בסך של עד כ

 

 2022במאי  15 
 אלפי ש"ח  
  

 94,454  עלות צרוף העסקים 
  

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 
  שניטלו:

 9,646  מזומנים ושווי מזומנים 
 21,906  לקוחות

 556  חייבים ויתרות חובה
 605  רכוש קבוע 

 16IFRS  1,663נכס זכות שימוש 
 473  פקדונות משועבדים לזמן ארוך 

 ) 16IFRS )1,663התחייבות בגין חכירה 
 32,391  קשרי לקוחות חוזיים 

 ) 560(   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 ) 24,470(   זכאים ויתרות זכות

 ) 8,268( זכאים זמן ארוך
 ) 1,226( התחייבויות בגין סיום יחסי עובד מעביד 

 ) 7,450( קשרי לקוחות –מסים נדחים  
 2,601  מסים נדחים 
 26,204  מזוהים, נטו סך הכל נכסים  

 68,250  מוניטין  
  94,454 

 

 
 פרופורמה  

להלן מובאת תמצית דוחות רווח או הפסד ורווח כולל אחר פרופורמה, אשר נערכו על מנת לשקף  

שעסקת   ההנחה  תחת  שלה,  המאוחדות  והחברות  החברה  של  הפעילות  תוצאות  את  למפרע 

ביום   כבר  נעשתה  לעיל  כאמור  החברה  של  תחילת    -(להלן    2020בינואר    1הרכישה  מועד 

 הפרופורמה).  
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 (המשך):  R&D אברארכישת  .א

וההנחות   לכללים  בהתאם  נערכו  פרופורמה  אחר  כולל  ורווח  הפסד  או  הרווח  על  הדוחות 

 המפורטים להלן וכוללים את ההתאמות הבאות: 

הדוחות   .1 של  צירוף  על  מבוססים  פרופורמה  אחר  כולל  ורווח  הפסד  או  הרווח  על  דוחות 

הדוחות הכספיים של החברה הנרכשת, לתקופות שקדמו למועד  הכספיים של החברה עם 

 הרכישה בפועל.

נתוני הפחת וההפחתות של נכסים בדוחות, הותאמו וחושבו מחדש כדי להביא בחשבון את   .2

לנכסים  המיוחס  העלות  ועודף  בעסקה,  המזוהים  מוחשיים  הלא  הנכסים  עלות  הפחתת 

ברכ שנקבע  המשוער  החיים  אורך  בסיס  על  בתיאומים  קיימים,  שאלה,  בהנחה  ישה, 

 המתחייבים, הוכרו כבר במועד תחילת הפרופורמה. 

הוצאות המסים על ההכנסה הכלולות בדוח הרווח או ההפסד פרופורמה, לתקופות שקדמו   .3

למועד הרכישה בפועל, חושבו מחדש על בסיס נתוני הפרופורמה, ובהתחשב בהתאמות 

 שנערכו להם. 

הוצאות עסקה בחברה, הותאמו מחדש, בהנחה שאלה, בתיאומים המתחייבים, הוכרו כבר  .4

 במועד תחילת הפרופורמה.  
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 (המשך):  R&D אברארכישת  .א

 

  2022בדצמבר  31-שנה שנסתיימה ב
נתוני 

 הפרופורמה 
התאמות בגין נתוני  

 נתונים בפועל הפרופורמה 
 

  אלפי ש"ח 
    
 הכנסות     371,834    30,947    402,781 
 עלות ההכנסות  ) 270,356(  ) 29,708(  ) 300,064( 
 רווח גולמי    101,478    1,238    102,716 
    
 הוצאות מכירה ושיווק ) 20,281(  ) 2,896(  ) 23,177( 
 הוצאות הנהלה וכלליות  ) 63,600(  ) 5,425(  ) 69,025( 
 הכנסות אחרות בתפעולי   3,597      -    3,597 
 סך הוצאות תפעוליות  ) 80,284(  ) 8,321(  ) 88,605( 
    
 רווח תפעולי    21,194  ) 7,083(    14,111 
    

 13    -      13   
דרך   הוגן  בשווי  פיננסיים  מכשירים  בגין  נטו  הוצאות 

 רווח או הפסד
 הכנסות מימון              1,976    44    2,020 
 הוצאות מימון  ) 11,130(      -  ) 11,130( 
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו  ) 9,141(    44  ) 9,097( 
 -      -       
 רווח לפני מסים על ההכנסה     12,053  ) 7,039(    5,014 
 מסים על ההכנסה   ) 7,416(    1,574  ) 5,842( 
 לשנה (הפסד) רווח נקי    4,637  ) 5,465(  ) 828( 
    
 לבעלים של החברה(הפסד) רווח    1,802  ) 5,465(  ) 3,663( 
 רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה    2,835      -    2,835 
 )828 (  )5,465 (  4,637    
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 (המשך):  R&D אברארכישת  .א

 
  2021בדצמבר  31-שנה שנסתיימה ב

נתוני 
 הפרופורמה 

התאמות בגין  
נתוני 

 נתונים בפועל הפרופורמה  

 

  אלפי ש”ח  
 הכנסות     209,066    61,964    271,030 
 עלות ההכנסות    155,991    48,129    204,120 
 רווח גולמי   53,075    13,835    66,910 
    
 הוצאות מכירה ושיווק   11,262    4,129    15,391 
 הוצאות הנהלה וכלליות    37,441    4,698    42,139 
 הכנסות אחרות  ) 8,657(      -  ) 8,657( 
 סך הוצאות תפעוליות    40,046    8,827    48,873 
    
 רווח תפעולי    93,121    22,662    115,783 
    

 3,184    -      3,184   
הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד 
 הכנסות מימון              611      -    611 
 הוצאות מימון  ) 3,380(  ) 326(  ) 3,706( 
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו    415  ) 326(    89 
    
 רווח לפני מסים על ההכנסה     93,536    22,336    115,872 
 מסים על ההכנסה   ) 1,173(  ) 1,098(  ) 2,271( 
 רווח נקי לשנה    92,363    21,238    113,601 
    
 רווח לבעלים של החברה   11,755    3,584    15,339 
 רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה    516      -    516 
 15,855    3,584    12,271    
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 (המשך):  R&D אברארכישת  .א

 
 

  2020בדצמבר  31-שנה שנסתיימה ב

נתוני  
 הפרופורמה 

התאמות בגין  
נתוני  

 נתונים בפועל  הפרופורמה  

 

  אלפי ש"ח 
    
 הכנסות     31,990    51,094    83,084 
 עלות ההכנסות    24,616    43,904    68,520 
 רווח גולמי    7,374    7,190    14,564 
    
 הוצאות מכירה ושיווק   659    3,491    4,150 
 הוצאות הנהלה וכלליות    12,311      -    12,311 
 חלק החברה ברווחי חברה כלולה ) 516(      -  ) 516( 
 הכנסות אחרות    4,419      -    4,419 
 סך הוצאות תפעוליות    16,873    3,491    20,364 
    
 רווח (הפסד) תפעולי  ) 9,499(    3,699  ) 5,800( 
    

 )6,216 (  -      )6,216 ( 
הכנסות נטו בגין מכשירים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח 

 או הפסד 
 הכנסות מימון              181      -    181 
 הוצאות מימון  ) 5,621(  ) 342(  ) 5,963( 
 הכנסות (הוצאות) מימון, נטו  ) 11,656(  ) 342(  ) 11,998( 
    
 רווח (הפסד)  לפני מסים על ההכנסה   ) 21,155(    3,357  ) 17,798( 
 מסים על ההכנסה   ) 167(  ) 776(  ) 943( 
 רווח (הפסד) נקי לשנה  ) 21,322(    2,581  ) 18,741( 
    
 (הפסד) לבעלים של החברהרווח  ) 21,322(    2,581  ) 18,741( 
 רווח לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה      -      -    - 
 )18,741 (  2,581    )21,322 (  
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 עליה לשליטה   –שירותי מיחשוב    אברא .ב

בביאור    בהמשך   שנרכשו  הנכסים  סכומי  את  מסכמת  להלן  המוצגת  הטבלה,  'א8לאמור 

 : מיחשוב  שירותי  באברא )60%(  לשליטה העליה בשל שניטלו וההתחייבויות

 2021בינואר  1 

 אלפי ש"ח  
השווי ההוגן של הזכויות באברא מערכות ניהול לקוחות בע"מ  

 7,916 שהוחזקו לפני צירוף העסקים 
סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 

  שניטלו:
 887 מזומנים ושווי מזומנים 

 2,451 לקוחות
 19 חייבים ויתרות חובה

 26 מלאי  
 88 רכוש קבוע 

 6,530 קשרי לקוחות חוזיים 
 247 צבר הזמנות  

 ) 640(   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 ) 1,133(   זכאים ויתרות זכות

 ) 172( לזמן ארוךמשיכת יתר וחלויות שוטפות של הלוואות 
 ) 628( הלוואות לזמן ארוך, בניכוי חלויות שוטפות 

 ) 1,559( מסים נדחים 
  6,116 סך הכל נכסים מזוהים נטו

 ) 2,447(   זכויות שאינן מקנות שליטה
 4,247 מוניטין  

 7,916 
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 רכישת אברא ווב ומובייל  .ג

 
  ה , הטבלה המוצגת להלן מסכמת את התמורה ששולמה עבור החבר ה8בהמשך לאמור בביאור  

הרכישה. במועד  שהוכרו  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  סכומי  לאור   ואת  כן,  כמו 

גרת הרכישה, החברה בחרה שלא להכיר בחלק היחסי  סהאופציות ההדדיות שהוענקו לצדדים במ

של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות ולהכיר באופציית מכר לרכישת זכויות שאינן מקנות  

 .בחברה הבתשליטה 

 
 2021באפריל  6 
 אלפי ש"ח  
  

   31,000 תמורה במזומן 
   PUT ( 12,491אופציות מכר (

   43,491 סך התמורה
  

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 
  שניטלו:

   6,147 מזומנים ושווי מזומנים 
   4,333 לקוחות

   796 רכוש קבוע
   592 נכס זכות שימוש

   17,197 קשרי לקוחות חוזיים 
 ) 3,481( מיסים נדחים 

 ) 54( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים 
 ) 8,831( ויתרות זכות זכאים 

 ) 592( התחייבות בגין חכירה
   16,107  סך הכל נכסים מזוהים נטו

   27,384 מוניטין 
   43,491 סך התמורה

 

ליום האיחוד בסך  PUTההוגן של אופציות המכר (השווי   אלפי ש”ח נאמד באמצעות    12,491) 

בין  של  סיכון  חסרת  ריבית  הבאות:  העיקריות  בהנחות  שימוש  תוך  קרלו,  מונטה  מודל  יישום 

 .  37.16%-וסטיית תקן של כ 0.19%  -0.31%
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 רכישת אברא קלאוד וניוווי ארה"ב   . ד

את התמורה ששולמה עבור החברות   מסכמת  להלן  המוצגת, הטבלה  ו8  בביאורלאמור    בהמשך

הרכישה במועד  שהוכרו  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  סכומי  לאור   .ואת  כן,  כמו 

האופציות ההדדיות שהוענקו לצדדים במסגרת הרכישה, החברה בחרה שלא להכיר בחלק היחסי  

כויות שאינן מקנות  של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות ולהכיר באופציית מכר לרכישת ז

 שליטה בחברות בנות. 

 
 2021ביוני  3 

 אלפי ש"ח  
  

   45,279 מזומן תמורה ב
   6,891 תמורה נדחית 

   2,658 תמורה מותנית 
 PUT ( 15,485אופציות מכר (

  70,313 סך התמורה
  

והתחייבויות סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו 
  שניטלו:

   6,253 מזומנים ושווי מזומנים 
   9,921 לקוחות

   33 רכוש קבוע
 395 נכס זכות שימוש

   28,708 (ראו להלן)   ארעיהוגן שווי  –קשרי לקוחות חוזיים 
 ) 6,201( מיסים נדחים 

 ) 3,321( התחייבויות לספקים ולנותני שירותים אחרים 
 ) 14,282( זכאים ויתרות זכות 

 ) 319( התחייבות בגין חכירה
 ) 619( התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד 

   20,568  סך הכל נכסים מזוהים נטו
  49,745   מוניטין

  70,313 סך התמורה
  

 
קשרי   בגין אלפי ש"ח   28,708השווי ההוגן של הנכסים הבלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי שנרכשו בסך 

  6,603לקוחות חוזיים הוא ארעי, ותלוי בהערכות השווי הסופיות של נכסים אלה. מיסים נדחים בסך  

 אלפי ש"ח הוכרו בגין תיאומי השווי ההוגן האמורים. 

אלפי ש”ח נאמד    15,343ליום האיחוד בסך    ת התמורה המותניו  )PUTהשווי ההוגן של אופציות המכר (

באמצעות יישום מודל מונטה קרלו, תוך שימוש בהנחות העיקריות הבאות: ריבית חסרת סיכון של בין 

 .  29.88%-וסטיית תקן של כ 0.1% -0.27%
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 צירופי עסקים (המשך):   - 21ביאור 

 רכישת אברא צפון .ה
 

מסכמת את התמורה ששולמה עבור החברה    להלן  המוצגת, הטבלה  ז8  בביאורלאמור    בהמשך

הרכישה במועד  שהוכרו  שניטלו  וההתחייבויות  שנרכשו  הנכסים  סכומי  לאור .  ואת  כן,  כמו 

האופציות ההדדיות שהוענקו לצדדים במסגרת הרכישה, החברה בחרה שלא להכיר בחלק היחסי  

ולהכיר באופציית מכר לרכישת זכויות שאינן מקנות  של הזכויות שאינן מקנות שליטה בחברות  

 .בחברה הבתשליטה 

 2021ביוני  23 

 אלפי ש"ח  
  

   9,800 תמורה במזומן 
   2,071 תמורה מותנית 
   PUT ( 6,171אופציות מכר (

   18,042 סך התמורה
  

סכומים שהוכרו בגין נכסים ניתנים לזיהוי שנרכשו והתחייבויות 
  שניטלו:

   1,376 מזומנים ושווי מזומנים 
   9,647 לקוחות

  50 מלאי 
   1,349 חייבים ויתרות חובה

   4,767 רכוש קבוע
   812 נכס זכות שימוש

  100 פקדונות זמן ארוך
   7,806   שווי הוגן ארעי (ראו להלן) –קשרי לקוחות חוזיים 

 ) 1,215( מיסים נדחים 
 ) 4,088( שירותים אחרים התחייבויות לספקים ולנותני 

 ) 12,802( זכאים ויתרות זכות 
 ) 2,571( התחייבות בגין חכירה

 ) 2,524( הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
 ) 52( התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד 

  2,655 סך הכל נכסים מזוהים נטו
 ) 531( זכויות שאינן מקנות שליטה 

   15,918 מוניטין 
   18,042  סך התמורה

  
 

קשרי בגין  אלפי ש"ח    7,806השווי ההוגן של הנכסים הבלתי מוחשיים הניתנים לזיהוי שנרכשו בסך  

  1,795הוא ארעי, ותלוי בהערכות השווי הסופיות של נכסים אלה. מסים נדחים בסך    לקוחות חוזיים

   אלפי ש"ח הוכרו בגין תיאומי השווי ההוגן האמורים. 

) יישום   6,171ליום האיחוד בסך  )  PUTהשווי ההוגן של אופציות המכר  אלפי ש”ח נאמד באמצעות 

  0.1%אות: ריבית חסרת סיכון של  באמצעות מודל מונטה קרלו, תוך שימוש בהנחות העיקריות הב

 . 31.84% וסטיית תקן של
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 : הדוח תקופת לאחרמהותי   אירוע - 22ביאור 

 . 'ה  8ראה ביאור    תקופת הדיווח, שבוצעה לאחר  קלאוד  באברא  המותנית  התמורה  בנוגע להתאמת
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 ב': הערכות שווי8תקנה  .1.1

 R&Dברא א –הערכת שווי מהותית   .1.1.1

החברה לבצע עבור דוחותיה הכספיים עבור    , נדרשהR&Dאברא  ממניותיה של    100%בעקבות רכישת  

 .  ")PPA("  הרכישההקצאה של עלות  

 :  הדיווח ב(ט) לתקנות  8להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות, בהתאם לתקנה  

רכישת  ) במסגרת PPAעלות רכישת מניות (  הקצאת זיהוי נושא ההערכה: 
 R&Dאברא ממניותיה של   100%

 (מועד צירוף העסקים)  2022י,  במא 16 עיתוי ההערכה: 
שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד  

ההערכה אילו כללי החשבונאות 
המקובלים, לרבות פחת והפחתות,  

לא היו מחייבים את שינוי ערכו 
 : בהתאם להערכת השווי

 ל.ר. 

ההערכה שנקבע בהתאם  שווי נשוא 
 להערכה: 

; רווח  ש"חמיליון  94.45-כעלות צירוף העסקים: 
 מרכישה הזדמנותית: לא קיים 

 פרטים אודות מעריך השווי: 
 

החברה  ("  נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ
 ") המעריכה

 מועד ההתקשרות עם מעריך השווי: 
 

 R&Dבסמוך לרכישת אברא 

 ןהשכלה של מעריך השווי, וניסיו
בביצוע הערכת שווי לצרכים  

חשבונאים בתאגידים מדווחים 
ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה  
 המדווחת או העולים על היקפים אלה 

הערכת השווי בוצעה על ידי ד"ר טל מופקדי שהינו שותף  
ומייסד בחברה המעריכה ודוקטור לכלכלה פיננסית 

מאוניברסיטת ת”א. ד"ר מופקדי הינו מרצה 
אות בארץ ומרצה אורח באוניברסיטאות  באוניברסיט

רבות בחו”ל. מומחה במתן חוות דעת כלכליות ומימוניות  
להליכים משפטיים, כתיבת הערכות שווי; מדיניות  

המחרה אופטימאלית; ניתוח כלכלי של היבטי תחרות  
 ורגולציה; הערכת נזקים ועוד. 

או תלות במזמין  לחברה המעריכה אין עניין אישי ו/ תלות מעריך השווי בחברה 
ההערכה למעט העובדה שיקבלה שכר טרחה עבור ביצוע  

 העבודה, אשר אינו מותנה בתוצאות העבודה 
האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך 

 השווי? 
מוגבלת אחריותה של החברה המעריכה במסגרת מתן  

של  105-30השירותים בהתאם לעמדת סגל משפטית 
 הרשות לניירות ערך. 

ההערכה שמעריך השווי פעל על מודל 
 פיו:

סטיית  התמורה המותנית תומחרה במודל מונטה קרלו (
 ) 4.06%וריבית  10.32%תקן של 

הנכס הבלתי מוחשי נאמד לפי תזרים מזומנים בשיעור  
-2022בשנים  25%ושיעור דעיכה של  12.5%היוון של 

  20%ושיעור של   2024בשנת  22.5%, שיעור של  2023
 והלאה.  2025בשנת 

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי  
את ההערכה, בהתאם למודל  

 ההערכה: 

בשנת  , 20.5%ל שיעור צמיחה ש 2022ת בשנ -הכנסות 
והלאה  2025בשנת , 5%שיעור צמיחה של  2023-2024

 .3%של שיעור צמיחה 
שיעור צמיחה של   -2022בשנת  -הנהלה וכלליותהוצאות  
 . 13% צמיחה של שיעור והלאה 2023בשנת , 55%

 ההשפעה על הרווח והפסד 
 

 ל.ר. 

מחיר החוב, מחיר ההון ושיעור ההיוון  
 המשוקלל 

, שיעור  13.32% –ההון  , מחיר 6.56% –מחיר החוב  
 12.5% –ההיוון המשוקלל 
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פרטים   מהותיתלהלן  שווי  הערכת  למוניטין   אודות  ערך  ירידת  בחינת  לתקנה  של  בהתאם  ב(ט)  8, 

 : הדיווחלתקנות 

 זיהוי נושא ההערכה:  (דוולור בע"מ)  R&Dאברא 
 מטרת ההערכה:    למוניטין ערך ירידת בחינת
 : ההערכה  ביצוע מועד 2022בדצמבר  31

ההערכה סמוך לפני מועד  שווי נושא  ש"ח יליון מ 100.25
 ההערכה: 

שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם   ש"ח יון לימ  121.65
 להערכה: 

נומריקס ייעוץ כלכלי ומימוני בע"מ ("החברה  
 המעריכה") 

 פרטים אודות מעריך השווי: 

הערכת השווי בוצעה על ידי ד"ר טל מופקדי 
שהינו שותף ומייסד בחברה המעריכה ודוקטור  

לכלכלה פיננסית מאוניברסיטת ת”א. ד"ר 
מופקדי הינו מרצה באוניברסיטאות בארץ ומרצה  

אורח באוניברסיטאות רבות בחו”ל. מומחה  
במתן חוות דעת כלכליות ומימוניות להליכים  

משפטיים, כתיבת הערכות שווי; מדיניות  
המחרה אופטימאלית; ניתוח כלכלי של היבטי 

 ם ועוד.תחרות ורגולציה; הערכת נזקי 

השכלה של מעריך השווי, וניסיון בביצוע  
הערכת שווי לצרכים חשבונאים בתאגידים 

מדווחים ובהיקפים דומים לאלה של 
ההערכה המדווחת או העולים על היקפים 

 אלה: 

לחברה המעריכה אין עניין אישי ו/או תלות  
במזמין ההערכה למעט העובדה שיקבלה שכר  

העבודה, אשר אינו מותנה  טרחה עבור ביצוע  
 בתוצאות העבודה 

 לרבות , בחברה המעריך  תלות
 שיפוי להסכמי התייחסות

 השווי   מעריך עם

DCF  :מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו 
התאמות שמרניות על תחזיות החברה,  מחיר  

 12.06%-הון משוקלל של כ
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את  

 למודל ההערכה: ההערכה, בהתאם 
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 אברא קלאוד –הערכת שווי מהותית   .1.1.2

החברה לבצע עבור דוחותיה הכספיים עבור הקצאה    , נדרשהשליטה באברא קלאודבעקבות רכישת  

 ").PPA("  הרכישהשל עלות 

 :  הדיווח ב(ט) לתקנות  8להלן פרטים אודות הערכות שווי מהותיות, בהתאם לתקנה  

) במסגרת רכישת  PPAהקצאת עלות רכישת מניות ( זיהוי נושא ההערכה:
השליטה בניווי טכנולוגיות בע"מ (כיום,  

 אברא פתרונות ענן בע"מ) 
 (מועד צירוף העסקים)  2021ביוני  1 עיתוי ההערכה: 

ההערכה סמוך לפני מועד ההערכה  שווי נושא 
אילו כללי החשבונאות המקובלים, לרבות פחת  

והפחתות, לא היו מחייבים את שינוי ערכו 
 בהתאם להערכת השווי: 

 .ר.ל

; רווח  ש"חמיליון   73.8-לות צירוף העסקים: כ ע שווי נשוא ההערכה שנקבע בהתאם להערכה: 
 מרכישה הזדמנותית: לא קיים 

 ") החברה המעריכהטא פייננס צ.י.ש בע"מ ("ב אודות מעריך השווי: פרטים 
 2021ולי י מועד ההתקשרות עם מעריך השווי:

בביצוע הערכת   ןהשכלה של מעריך השווי, וניסיו 
שווי לצרכים חשבונאים בתאגידים מדווחים  

ובהיקפים דומים לאלה של ההערכה המדווחת  
 או העולים על היקפים אלה 

הערכת השווי בוצעה על ידי מר יניב אבדי, רו"ח, שותף  
מייסד בחברה המעריכה ומוחה במימון והערכות שווי.  
וכלכלה   בחשבונאות  ראשון  תואר  בעל  הינו  אבדי  מר 
עסקים   במנהל  שני  ותואר  רו"ח  יתרה,  בהצטיינות 
יש  ליניב  בהצטיינות.  וחשבונאות  במימון  בהתמחות 

שנות ניסיון בייעוץ וניהול והוראות במוסדות    14-מעל ל 
אקדמיים (בתחום החשבונאות והמימון) לרבות ניסיון  
בטרם   כלכלי.  ובייעוץ  אסטרטגיה  בעסקים,  רחב 

כ כלכלן ראשי של  הצטרפותו לחברה המעריכה שימש 
 חברת אחזקות בינלאומית.  

 
 תלות מעריך השווי בחברה

במזמין   תלות  ו/או  אישי  עניין  אין  המעריכה  לחברה 
עבור  טרחה  שכר  שיקבלה  העובדה  למעט  ההערכה 

 ביצוע העבודה, אשר אינו מותנה בתוצאות העבודה 
 

 האם קיים הסכם שיפוי עם מעריך השווי?
בטא   של  אחריותה  מתן  מוגבלת  במסגרת  פייננס 

של    105-30השירותים בהתאם לעמדת סגל משפטית  
 הרשות לניירות ערך. 

 
 מודל ההערכה שמעריך השווי פעל על פיו: 

סטיית  התמורה המותנית תומחרה במודל מונטה קרלו (
 )  2.7%וריבית  29.88%תקן של  

שיורי  מזומנים  תזרים  לפי  נאמד  מוחשי  הבלתי  הנכס 
ושיעור   10.3%מים) בשיעור היוון של  (לאחר חיובים תור

 . 14%דעיכה של 
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי את  

 ההערכה, בהתאם למודל ההערכה: 
כי   –הכנסות   .1 הנחנו  החברה,  להערכות  בהתאם 

לעומת    11%  -יהיה כ  2021שיעור הצמיחה בשנת  
צפויה  2020שנת   החברה  החברה,  הערכת  לפי   .

בכ לשנת   2022בשנת    19.2%-לצמוח  בהשוואה 
שמאמצי    2021 מאמינה  שהרוכשת  מכיוון  וזאת 

יאפשרו   מכירות  אנשי  גיוס  לרבות  נוספים  שיווק 
מכן,   לאחר  הפעילות.  היקף  את  להגדיל  לחברה 

  2023בשנת    15%  - החברה צמיחה דועכת החל מ
 בשנה הטרמינלית.  2%  -עד ל

הראשונה   .2 בשנה  וכלליות  הנהלה  הפעלה  הוצאות 
אמה לאחוז הוצאות הנהלה וכלליות  חושבו תוך הת

לשנת   החברה  בתחזית  שהונחו  ,  2021מהכנסות 
נלקח   אשר  וכלליות  הנהלה  הוצאות  שיעור  לכן 

 .  83%לצורך התחשיב הינו 
 .ר.ל ההשפעה על הרווח והפסד

, שיעור  13.3% –, מחיר ההון 3.09% –מחיר החוב  מחיר החוב, מחיר ההון ושיעור ההיוון המשוקלל
 12.27% –ההיוון המשוקלל 
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מהותית שווי  הערכת  אודות  פרטים  למוניטין   להלן  ערך  ירידת  בחינת  לתקנה  של  בהתאם  ב(ט)  8, 

 : הדיווחלתקנות 

 

 פרופורמה  דוח א: 9תקנה  .1.2

עם  ופרופה  ותדוחל בקשר  שנערכו  בחברת  רמה  ההחזקות  ביאור  ,  R&Dאברא  רכישת    (א) 21ראו 

 .בדוחות הכספיים

 ד: דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון 9תקנה  .1.3

-טופס ת(דוח מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון נכלל על דרך ההפניה לדיווח אלקטרוני  

 המוגש בסמוך לדוח זה.   ),126

 א: תמצית דוחות על הרווח הכולל 10תקנה  .1.4

 דוח זה.של לפרק ב'  1.3סעיף על הרווח הכולל ראו  המאוחדים לפרטים אודות תמצית הדוחות

 

 

 זיהוי נושא ההערכה:  ארה"ב וניוווי אברא קלאוד (אברא פתרונות ענן בע"מ) 
 מטרת ההערכה:  בחינת ירידת ערך למוניטין  

 מועד ביצוע ההערכה:  2022בדצמבר,  31
שווי נושא ההערכה סמוך לפני  לא רלוונטי

 מועד ההערכה: 
שווי נשוא ההערכה שנקבע    ש"חאלפי   83,951

 בהתאם להערכה: 
 פרטים אודות מעריך השווי:  בטא פייננס צ.י.ש בע"מ ("החברה המעריכה")  

 
הערכת השווי בוצעה על ידי מר יניב אבדי, רו"ח, שותף מייסד 

בחברה המעריכה ומוחה במימון והערכות שווי. מר אבדי הינו בעל 
תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה בהצטיינות יתרה, רו"ח ותואר 

עסקים בהתמחות במימון וחשבונאות בהצטיינות. שני במנהל 
שנות ניסיון בייעוץ וניהול והוראות במוסדות  14-ליניב יש מעל ל

אקדמיים (בתחום החשבונאות והמימון) לרבות ניסיון רחב  
בעסקים, אסטרטגיה ובייעוץ כלכלי. בטרם הצטרפותו לחברה  
 המעריכה שימש ככלכלן ראשי של חברת אחזקות בינלאומית.

השכלה של מעריך השווי,  
וניסיון בביצוע הערכת שווי 

לצרכים חשבונאים בתאגידים  
מדווחים ובהיקפים דומים  

לאלה של ההערכה המדווחת  
 או העולים על היקפים אלה: 

לחברה המעריכה אין עניין אישי ו/או תלות במזמין ההערכה  
למעט העובדה שיקבלה שכר טרחה עבור ביצוע העבודה, אשר 

 תנה בתוצאות העבודה אינו מו

 תלות המעריך בחברה, לרבות 
 התייחסות להסכמי שיפוי

 עם מעריך השווי 
DCF  מודל ההערכה שמעריך השווי

 פעל על פיו: 
)  2(שיעור היוון נומינלי); () WACC(  11.8% הון משוקללמחיר ) 1(

 29.88%  –סטיית תקן 
ההנחות שלפיהן ביצע מעריך  
השווי את ההערכה, בהתאם  

 למודל ההערכה: 
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  הערך ניירות בתמורת שימוש :ג10 תקנה .1.5

לבעלי המניות    בדרך של זכויות מניות רגילות של החברה    תהנפק החברה  השלימה  ,  2022ביוני,    2ביום  

ביחס אליהן התקבלו הודעות ניצול  כמות המניות ש  .2022ביוני    2הקיימים על פי דוח הצעת מדף מיום  

 52.4-כסך של  ב  בתמורה מיידית ברוטו,  של החברה  רגילות  מניות  13,741,771עמדה על  והונפקה  

השוטפת של   לצורך מימון פעילותה העסקיתמשמשת  ה  נפק השהתקבלה מה   התמורה.  ש"ח  מיליון

ליצ החברה  של  האסטרטגיה  יישום  המשך  לרבות  טכנולוגיות  תרהחברה,  המתמחה    חברת  מידע 

החברה    .מתקדמות  דעביישום, פיתוח והטמעת מערכות מידע ארגוניות תוך שימוש בטכנולוגיות מי

החברה  שומרת דירקטוריון  החלטת  פי  על  הזכות,  את  לשנות את  לעצמה  תמורתי,    .ההנפקה  יעוד 

דוח הצעת  וכן    ,לפרק א' לדוח תקופתי זה  1.5.4לפרטים נוספים בדבר ההנפקה האמורה, ראו סעיף  

ביוני,  22), כפי שתוקן ביום 2022-01-069655(מס' אסמכתא:  2022ביוני,   2מיום    מדף של החברה

אסמכתא:    2022 מיום  )  2022-01-077218(מס'  הנפקה  תוצאות  (מס'   2022ביוני,    28ודיווח 

 הנכללים בזאת על דרך ההפניה.), 2022-01-066441אסמכתא:  

 מהותיות  : רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות11תקנה  .1.6

 : 22021בדצמבר,   31, ליום מהותיותגה את השקעות החברה בחברות בת להלן טבלה המצי

בסמכות  

למנות  

 דירקטורים 

בהון ובזכויות  

 ההצבעה

סה"כ ע.נ.  

המוחזק ע"י  

 החברה

מספר מניות  

המוחזקות  

 ע"י החברה 

סוג מניה  

 וערך נקוב 

 שם החברה 

מניות   6,000 6,000 100% 100%

רגילות בנות 

ש"ח ע"נ   1

 כל אחת 

   R&Dאברא 

 

 

 מהותיות   : שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות כלולות12תקנה   .1.7

מהון המניות המונפק והנפרע, בדילול  100%, נחתמה והושלמה עסקה לרכישת 2022במאי,  16ביום 

לפרק א' לדוח תקופתי   1.3.4.5בדבר העסקה האמורה ראו סעיף  לפרטים נוספים    .R&Dאברא  של    מלא

וכן ביום  ,  זה  החברה  שפרסמה  מיידי  אסמכתא:    2022במאי,    16דיווח    ), 2022-01-047766(מס' 

   .הנכלל בזאת על דרך ההפניה

  

 
בדוח הכספי    DR&  אבראשל  ה  ערכ  ןמצוי, לא  ) לתקנות הדוחות לעניין אי צירוף דוח כספי נפרד6ד(ב)( 5בתקנה  ההקלה  לאור אימוץ    1

 ג לתקנות הדוחות. 9הנפרד של החברה כמשמעו בתקנה 
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 והכנסות מהן  מהותיות  : הכנסות של חברות בת וחברות כלולות13תקנה  .1.8

 : חברות בת מהותיות ההכנסות של להלן טבלה המציגה את 

ריבית והפרשי  דיבידנד 
 דמי ניהול  הצמדה 

רווח  
כולל 
 אחר 

רווח  
 כולל*

 
 

שם 
 חברה 

עבור 
התקופה 
שלאחר 
תאריך  
 המאזן 

עבור 
שנת 
2022 

עבור 
התקופה 
שלאחר 
תאריך  
 המאזן 

עבור 
שנת 
2022 

עבור 
התקופה 
שלאחר 
תאריך  
 המאזן 

עבור 
שנת 
2022 

אברא   7,179   7,179  - - - - - -
R&D * 

 . החברהעל ידי    DR&של אברא  הרכישתהשלמת  , מועד2022במאי,  16ההכנסות הינם החל מיום נתוני  *

 בבורסה מסחר:  20 תקנה .1.9

ג לעיל. בנוסף, בתקופת הדוח,  10לפירוט ניירות הערך שנרשמו למסחר במהלך שנת הדיווח ראו תקנה  

 כדלקמן: הקצתה החברה ניירות ערך לא סחירים, 

פרטית  ,  2022במאי,    2ביום   .1.9.1 הקצאה  של  הושלמה  (לא   2,385,000מהותית  אופציה  כתבי 

לפרטים נוספים, ראו דיווחים מיידיים של החברה    .")מר אוזון("  סחירים) למנכ"ל החברה מר שי אוזון

-2022-01- ו  2022-01-021817(מס' אסמכתאות:    2022במאי,    1-ו  2022בפברואר,    23מהימים  

 .להלן 21לתקנה  1.10.3 וכן סעיף ,), הנכללים בזאת על דרך ההפניה, בהתאמה 053119

כתבי אופציה (לא   1,300,000, הושלמה הקצאה פרטית לא מהותית של  2022במאי,    2ביום   .1.9.2

סחירים), בחריגה ממדיניות התגמול, לסמנכ"ל הכספים של החברה, מר נעם זיו. לפרטים נוספים, ראו 

-2022(מס' אסמכתאות:   2022במאי,   1- ו  2022בפברואר,    23דיווחים מיידיים של החברה מהימים 

בהתאמה2022-01-053119- ו  01-021820 ההפניה,  דרך  על  בזאת  הנכללים  סעיף    ,),    1.10.4וכן 

 להלן. 21לתקנה 

ו  2022באפריל,    14ביום   .1.9.3 לעובדים  החברה  וחברות להקצתה  בכירה של החברה  משרה  נושאי 

למתאר הצעת ניירות ערך לעובדים שפרסמה   בהתאםכתבי אופציה (לא סחירים)    1,088,685הבת  

, מכוחו רשאית החברה להציע לעובדים ונושאי משרה בכירה של החברה  2022במרס,  8ביום החברה 

  2,500,000כתבי אופציה (לא סחירים) אשר יהיו ניתנים למימוש לעד    2,500,000וחברות הבת עד  

לפרק א' לדוח תקופתי    2.3ראו סעיף  ,  נוספים בקשר עם המתארמניות רגילות של החברה. לפרטים  

וכן,   בימים  זה  החברה  שפרסמה  מיידים  (מס'    2022באפריל,    14- ו  2022במרס,    8דיווחים 

 , בהתאמה). 2022-01-048685 -ו 2022-01-027205אסמכתאות:  

 . תקופת הדוח ועד ליום פרסומו, לא הופסק המסחר במניות החברה במהלך .1.9.4
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 נושאי משרה בכירהבעלי עניין ולתגמולים ל  :21תקנה  .1.10

 מדיניות תגמול  .1.10.1

לאישור  2020בדצמבר,    13ביום   בהמשך  החברה,  של  הכללית  האסיפה  אישרה  תגמול  הועדת  , 

דיניות . מא לחוק החברות267אימוץ מדיניות תגמול בהתאם להוראות סעיף , ודירקטוריון החברה

הייתה בתוקף במהלך שנת הדוח ועד ו   ,2020בדצמבר,    13  התגמול נכנסה לתוקף ביום אימוצה,

של  התגמול  מדיניות  אודות  לפרטים  להלן.  כמפורט  המעודכנת  התגמול  מדיניות  אישור  למועד 

  2020בר,  בנובמ  8  החברה כפי שאושרה כאמור, ראו דוח זימון האסיפה שפרסמה החברה ביום

מיום)2020-01-111430  אסמכתא:  '(מס האסיפה  תוצאות  על  החברה  דיווח  וכן  בדצמבר,    13  , 

 . הנכללים בזאת על דרך ההפניה), 2020-01-134937אסמכתא: (מס'  2020

ועדת    ,2022,  בדצמבר  29ביום   לאישור  האסיפה הכללית של החברה, בהמשך  תגמול  האישרה 

א לחוק  267בהתאם להוראות סעיף    של החברה,  ודירקטוריון החברה, מדיניות תגמול מעודכנת

  2025בדצמבר,    28, בתוקף לשלוש שנים ממועד אישור האסיפה כאמור, קרי עד ליום  החברות

המעודכנת(" התגמול  של החברה, ראו    המעודכנתלפרטים בדבר מדיניות התגמול  .  ")מדיניות 

, אודות זימונה של אסיפה כללית לאישור מדיניות 2022בנובמבר,    14דיווח מיידי של החברה מיום  

), הנכלל בזאת על דרך ההפניה. מדיניות 2022-01-109635  (מס' אסמכתא:   המעודכנתהתגמול  

של    המעודכנתהתגמול   מיידי  בדיווח  פורסמו  תוצאותיה  אשר  הכללית  האסיפה  ידי  על  אושרה 

מיום   אסמכתא:    2022בר,  בדצמ  29החברה  דרך )2022-01-158266(מס'  על  בזאת  הנכלל   ,

,  המשרה בחברה הינו בהתאם למדיניות התגמול של החברה . התגמול המשולם לנושאי  ההפניה

 .  פי שהייתה באותו מועדכ
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  2022לשנת  תגמולים פירוט ה .1.10.2

שניתנו בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר   2להלן פירוט התגמולים  .א

 ונחי עלות לחברה):  , באלפי ש"ח (במבחברה וכן לבעלי עניין מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה שבשליטתה

 פרטי מקבל התגמולים  תגמולים בעבור שירותים  תגמולים אחרים  סה"כ 
 

דמי   אחר **** 
דמי   עמלה אחר ריבית  שכירות 

תשלום   דמי ניהול  ייעוץ 
 מבוסס מניות 

מענק/בונוס  
 שכר**  *** 

שיעור  
החזקה  

בהון 
 התאגיד

היקף  
 שם  תפקיד  משרה

 )  1שי אוזון ( מנכ"ל 100% 1.91%  1,856    1,134   2,316      -      -      -  -     -      -  0  5,306 

סמנכ"ל   100% 0.25% - 390  1,101      -   1,030     -  -     -      -   15   2,536 
 כספים

 )  2( וזינעם 

מנהל  100%     -  418 486     -      -      -      -  -     -      -    42   946 
פעילות  

פתרונות  
R&D 

 ) * 3יניב נבטי (

יועצת   100%     -  642 80   47      -      -      -  -     -      -  69   838 
 משפטית 

-ציפי קאופמן
 )  4הלוי (

יו"ר  - 0.54% - -  163   121 - - - - -  284 
 דירקטוריון

 )5אריק פינטו (

 

 החברה. על ידי R&D רכישתה של אברא  השלמת , מועד2022במאי,  16מיום  הינם החלמר נבטי הנתונים בקשר לתגמוליו של  **
 .מעביד, וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד-עובדשכר", לרבות תנאים נלווים לשכר, כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי " **

 .2022 שנת ןבגי מענק ***
 וכדומה.  תנאים נלווים כגון הוצאות רכב ****

 

 

 
ירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, התחייבות למתן תגמול, בין במישרין ובין בעקיפין, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, שכר, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכלרבות  "תגמול",    2

 .תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, טובת הנאה וכל הטבה אחרת והכל למעט דיבידנד
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 : שבסעיף זה לעיל  הלהלן פרטים נוספים למידע המובא בטבל  .ב

 החברה"ל מנכ, אוזון שי מר .1.10.3

מיום   החל  החברה  כמנכ"ל  מכהן  אוזון  אישרה 2020באפריל    21ביום  .  2020בינואר,    12מר   ,

  2020בדצמבר,    13ביום    3האסיפה הכללית של החברה את תנאי כהונתו והעסקתו של מר אוזון. 

בדצמבר,    29ביום    4אישרה האסיפה הכללית של החברה את עדכון הגמול החודשי למר אוזון.

הכללית 2202 האסיפה  אישרה  החברה,  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישור  קבלת  לאחר  של    5, 

,  2023בינואר,    1וזאת בתוקף החל מיום    תנאי כהונתו והעסקתו של מר אוזוןעדכון  החברה את  

 מפורטים להלן:  ההתנאים העיקריים   הכוללים, בין היתר, את

- ל אוזון  רבנוסף זכאי מאלפי ש"ח (ברוטו).  135מר אוזון זכאי למשכורת חודשית בסך של  •

 אלפי  48 על  יעלה  שלא  כולל  לסכום  עד רכב  אחזקת  הוצאות החזרימי חופשה שנתית ו  24

 .  , כאשר המס בגין הוצאות אלה חל על החברה"ח בשנהש

למדרגות  בהתאם  משכורות,    )12עשרה (-מר אוזון זכאי למענק שנתי עד לתקרה של שתים •

במרס   14 -ו 2. בימים הרווח התפעולי המותאם של החברה (כהגדרתו במדיניות התגמול)

למר  2023 שנתי  מענק  הענקת  בהתאמה,  החברה,  ודירקטוריון  התגמול  ועדת  אישרו   ,

אלפי ש"ח    789, בגובה של  2022אוזון, הנגזר מהרווח התפעולי המותאם של החברה לשנת  

, הכל בהתאם למדיניות אלפי ש"ח)  345(משכורות    3וכן מענק בשיקול דעת בגובה של  

 לעיל. 1.10.1אודות מדיניות התגמול של החברה, ראו סעיף  לפרטים  . התגמול של החברה

שתינתן  סיום   • מהצדדים  מי  ידי  על  בכתב  בהודעה  ייעשה  אוזון  מר  של  ההעסקה  הסכם 

במסגרת הסכם ההעסקה נקבעו הוראות בדבר ) חודשים.  6בהודעה מוקדמת בת שישה ( 

וכן במהלך תקופה של (א) תקופת ההודעה  אי תחרות במהלך תקופת העסקתו בחברה 

מחלוקת המתקבלים  החודשים  מספר  (ב)  בצירוף  (ככל   המוקדמת,  הפרישה  מענק 

 שהוענק) במשכורתו האחרונה של מר אוזון; לאחר תום העסקתו כאמור.  

  , מדיניות התגמול של החברה מר אוזון זכאי לפטור, שיפוי וביטוח כקבוע בתקנון החברה •

 א להלן). 29וכמקובל בחברה (להרחבה ראו תקנה 

ב • אוזון  מר  מחזיק  הדוח  למועד  סחירים)כתבי    6,707,980-נכון  (לא   יםהניתנ  אופציה 

כתבי אופציה (לא    4,322,980מניות רגילות. סך האופציות כולל    6,707,980-למימוש ל

  אוזון מניות רגילות של החברה שהוענקו למר    4,322,980-למימוש ל   ים, הניתנסחירים)

ים  , הניתנכתבי אופציה (לא סחירים)  2,385,000"). וכן  2020  אופציות("  2020בשנת  

 
 2020באפריל,    6לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת ודיווח על תוצאות האסיפה שפרסמה החברה בימים    3
 , בהתאמה), הנכללים בזאת על דרך ההפניה.  2020-01-035911-ו 2020-01-032326(מס' אסמכתאות:  2020באפריל,  21-ו
 13-ו  2020בנובמבר,    8מיוחדת ודיווח על תוצאות האסיפה שפרסמה החברה בימים  ת  לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה כללי  4

 , בהתאמה), הנכללים בזאת על דרך ההפניה. 2020-01-134937-ו 2020-01-111430(מס' אסמכתאות:   2020בדצמבר, 
- ו  2022בנובמבר,    14  מיםיבשפרסמה החברה  ודיווח על תוצאות האסיפה  מיוחדת  , ראו דוח זימון אסיפה כללית  נוספים  לפרטים5

 הנכללים בזאת על דרך ההפניה.  ), בהתאמה2022-01-158266-ו 2022-01-109635: ות(מס' אסמכתא  2022בדצמבר,  29
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ללמ למר    2,385,000- ימוש  שהוענקו  החברה  של  רגילות     2022  בשנת  אוזוןמניות 

אופציות  ").  2022  אופציות(" בדבר  סעיף  2020לפרטים  ראו  אסיפה    1.8,  זימון  לדוח 

, כפי שתוקן בדיווחיה המידיים של החברה 2020,  סבמר  1כללית שפרסמה החברה ביום  

אסמכתא  2020באפריל,    5- ו  2020,  סבמר  29מהימים   ,  2020-01-020841:  ות(מס' 

ההפניה.2020-01-031594- ו  2020-01-028012 דרך  על  בזאת  הנכללים  לפרטים   ), 

 1- ו  2022בפברואר,    23הימים  של החברה מ  יםדיימי  יםראו דיווח,  2022בדבר אופציות  

אסמכתא   2022במאי,   בהתאמה2022-01-053119-ו  2022-01-021817:  ות(מס'   ,  ,(

 . בזאת על דרך ההפניה יםהנכלל

 הכספים "ל סמנכ, זיו נעם מר .1.10.4

. מר זיו 2020  ,בינואר  22") מכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה החל מיום  זיו  מרמר נעם זיו ("

 מפורטים להלן: ה התקשר עם החברה בהסכם שירותים שתנאיו העיקריים 

 אלפי ש"ח. 80-, הגמול החודשי לו זכאי מר זיו עומד על סך של כ2021בינואר,  1החל מיום  •

אלפי ש"ח   4ימי היעדרות וכן להחזר הוצאות אחזקת רכב בסך של    24  -זיו ל  רבנוסף זכאי מ

  בחודש. 

בהתאם  התגמול של החברה שנקבעה במדיניותתקרה עד גובה הי למענק שנתי מר זיו זכא •

ביעדים   ואיכותייםלעמידה  כמותיים  התגמול מדידים,  ועדת  ידי  על  שייקבעו  כפי   ,

לאמור,    .והדירקטוריון התגמול  2023במרס    14-ו  2בימים  בהתאם  ועדת  אישרו   ,

הכל    ,אלפי ש"ח  390  הענקת מענק שנתי למר זיו בגובה שלודירקטוריון החברה, בהתאמה,  

בגין עמידה ביעדים איכותיים וכן ביעד כמותי אשר   בהתאם למדיניות התגמול של החברה

 . 2022החברה לשנת   תקציבמבשיעור מסוים  מעמידה נגזר 

זיו   • מדיניותזכאי  מר  החברה,  בתקנון  כקבוע  וביטוח  שיפוי  החברה   לפטור,  של  התגמול 

 א להלן).29וכמקובל בחברה (להרחבה ראו תקנה 

סיום הסכם השירותים עם מר זיו ייעשה בהודעה בכתב על ידי מי מהצדדים שתינתן בהודעה   •

 ) ימים.  90מוקדמת בת תשעים (

בי אופציה (לא סחירים) הניתנים למימוש  כת  1,876,397-ב  זיו נכון למועד הדוח מחזיק מר   •

כולל    1,876,397-ל האופציות  סך  רגילות.  סחירים),   576,397מניות  (לא  אופציה  כתבי 

ל למימוש  למר    576,397-הניתנים  שהוענקו  החברה  של  רגילות   2020בשנת    זיומניות 

סחירים),    1,300,000וכן    ,")2020  אופציות(" (לא  אופציה  לכתבי  למימוש  -הניתנים 

").  2022  אופציות("    2022בשנת    זיומניות רגילות של החברה שהוענקו למר      1,300,000

ראו דוח הצעה פרטית שאינה מהותית שפרסמה החברה  ,  2020לפרטים בדבר אופציות  

אסמכתא:    2020באפריל,    22ביום   דרך  2020-01-036034(מס'  על  בזאת  הנכלל   ,(

אלפרטים    ההפניה. ראו  2022ופציות  בדבר  מ   יםדיימי  יםדיווח,  החברה    23הימים  של 
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-2022-01- ו  2022-01-021820:  ות(מס' אסמכתא  2022במאי,    1- ו  2022בפברואר,  

 .  בזאת על דרך ההפניה ים), הנכלל053119

 R&D, מנהל פעילות יניב נבטי .1.10.5

 בבעלות מלאה של  בת  תחבר ,  R&D  אברא  מכהן כמנהל פעילות"),  נבטי מר  ("  יניב נבטימר  

 החברה, אשר יש לה השפעה מהותית על החברה.  

  , R&D  אבראמכהן כמנהל  ו   2015באוגוסט,    2החל מיום    R&D  אבראנבטי מועסק על ידי  מר  

 התנאים העיקריים המפורטים להלן:   תנאי העסקתו כוללים, בין היתר, את. 2019משנת 

נבטי   • מר  של  התגמול  שנת  תכנית  לתום  והשכר  2023עד  המענקים  היעדים,  לרבות   ,

 כאמור.  R&Dהחודשי, נקבעו עובר לרכישת אברא 

- נבטי ל רזכאי מ ,בנוסף. אלפי ש"ח 32מר נבטי זכאי למשכורת חודשית (ברוטו) בסך של  •

 .  נושאת בעלויות המס בגין הרכב) (החברה ולקבלת רכב מהחברה ימי חופשה שנתית 20

ע"י   R&D, ובהתאם לתנאים שהיו למר נבטי ערב רכישת אברא  2023ושנת    2022בגין שנת   •

 של   התפעולי  רווחל, בהתאם  7%- 5%נבטי זכאי למענק שנתי בגובה   מרהחברה כאמור,  

בהתאם לאמור, אושר למר נבטי מענק שנתי   .)התפעולימהרווח    25%(בקיזוז    R&Dאברא  

מדיניות   בהוראותאינו עומד  יצויין כי התגמול המפורט לעיל  .  6אלפי ש"ח   739בגובה של  

  שנקבעה במדיניות   ת המענקשכן גובה המענק המשתנה עולה על תקר  ,התגמול של החברה

למדיניות התגמול, ומאחר שהתגמול של   6.2התגמול. יחד עם זאת, יצויין בהתאם לסעיף  

, אין במדיניות 2023על ידי החברה ועד לתום שנת  R&Dמר נבטי נקבע לפני רכישת אברא 

ככל שמר נבטי ימשיך לכהן כנושא משרה  ,  2024בשנת  התגמול כדי לגרוע ממנו. יצוין כי  

בהתאם  לאישור,  יובאו  והעסקתו  כהונתו  תנאי  התגמול),  למדיניות  (בהתאם  בחברה 

 להוראות חוק החברות ומדיניות התגמול של החברה. 

זכאי לפטור, שיפוי וביטוח כקבוע בתקנון החברה, מדיניות התגמול של החברה   נבטימר   •

 א להלן).29נה וכמקובל בחברה (להרחבה ראו תק

שתינתן   • מהצדדים  מי  ידי  על  בכתב  בהודעה  ייעשה  נבטי  מר  של  ההעסקה  הסכם  סיום 

 ) ימים. 30בהודעה מוקדמת בת שלושים (

 

 

 
 , מועד השלמת 2022במאי,    16מיום  מר נבטי  של    והחברה מכירה רק עבור החלק היחסי  ,2022מענק שנתי עבור שנת    הסכום מהווה  6

 .החברהעל ידי R&D רכישתה של אברא 
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 יועצת משפטית , הלוי-ציפי קאופמןגב'  .1.10.6

מכהנת כיועצת משפטית של החברה החל מיום  ")הלוי-גב' קאופמן("הלוי  - ציפי קאופמן  גב'

 מפורטים להלן:  ה התנאים העיקריים    כוללים, בין היתר, את  תנאי העסקתה.  2020,  בספטמבר  1

קאופמן  • של    תזכאיהלוי  -גב'  בסך  (ברוטו)  חודשית  (ברוטו).    40למשכורת  ש"ח  אלפי 

 . רכב מהחברה תלקבלו ימי חופשה שנתית 21-ת לזכאי  הלוי- בנוסף, גב' קאופמן

קאופמן • זכאית  - גב'  של הלוי  התגמול  במדיניות  שנקבעה  התקרה  גובה  עד  שנתי  למענק 

החברה בהתאם לעמידה ביעדים מדידים, כמותיים ואיכותיים, כפי שייקבעו על ידי ועדת 

והדירקטוריון בימים  התגמול  ודירקטוריון 2023במרס    14-ו   2.  התגמול  ועדת  אישרו   ,

הענק בהתאמה,  קאופמן החברה,  לגב'  שנתי  מענק  של -ת  בסך   הלוי 

 , הכל בהתאם למדיניות התגמול של החברה.  ש"חאלפי  80

לפטור, שיפוי וביטוח כקבוע בתקנון החברה, מדיניות התגמול של הלוי זכאית  - גב' קאופמן •

 א להלן). 29החברה וכמקובל בחברה (להרחבה ראו תקנה 

קאופמן • גב'  של  ההעסקה  הסכם  מהצדדים - סיום  מי  ידי  על  בכתב  בהודעה  ייעשה  הלוי 

 ) חודשים. 2שתינתן בהודעה מוקדמת בת שני (

החברה  2022,  סבמר  8ביום   • פרסמה  תהא  ,  מכוחו  לעובדים,  ערך  ניירות  הצעת  מתאר 

רשאית החברה להציע לעובדים, נושאי משרה בכירה ונותני שירותים של החברה וחברות  

(לא סחירים). במסהבת     50,000הלוי  - וקצו לגב' קאופמןהמתאר,  הת  גרכתבי אופציה 

 לפרטים.  המניות רגילות של החבר   50,000-הניתנים למימוש ל  פציה (לא סחירים)כתבי או

 8דיווחים מיידים שפרסמה החברה בימים , וכן  . לפרק א' לדוח זה7.2.6סעיף ראו  נוספים  

-2022-01  -ו  2022-01-027205(מס' אסמכתאות:    2022באפריל,    14-ו  2022במרס,  

 , בהתאמה). 048685

  דירקטוריון"ר יו, פינטואריק  מר .1.10.7

  12, וביום  2020בינואר,    9") מכהן כדירקטור בחברה החל מיום  פינטו  מר("  פינטו  אריקמר  

דירקטור 2020בינואר,   שירותי  לחברה  מעניק  פינטו  מר  החברה.  דירקטוריון  כיו"ר  מונה   ,

" זה:  בסעיף  (להלן  להלן  מפורטים  העיקריים  שתנאיו  שירותים  להסכם    הסכם בהתאם 

 "): השירותים

היקף הנדרש לצורך ביצוע השירותים, בהתאם מר פינטו יעמיד לחברה שירותי דירקטור ב  •

 . יתקיימולישיבות הדירקטוריון ש

ב  • בישיבות  השתתפות  וגמול  לגמול שנתי  זכאי  פינטו  זכאי להתאם  מר  להם  המרבי  סכום 

לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור   מומחה בהתאםדירקטור חיצוני  
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פי שיעודכן מעת לעת, בהתאם לדרגה שבה "), כהגמול  תקנות("  2000-חיצוני), תש"ס 

 תסווג החברה במועד הרלוונטי ובכפוף למדיניות התגמול של החברה. 

לפטור, שיפוי וביטוח כקבוע בתקנון החברה, מדיניות התגמול של החברה מר פינטו זכאי   •

 א להלן).29וכמקובל בחברה (להרחבה ראו תקנה 

ודעה בכתב על ידי מי מהצדדים שתינתן  סיום הסכם השירותים עם מר פינטו ייעשה בה •

 ) ימים. 90בהודעה מוקדמת בת תשעים (

מר פינטו ב • מחזיק  הדוח  למועד  ל  864,596-נכון  למימוש  הניתנות   864,596-אופציות 

למימוש    ים, הניתנכתבי אופציה (לא סחירים)  288,199מניות רגילות. סך האופציות כולל  

החברה    288,199-ל של  רגילות  בשנת  שמניות  פינטו  למר    אופציות ("  2021הוענקו 

וכן  2021 (לא סחירים)  576,397").  הניתנכתבי אופציה  ל  ים,  מניות   576,397-למימוש 

 .  2020שהוענקו למר פינטו בשנת רגילות של החברה 

לדוח זימון    1.6ראו סעיף    2020לפרטים בדבר תנאי האופציות שהוענקו למר פינטו בשנת  

  2020, סבמר 29ימים ב, כפי שתוקן 2020, סבמר 1אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום 

-2020- ו  2020-01-028012,  2020-01-020841:  ות(מס' אסמכתא  2020באפריל,    5-ו

 בזאת על דרך ההפניה. ), הנכלל, בהתאמה01-031594

תנאי   בדבר  ד2021אופציות  לפרטים  ראו  מהותית   יםמיידי  יםחיוו,  פרטית  הצעה  בדבר 

-2021- ו  2021-01-047523:  ות (מס' אסמכתא   2021,  סבמר  25שפרסמה החברה ביום  

   על דרך ההפניה. בזאת ים), הנכלל01-073716

 גמול דירקטורים   .1.10.8

מר דירקטור בלתי תלוי  ההדירקטוריות החיצוניות בחברה, גב' זיוה פתיר וגב' ריטה אבני וכן  

בתקנות  לסכום הקבוע כמשמעותו   הגמול שנתי בסכום השוו  מקבליםו  זכאיםערן שמואל הדר, 

ש"ח עבור ישיבה, שהינו סכום בטווח שבין הסכום   2,549וכן גמול השתתפות בסך של    הגמול

לדרגה בה כהגדרתם בתוספת השנייה והשלישית לתקנות הגמול ביחס  הקבוע לסכום המירבי  

למדיניות ובהתאם  הרלוונטי  במועד  החברה  החברה.  תסווג  של  יו"ר   התגמול  פינטו,  מר 

המירבי בהתאם לתקנות הגמול, ואילו ה"ה גבי דישי (מבעלי דירקטוריון החברה, זכאי לסכום  

) זכאים לגמול  אלדר גולדפינגר (דירקטורים רגילים ) ומר טל  ""מר דישי; להלן:  השליטה בחברה

לסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול, כפי שיעודכנו מעת   בהתאםשנתי וגמול השתתפות  

של   לעת, התגמול  למדיניות  ובהתאם  הרלוונטי  במועד  החברה  תסווג  בה  לדרגה  בהתאם 

בנוסף, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, זכאים הדירקטורים האמורים לפטור, החברה.  

א להלן). הסכום 29שיפוי וביטוח כקבוע בתקנון החברה וכמקובל בחברה (להרחבה ראו תקנה  

 388- , הסתכם לסך של כ2022שנת בגין פינטו,  מרהכולל ששולם לדירקטורים בחברה, למעט 

בר הגמול המשולם למר דישי, מבעלי השליטה בחברה, בעבור אלפי ש"ח. לפרטים נוספים בד

 להלן. 22כהונתו כדירקטור בדירקטוריון החברה, ראו תקנה 
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 : השליטה בחברה א21תקנה  .1.11

"). בעלי אלפא נכון למועד הדוח, בעלת השליטה בחברה הינה חברת אלפא אל טי אי בע"מ (" 

. אלפא ")בעלי השליטה באלפא ("  דישי  ומר  ")מר וייס ("  מיכאל וייס  מרהשליטה באלפא הינם  

שותפות מוגבלת   1הינה בעלת השליטה באלפא ערך בע"מ, שהיא השותף הכללי באלפא ערך  

"), בעלת השליטה בחברת אלפא לונג ביאס ג'י.פי. בע"מ, שהינה השותף הכללי 1אלפא ערך  ("

יטה בחברת אלפא וכן בעלת השל"),  אלפא הזדמנויות באלפא הזדמנויות שותפות מוגבלת ("

אלפא ").  לונג   אלפאשותפות מוגבלת (" לונג בע"מ שהינה השותף הכללי באלפא לונג מניות  

יצויין כי בהתאם להגדרת המונח  ערך, אלפא הזדמנויות ואלפא לונג הינן בעלות מניות בחברה.

פא לחוק ניירות ערך, יראו את אל  1"החזקת ניירות ערך או רכישתם ביחד עם אחרים" בסעיף  

 ,  כמחזיקים יחד במניות החברה. באלפא ובעלי השליטה 

 עסקאות עם בעלי השליטה  :22תקנה  .1.12

בעל עם  עסקה  כל  בדבר  החברה,  ידיעת  למיטב  פירוט,  עסקה    תלהלן  וכל  בחברה  השליטה 

השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה בתקופת הדוח   תשלבעל

 עדיין בתוקף במועד הדוח:  אשראו   ,ח ועד למועד הגשת הדוחאו במועד מאוחר לתקופת הדו

   ) לחוק החברות:4(270עסקאות המנויות בסעיף  .1.12.1

השליטה  2020בינואר,    9ביום   מקבוצת  דישי,  מר  של  מינויו  את  החברה  דירקטוריון  אישר   ,

ביום   לאחר קבלת 2020בינואר,    22בחברה, כדירקטור בחברה.  אישר דירקטוריון החברה,   ,

,  2020באפריל,  21אישור ועדת התגמול, את תנאי כהונתו של מר דישי המפורטים להלן. ביום 

ית את תנאי הכהונה של מר דישי, לרבות אישור זכאותו לשיפוי כקבוע אישרה האסיפה הכלל

, אישרה האסיפה הכללית הענקת כתבי פטור לנושאי 2020בדצמבר,  13בתקנון החברה. ביום 

ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, לרבות למר דישי,   השליטה    יבעלממשרה המכהנים בחברה 

 . א להלן29בחברה. להרחבה ראו תקנה  

כדירקטור בחברה, בהיקף הנדרש על ידי החברה, הינו זכאי לגמול  ,  הונתו של מר דישיבעבור כ 

שנתי וגמול השתתפות השווה לסכום הקבוע כמשמעותו בתקנות הגמול, כפי שיעודכן מעת 

של  התגמול  למדיניות  ובהתאם  הרלוונטי  במועד  החברה  תסווג  שבה  לדרגה  בהתאם  לעת, 

, התגמול בעבור השירותים שמעמיד מר דישי לחברה משולם החברה. יצוין, כי לבקשת מר דישי

  ל כל אחת מהן ש חזקותה ל התאםאופן יחסי ב ב לונג ולאלפאלאלפא הזדמנויות, , 1לאלפא ערך 

, מדיניות וביטוח כקבוע בתקנון החברה  , פטור. בנוסף, מר דישי זכאי לשיפויבמניות החברה

 א להלן. 29תקנה  וכמקובל בחברה. להרחבה ראו  התגמול של החברה

 : אינן זניחותש ו ) לחוק החברות4( 270עסקאות שאינן מנויות בסעיף  .1.12.2

ודירקטוריון החברה,    ועדת התגמול  ואישר  2023במרס,    14- ו  2023במרס,    2  בימים .1.12.2.1

של החברה את התקשרות החברה בחידוש פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים   בהתאמה,
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ונושאי משרה ואת תחולתה גם על נושאי משרה שהינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם. 

בתוקף  שהייתה  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  ביטוח  פוליסת  תנאי  בדבר  לפרטים 

האורגנים נושאי משרה שאושרה על ידי בתקופת הדוח ופוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ו

 א להלן.  29כאמור, ראו תקנה  של החברה

-2020דוח הצעה פרטית חריגה (מס' אסמכתא:  פרסמה החברה    2020ביולי,    30ביום   .1.12.2.2

ההפניה),  01-074746 דרך  על  בזאת  שנת    .הנכלל  של  השני  לחברה,   2022ברבעון  נודע 

רת יישום תכנית האכיפה הפנימית ת השוטפות שמבצעת החברה במסגיקורובמסגרת הב

כי בעת אישור ההקצאה הפרטית עניין י , היאלפא,  2020בשנת    ונהלי החברה,  תה בעלת 

אי.בי.אי   בע"מ  –בפועלים  וחיתום  וחיתום("  ניהול  השליטה  "),  ניהול  פועלים בבעלת 

כאשר ,  8%-של כ בשיעורחזיקה בה  שה"),  אי.בי.אי חיתום והנפקות בע"מ ("   -אי.בי.אי.  

כי אלפא ומר דישי היו חלק מהניצעים בהקצאה הפרטית וזיקתה העודפת של אלפא   מובהר

לעיל. כאמור  וחיתום  בניהול  מהחזקותיה  ורק  אך  נבע  ובהתאם   בעסקה  האמור  לאור 

), 2020ונהלי האכיפה של החברה (שאומצו בדצמבר  לאישורים הנדרשים לפי חוק החברות

הנושא, סיווגה ועדת הביקורת את  , לאחר שדנה ובחנה  2022  ביולי,  26למען הזהירות, ביום  

חריגה   אינה  ואשר  אישי  עניין  בה  יש  בחברה  השליטה  לבעלת  אשר  כעסקה  העסקה  את 

החברה,  של  הרגיל  העסקים  במהלך  שהיא  עסקה  קרי,  החברות,  בחוק  המונח  (כהגדרת 

ר החברה,  רווחיות  על  מהותי  באופן  להשפיע  עשויה  ושאינה  שוק  או בתנאי  כושה 

 לא חריגה.כאישרר דירקטוריון החברה את העסקה    2022ביולי,    27התחייבויותיה) וביום  

מיידי   דוח  ראו,  נוספים  ביום  לפרטים  החברה  אסמכתא:   2022ביולי,    28שפרסמה  (מס' 

 , הנכלל בזאת על דרך ההפניה.)2022-01-096685

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה :24תקנה  .1.13

ראו את הדוח ,  2022בדצמבר,    31אודות מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה ליום  לפרטים  

הנכלל בזאת על ),  2023-01-002211תא:  (מס' אסמכ   2023בינואר,    4ום  מיידי של החברה מי

   .הפניההדרך 

בהחזקות  לפרטים   שינויים  וייסשל  אודות  ומר  דישי  מיום    ,מר  ועד   2022בדצמבר,    31החל 

הנכללים בזאת על  , 2023בינואר,   5-3של החברה מהימים  למועד דוח זה, ראו דיווחים מיידים  

 . דרך ההפניה

ב מחזיקה  החברה  זה,  דוח  למועד פרסום  רדומות  4,895,749-נכון  המונח   מניות  (כהגדרת 

 . של החברה בחוק החברות)

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  :א24תקנה  .1.14

 לדוחות הכספיים. 15לפרטים בדבר ההון הרשום וההון המונפק של החברה, ראו ביאור 
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 של החברה מרשם בעלי המניות :ב24תקנה  .1.15

לפרטים בדבר מרשם המחזיקים במניות החברה, לפי מיטב ידיעת החברה, ראה דיווח מיידי  

ניירות ומרשמי  הון  מצבת  החברה    בדבר  שפרסמה  (מס'    2022באוקטובר,    3יום  מערך 

 ., הנכלל בזאת על דרך ההפניה)2022-01-123424  אסמכתא:

 א: מען רשום25תקנה  .1.16

 4465141, כפר סבא, 3רחוב רפפורט  המען הרשום:  

 it.com-noam@abra כתובת דואר אלקטרוני: 

 073-2770000 מספר טלפון: 

 073-2770001 מספר פקס: 

 
 
 

 הדירקטורים של התאגיד  :26תקנה  .1.17

mailto:noam@abra-it.com
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, יו"ר  אריק פינטו  שם הדירקטור: 
 הדירקטוריון 

 ריטה אבני  זיוה פתיר  ערן שמואל הדר  טל אלדר גולדפינגר  גבי דישי 

 306671470 065048662 022928980 032276867 032039190 069042505 תעודת זהות 
 07.01.1974 21.05.1950 02.04.1968 02.05.1975 25.02.1975 22.12.1961 תאריך לידה 

רמת   13השדות  מען להמצאת כתבי  דין 
 השרון

, רמת  19למרחב 
 השרון

  רמת 20 ולנברג ראול
 יפו-אביב  תל, החייל

תל    28מרדכי אלקחי  יפו-, תל אביב40שי עגנון   , בצרה57נורית 
 יפו-אביב

 ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  ישראלית  נתינות

חברות בוועדות 
 הדירקטוריון

 לא  לא 
 

חבר בוועדת הביקורת  לא 
 ובוועדת התגמול

יו"ר ועדת הביקורת ויו"ר  
 ועדת התגמול

בוועדת  החבר
הביקורת ובוועדת 

 התגמול
בלתי   האם דירקטור

או  חיצוני  תלוי, דירקטור
  חיצוני מומחהדירקטור 

 דירקטורית חיצונית דירקטורית חיצונית דירקטור בלתי תלוי  לא  לא  לא 

תאריך תחילת הכהונה 
 כדירקטור

09.01.2020 09.01.2020 21.04.2020 09.08.2017 03.06.2016 03.06.2019 

 7השכלה 

בוגר מנהל עסקים,  
ניו אינגלנד קולג'  

(בשיתוף המכללה  
האקדמית לישראל);  
מוסמך מנהל ציבורי,  
אוניברסיטת קלארק  

 . בוסטון ארה"ב

בוגר כלכלה  
וניהול, המכללה  
האקדמית של  
 תל אביב יפו; 

מנהל  מוסמך 
עסקים (מימון),  
אוניברסיטת בר  

 אילן. 

בוגר מדעי התנהגות  
ותקשורת, המכללה  

 למנהל.

בוגר כלכלה וחשבונאות,  
 אוניברסיטת תל אביב.

בוגרת כימיה,  
 אוניברסיטת תל אביב;
מוסמכת כימיה/מדעי  
הפולימרים, מכון ויצמן  

 למדע; 
CQE   ,בהנדסת איכות

האיגוד האמריקאי  
 לאיכות. 

בוגרת חשבונאות,  
Kean University ; 
קורס דירקטורים,  
המרכז הישראלי  

 לניהול. 

האם הינו בעל מומחיות  
חשבונאית ופיננסית או  
 בעל כשירות מקצועית 

מומחיות חשבונאית  
 ופיננסית

מומחיות  
חשבונאית 

 ופיננסית

מומחיות חשבונאית   כשירות מקצועית 
 ופיננסית

מומחיות חשבונאית   כשירות מקצועית 
 ופיננסית
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  5 -עיסוקים עיקריים ב
ופירוט  השנים האחרונות

התאגידים הנוספים בהם  
 מכהן כדירקטור 

היום: בעלים  -2020
ודירקטור בחברת 

א.פ. ייעוץ והשקעות  
 בע"מ; 

יו"ר   היום:-2020
המועצה הלאומית  

לספורט, משרד  
 התרבות והספורט 

: מנכ"ל  2019  -2016
 בנק הפועלים בע"מ;  

: יו"ר הוועדה 2021
המייעצת  

לדירקטוריון 
Insights 

 
 

היום:  -2017
אלפא    -מנכ"ל 

השקעה 
 2הזדמנויות 
 בע"מ;  

היום:  -2011
מנכ"ל ויו"ר 

  -דירקטוריון
אלפא לונג ביאס  

 ג'.פי בע"מ;  
  היום: -2006

מנכ"ל משותף  
ויו"ר 

 -הדירקטוריון
אלפא ערך  

 בע"מ; 
היום:  -2005

מנכ"ל משותף  
ויו"ר 

 -הדירקטוריון
אלפא אל טי אי  

 בע"מ;  
2015- 2019  :

  -יו"ר דירקטוריון
אלפא קרנות  
 גלובל בע"מ; 

היום:  -2006
יו"ר דירקטוריון,  

ג. דישי ייעוץ  
 וניהול בע"מ; 

היום: יו"ר  -2021
דירקטוריון,  

לודברוק ניהול 
 בע"מ; 

:  2020עד 
 MST -דירקטור

Travel Ltd  . 

  -היום: דירקטור-2017
 ווילשר בע"מ; 

 
  -היום: מנכ"ל-2005

גולדפינגר תקשורת  
 ואסטרטגיה בע"מ. 

היום: משנה למנהל -2013
כללי ומזכיר חברה,  

HomeRun Asia Pacific 
Ltd ; .  

 
: דירקטור,  2019-2018

הפניקס חברה לביטוח  
 מע"מ; 

 
היום: דירקטור,  -1720

  2017הום ראן (גלובל) 
 ישראל בע"מ; 

 
היום: דירקטור,  -2016

R.N.M LIMITED ; 
 

היום: דירקטור  -2017
חיצוני, חבר בוועדת 
ביקורת, ועדת מאזן  

וועדת תגמול, קבוצת  
 סקופ מתכות בע"מ. 

 

היום: דירקטורית,  -2013
 סטרטסיס בע"מ; 

 
היום: מנכ"לית  -2013

ודירקטורית, א. פתיר  
 ניהול והשקעות בע"מ; 

 
היום: מנכ"לית,  -2013

 פתיר יועצים; 
 

היום: יושבת ראש,  -2007
קרן ליאור לתרבות  

 ואמנות לחיילי צה"ל; 
 

היום: חברת  -2020
 הנהלה, קרן הקולנוע;

 
היום: חברת  -2015

הנהלה, קרן לרווחה 
 לנפגעי השואה בישראל; 

 
היום: חברת חבר  -2013

מכללת אפקה;  הנאמנים,   
 

היום: נשיאה פורום  -2021
הנשים הבינלאומי  

; בישראל  
 

יו"ר הוועד המנהל   -2022
ודירקטורית, התיאטרון  

; הלאומי הבימה  
 

: דירקטורית  2022-2016
בלתי תלויה, חברה 

בוועדת ביקורת וועדת  
תגמול, ע. לוזון נדל"ן  

 ופיננסים בע"מ; 

 
היום: חברה -2016

בוועדת השקעות,  
החברה המנהלת 

וקרן הגמלאות של  
 חברי "דן"; 

 
 
 
היום: -2021  

דירקטורית חיצונית,  
חברה בוועדת 

ביקורת, ועדת מאזן  
וועדת תגמול, באפ  
 טכנולוגיות בע"מ; 

 
היום: מייסדת  -2013

 ומנכ"ל, ריטה אבני
 ; שירותי יעוץ בע"מ

 
 2013-2022  :

דירקטורית חיצונית,  
חברה בוועדת 

ביקורת, ועדת מאזן  
וועדת תגמול, אבגול 

 . תעשיות בע"מ
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, יו"ר  אריק פינטו  שם הדירקטור: 
 הדירקטוריון 

 ריטה אבני  זיוה פתיר  ערן שמואל הדר  טל אלדר גולדפינגר  גבי דישי 

: דירקטורית  2022-2020
בוועדת  חיצונית, חברה 

ביקורת, ועדת מאזן  
וועדת תגמול, קנבוטק 

 בע"מ. 
האם הוא עובד של  

החברה, של חברה בת,  
או חברה קשורה שלה או 

של בעל עניין בה  
והתפקידים שממלא  

 כאמור

 לא  לא  לא  לא  לא  לא 

האם בן משפחה של בעל  
 עניין בחברה

 לא  לא  לא  לא  לא  לא 

האם החברה רואה בו 
בעל מומחיות חשבונאית  
ופיננסית לצורך עמידה  
במספר המזערי שקבע  
הדירקטוריון לפי סעיף  

) לחוק  12(א)(92
 החברות

 כן  לא  כן  לא  כן  כן 
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 א: נושאי המשרה הבכירה של החברה26תקנה  .1.18

שם נושא 
 המשרה 

 משה כהן  יניב נבטי  אורית לגטיוי  נורית שקד  הלוי - קאופמןציפי   נעם זיו  שי אוזון 

 051209971 066529132 040786972 029713641 038313730 024214009 027855097 תעודת זהות 

 03.04.1952 16.09.1984 10.12.1980 17.09.1972 17.01.1976 05.01.1969 08.09.1970 תאריך לידה 

תאריך תחילת  
 כהונה 

12.01.2020 22.01.2020 01.09.2020 14.03.2023 14.11.2022 16.05.2022 03.04.2012 

תפקיד שממלא  
 בחברה 

 יועצת משפטית  סמנכ"ל כספים  מנכ"ל 
והממונה על האכיפה 

 הפנימית בחברה

 מנהל פעילות  חשבת COO- ו משנה למנכ"ל
 R&D Solutions 

 מבקר פנימי

שממלא  תפקיד 
בחברה בת של 

החברה, בחברה  
קשורה שלה או 

בבעל עניין  
 בחברה 

יו"ר דירקטוריון  
בחברות הבת של  

החברה: אברא  
יישום; אברא  
פיתוח; אברא  

שירותי מיחשוב;  
אברא הטמעת  
מערכות מידע  

; אברא ווב  ארגוניות 
ומובייל; אברא  

 ; קלאוד ; אברא  צפון 
ניוווי ארה"ב;  

  אברא אלטרנטיבה;  
R&D  ; ;רוביקון 

מורשה חתימה  
 עצמאי. 

דירקטור בחברות  
הבת של החברה:  

אברא יישום; אברא  
פיתוח; אברא שירותי  

מיחשוב; אברא  
הטמעת מערכות  

;  מידע ארגוניות 
אברא ווב ומובייל;  

; אברא  צפון אברא  
 ; קלאוד 

ניוווי ארה"ב;  
  אברא אלטרנטיבה;  

R&D ;רוביקון ; 
מורשה חתימה  

 עצמאי. 

פעילות חברת  מנהל   -  -  - 
 . R&Dאברא   הבת, 

 - 

בעל עניין   האם
בן  בחברה או

משפחה של נושא  
משרה בכירה  
בחברה או של 
בעל עניין אחר  

 בחברה 

 לא  לא  לא 

 
 
 

 לא  לא  לא  לא 
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שם נושא 
 המשרה 

 משה כהן  יניב נבטי  אורית לגטיוי  נורית שקד  הלוי - קאופמןציפי   נעם זיו  שי אוזון 

 8ההשכל

בוגר חשבונאות 
וכלכלה,  

אוניברסיטת תל  
 אביב;

מוסמך מנהל  
עסקים,  

אוניברסיטת תל  
 אביב.

בוגר מנהל עסקים  
וחשבונאות,  

 המכללה למנהל; 
מוסמך מנהל  

עסקים, אוניברסיטת  
דרבי; בעל רישיון  

 רו"ח. 

בוגרת משפטים  
וכלכלה, אוניברסיטת  

 בר אילן; 
בעלת רישיון עריכת  

 דיון בישראל; 
בעלת רישיון עריכת  

 יורק.  - דין בניו 

קורס דירקטורים  
,  ונושאי משרה בכירה 
להב, אוניברסיטה  

 ת"א 
 קורס 

MS VB6 
Development, 

SQL Server 
 בג'ון ברייס 

במנהל    B.Aתואר  
התמחות    - עסקים  

בחשבונאות + שנת  
השלמה, המסלול  

האקדמי של המכללה  
למנהל; בעלת רישיון  

 רו"ח. 
 

בוגר הנדסת תכנה,  
 המכללה למנהל; 

 
 SELAפיתוח תכנה,  

בוגר, כלכלה  
 וחשבונאות. 

עיסוק בחמש  
 השנים האחרונות

2013- 2019  :
מנכ"ל, קבוצת וואן  
 טכנולוגיות בע"מ.  

: מנהל  2019  - 2017
כספים מגזר  
התוכנה, וואן  

טכנולוגיות תוכנה  
 בע"מ; 

: מנהל  2017  - 2016
כספים, בקבוצת כור  

מתכת ובחברות  
 נוספות. 

 

: עורכת  2020  –   2015
 דין, עצמאית. 

2022-2020 :  
  - ישראל     מנכ"לית 

 JET ביס מקבוצת - תן 
- Just Eat 
Takeaway  ; 

 
2020-2016  :

מנכ"לית משותפת,  
 . ביס - תן 

 

עד   2020ינואר 
: 2022אוקטובר 

מנהלת כספים בחברת  
CFO DIRECT   

 
   : 2020ינואר  -   2014

חשבת חברות בנות,  
קבוצת 'אי.בי.אי בית  

 השקעות בע"מ'  

היום: מנהל  -2022
 ;R&Dאברא  פעילות 

 
  : מנכ"ל2019-2022

 ; R&Dאברא  
 

  : סמנכ"ל2017-2019
אברא  פיתוח ומחקר 

R&D . 
 
 

היום: שותף  -1982
מנהל, חייקין, כהן,  

 רובין ושות'; 
היום: מבקר -1982

פנימי במספר רב של  
חברות וגופים 

 ציבוריים.
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 ב: מורשי חתימה של החברה 26תקנה  .1.19

("  מרואוזון    מרדישי,    מר, אין מורשי חתימה עצמאיים בחברה למעט  הדוחלמועד   מורשי  זיו 

יכולה  החתימה המודפס,  או שמה  החברה  חותמת  יחד עם  מביניהם,  מי  חתימה של  "), אשר 

א  26- ו  26תקנה  ות. לפרטים בדבר מורשי החתימה ראו  לחייב את החברה ביחס לפעולות מסוימ

 לעיל.

 המבקר רואה החשבון  :27תקנה  .1.20

 ). PwC Israelרואה החשבון של החברה: קסלמן וקסלמן (

 .יפו-, תל אביב146דרך מנחם בגין : כתובת 

 שינוי בתזכיר או בתקנות : 28תקנה  .1.21

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה את ביטול תזכיר   2021ביוני,    28ביום   .1.21.1

  2021במאי,    23ההתאגדות של החברה. לפרטים נוספים, ראו דיווחיה המידיים של החברה מהימים  

אסמכתאות:    2021ביוני,    29-ו בהתאמה) 2021-01-108279-ו  2021-01-088437(מס'   ,  ,

, התקבל פסק דינו של בית המשפט 2022בפברואר    8ביום  . כמו כן,  ההפניה   הנכללים בזאת על דרך

, המאשר את ביטול התזכיר בהתאם  43730-07-21המחוזי בירושלים בהליך בית משפט מספר  

  2022בפברואר,    9, לפרטים ראו דיווח מיידי של החברה מיום  להחלטת האסיפה הכללית כאמור

 . כלל בזאת על דרך ההפניה, הנ)2022-01-016540(מס' אסמכתא:  

ה  2022,  במאי  1ביום   .1.21.2 תקנון  אישרה  החלפת  החברה,  של  המניות  בעלי  של  כללית  אסיפה 

במאי,    1של החברה מיום  דיווח מיידי    לפרטים נוספים ראו  .ההתאגדות של החברה בתקנון חדש

 . להלן 29תקנה   ), הנכלל בזאת על דרך ההפניה וכן2022-01-053122(מס' אסמכתא:  2022

והחלטות הדירקטורים   :29תקנה   .1.22 כללית    המלצות  והחלטות אסיפה 

 מיוחדת 

שאינן   ו החלטותיכן  בפני האסיפה הכללית ו  החברהדירקטוריון  להלן יובאו פרטים בדבר המלצות 

 טעונות אישור האסיפה הכללית: 

מיום    דירקטוריוןבישיבת   .1.22.1 להלן2022בפברואר,    15החברה  ההחלטות  התקבלו  בכפוף  ,   ,

 : ידי האסיפה הכללית של החברה-לאישורן על

חוק   .א להוראות  התאמות  בשל  חדש  בתקנון  החברה  של  ההתאגדות  תקנון  החלפת 

החלפת הוראות תקנון ההתאגדות של החברה העוסקות בפטור, שיפוי , לרבות  החברות

ודירק  משרה  לנושאי  בחברהוביטוח  מוכן    טורים  החברה  של  הרשום  ההון  - הגדלת 

ל  104,216,000 רגילות  מניות  אלפים)  עשר  וששה  ומאתיים  מיליון  וארבע  - (מאה 

רגילות  500,000,000 מניות  מיליון)  מאות  דיווח.  (חמש  ראו  נוספים,    יםלפרטים 
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:  ות (מס' אסמכתא  2022במאי,    1- ו  2022בפברואר,    22הימים  של החברה מ  יםדיימי

  בזאת על דרך ההפניה   ים), הנכלל, בהתאמה2022-01-053119- ו  2022-01-018426

זימון  "זה:    1.22.1בס"ק  ( ודוח  וכן דיווח מיידי אודות ")  תוצאות אסיפהדוח  אסיפה 

-2022-01(מס' אסמכתא:    2022במאי,    1מיום  שינוי מסמכי ההתאגדות של החברה  

 ), הנכלל בזאת על דרך ההפניה; 053122

כתבי אופציה (לא סחירים), הניתנים    2,385,000של     למר אוזוןהקצאה פרטית מהותית   .ב

ל החברה  2,385,000- למימוש  של  רגילות  נוספים,  מניות  לפרטים  זימון ראו  .  דוח 

 ; תוצאות אסיפהדוח אסיפה ו

מהותית .ג לא  פרטית  של    הקצאה  זיו  סחירים),    1,300,000למר  (לא  אופציה  כתבי 

דוח ראו  . לפרטים נוספים,  מניות רגילות של החברה     1,300,000- הניתנים למימוש ל

 ; תוצאות אסיפהדוח זימון אסיפה ו

דוח לפרטים נוספים, ראו  . קודמת של החברהלמדיניות התגמול ה 12.1.2.1סעיף תיקון  . ד

 ; תוצאות אסיפהדוח זימון אסיפה ו

זיוה פתיר לכהונה שלישיתמינוין של הדירקטוריות החיצוניות בחברה, ה"ה   .ה וגב'   גב' 

.  2022ביוני,    3, החל מיום  (כל אחת)   שנים   לתקופה בת שלושיטה אבני לכהונה שניה,  ר

 תוצאות אסיפה. דוח דוח זימון אסיפה וראו לפרטים נוספים, 

 

מיום   .1.22.2 החברה  דירקטוריון  להלן2022,  בנובמבר  13בישיבת  ההחלטות  התקבלו  בכפוף  ,   ,

 : ידי האסיפה הכללית של החברה-לאישורן על

לחברהאישור   .א מעודכנת  תגמול  דיווח.  מדיניות  ראו  נוספים,  של   יםדיימי  יםלפרטים 

מ  אסמכתא   2022בדצמבר,    29- ו  2022בנובמבר,    14מיום  הימים  החברה  :  ות (מס' 

 בזאת על דרך ההפניה   ים), הנכלל, בהתאמה2022-01-158266-ו  2022-01-109635

 "); תוצאות אסיפה דוח  דוח זימון אסיפה וזה: " 1.22.2(בס"ק  

אלפי    135הגמול החודשי למר אוזון כך שיהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של    עדכון .ב

אסיפה  דוח זימון  ראו  לפרטים נוספים,  .  2023בינואר,    1מיום  בתוקף החל    וזאת  ש"ח,

 .תוצאות אסיפהדוח ו

 החלטות החברה  :א29תקנה  .1.23

 נושאי משרה  אחריות דירקטורים וביטוח  .1.23.1

לתקנות החברות   1ב 1החברה, בהתאם לתקנה  של  ועדת התגמול  אישרה    2023במרס,    2  בימים

תש"ס עניין),  בעלי  עם  בעסקאות  חדשה 2000-(הקלות  בפוליסה  החברה  התקשרות  את   ,

לעת,   מעת  בחברה  שיכהנו  ו/או  בחברה  המכהנים  משרה  ונושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח 



 

26-ד  

מיליון    15, בגבול אחריות מצטבר של עד  2023,  באפריל  1לתקופה של שנה אחת, החל ממועד  

. ההשתתפות העצמית בפוליסת הביטוח בגין ארה"ב  אלפי דולר  50-דולר ובפרמיה שנתית של כ

. תנאי פוליסת הביטוח זהים לכל ארה"ב  אלפי דולר  50תביעות כנגד נושאי משרה לא תעלה על  

בעלי השליטה או קרוביהם ועומדים בתנאי עם  הדירקטורים בחברה, לרבות דירקטורים הנמנים  

 ניות התגמול של החברה.  מדי

 שיפוי   .1.23.2

נושאי המשרה בה ולרבות דירקטורים הנמנים עם בעלי השליטה,    ,דירקטוריםהחברה העניקה ל

 . על ידי האורגנים המוסמכים של החברהבהתאם להחלטות שהתקבלו כתבי שיפוי 

 פטור  .1.23.3

אמה, וביום אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בהת  2020  בנובמבר,  8-בנובמבר ו  5ביום  

משרה  2020בדצמבר,    13 לנושאי  פטור  כתבי  הענקת  החברה,  של  הכללית  האסיפה  אישרה   ,

המכהנים בחברה ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת, בכפוף להוראות כל דין, לרבות מנכ"ל החברה  

משרה שנמנים   ו/או שיכהנו בחברה  עם  ונושאי  קרוביהם, המכהנים בחברה  או  השליטה  בעלי 

  2020בנובמבר,    8פרטים נוספים, ראו דוח זימון אסיפה שפרסמה החברה ביום  מעלת לעת. ל

ביום   החברה  שפרסמה  הכללית  האסיפה  תוצאות  על  מיידי  (מס'    2020בדצמבר,    13ודוח 

דרך 2020-01-134937-ו   2020-01-111430אסמכתאות:   על  בזאת  הנכללים  בהתאמה),   ,

 ההפניה. 

 

     2023,  במרס 14

 מנכ"ל החברה  -שי אוזון   יו"ר הדירקטוריון -אריק פינטו   תאריך 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 'פרק ה
 הצהרות מנהלים 

 
 (2)ב(ד)  9 -) ו1ב(ד)(  9לפי תקנות 

 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 
 1970-התש"ל
 
 

  2022בדצמבר,    31



 הצהרת מנהל כללי

 אני, מר שי אוזון, מצהיר כי: 

מידע בע"מ   .1 טכנולוגיות  התקופתי של אברא  הדוח  לשנת   )החברה  :להלן (בחנתי את 

 ); הדוחות  :להלן( 2022

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

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם  

 מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

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

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

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;  החברה

החשבו .4 לרואה  של  גיליתי  המבקר  של החברהן  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון   ,

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל    ,החברהדירקטוריון  

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי 

  .בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם

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

  
 

 2023,  סבמר 14תאריך: 

 

 

 שי אוזון, מנכ"ל 

 

  



 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים

 אני, נעם זיו, מצהיר כי: 

של אברא  הדוחות הכספיים ואת המידע הכספי האחר הכלול בדוחות  בחנתי את   .1

 ); הדוחות : להלן( 2022לשנת  )החברה : להלן (טכנולוגיות מידע בע"מ 

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל   .2

ץ כדי  מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחו

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

 בהתייחס לתקופת הדוחות; 

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

ותזרימי   הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחינות  מכל  נאות, 

 כים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; לתארי החברההמזומנים של 

של   .4 המבקר  החשבון  לרואה  של החברהגיליתי  הביקורת  ולוועדת  לדירקטוריון   ,

מעורב  ,  החברהדירקטוריון   שבה  מהותית,  שאינה  ובין  מהותית  בין  תרמית,  כל 

להם   שיש  אחרים  עובדים  מעורבים  או  במישרין  לו  שכפוף  מי  או  הכללי  המנהל 

 .ווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהםתפקיד משמעותי בדי

 

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

 

 2023,  סבמר 14תאריך: 

 

 נעם זיו, סמנכ"ל כספים 
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	 180,547 
	 6,386 
	 186,933 
	יתרה ליום 31 בדצמבר 2021
	יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
	 555 
	 152,863 
	 (1,533)
	 6,210 
	 (28,383)
	 (18,483)
	 (231)
	 110,998 
	 - 
	 110,998 
	הפסד נקי לשנה
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 (21,322)
	 - 
	 - 
	 (21,322)
	 - 
	 (21,322)
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 464 
	 - 
	 464 
	 - 
	 464 
	רווח כולל אחר לשנה
	סך הפסד כולל לשנה
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 (21,322)
	 464 
	 - 
	 (20,858)
	 - 
	 (20,858)
	מימוש אופציות למניות
	 23 
	 6,669 
	 - 
	 (2,556)
	 - 
	 - 
	 - 
	 4,136 
	 - 
	 4,136 
	עלות תשלום מבוסס מניות 
	 - 
	 - 
	 - 
	 901 
	 - 
	 - 
	 - 
	 901 
	 - 
	 901 
	 99 
	 27,106 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 27,205 
	 - 
	 27,205 
	הנפקת מניות, בניכוי עלויות הנפקה
	 677 
	 186,638 
	 (1,533)
	 4,555 
	 (49,705)
	 (18,019)
	 (231)
	 122,382 
	 - 
	 122,382 
	יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
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